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بناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد لطلبة الصف الثالث 
 جامعة املوصلبكلية الرتبية الرياضية 

 (1) لاز قاسم غ ميأ.م.د عبد الكر 
 (1171كانون األول   1.... القبول 1171تشرين األول  71)االستالم 

 امللخص

  :هدف البحث إىل

  .ة جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيد لطلبة الصف الثالث بكليبكرة ال ةيوالقانون ةياس املعرفة النظر ي.بناء مق١

  .ة جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيد لطلبة الصف الثالث بكلية بكرة اليوالقانون ةيم مستوى املعرفة النظر يي.تق٢

والبالغ  وتكون جمتمع البحث من طلبة الصف الثالث ،استخدم الباحث املنهج ألوصفي ابألسلوب املسحي
ض األغر   ابلككل اتآي:ني( موزع١٣٠نة البناء والبالغة)ينات البحث فقد مشلت على عي(،أما ع١٨٧عددهم)
نة ي(،أما ع١٠٠ة)يز يياد القوة التمجيل اإلحصائي ملواقف االختبار إلي(،والتحل١٠ة)ي(،والتجربة االستطالع٢٠الثبات)
ل ومجع يان والتحلياانت فقد استخدم الباحث االستبيل مجع الب(، وكال حسب نسبته، أما وسائ٤٠ق فقد بلغت)يالتطب

د، إذ ية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر يت على: مقاار اانت وقد مشلت االختبياملعلومات واالختبار كوسائل جلمع الب
 ت البناء}إعدادقد تضمنت خطواو  ،ةيضاية الر ية الرتبياس على طلبة الصف الثالث كليتطلب البحث بناء هذا املق

 نياس واملتضمنة)صدق احملكمية للمقياملواصفات العلم ،ةياس بصورته األولياملق فقراتإعداد  ،اسية للمقيغة األوليالص
 فقرات نياالتساق الداخلي ب ،معامل السهولة والصعوبة) للفقراتل اإلحصائي يالتحل والصدق الذاي(، معامل الثبات،

  .اس{ياملق تالفقراح ياح التصحاد مفتجياس( فضال عن إياملق

كارل )ل معادلة معامل االلتواء  اري،ياملع فار املنوال، االحن ة على املتوسط احلسايب،يواقتصرت الوسائل اإلحصائ
 .ةيالنسبة املئو  ،زييمعامل التم ،معامل السهولة والصعوبة ،اسياملتوسط الفرضي للمق ،طيمعامل االرتباط البس (،سوني ب

  :ها الباحثيالستنتاجات اليت توصل إلا أبرزومن 

  .دية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر ياس الذي مت بناءه لقية املقيفاعل -١

  .ةيوالقانون ةيل العايل يف املعرفة النظر يد ابلتحصيز طلبة الصف الثالث بكرة الي. مت٢

  :يتأيوصي مبا يها الباحث ييف ضوء النتائج اليت توصل إل

  .دي طلبة الصف الثالث يف مادة كرة المي يف تقو نية من قبل املدرسيوالقانون ةياس املعرفة النظر يمق اعتماد .1

 ات األخرى اليتي وملفردات الفعالنية من قبل الباحثيوالقانون ةياس املعرفة النظر يبناء أو إعداد مق .2
  كملها املنهاجي

 نيتتناول العالقة ب ء حبوثاإجر )ضا  ياحث أوصي البي ه الطلبةيكون عليب أن جيللتكامل الذي  ا  ظر ن .3
  .( املختلفة للعبةاراتامله–ة يكيالتكن- التكتيكية-ة ية و)القانونياملعرفة النظر 
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Constructing a Knowledge Scale Of the theoretical and rules  
content of hand ball for junior students of physical Education College 

 in Mosul University 
Asist. Prof. Abdul Kareem. K. Ghazal 

Abstract 

The research aims at the following:  

1.  Constructing a Knowledge scale of the theoretical and rules content of 

handball for the junior students.  

2.  Evaluating the Knowledge level of the junior students in the theoretical and 

rules content of handball.  

In order to do that the researcher used descriptive method with survey style. 

The Society was (187) students which were divided into two samples, construction, 

and applied one which consisted of (40) students while the construction sample was 

distributed as follows (20) Students for reliability (10) for pilot study and (100) for 

statistical analysis. 
Many research and statistical tools were used to collect data and then to construct the 

scale.  

The researcher concluded the following:  

1- The constructed scale was very effective in measuring the theoretical 

and rules content of handball for junior students  

2- The junior students were distinguish as far as their Knowledge in 

handball was concern.  

Finally the researcher recommended many recommend ions , the most imported one 

was using the constructed scale by the teachers of handball when ever they want to 

evaluate students in handball .  

  ف بالبحث:يالتعر -1

 ة البحث: ياملقدمة وأمه١-١

ة  ية والعلمية والفلسفيعية ملحوظا إذ استمدت علومها من العلوم الطبيضاية الر يال الرتبلقد كان التطور الذي حدث يف جم
  م.ية تستمد حلول مككالهتا املختلفة من خالل األسلوب العلمي السليضاية الر يكافة وأصبحت أنكطة الرتب

ة كوحدة واحدة وجها لوجه مع  موقف املنافسنيز بتحمل الالعبية اليت تتميد إحدى األلعاب الفرقيوتعد لعبة كرة ال
كون هذا الطالب يب أن جيلذا  ،ة ومتعددةي د كثية للعبة كرة اليكية والتكنيكيوملا كانت النواحي التكت ،ق املنافسيالفر 

 يواجهها مبفرده يف أثناء سية واملتعددة اليت ي واجه كل هذه املواقف املتغيع أن يستطيعلى قدر مناسب من املعرفة لكي 
كون حكما أو يستخدمها عندما ية ليمن املعرفة القانون أكرب ار تل  قدميضا أن يه أيوعل ،كون العباي. عندما راةااملب
ضع اها واليت هي من متطلبات املرحلة خياليت  اراتاالختبم من خالل ييكون معرضا للتقيستخدمها معا لإلجابة عندما ي

ة أو ما ية أو املهار يكن الوقوف من خالاها على حالة الطالب البدنميليت لة اياس الوسيعد االختبار والقيإذ  .لغرض النجاح
اسات املناسبة بكل جمال يأو الق ختباراتؤثر يف مستوى األداء. لذل  تفنن املختصون بوضع االي ص أي دحدد خخر خي

 يية واملعايت الكخصارب خلة تعتمد على ايال خترج عن كوهنا إما ذات ختباراتعلى أن اال ة،يضاية الر يمن جماالت الرتب
ل العامل اتآن إىل يميها اثنان. و يتلف علخيكن أن ميها، ال ياس متعارف علية ابستخدام وحدات قية أو موضوعيالذات

اس يما يف قية ملا متتاز به من دقة احلصول على النتائج وعدم تدخل مؤثر خارجي، وال سياملوضوع ختباراتاستخدام اال
 أو الدرجة أو الزمن أو املسافة. تكرارة كوحدات الياس املوضوعية من خالل وحدات القيضايلأللعاب الر  هاراتامل
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كن مية اليت ال يالذات ختبارات القائم على أساس االميب أن ال نغفل حق التقو جي .(١٠٠-١٩٨٧،٩٧)عالوي ورضوان، 
ة  يضاية فقد شاع استخدامها يف األلعاب الر ياملوضوع ختباراتة االية، وألمهيضاي من األلعاب الر ياالستغناء عنها يف كث
كرة   اختباراتواردا  يف  ا  ر اس املذكورة أنفا، أمياليت تعتمد على وحدات الق ختباراتلذل  جند اال د،يكافة ومنها كرة ال

ا جبانب ب استخدامهجية واليت ية املوضوعيميعد من الوسائل التقو ياس املعرفة الذي يث يف قيز االجتاه احلديتميد. و يال
ة الالزمة ياملناهج لكي تتضمن اجلوانب املعرف دراسةسهم يف إعادة ية مما ية واملهار يس اجلوانب البدنياليت تق ختباراتاال

ب إعداد الطلبة إعدادا جية اليت تدعم األداء. وللوصول إىل ذل  يلرفع مستوى األداء فضال عن اكتساب األسس العلم
ة يالقانونة و ي املعرفة النظر يعد متغيضي املمارس. و اية تبعا لنوع النكاط الر ية واملعرفيوالنفسة يع النواحي البدنيدا يف مجيج

مالئما من األمور واملوضوعات اليت تتعلق ابملعرفة  قدراستوعب يتفهم و ينبغي على الطالب أن يمن األمور املهمة اليت 
ة اليت ية اليت تتعلق ابلفعاليكية والتكتيمعرفة األمور القانون د والضروري على الطالبية، إذ ابت من املفية والقانونيالنظر 
هات يت أو تإعادة اكتكافها أو التعرف علار علومات أو اكتكافها اكتكافا مباشارسها. ألن املعرفة تتسهل الوعي ابملمي

 املعارف نية وبيضاية واملهارة الر ية والقدرة البدنيمع القابلجيوالطالب الكفء هو الذي  (١٩٩٩،١٥)اخلويل وعنان،
دة يت جاية قاصرة. وللوصول ابلطالب إىل مستو ية بدون املعرفة املرتبطة هبا تكون عمليضاية فاكتساب املهارة الر يالنظر 

رى يو  ،هاياألخرى اليت من املمكن أن تؤثر عل تغياتة وحدها مبعزل عن امليكن أن نتناول األمور القانونمياألداء ال 
نة للطالب يت وصفات معقدراث توافر يز عن اتآخر من حيتمية يضاينكاط من األنكطة الر  ( أن كل١٩٧٦عالوي )

تطرق إىل ية البحث احلايل يف انه ي( وتتجلى أمه١٩٧٦،٣٨تؤهله ملمارسة هذا النوع من النكاط بصورة أفضل )عالوي،
م يية تقيه يف عمليرتكز علياألساس الذي عد يه أال وهو اجلانب النظري والقانوين والذي ياجلانب الذي اخنفض االهتمام ف

د لطلبة الصف ية بكرة الية والقانونياس املعرفة النظر يوذل  من خالل بناء مق ،ديطلبة الصف الثالث يف مادة كرة ال
  .ة جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيالثالث يف كل

  مشكلة البحث:  7-1

وس ذات الطابع العملي واملتعلقة ة خاصة ابلدر يضاية الر ية الرتبيكلتتعدد متطلبات النجاح والتفوق ابلنسبة للطلبة يف  
يف جمال  ار د وجد هناك قصو يسي ملادة كرة اليومن خالل خربة الباحث وعمله كتدر  ، ية والتكتية والقانونيابملعرفة النظر 

س على اجلانب يياملقا  النظري والقانوين واقتصارنيتناول اجلانبياس يهذه املتطلبات وذل  من خالل عدم وجود مق
قي وذل  يف ينة متثل جمتمع البحث احلقيوالبحث على ع دراسةلذا تطلب األمر إخضاع هذه املتطلبات لل ،القانوين

م الطلبة يف اجلانب النظري والقانوين يياس وتقيستعان به لقيكن أن ميق والذي ياس العملي الدقيدحاولة للتوصل إىل املق
  .ة جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيللصف الثالث يف كل ديضمن منهج مادة كرة ال

  هدفا البحث: 7-3

ة جامعة يضاية الر ية الرتبيد لطلبة الصف الثالث بكلية بكرة الية والقانونياس املعرفة النظر يبناء مق ١-٣-١
  املوصل

ة جامعة يضاية الر يرتبة اليد لطلبة الصف الثالث بكلية بكرة الية والقانونيم مستوى املعرفة النظر ييتق٢-٣
  املوصل

  جماالت البحث:4 -7

 ( )جامعة املوصل ةيضاية الر ية الرتبي: طلبة الصف الثالث يف كلاجملال البشري 1-4-7

  ١/٩/٢٠١٠ة يولغا ٥/٥/٢٠١٠: ابتدأ من لزماينااجملال  1-4-1

  .(ة )جامعة املوصليضاية الر ية الرتبي: قاعات ومالعب كلاجملال املكاين 1-4-3
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  د املصطلحات:يحتد 7-6

ل، ي، واالكتكاف، والتعرف، والتخدراكات اخلاصة ابإليعرب عن العملي: مصطلح عام املعرفة 1-6-7
اها عن  از ي متيي أو التفسدراكصل الفرد على املعارف والفهم اإلحي، واليت من خالاها ير، والتذكر، والتعلم، والتفكيوالتقد
  (١٩٩٩،١٥ان،ة. )اخلويل وعنيات االنفعاليالعمل

  اإلطار النظري والدارسات السابقة: -1

  اإلطار النظري:١-٢

ة يالعلم دراسات: بدأ اهتمام اإلنسان مبوضوع املعرفة منذ أكثر من ألفي عام، ولكن المفهوم املعرفة 2-7-7
ى إىل التعرف على نكاط ن، واملعرفة مفهوم له معاٍن عدة فهناك املعرفة اليت تسعيت القرن العكر اياها مل تبدأ إال منذ بدا

ز، والتعلم، والفهم، والتذكر، وحل يعاب والرتكي واالستية واليت تتمثل يف التفكيالداخل العقلالعقل وكذل  حاالت 
ة للسلوك املتمثل يغة اإلمجاليه( هي الصياجي(واملعرفة عند )ب٢٠٠١،١١ة )فرحات،يات كلها أساسياملككالت وهي عمل
ة. ي الذات واملوضوعات اخلارجنيدد ش ى الروابط املمكنة بحيئته، أو هو البناء الذي يالفرد وب نييف التفاعل املتبادل ب

ة، يت العقلقدرانة من االستعدادات والي( أن املعرفة هي جمموعة متباSolso) ذكر سولسوي( و ١٩٩٩،١٦)اخلويل وعنان،
ة. كما متثل املعرفة ينات الذهنيم، والتكو ين املفاهيوتكو  لية لالكتساب والتحصيعد احملصلة النهائيلذل  فان الناتج املعريف 

دة والنزوع اإلر ة والرضا وامية كالعز يقابله اجلوانب الوجدانية ولعلنا جند أن ذل  ية اإلنسانياجلانب العقلي يف الكخص
  (٢٠٠١،١١)فرحات،

ملكه -زهايعلومات، أي ملكة التذكر، وجتهن املاز ات اليت تقوم ابختيقصد ابملعرفة تل  العملية: يضاياملعرفة الر  2-1-2 
ب األفكار والربط ية اليت حتتاج إىل تركيات اإلبداعيئه من املعلومات إىل العمليط جلز يمتتد من االستدعاء البس إذ-الفكر

  (.٢٠٠١،٣١نها. )فرحات،يب

ة العامة واخلاصة، فهناك يضاية الر مالئما من املعرف قدراستوعب يتفهم و يضي ممارسا أو مكاهدا أن اي على الفرد الر نيتعيو 
ضة واخاصة اية للر ية أو الدوليت االوملبااز خ املتصل ابإلجنية عامة كالتار يعة ثقافية اها طبيضايأمور وموضوعات للمعرفة الر 

  ة وبعض قواعد اللعب.ية الصحية والتغذياقة البدنيتل  املتصلة ببلده، وكالل

دي، يفي التقليث تتعدى جمرد بعدها التثقية حبي من هذه املوضوعات وهي من األمهيوف زخر بكميضي ايواجملال املعريف الر 
ضي على ايون ابجملال الر يضي فقط، فالعاملون املهناية وموضوعاهتا على الالعب أو الر يضاية املعرفة الر يوال تقتصر أمه

فها على يو اكتساب هذه املعرفة وتوظسعون حنية املتطورة و يضايخمتلف ختصصاهتم هم يف أمس احلاجة إىل املعرفة الر 
  (.١٩٩٩،٨٥النحو الالئق. )اخلويل وعنان،

  ضي:اية يف اجملال الر ياألهداف املعرف ٣-١-٢ 

  ضة واألبطال.ايخ الر يمعرفة اتر  

 ة السائدة يف النكاط املمارس.يضايم واملصطلحات الر يمعرفة املفاه  

 (.ي)التكن ضيايح لكل نكاط ر يمعرفة فن األداء احلركي الصح   

 وقواعد اللعب.نيمعرفة قوان   

 ة اخلاصة ابلنكاط املمارس.ية والدفاعيمعرفة اخلطط ااهجوم  

 .معرفة قواعد األمن والسالمة لتفادي اإلصاابت  

 ة العامة.يمعرفة املعلومات الصح  

 ة اخلاصة ابلنكاط املمارس.ياقة البدنيمعرفة الل  

 ز.ياملمارسة وكذل  السلوك املتمة املكتسبة من يم االجتماعيمعرفة الق  
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 (٣٣- ٢٠٠١،٣٢غ. )فرحات،را ارسها يف وقت الفميكن أن مية اليت يحيالرتو  هاراتمعرفة امل  

 تضمن: يتبلومت فإن اجملال املعريف  ىألر  ووفقا

  :ة اخلاصة ابلذاكرة وقد قسمها تبلومت إىلية املعرفيات النفسيوهى تعرب عن العمل املعرفة: ١-٣- ١-٢

 اء دحددة مثل معرفة املصطلحات واحلقائق احملددةيل أو معرفة أشيرفة التفاصمع.  

  مهايهذه احلقائق وتنظ وأساليب مجعمعرفة طرق ووسائل.  

 األغراضمات أي أهنا تتضمن يت والتعمايوالنظر  دات مثل معرفة املبادئيات والتجديمعرفة العموم 
قة وعناصره يته وطر ايفاته ومستو يواجتاهاته وتصن دهيم واسرتجاعه وحقائقه وتقالياملتصلة ابلتعل

  .بيت والرتكايماته مث النظر يوتصم

ظهر ذل  برتمجة املادة من صورة إىل أخرى ياملعاين و  إدراكعرف الفهم أبنه القدرة على ي: و الفهم٢-٣- ١-٢
صله من معرفه وتتألف الفهم من ثالث ما حيها املتعلم فيصل إلياز أي مقدار االستفادة اليت جي إما ابلكرح أو اإليوالتفس

  :فئات هي

  / ل يف شكل إىل خخريز والتحو ييتتضمن التعرف والتم وهيالرتمجة.  

 حاتيتضمن فهم املغزى واملعىن والتوضي/و  يالتفس.  

  متضمنةيتضمن فهم األسباب من معارف غيو  / االستقراءاالستخالص أو .  

  ق:يالتطب ٣-٣- ١- ٢

والقدرة على استخدام  ،دةياغات جدياغته السابقة أو يف صيمه يف صيما مت تعلتضمن استخدام يو  
ة يبق اأم .(١٣٤، ١٩٨٣)بلوم وخخرون، يي والنماذج واملعانيوالقوان (ماتيمثل التصم) والتصوراتاملصطلحات 

  .ت فلم تكن لنا حاجة هبا يف هذا البحثاياملستو 

  لث:د للصف الثايحمتوى منهج مادة كرة ال٤–١ –٢

  ة عكر.يد مبواده الثماني  ااهجومي فضال عن قانون كرة الي  الدفاعي والتكتيتكون دحتوى املنهج من التكتي 

  ك الدفاعي:يالتكت ١ – ٤ – ١ – ٢

سة واليت هي يتكون من طرق الدفاع الثالثة الرئيالذي  لفرقيأكمل الدفاع الفردي والدفاع اجلماعي والدفاع ي 
كمل يوكذل   .وهبايهتا وعاز يقة وميالت كل طر يملنطقة والدفاع رجل لرجل والدفاع املركب مع تككقة الدفاع عن ايطر 

 وكذل  يف نيدة عدد املدافعايوالدفاع يف حالة ز  زاءاجلة ية احلرة ورميالدفاع يف حاالت خاصة مثل الدفاع يف حالة الرم
  .نيحالة نق ص عدد املدافع

  ك اهلجومي:يالتكت ٢ – ٤ – ١ – ٢

ة اها مع بعض يكيمة التكتيت كل مرحلة والقاز يحل ااهجوم الفردي واجلماعي والفرقي وكذل  مار كمل مي 
  .كزا ر  امليية مثل التقاطع واحلجز وتغيالت ااهجوميالتكك

  ديالقانون الدويل للعبة كرة ال ٣ – ٤ – ١ – ٢

 نيالالعب) والفريقوالكرة  مللعب وزمن اللعباخلاصة أببعاد ا (١)ة مبتدأ ابملادة ية عكر مادة قانونيكمل مثاني 
ة ية اإلرسال والرميل األهداف ورميحنو املنافس وتسج واالقرتابوحارس املرمى ومنطقة املرمى ولعب الكرة  (وعددهم
واملوقت  ات والعقوابت و احلكام واملسجليذ الرميمث تنف (أمتار ٧ال)زاء اجلة ية احلرة ورمية حارس املرمى والرمية ورمياجلانب

 (٦٢٩ – ١٢٧ ،٢٠٠١،ايلياط واحلياخل)وواجباهتم.
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  الدارسات السابقة ٢-٢ 

  (٢٠٠٣ وحسن )ىيحيسة ار د ١-٢-٢

  ة"ية البدنية الرتبية لطالب كليضاية لبعض األلعاب الر يالفن للمهارات"بناء اختبار معريف 
  ة.يضايبعض األلعاب الر ة لية األساسيالفن هاراتإىل بناء اختبار معريف يف امل دراسةهدفت ال

 ني( طالبا ومت استبعاد الطالب احلاصل٤٢وبواقع ) زاويةة ابلية البدنية الرتبينة من طالب السنة الثالثة من كليوتكونت الع
بناء االختبار. واتبع الباحثان  إجراءاتق ينة لغرض تطبيت هذه العي نة، وقد اختية من العية بدنيعلى شهادة دبلوم ترب

 ةيالنظر  املصادر من املعريف لالختبار مفردات وإعدادار ياخلطوات لبناء االختبار املعريف واليت اشتملت اختمن  عددا
حوث السابقة فضال  عن عرض الب من عدد على الباحثان إطالع وكذل  ةيالكخص واملقابالت السابقة والبحوث

قة اإلجابة ياملختارة. وقد حدد الباحثان طر  العباراتارد ي يف املو أر لغرض إبداء ال اخلرباءنة من يمفردات االختبار على ع
فقد تضمنت الوسط احلسايب، ة يار من متعدد. أما الوسائل اإلحصائيقة االختي( بطر العباراتعلى مفردات االختبار )

ف واملعلومات ها الباحثان انه من املمكن اختبار املعار يز. ومن النتائج اليت توصل إليياري، معامل التمياملع رافاالحن
ة لأللعاب يالفن مهاراتاملعريف لل وفر االختبارية كذل  ية منها والفردية الفرقيضاية لأللعاب الر يالفن ابملهاراتاملرتبطة 

  .هاراتاس تعلم تل  امليقة لقية دقيلة علمية وسيضايالر 

 (.٢٥٧-٢٥٢، ٢٠٠٣ وحسن،ىيحي)
  (:٢٠٠٨) ليمج دراسة ٢-٢-٢

 ة"يضاية الر ية الرتبيد لطلبة كلية بكرة اليالقانون اس املعرفةي"بناء مق

استخدم الباحث املنهج الوصفي  ،ةيضاية الر يد لطلبة الرتبية بكرة الياس املعرفة القانونيهدف البحث إىل بناء مق 
  .عة البحثيابألسلوب املسحي ملالءمته وطب

والبالغ  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧سي ار جبامعة املوصل وللعام الد ةيضاير ة الية الرتبيبعة كلار ثل جمتمع البحث بطلبة املرحلة المت
ن على يطالبا وطالبة ومن املستمر  (٧٠)نة البناء( فقد اشتملت على يع)نة البحث يأما ع ،طالب وطالبة (١٠٤)عددهم 

 (٠٨.٧٣)نة متثل يطالب وبذل  أصبحت الع (٦)ة والبالغ عددهم ينة التجربة االستطالعيفقط وبعد استبعاد ع دراسةال
الوسط )واستخدم الباحث  .اانتيل احملتوى كأداة جلمع البيان وحتليواستخدم الباحث االستب ،من اجملتمع الكلي للبحث

  .(معادلة جتمان ،زييمعامل التم ،معامل الصعوبة ،معامل السهولة ،ةيالنسبة املئو  ،احلسايب

  .(ةيضاية الر ية الرتبيكل  د لطلبةية بكرة الياس املعرفة القانونيبناء مق)استنتج الباحث 

ة يف يضاية الر ية الرتبية لكلياس املعد يف هذا البحث كأداة يف االمتحاانت الفصلياعتماد املق)أوصى الباحث 
  .(٢٠٤ ،٢٠٠٨ ،ليمج) اليد(مواد قانون كرة 

  البحث: إجراءات -3

  منهج البحث3-7

  .عة البحثيملالءمته لطب املسحياستخدم الباحث املنهج الوصفي ابألسلوب 

  ناتهيجمتمع البحث وع3-1

  جمتمع البحث3-1-7

سي ار يف جامعة املوصل للعام الد سي الثالثار ة الصف الديضاية الر ية الرتبيأشتمل جمتمع البحث على طلبة كل 
   ذل نيبي( ١واجلدول رقم) طالبات. (٥و) طالب، (١٨٢)منهم طالبا، (١٨٧والبالغ عددهم) ،(٢٠١٠ – ٢٠٠٩)
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 ( جمتمع البحث١قم )اجلدول ر 

 اجملموع

 الكلي

 ش 
 ح

 ش
 ز 

 ش
 و 

 ش

 ه

 ش
 ء 

 ش 
 ج

 ش 
 ب

 ش

 آ
 الصف الثالث

 العدد الكلي ٢٦ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢٤ ٢١ ٢٢ ٢٢ ١٨٧

 املستبعدون ١ - ١ ٢ ٣ ٦ ٣ ١ ١٧

 عينة البحث ٢٥ ٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ١٥ ١٩ ٢١ ١٧٠

  )*( ش تعين الكعبة

  نة البحث:يع 3-1-1

بعد  ،( طالب وطالبة١٨٧والبالغ عددهم) ،سي الثالثار ة الصف الديضاية الر ية الرتبيطلبة كلنة البحث على ياشتملت ع 
نا على يضعوا حدا معيمل  واألخصائيني نيإذ ت أن الباحث ،واملؤجلون واملنقطعون عن الدوام راسبونالاستبعاد الطالب 

السابقة إن وجدت  دراسات ابلنين الباحثسرتشد عدد ميولكن  ،نةيدد احلجم املناسب للعحيأساس علمي أو إحصائي 
د الباحث استخدامه ير ياليت تستخدم نفس أسلوب البحوث الذي  دراساتنة البحث خاصة تل  اليد حجم عييف حتد

  :ليينة البحث إىل ما يم عيومت تقس ،(١٣٠-١٢٩ ،٢٠٠٠ ،ت )ملحم

  نة البناء:يع١-٢-٢-٣

مت  (،١٣٠)نة البناء على طلبة عددهم يإذ اشتملت ع ،دية بكرة اليقانونوال ةياس املعرفة النظر يتطلب البحث بناء مق 
نة البحث، وذل  لغرض يمن ع (٪ ٤٧.٧٦ثلون نسبة )ميو  ،ةينة البحث األساسية من عيقة العكوائيارهم ابلطر ياخت
نة ي مت استبعادهم من عمث ،والثبات ،ة(يز ييت )القوة التمار ل اإلحصائي للفقيوالتحل ،اسية للمقيء التجربة االستطالعار إج

  . ذل نيبي( ٢واجلدول رقم ) .البحث

 نات البحثيل عي( تفاص٢اجلدول رقم)

 اجملموع

 نةيالكلي للع
 قينة التطبيع

 نةيجمموع ع

 البناء

 نة القوةيع

 ةيز ييالتم

 نة التجربةيع

 ةياالستطالع

 نةيع

 الثبات

 ناتيالع
 ةيعدد الطلبة والنسبة املئو  

 عدد الطلبة ٢٠ ١٠ ١٠٠ ١٣٠ ٤٠ ١٧٠

٪١٠٠ 
٪١٠٠ ٪ ١٠٠ 

 ةيالنسبة املئو  ١٥.٣٪ ٧.٨٪ ٧٦.٩٪
٪٧٦.٤٧٪ ٢٣.٥٣ 

  قينة التطبيع ٢-٢-٢-٣

ثلون نسبة مية، و ينة البحث األساسيطالبا من ع (٤٠نة قوامها )ية على عيوالقانون ةياس املعرفة النظر يق مقيمت تطب 
  .نة البحثيد لدى عية بكرة اليوالقانون ةير م مستوى املعرفة النظييوذل  لغرض تق (،٪٥٣.٢٣)

  أداة البحث: 3-3

ة ية الرتبيسي الثالث يف كلار د لطلبة الصف الدية بكرة اليوالقانون ةياس خاص ابملعرفة النظر يلعدم توفر مق ار نظ 
 ،تخدم يف البحثار من متعدد كأداة تسيوقانوين من نوع االخت اس نظريية جبامعة املوصل قام الباحث ببناء مقيضايالر 

ز به يا تتمومل ،رزه املخترب من درجاتحير ما ياألخرى ثباات يف صدق أحكامها وتقد ختباراتوذل  ت ألهنا أكثر من اال
ت عندما  ختباراتس واالييتم بناء املقاياذ  ،(٢٠٣، ١٩٨٥ ،بيت ت )الغر ة يف الوقيادة واقتصادة ومشول للميوعموضمن 

عندما تكون هناك حاجة  او ،ةيئة احمللي مناسبة للبية املتخصصة غيت العلمايوالدور  املراجع املنكورة يف ختباراتتكون اال
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 ،ة ت )رضوانيئة احمللية لالستفادة منها يف البيديوالعمل على ابتكار وسائل وادوات جد ،اس املتاحةير وسائل القياىل تطو 
٤٦١ ،٢٠٠٦).  

  ة:يانونوالق ةياس املعرفة النظر يخطوات بناء مق3-3-7

ة يس اجلوانب الكليواليت تق ،ة بصورة عامةيس املعرفييأو املقا االختباراتكن إتباعها عند بناء مية يهناك خطوات أساس 
  :أييوهي ما  ،للمهارة أو السمة أو الصفة أو القدرة

  االختبار اتار عب* بناء  .االختبار فقرات* كتابة      .ط لالختباري* التخط        .ط لالختباريالتخط*

  االختبار (ليحتل)م يي* تق          .ل الفقرةي* حتل        .مات االختباري* تعل           .ق االختباريتطب*

  (٨٣ – ٣٩،٢٠٠١،فرحات) اس.ي الدرجة على املقيتفس*  .ح االختباري* تصح     .ح الفقرةيجعة وتنقامر *

  اس:يط للمقيالتخط ١-١-٣-٣

شمل كل يث ياس حبيت املقايط حملتو يلذلك قام الباحث ابلتخط ،أنط متيد إىل ختطياس اجليتاج املقحي 
  :يتأيط ما يتضمن التخطيو  ،اسية حمتوى املقيوحبسب أمه ،املنهاج بصورة متوازنة

  .اخلاصة به واألغراضاس يق( املقياس جمال عمل )تطبيدد القائم بوضع املقحيان  -

  .هايعة االستجابة عليوطب ،(فقراتاس )اليعة دحتوى املقيمسبقا طب اسيدد املسؤول عن اعداد املقحيان  -

  .وحجمها ،نةياس موضح نوع العينة الالزمة لبناء املقيد اسلوب العيحتد -

  .اسيق االويل والنهائي للمقيبات اخلاصة ابلتطبيل والرتتيوضع التفاص -

  .اس(ياس )طول املقيستغرقه املقيوقت املتوقع ان ر اليتقد -

  (.٢٨٢ ،٢٠٠٦ ،)رضوان اسية املتوقع التعامل معها لبناء املقيب االحصائياالسال ديحتد -

اس كخطوة يت املقار حملتوى )املضمون( ابلنسبة لفقؤخذ يف االعتبار صدق ايب أن جيوهناك وجهة نظر ترى انه  
ة أو يسيتضمنها الوحدة التدر ياليت  ،ةيبية أو التدر يميالتعل األغراضاس يثل املقميوان  ،اسيط لبناء املقيأوىل عند التخط

  .(٢٦ ،٢٠٠٥ ،مي واملهداويية )الدليبيالتدر 

  اس:يد حماور )جماالت( املقيحتد ٢-١-٣-٣

 مسح ةيعمل ءاجر وا   ،د املقرر لطلبة الصف الثالثيسي ملادة كرة الار ل دحتوى املنهج العلمي الديقام الباحث بتحل
اس ي للمقينيسي رئنين( جماليد )دحور ياذ مت حتد ،د البحثيضوع قابملو  تخصصةامل السابقة دراساتوال ،ةيالعلم للمصادر

  النظري والقانوين، ومها:

  .نيحمور القواعد والقوان :أوال

  .ك(يحمور خطط اللعب )التكت :اياثن

ة يف املنهج يميد حجم املادة التعليوذل  من خالل استخدام أسلوب حتد ،ة للمحاورية النسبيد األمهيقام الباحث بتحد
د يتم حتديت ففي اغلب األحوال  ،ةيونسبها املئو  ،هتاارار لها حبسب تكيوحتل ،مي أي )عدد األسطر(يسي والتعلار الد
 يف ضوء ما ،سيار ل الدية أو ح ى التحصية لكل عنصر أو بعد من أبعاد الظاهرة أو السمة أو القدرة العقلية النسبياألمه
  :يأي

  .التعلم الالحق ألغراضاحملتوى ء از ة كل جزء من أجيأمه -

  .(٧٥ ،٢٠٠٤ ،مي ت )النبهانية يف املنهاج التعليميحجم املادة التعل -

  :ليية للمحاور كم ية النسبيفجاءت األمه 
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  .(٪٣٤)نيحمور القواعد والقوان :أوال 

  .(٪ ٦٦) ك(يحمور خطط اللعب )التكت :اياثن 

وذل  للتأكد من  ،ديجمال لعبة كرة اليف  ()واملختصني  اخلرباءى جمموعة من مث قام الباحث بعرض احملاور )اجملاالت( عل 
ة ية النسبية األمهيفضال عن ذكر صالح ،إضافة دحاور )جماالت( أخرى ح أو حذف أوا واقرت  ،صحة احملاور )اجملاالت(

  .(١ يف امللحق رقم )نيبت اجملال النظري والقانوين، وكما مايوكل مستوى من مستو  ،لكل دحور )جمال( من احملاور

ت ارار ة للتكياخلاصة والنسبة املئو  التكراراتمت حساب  ،اءاخلرب استجاابت ومالحظات السادة ل يوبعد حتل 
صل على حيتم استبعاد احملور الذي يإذ  ،اسيعلى كل دحور يف الظاهرة موضوع الق اءاخلرب لنسبة للعدد الكلي ملوافقة اب

( ٪٢٥) كن للباحث قبول اقل أو أكثر من نسبة ميإذ ت  ،( من اجملموع الكلي٪٢٥عن ) ةيتقل نسبتها املئو  تكرارات
دحاور)جماالت(  ةي( على صالح٪١٠٠وبذل  متت املوافقة وبنسبة ) (،٦٣ ،٢٠٠٨ ،ووفقا للظروفت )عالوي ورضوان

  .ةيتها النسبيت اجملال النظري والقانوين هي وأمهايومستو  ،اسياملق

اس سواء مدرب أو مدرس يع مصمم املقيستطيح ى  ،ةيبية والتدر يميواملناهج التعل ،واخلطط ،ألهدافل ايب حتلجيإذ ت  
واليت ختتلف من  ،بيم والتدر يد انسب ظروف للتعليس هو حتديكما إن الغرض الرئ  ،اسيسة للمقيدد احملاور الرئحيأن 

س من املادة ييب إعداد املقاجيو  ،ا ملتطلبات كل نكاطوفق ،ضي إىل خخرايومن نكاط ر  ،ةية إىل املواد العملياملواد النظر 
ف يد تصنيمث مت حتد ،(٣٩ ،٢٠٠١ ،اس اها ت )فرحاتيسهل وضع املقيث حتلل لكي يها حبيبيسها أو تدر ياليت مت تدر 

ومت  ،وم(ف بليوتصن ،هيف جانيان يف اجملال الرتبوي مها )تصنيفان أساسيإذ أن ت هناك تصن ،ةية والقانونيت النظر اياملستو 
إذ تعترب  ،(ميالتقو  ،بيالرتك ،ليالتحل ،قيالتطب ،الفهم ،وهي )املعرفة ،تايتكون من ستة مستو يو  ،ف )بلوم(يار تصنياخت

ت عند اية تل  املستو يوتتضح أمه ،ضيايوعا يف اجملال الر يوكذل  هي األكثر ش ،ةيضاية الر يت جملال الرتبايانسب املستو 
  .(٤٢-٤٠ ،٢٠٠١ ،املعرفة ت )فرحات اختبار جمموعة من الطالب يف

  اسي( املقعباراتت )ار اغة فقيص ٣-١-٣-٣ 

( عبارات) فقراتث نوع يته من حيوموضوع ،اسيد شكل املقية هي حتديس املعرفيية لبناء املقايمن اخلطوات األول 
كون )منط اجلواب يح اإلجابة ومفتا  ،ار من متعددياس من نوع االختياملق فقراتاغة يإذ مت ص ،اغتهاية صيفياس وكياملق
واليت تتضمن  ،ةيواالطالع على املصادر والكتب العلم ،والبحوث السابقة دراساتجعة الار ة ميفمن خالل عمل ،د(يالوح
فقرة خاصة  (٢٠)( فقره )عبارة( منها ٦٠) عدادإاغة و يمت ص ،ديوخطط اللعب اخلاصة بلعبة كرة ال ،ةيمادة قانون (١٨)

عة يتالءم وطبيومبا  ،اس املعريف النظري والقانوينيد للمقيخاصة اخطط اللعب يف لعبة كرة ال (٤٠)و ،نابلقواعد والقانو 
  :أيياس ما ياملق فقراتاغة يوقد روعي يف إعداد وص ،جمتمع البحث احلايل

                                     
()  أمساء السادة ذوي اخلربة واالختصاص 

 اجلامعة          الكلية                                               االختصاص                     االسم  

 املوصل               الرتبية الرايضية                       علم التدريب الرايضي )كرة يد(       أ.م.د نوفل احليايل 

 املوصل                       الرتبية الرايضية                          علم التدريب الرايضي )كرة يد(         أ.م.د كنعان دحمد 

 املوصل                       الرتبية الرايضية                                       دريس ئق التاطر            أ.م.د أايد دحمد شيت 

 املوصل               الرتبية الرايضية                            علم البايوميكاني  )كرة يد(       أ.م.د دحمد خليل دحمد 

 املوصل                          الرتبية الرايضية                         يد(     القياس والتقومي )كرة      أ.م.د سعد ابسم مجيل 
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  .(٩٧ ،١٩٩٠ ،اس ومرتبطة معه )كاظميجماالت املق أحدس الفقرة يأن تق -

  .(١٣٤ ،١٩٨٩ ،فيواحد )أبو عالم وشر  يأن تكون الفقرة قابلة لتفس -

  .واضحة ودحددة فقراتأن تكون ال -

  .ت )األسئلة( بعدد أكثر مما هو مطلوبار أن تكتب الفق -

  .وجد يف الفقرة )السؤال( الواحد ما تككف ابإلجابة عنهيأن ال  -

 (٣٣،٢٠٠٥هداوي،مي واملي)الدل أال تكون اإلجابة على الفقرة أو )السؤال( ما تككف عن إجابة سؤال خخر -
ويف ضوء ذل  اعتمد الباحث  ،ف بلوميت التعلم حسب تصناي( مستو اراتالعبت )ااغة الفقر يوقد روعي يف ص

اس املعريف النظري والقانوين بكرة ي( يف بناء املقالتطبيق-الفهم  –وهي )املعرفة  ،ت الثالثة األوىل فقطايعلى املستو 
  .ديال

وكما  ،اسيعد هلا املقيواليت  ،دراسةنة املختارة للية العية )لبلوم( إىل نوعيرفت املعايد املستو يرجع حتديإذ  
  :ليي

  .(الفهم-ار املستوى املعريف )املعرفة يمكن اختيذ فينة تالميإذ كانت الع -

  .(التطبيق-الفهم  –ار املستوى املعريف )املعرفة يمكن اختي فنينة العبيإذا كانت الع -

ق يالتطب –الفهم  –ة )املعرفة يت املعرفايكمل االختبار على املستو يمكن أن يف نينة مدربيإذا كانت الع -
  .(٤٤ ،٢٠٠١ ،( )فرحاتالتقومي-ب يالرتك –ل يالتحل –

ة يوخصوص ،هايسي النظري والعملي فار ة املنهج الديوخلصوص ،ةيضاية الر ية الرتبينة هم طلبة كليومبا أن الع 
ونسبتها  ،وهي )املعرفة( ،ة الثالثة )لبلوم(يت املعرفايد واالعتماد على املستو يقد مت حتدف ،ديسي ملادة كرة الار احملتوى الد

 ،(٪١٠٠ة هو )يكون جمموع نسبها املئو يو  ،(٪ ٢٥)ونسبته  ،ق(يو)التطب ،(٪ ٣٥)ونسبتها  ،و)الفهم( ،(٪ ٤٠)
دد نسبة حيذ أن ت على املعلم أن إ ،ديس مادة كرة الية لسنوات عدة يف تدر يسيفضال عن ختص ص الباحث وخربته التدر 
د االهتمام ملستوى ااهدف ت يكن على أساسه حتدميوجد هناك قانون دحدد يوال  ،االهتمام بكل مستوى من األهداف

  .(٣٠ ،٢٠٠٥ ،مي واملهداويي)الدل

 ، الصعوبةعود إىل أن فئات اجملال الذهين متدرجة يفيت الثالثة األوىل فقط ايار املستو يتالسبب يف اخت وكذل  
 (١٩٩٩،٦٧)اخلويل وعنان، قي من دون املعرفة والفهم والتطبميب والتقو يل والرتكيتمكنون من التحليوان الطلبة ال 

على  وبناءا   ،وخطط اللعب ،( فقرة تكمل القواعد والقانون٦٠اس املعريف )ي( املقعبارات) فقراتوبذل  بلغ عدد 
ومستوى  ،فقرة (٢١)ومستوى الفهم  ،فقرة (٢٤)مستوى املعرفة  فقراتدد إذ بلغ ع ،ف )بلوم(ياملستوى الذهين لتصن

  .حةيولكل فقرة أربعة بدائل واحدة منها صح ،فقرة (١٥)ق يالتطب

  جدول املواصفات

 ،(٢٠٠٦،٢٨٣ ،اس املقرتح )رضوانيد صدق احملتوى )املضمون( للمقيلة مهمة لتأكيستخدم جدول املواصفات كوسي 
ونواتج  ،مجاق لتل  الرب يوكذل  ابلفح ص الدق ،سييأو الربانمج التدر  ل دحتوى املنهاجيق حتليه عن طر يتم الوصول إليت و 
  .(٤٤ ،٢٠٠١ ،ارها يف ضوء األهداف املطلوبة ت )فرحاتيب اختجيواليت  ،ميالتعل

ن جدول املواصفات هي سة ميت والفائدة الرئ ،اسي)أسئلة( املق فقراتد أنواع وعدد يساعد جدول املواصفات يف حتديو  
ت أو قدراال اختباراتلي أو املدى السلوكي يف حالة يسي يف حالة اختبار حتصار اس احملتوى الديأداة الق متثلضرورة أن 

( ٢واجلدول ) ،(٧٦، ٢٠٠٤،اس ت )النبهانيساعد يف إعطاء صورة مقنعة ومفصلة ألداة القيو  ،السمات أبفضل صورة
  . ذل نيبي
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 دية بكرة الية واخلططياس املعرفة القانوني ملقنيول املواصفات ابجتاه( جد٢اجلدول رقم)

ة ياألمه املعرفة الفهم قيالتطب اجملموع
 ةيالنسب

)عدد  التكرارات
 األسطر(

 احملاور )اجملاالت(
٪٤٠ ٪ ٣٥ ٪ ٢٥ ٪ ١٠٠ 

 نيالقواعد والقوان ٤٨٢ ٣٤٪ ٨ ٧ ٥ ٢٠

  (يخطط اللعب )التكت ٩٢٥ ٦٦٪ ١٦ ١٤ ١٠ ٤٠

 اجملموع ١٤٠٧ ١٠٠٪ ٢٤ ٢١ ١٥ فقرة ٦٠

  صدق احملتوى ٤-١-٣-٣

تكون منها املفهوم طبقا يد اجملاالت أو اإلبعاد اليت ياده يف حتدجيقة إيت وتتلخ ص طر  ،فيه الصدق حبكم التعر يطلق عليو 
ح مفهوم كل يوقد حتقق هذا الصدق يف أداة البحث من خالل توض ،(١٣٥ ،٢٠٠٢ ،نة ت )الظاهر وخخرونية معيلنظر 

م( إىل أن ت صدق احملتوى لالختبار أو ي )احلكيكيإذ  ،كل جمال  فقراتف يوكذل  تصن ،اسيجمال من جماالت املق
وكذل  املواقف واجلوانب  ،ت عناصرهاياس حملتو يل االختبار أو املقية متثية على مدى إمكانيعتمد بصورة أساسياس ياملق

اس ت يق ااهدف الذي وضع من اجله االختبار أو املقية لتحقية عاليذا معنو ال صادقا ومتجانسا و يسها متثيقياليت 
اغة يوص ،اسيفه جماالت املقيده وتعر يوقد توصل الباحث إىل صدق احملتوى عرب اطالعه وحتد ،(٢٣ ،٢٠٠٤ ،مي)احلك
  .تهار فق

  (نياس )صدق احملكميالصدق الظاهري للمق ٥-١-٣-٣

لى عدد من ع مت عرضها ،(٢ امللحق) ةياألول بصورهتا وإعدادهااغتها ي( فقرة وص٦٠ة )اس البالغياملق فقراتبعد إعداد  
ها واحلكم على مي لغرض تقو مياس والتقو يوالق ،سيئق التدر ار وط ،دييف جمال لعبة كرة ال () صختصاواالالسادة ذوي اخلربة 

غة ايص إعادة أو حذف) خالل من اسبةاملن التيالتعد ءاجر إو  ،ومالءمتها للمجال الذي خصصت له ،تهايمدى صالح
أو إضافة  ،ة بدائل اإلجابة املقرتحةيفضال عن ذكر صالح ،تالءم وجمتمع البحثيت( ومبا ار دد من الفقأو إضافة ع

اس يلة مناسبة للتأكد من صدق املقيء وسار عد هذا اإلجيإذ  ،اسيرونه مناسبا للمقيل لإلجابة الذي يد السلم البديوحتد

                                     
()  أمساء السادة ذوي اخلربة واالختصاص 

 اجلامعة              الكلية                              االختصاص                  االسم  

 املوصل          الرتبية الرايضية                      والتقومي  القياس  أ.د هاشم امحد سليمان 

 املوصل           الرتبية الرايضية                  القياس والتقومي            أ.د مكي دحمود 

 املوصل          الرتبية الرايضية يد(           علم التدريب الرايضي )كرة  أ.م.د نوفل دحمد احليايل 

 املوصل         الرتبية الرايضية         علم التدريب الرايضي )كرة يد(           مد أ.م.د كنعان دح

 املوصل             الرتبية الرايضية                             ئق التدريس اطر  أ.م.د أايد دحمد شيت  

 املوصل         رتبية الرايضية ال                            القياس والتقومي  أ.م.د أيثار عبد الكرمي  

 املوصل               الرايضية  الرتبية              علم البايوميكاني  )كرة يد( أ.م.د دحمد خليل دحمد  

 املوصل               الرتبية الرايضية                 القياس والتقومي )كرة يد(  أ.م.د سعد ابسم مجيل 
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ء يف اجملال ا واخلرب نياس صادقا بعد عرضه على عدد من املختصيكن أن نعد املقميإذ ت  ، ذل نيبي( ١مللحق )وا ،املعريف
ن للباحث االعتماد على كمي ،اسهيس السلوك الذي وضع لقيقياس يء أن هذا املقارب فإذا اقر اخل ،اسيسه املقيقيالذي 

  .(٥٥ ،١٩٩٩ ،سيء ت )عو احكم اخلرب 

ء حول اة التفاق اخلرب يء من خالل النسبة املئو اج صدق اخلرب ا ر ء مت استخات ومالحظات السادة اخلرب تجاابل اسيوبعد حتل 
ل بعض يوقد مت حذف وتعد ،رباءء اخلاأر ( فأكثر من ٪٧٥ها )يت اليت اتفق علار إذ مت قبول الفق ،اسيت املقار ة فقيصالح
صل على حي )بلوم وخخرون( إىل انه تعلى الباحث أن يكيإذ  ،ةية واخلططية والقانونياغة اللغو يث الصيت من حار الفق

 رباءت اخلار ي( فأكثر من تقد٪٧٥) عن ال تقل بنسبة التيالتعد ءاإجر  وإمكانيةت ار ة الفقييف صالح خرباءنسبة اتفاق لل
  . ذل نيبي( ٣واجلدول ) ،(١٢٦ ،١٩٨٣ ،يف هذا النوع من الصدق ت )بلوم وخخرون

 اس النظري والقانوين)املعريف(يت املقاقر  عل  فنياحملكم ( نسبة اتفاق٣اجلدول رقم)

 نسبة

 االتفاق

 نيعدد احملكم
 نياملتفق

 ت يف أصل االختبارافقر أرقام ال تاالفقر جمموع 

   
، ٢،١ ،٣ ،٤ ،٥ ،٦ ،٧ ،٨ ،٩ ،١٥،١٣،١٢،١١،١٠ 

، ١٦ ،١٧ ،٢٠،١٩،١٨ ،٢١ ،٢٤،٢٣،٢٢ ،٢٥ ،٢٦ 

٪٥٤ ٨ ١٠٠ 
،٥٢ ،٣٠،٢٩،٢٧ ،٣٢ ،٣٣ ،٣٤ ،٣٥ ،٣٦ ،٣٨،٣٧ ،٣٩، 
٥٩ ،٦٠ . ٤٠ ،٤٣،٤٢،٤١ ،٤٤ ،٤٦ ،٥٠،٤٩،٤٧ ،٥١،  ،

،95.06 ٥٣ ،٥٤ ،٥٥ ،٥٧ ،٥٨ 

٪ ١٤ ،٢٨ ،٤٥ . ٣ ٣ ٦٠ 

٪ ٣١ ،٤٨ ،٥٦ . ٣ ٢ ٤٠ 

ذو  فقراتوهي ال ،اسيمن املق فقرات( ٦(: انه قد مت حذف )٣)  من اجلدول رقمنيتبي
  .عدم حصواها على نسبة االتفاق املقبولة واملقررةإذ مت حذفها ل ،(٤٨،٤٥،٣١،٢٨،١٤،٥٦الرقم)

ها يف يإذ مت االعتماد عل ،(٣ يف امللحق )نيوكما مب ،ةي( فقرة بصورته األول٥٤من ) اس مكوانيء أصبح املقار وهبذا اإلج 
  .ت(ار ل اإلحصائي للفقيوصدق البناء )التحل ،اسية للمقيالتجربة االستطالع إجراءة يعمل

  اس:ية للمقيبة االستطالعالتجر  ٦-١-٣-٣ 

وبعد إعداد  ،اسيب بنمط كل جمال من جماالت املقيا منتظما لتجنب أتثر اجمليعا عكوائياس توز يت املقار ع فقيبعد توز  
التجربة  إجراءوكان الغرض من  ،( طالب١٠نة قوامها )ياس على عيق املقيمت تطب ،ةيمات اخلاصة به بصورهتا األوليالتعل

  :أيي ة ماياالستطالع

  .فقراتمدى وضوح ال -

  .هفقراتد الزمن الالزم إلكمال اإلجابة عن االختبار أو كل فقرة من يحتد -

  .(٨٥، ٢٠٠٤ ،ق )النبهانياس أثناء التطبياملق فقرات على نيبيرصد ردود أفعال املستج -

  .اسيمات املقيالتأكد من مدى وضوح تعل -

  .إن وجدت اراتواالستفساإلجابة عن التساؤالت  -

  .ات اليت قد تصادف الباحثي ص املعوقات والسلبيتكخ -
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  )املعريف(: اس النظري والقانوينياملق فقراتل اإلحصائي ليالتحل ٧-١-٣-٣

د ار  األفنيز بييه ملعرفة قدرة الفقرة على التمفقراتل اإلحصائي لية التحليعمل إجراءد هو ياس اجليمن ت مواصفات املق 
ة يز ييج القوة التما ر أي استخ ،اس نفسهيصلون على درجات منخفضة يف املقحين ية والذيصلون على درجات عالحين يالذ
د يف معرفة يفيز ييز إذ ت أن معامل التمييتم ذل  من خالل حساب معامل التميو  ،(٣٠ ،٢٠٠٥ ،ت )نقوال فقراتلل

اس الداخلي واخلارجي ت يملقيف الصفة املقاسة فضال عن أتكد الباحث من صدق ا األفراد نيمدى الفروق يف األداء ب
تلخ ص يف اخلروج أبقصر ي واالختباراتس يية بناء املقايسي لعمليوان ت ااهدف الرئ ،(١١٥ ،١٩٩٠ ،وخخران)اإلمام 

ة بناء يوان جممل عمل ،اسهياس قيتوقع من املقيوحسب ااهدف الذي  ،صدق وثبات راتمبؤشتمتع يو  ،اس ممكنيمق
ة ية اليت تتعلق ابستقصاء اخلصائ ص اإلحصائيوتعرف أبهنا العمل ،فقراتل اليلة حتيره تعرف بعملياس أو تطو يمق

ز يينة التميإذ بلغ حجم ع ،(١٨٨ ،٢٠٠٤ ،ت )النبهان اسيأداة الق فقرات على كل فقرة من نيالستجاابت املمتحن
  :يأية كما يحصائهذه اخلصائ ص اإل اضاستعر كن ميهم و ية علياس بصورته األوليق املقيومت تطب ،(١٠٠ة )ياألول

  معامالت السهولة والصعوبة: ١-٧-١-٣-٣

 نيإذ أن العالقة ب ،بها وفقا للصعوبةيصعوبتها وترت دراسةاس درجة سهولة العبارة ليستخدم بعض مصممي املقيقد  
  :ليي اتضح ذل  مميكما   ،السهولة والصعوبة مباشرة

  .(٧١ ،٢٠٠١ ،)فرحات ح(ي)إي واحد صح ١معامل السهولة + معامل الصعوبة =  

حة متاما يا بواقع صحية اليت تصحح ثنائيعرب عن خصائ ص الفقرة املوضوعيومعامل صعوبة الفقرة هو مؤشر إحصائي  
ساوي عدد الدرجات يولذل  فان معامل الصعوبة  ،حة متاما وتستحق )صفر( درجةي صحيأو غ ،( درجة١وتستحق )

ة يعين به النسبة املئو يو ، نهايل صعوبة الفقرة على التحكم مبقدار تباعمل معاميو  ،(١٩١ ،٢٠٠٤ ،( )النبهان١)
وحسب  ،ني املتطرفتنيقة اجملموعتيتم حساب صعوبة الفقرة بطر يو  ،حةين أجابوا على الفقرة إجابة صحي الذنيللمفحوص

  :ةياخلطوات االت

  .ةيا حسب عالماهتم الكليبا تنازلي ترتنيب املمتحنيترت -

( واقل ٪٢٧أو أعلى ) ،الي قلنيإذا كان عدد املفحوص ،(٪٥٠( واقل )٪٥٠د أعلى)يتم حتدي -
ز يينة التميومبا أن عدد ع ،( فرد أو أكثر١٠٠أي بواقع ) ا  ي  كبنيإذا كان عدد املفحوص ،(٪٢٧)
( طالب ٥٤ة )يز النهائيينة التميوبذل  تضمنت ع ،(٪٢٧إذ مت االعتماد على نسبة ) ،( فرد١٠٠)

  .( فرد٢٧ا( )يودن ،اي)عل جمموعة إي يف كل ،وطالبة

  :ةيتم حساب معامل صعوبة الفقرة من خالل املعادلة التاليمث  -

  حةين أجابوا إجابة صحيعدد الذ     حةين أجابوا إجابة صحيعدد الذ
 ايعلى الفقرة من الفئة الدن       + ايعلى الفقرة من الفئة العل

 
 

 = معامل صعوبة الفقرة
 ايد الفئة الدنار ا + عدد أفيد الفئة العلار أفعدد  ة(ي)املوضوع

 
 (١٢٨ ،٢٠٠٢ ،)الظاهر وخخرون حة على كل فقرةين أجابوا إجابة صحيد الذار عدد األف معامل السهولة =

  د الكليار عدد األف 
       

 ،٢٠٠٦ ،ت )رضوان متوسطة الصعوبة فقرات( ك٪٠٦- ٪٤٠اليت اها مؤشر صعوبة من ) فقراتوت تصنف ال 
د يز ي فقراتاس ياحتوى املق وإذا ،(٪٠٦- ٪٢٠ )نينسبة صعوبتها ب ترتاوح فقراتد ياس اجليتضمن ت املقيو  ،(٣٢٠
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 ،)الظاهر وخخرون ل أو إلغاء تيحباجة إىل تعد فقراتعين أن اليفهذا  ،(٪٢٠قل عن )ي( أو ٪٨٠مستوى صعوبتها عن )
١٢٩ ،٢٠٠٢).  

  ز:ييمعامل التم ٢-٧-١-٣-٣

 نيز بييد قدرهتا على التميساعد يف حتديز الفقرة ييفتم ،فقراتل اليز الفقرة من الصفات ااهامة يف حتلييعد معامل متي 
ف يف ضوئه يتم التصنيدهم ال بد من وجود دح  يولتحد ،ل العايليوالطلبة ذوي التحص ،ل املتدينيالطلبة ذوي التحص

 ،٢٠٠٤ ،اس( كمح  داخلي )النبهانياملق فقراتة )جمموع العالمات على ي الكلنيتم استخدام درجات املمتحنيفقد 
 نية بيز الفروق الفردييمت أي قدرة الفقرة على ،ايا والدني العلني اجملموعتنيز بييوقدرة الفقرة على التم ،(١٩٦-١٩٥
عرفون اإلجابة ياملقاسة أو ال لكون الصفة مين ال يالذ نيوب ،عرفون اإلجابةيلكون الصفة املقاسة أو مين يالذ األفراد
ن يزة إذا كانت نسبة األفراد الذيوتعترب الفقرة مم ،(٨٩ ،٢٠٠٥ ،مي واملهداويياس )الدليحة لكل فقرة من املقيالصح

 ،ايحة من الفئة الدنيها إجابة صحين أجابوا عليالذ األفرادا أعلى من نسبة يها من الفئة العليحة عليأجابوا إجابة صح
  :لييولكن معادلتها هي كما  ،ةيهبا مكاهبه خلطوات حساب معامل الصعوبة للفقرة املوضوعوخطوات حسا

 حةين أجابوا إجابة صحيعدد الذ           حةين أجابوا إجابة صحيعدد الذ
  ايعلى الفقرة من الفئة الدن           ايعلى الفقرة من الفئة العل 

 ة(ي)املوضوع = ز الفقرةييدرجة مت
 زة(ي أو )الفئة املتمني يف إحدى الفئتنيفحوصعدد امل

 (١٣٠ ،٢٠٠٢ ،)الظاهر وخخرون
  :لييوكما  ،نيت املفحوصاي مستو نيز هبا الفقرة بيز إىل الدرجة اليت متييل( التمي مشرر )دلريشيو 

إن حة على الفقرة نقول ي يف اجملموعة األعلى على إجاابت صحني من املفحوصيصل عدد كبحيعندما  -
  .ايبجيمبعىن أن للفقرة مؤشر ا ،ةيابجية للفقرة ايز ييالتم رةالقد

إن حة على الفقرة نقول يا على إجاابت صحي من اجملموعة الدنني من املفحوصيصل عدد كبحيعندما  -
  .مبعىن أن للفقرة مؤشر سليب ،ةية للفقرة سلبيز ييالتم القدرة

 ةيز ييس اها قدرة متيأي فقرة ل ،ني اجملموعتنيتفرق ب عين أهنا مليفهذا  ار ز = صفييأما إذا كان معامل التم

  . ذل نيبي( ٤واجلدول رقم ) ،(٣٢٧ ،٢٠٠٦ ،)رضوان

 ةياس املعرفة النظر يت مقاقر ز لكل فقرة من فيي( معامل الصعوبة والسهولة ومعامل التم٤اجلدول رقم )
 دية بكرة اليوالقانون

 معامل
 الفقرة

 معامل
 الفقرة

 معامل
 الفقرة

 الصعوبة زييالتم الصعوبة زييالتم الصعوبة زييالتم

**١ ٠.٨٣*  ١٩ ٠.٥٩ ٠.٨١ ٣٧ ٠.٥٩ -٠.٠٧٤ 

 *٢ ٠.٧٢ ٠.٥٥ ٢٠ ٠.٩٢*  ٣٨ ٠.٨٥ 

**٣ ٠.٩٨*  ٢١ ٠.٧٢ ٠.٥٥ ٣٩ ٠.٧٠ -٠.١٥ 

**٤ ٠.٦٤ ٠.٧٠ ٢٢ ٠.٦٧ ٠.٦٧ ٤٠ ٠.٧٩ ٠.٠٣٧ 

٥ ٠.٨٧*  ٢٣ ٠.٧٠ ٠.٥٩ ٤١ ٠.٧٠ ٠.٥٩ 

٦ ٠.٥٤ ٠.٨٥ ٢٤ ٠.٧٤ ٠.٥٢ ٤٢ ٠.٦٣ ٠.٣٠ 

 *٧ ٠.٧٧ ٠.٤٤ ٢٥ ٠.٩٤*  ٤٣ ٠.٨٩ 
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 معامل
 الفقرة

 معامل
 الفقرة

 معامل
 الفقرة

 الصعوبة زييالتم الصعوبة زييالتم الصعوبة زييالتم

 *٨ ٠.٧٠ ٠.٥٩ ٢٦ ٠.٧٦ ٠.٤٨ ٤٤ ٠.٨٥ 

٩ ٠.٩١*  ٢٧ ٠.٩٢*  ٤٥ ٠.٦١ ٠.٧٨ 

١٠ ٠.٦٨ ٠.٦٢ ٢٨ ٠.٩٢*  ٤٦ ٠.٦٧ ٠.٣٧ 

**١١ ٠.٥٢ ٠.٩٦ ٢٩ ٠.٧٢ ٠.٥٥ ٤٧ ٠.٧٢ ٠.١١ 

١٢ ٠.٨٨*  ٣٠ ٠.٥٠ ٠.٤٠ ٤٨ ٠.٥٢ ٠.٥٩ 

١٣ ٠.٨٧*  ٣١ ٠.٤٤ ٠.٥٩ ٤٩ ٠.٥٥ ٠.٢٩ 

 *١٤ ٠.٨٧*  ٣٢ ٠.٦٦ -٠.٠٧** ٥٠ ٠.٨١ 

١٥ ٠.٣٧ ٠.٣٢ ٣٣ ٠.٦٨ -٠.١١** ٥١ ٠.٥٤ ٠.٢٦ 

١٦ ٠.٧٧ ٠.٤٤ ٣٤ ٠.٦٧ ٠.٣٧ ٥٢ ٠.٥٩ ٠.٢٢ 

١٧ ٠.٦٢ ٠.١٥** ٣٥ ٠.٦١ ٠.٤١ ٥٣ ٠.٧٨ ٠.٣٠ 

١٨ ٠.٢٤ -٠.٤٠** ٣٦ ٠.٧٤ ٠.٠٧** ٥٤ ٠.٥٠ ٠.٢٦ 

  ز تستبعدييفة التميت ضعافقر ** ال     ت السهلة تستبعدافقر * ال 

وعند الرجوع  ،(٩٨.٠ – ٢٤.٠ )نيوحت ما بار اس تياملق فقراتأن نسبة معامل الصعوبة ل :(٤ من اجلدول رقم)نيتبي 
واليت حتصل على  ،ال تستعمل لصعوبتها (٢٠.٠)ت فان الفقرة اليت حتصل على  فقراتز الييإىل جدول معامالت مت

( فقرة سهلة جدا يف ١٥ه فان هناك )يوعل ،(١١٩ ،١٩٩٠ ،وخخراناإلمام )مل لسهولتها ت وأكثر ال تستع (٨٠.٠)
واليت ظهرت  (،٥٠ ،٤٤ ،٤٣ ،٣٨ ،٢٨ ،٢٧ ،٢٥ ،٢٠ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،٩ ،٥ ،٣، ١) فقراتوهي ال ،اسياملق

  .اس املعريفيوبذل  مت حذفها من املق ،(٪٨٠ابن اها معامل سهولة أكثر من )

قبل يوعادة  ،(٩٦.٠ – ٠٧.٠-) نيما ب راوحتتاس ياملق فقراتز لييأن معامل التم :تنب كذل ي ومن اجلدول نفسه 
 فقراتوال ،زييالسالبة التم فقراتعدل اليرفض أو يو  ،(٢٠.٠زها على )ييد درجة متياملوجبة اليت تز  فقراتواضع االختبار ال

 ،٣٩ ،٣٧ ،٣٦ ،٣٣ ،٣٢ ،١٨ ،١٧) فقراتاللذا تعد  ،(١٣١-١٢٩ ،٢٠٠٢ ،وخخرانز اها )الظاهر يياليت ال مت
  .اس املعريفيإذ مت حذفها من املق ،زييفة التميضع (٤٧ ،٤٠

 ،السهولة والصعوبةزة اليت مت حذفها أبسلويب معامل ي املمياس املعريف الغياملق فقراتوعلى هذا األساس فان عدد  
  .( فقرة٢٤ز هي )ييومعامل التم

  ساق الداخلي:أسلوب معامل االت ٣-٧-١-٣-٣

 ت ينير لصدقه التكو يأو معامل جتانسه إىل احلصول على تقد ،اسيؤدي فح ص االتساق الداخلي للمقيت 

اسه من خالل حساب معامل يتم قيو  ،اسيسمى ت بصدق االتساق الداخلي للمقيو  ،(٣٥ ،١٩٩٩ ،)ابهي
وقد مت استخدام  ،(٦٨ ،٢٠٠١ ،اس ت )فرحاتية( للمقي املفردة واجملموع الكلي للمحاور )الدرجة الكلنياالرتباط ب

س كل فقرة يث تقيه حبفقراتاسا متجانسا يف يقدم لنا مقيوان هذا األسلوب ت  ،ق ذل يط لتحقيمعامل االرتباط البس
است ياملق فقرات نيب الرتابط إبرازفضال عن قدرته على  ،اس ككليسه املقيقيالبعد السلوكي نفسه الذي 

اس ية للمقياد معامل ارتباط درجة كل فقرة ابلدرجة الكلجيزة مت إي املميغ فقراتبعد استبعاد الف ،(١٠١،١٩٩٠)كاظم،
  . ذل نيبي( ٥واجلدول رقم) ،( طالب٥٤ز البالغة )يينة التميلنفس ع
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 دية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر ية ملقيوالدرجة الكل فقرات الني( معامل االرتباط ب٥اجلدول رقم )

 داللةال
معامل 
 االرتباط

 الداللة رقم الفقرة
معامل 
 طاالرتبا

 الداللة رقم الفقرة
ل معام

 االرتباط

رقم 
 لفقرةا

 ٢. ٠.٦٣٨ معنوي ٢١. ٠.٦٥٧ معنوي ٤١. ٠.٦٢٨ معنوي

 ٤. ٠.٧٠٨ معنوي ٢٢. ٠.٧٥١ معنوي ٤٢. ٠.٤٨٢ معنوي

 ٦. ٠.٨٦٦ معنوي ٢٣. ٠.٥٧٢ معنوي ٤٥. ٠.٧٧٥ معنوي

 ٧. ٠.٥١٩ معنوي ٢٤. ٠.٦٣٦ معنوي ٤٦. ٠.٤٩٠ معنوي

 ٨. ٠.٥٩٦ معنوي ٢٦. ٠.٥٣١ معنوي ٤٨. ٠.٦١٦ معنوي

 ١٠. ٠.٦٣٨ معنوي ٢٩. ٠.٦١٠ معنوي ٤٩. ٠.٣٣٤ معنوي

 ١١. ٠.٩٣٤ معنوي ٣٠. ٠.٤٦٤ معنوي ٥١. ٠.٣٦٥ معنوي

 ١٥. ٠.٦٤٥ معنوي ٣١. ٠.٥٦٦ معنوي ٥٢. ٠.٣٣٥ معنوي

 ١٦. ٠.٥٤٤ معنوي ٣٤. ٠.٣٢٤ معنوي ٥٣.. ٠.٣٨٦ معنوي

 ١٩. ٠.٧٩٧ معنوي ٣٥. ٠.٣٨٧ معنوي ٥٤. ٠.٤٣٩ معنوي

  (٢٧٣.٠ساوي )ة تيولمة )ر( اجلديق ،(٥٢ة )ية حر ( وأمام درج٠٥.٠) ≥ستوىمعنوي عند م 

 (٤٦٣ ،٢٠٠٠ ،ويار )ال

ة قد يوالقانون ةيس املعرفة النظر اية ملقياس والدرجة الكلياملق فقرات نيم معامل االرتباط بيأن ق :(٥ اجلدول رقم)نيبي 
وأمام  ،(٥٢) ةيوعند الرجوع إىل جدول داللة معامل االرتباط عند درجة حر  ،(٩٣٤.٠ –٣٢٤.٠ )نيوحت ما بار ت

  .(٢٧٣.٠ة تساوي )يولمة )ر( اجلدي( جند أن ق٠٥.٠) ≥ة يمستوى معنو 

ها من خالل يإذ مت االستدالل عل ،ةيولاجلد مة )ر(ين قة اكرب مياملعرف فقراتمة )ر( احملتسبة للي أن قنيتبيويف ضوء ذل  
  .ةيز يعها أثبتت قدرة متياس املعريف مجياملق فقراته فان يوعل ،ةيولمتها اجلديمة )ر( املتحسبة مع قيمقارنة ق

ساق ال على توافر االتياس كان ذل  دلية للمقيا مع الدرجة الكليإذ ت كلما كان معامل ارتباط درجات احملاور عال 
( ٠٠ ،٢٠٠١ ،فرحات) .تاس هي احمل  للتحقق من الصدق ية للمقيإذ أن الدرجة الكل ،اس ككليالداخلي للمق

ها يف يعل ( فقرة مت االعتماد٣٠ه مؤلفا من )فقراتل اإلحصائي لية التحلية بعد عملياس بصورته النهائيصبح املقي  وبذل
  .(٤م ) يف امللحق رقنيوكما مب ،اسيق النهائي للمقيالتطب

  اس:يثبات املق ٨-١-٣-٣

ولغرض احلصول على ثبات  ،(Gronbach،  1960،  126 الثبات إىل ت االنسجام أو االتساق يف النتائج ت )يكي 
( استمارة مشلت ٤٠ح )يإذ مت تصح ،ة(ية والزوجي)الفرد فقراتأبسلوب ال ،ةيقة التجزئة النصفياس استخدمت طر ياملق
ذات  فقراتثل الميالنصف األول  ،نيمث قسمت إىل نصف ،اسيزة من املقي املميغ فقراتذفت البعد أن ح ،زيينة التميع

ة يث أصبح لكل فرد درجتان )فرديحب ،ةيذات التسلسالت الزوج فقراتثل الميوالنصف الثاين  ،ةيالتسلسالت الفرد
و)امحد  ،(٧٦ ،٢٠٠٥ ،كواز)ال دراسةمنها  دراساتقة يف بعض اليعلما انه قد استخدمت هذه الطر  ،ة(يوزوج

مة )ر( احملتسبة يفظهرت ق ،اسي درجات نصفي املقنيط بيومت استخدام معامل االرتباط البس ،(٢٩٧ ،٢٠٠٧ ،وخخران
اس فقط يعترب مبثابة االتساق الداخلي لنصف املقياس ي درجات كل من نصفي املقنيت أن االرتباط ب ،(٧٢.٠تساوي )
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اس بكامله مت يز لثبات املقي متحير غيولكي حنصل على تقد ،(١١٦ ،١٩٩٣ ،اس ككل ت )أبو حطبيس للمقيول
دل على يا مما يوهو دال إحصائ ،(٨٤.٠مة معامل الثبات الكلي )يإذ بلغت ق ،ابرون( -ماني استخدام معادلة )سب

  .اسيثبات املق

  :(املعريف) اس النظري والقانوينيالصدق الذايت للمق ٩-١-٣-٣

ة وحبسب يه املصادر العلمي إليوكما تك ،ملعامل الثبات لرتبيعيأستخرج من اجلذر يالذاي والذي  مت حساب الصدق 
  :ةياملعادلة التال

  (١٩٢ ،١٩٩٥ ،ني)حسان  الصدق الذاي =

 ٠.٩١    = =  
  حه:ياس وتصحيوصف املق ١٠-١-٣-٣

اس بصورته ياتلف املق ،ة جبامعة املوصليضاية الر ية الرتبييف كلة لطلبة الصف الثالث يوالقانون ةياس املعرفة النظر يمق 
وتتم االجابة على  ،د(يكون )منط اجلواب الوحيومفتاح اإلجابة  ،ار من متعددي( فقرة من نوع اخت٣٠ة من )يالنهائ
اس يف ضوء يصحح املقياذ  ،ة خاطئةيوالثالث الباق ،حة فقطياس من خالل أربعة بدائل واحدة منها صحياملق فقرات

 ولإلجابة ،واحد درجة( ،حةي)الصح لإلجابةن از اذ تعطى اها او  ،(٣ يف امللحق )نيوكما مب ،ح اخلاص بهيمفتاح التصح
اس فهي يا للمقية الدني( درجة، أما الدرجة الكل٣٠اس هي )يا للمقية العليوتكون الدرجة الكل ،صفر درجة( ،)اخلاطئة

  .)صفر( درجة

  )املعريف(: اس النظري والقانوينيللمقق النهائي يالتطب ٤-٣

قة اإلجابة يإذ مت شرح طر  (،٤٠)والبالغ عددهم  ،قينة التطبيد على عية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر يق مقيمت تطب 
مت والذي  ،ه مناسبا حتت كل فقرةار يل الذي يوذل  بوضع دائرة على البد ،مات اخلاصة بهيوالتعل ،اسياملق فقراتعلى 
 ،حهايومت تصح ،نياس من املخترب يسات املقار مث مت مجع ك ،اس نفسهيسة املقار علما أن اإلجابة تكون على ك ،ارهياخت

  .عاياس مجياملق فقراتاس هي جمموع درجاته على يوهبذا تكون درجة املخترب على املق

  ة:يالوسائل اإلحصائ ٥-٣

 ( سوني كارل ب)ل معادلة معامل االلتواء -   ارييف املعار االحن-     املنوال-         املتوسط احلسايب -

  .(٢٧٢- ١٠١ ،١٩٩٩ ،ديييت والعبيط )التكر يمعامل االرتباط البس -

  .(١٤٦ ،١٩٩٨ ،اس )عالويياملتوسط الفرضي للمق -

  (٢٠٠٢،١٣٠،ز )الظاهر وخخرونييمعامل التم -

  .(٩٠-٨٨ ،٢٠٠١ ،رانة )عمر وخخيالنسبة املئو  -

  ئج ومناقشتها:ل النتايعرض وحتل -4

  د:ية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر ينة البحث يف مقيعرض نتائج ع 4-7

مت  ،نة البحثيقه على عيد الذي مت تطبية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر ية مقيبعد أن أتكد الباحث من صالح 
عي يع الطبيومنحىن التوز  ،سون(ي كارل ب)ل لتواء ق معادلة معامل االينة البحث عن طر ياس لعيالتأكد من مالئمة املق

  . ذل نيبي( ٦العتدايل(، واجلدول )ا)
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نة البحث يف ياري واملنوال ومعامل االلتواء إلجاابت عيف املعار ( املتوسط احلسايب واالحن٦اجلدول رقم )
 دية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر يمق

 جةيالنت
 معامل

 االلتواء
 املنوال

 فار االحن

 اريياملع

املتوسط 
 احلسايب

 نةيالع
 ةياإلحصائ املعامل
  اسياملق 

 ةيوالقانون ةياملعرفة النظر  ٤٠ ٢٠.١٣ ٤.١٦ ١٨ ٠.٥١ عي*يطب

  (١ )+نيلتواء بنة إذا وقع معامل االيمالئمة للع واالختبارات ،ايعيعد االلتواء طبي*  

 (.٢٩٩ ،٢٠٠٧ ،نار ( و)امحد وخخ٢٠٦-٢٠٤ ،١٩٨٠ ،)االطرقجي

  نة البحث:يد لدى عية بكرة اليوالقانون ةيم مستوى املعرفة النظر ييعرض نتائج تق4-1

 ،اسياملتوسط الفرضي للمق إبجيادقام الباحث  ،نة البحثيد لدى عية بكرة اليوالقانون ةيم مستوى املعرفة النظر ييتق ألجل 
على  ،ومعرفة منخفضة ،ةية اىل معرفة عاليوالقانون ةيالنظر وسوف تصنف املعرفة  ،نةيومقارنته بدرجة املتوسط احلسايب للع

م االدىن من املتوسط الفرضي ياما الق ،ةياس هو معرفة عاليفوق املتوسط الفرضي للمقينة الذي يمتوسط الع اناساس 
  . ذل نيبي( ٧واجلدول رقم ) ،فتمثل معرفة منخفضة

نة البحث يمة )ت( احملتسبة لعيواملتوسط الفرضي وقاري ياملع واالحنراف( املتوسط احلسايب ٧اجلدول رقم)
 دية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر ييف مق

مة )ت( يق
 احملتسبة

 املتوسط

 الفرضي

 االحنراف

 اريياملع
 نةيالع املتوسط احلسايب

 ة ياملعامل اإلحصائ
  اسياملق

 ةيوالقانون ةياملعرفة النظر  ٤٠ ٢٠.١٣ ٤.١٦ ١٥* 6.51

 ( ٦٨٤.١ة =)يمة )ت( اجلد وليق ،(٣٩ة )يوأمام درجة حر  ،(٠٥.٠) ≥ة يند مستوى معنو معنوي ع •

 (٤٥٦ ،٢٠٠٠ ،ويار )ال

ة بكرة يوالقانون ةياس املعرفة النظر ينة البحث على مقيع إلجاابتمة املتوسط احلسايب يان ق :(٧ من اجلدول رقم )نيتبي 
 متوسط درجات نية الفروق بي( درجة، وعند اختبار معنو ١٦.٤±)اري قدره يمع رافوابحن( درجة، ١٣.٢٠د قد بلغ )يال
( احملتسبة على tمة )ينة واحدة بلغت قي( لعtوابستخدام اختبار ) ،( درجة١٥اس البالغ )يواملتوسط الفرضي للمق ،نةيالع
مما  ،درجة( ٦٨٤.١ة البالغة )يمة )ت( اجلدوليمة اكرب من قيوهي ق ،(٠٥.٠) ≥ة يعند مستوى معنو  ،درجة (٠١.٩)
  .نة البحثيوملصلحة ع ،دل على ان الفرق معنويي

ة يتمتعون مبستوى معرفة نظر ية جبامعة املوصل يضاية الر ية الرتبيومما سبق اظهرت النتائج ان طلبة الصف الثالث يف كل 
 ةيهم مبستوى معرفة نظر ؤدي إىل متتعيمما  ،ةيابجيجة ايدل على ان النتيوهذا  ،اسية اعلى من املتوسط الفرضي للمقيوقانون
لهم يااب على مستوى حتصجيؤثر إيوالذي بدوره  ،واليت تؤهلهم للتفوق يف اجلانب النظري من اللعبة ،دةية جيوقانون
ومن مث  ،ةية يف الكليسار ئة الديد للطلبة مع البيؤدي إىل توافق جيوابلتايل  ،ديسي )النظري والعملي( يف مادة كرة الار الد
اة ية داخل اجلامعة واحليسار اة الدييف احل والنجاح والتقدم دراسةة لليومن مث الدافع ،سيار لهم الديحتص د من مستوىيز يس

  .العامة
  االستنتاجات:6 -7

  .دية بكرة الية والقانونياس املعرفة النظر ياس الذي مت بناءه لقية املقيفاعل ١-١-٥

  .ةية والقانوني يف املعرفة النظر ل العايليد ابلتحصيز طلبة الصف الثالث بكرة اليمت ٢-١-٥
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  ات:يالتوص 6-1

  يت:أيوصي مبا يها الباحث ييف ضوء النتائج اليت توصل إل

  دي طلبة الصف الثالث يف مادة كرة المي يف تقو نية من قبل املدرسية والقانونياس املعرفة النظر ياعتماد مق0-2-1

كملها يات األخرى اليت ي وملفردات الفعالنية من قبل الباحثية والقانونياس املعرفة النظر يبناء أو إعداد مق0-2-2
  .املنهاج

 املعرفة نيتتناول العالقة ب حبوث إجراء) ا  ضيوصي الباحث أي ه الطلبةيكون عليب أن جيللتكامل الذي  ا  ر نظ0-2-3
  .للعبة( املختلفة هاراتامل–ة يكيالتكن- التكتيكية-ة ية و)القانونيالنظر 

  ة:ية واألجنبياملصادر العرب

 القاهرة. ،ةيمكتبة االجنلو املصر  ،٣ط ، النفسيميالتقو  :(١٩٩٣ن )ار وخخ ،أبو حطب  

 دار العلم  ،٢ط ،ةيقاهتا الرتبو ية وتطبيالفروق الفرد :(١٩٨٩ة دحمود )ياند ،فيرجاء دحمد وشر  ،أبو عالم
 () .تيالكو  ،للطباعة والنكر

 ة وأقسام ية يف كليسيئات التدر ياس الرضا عن العمل ألعضاء ااهيإعداد مق ،(٢٠٠٧ن )ار امحد حازم وخخ ،امحد
ة يكل  ،(١العدد ) ،(٧اجمللد ) ،ةية األساسيحبث منكور يف جملة أحباث الرتب ،ة يف جامعة املوصليضاية الر يالرتب
  جامعة املوصل ،ةية األساسيالرتب

 عة للطباعة والنكريدار الطل ،١ط ،ةية يف الطرق اإلحصائيقيالوسائل التطب :(١٩٨٠دحمد علي ) ،االطرقجي، 
  .وتي ب

 منكور حبث ،ةيضاية الر ية الرتبيد لطلبة كلية بكرة الياس املعرفة القانونيبناء مق :(٢٠٠٨سعد ابسم ) ،ليمج، 
  .جامعة املوصل ،ةيضاية الر ية الرتبيكل  (،٤٨)العدد  (،١٤)اجمللد  ،ةيضاين للعلوم الر يفدار جملة ال

 دار الفكر العريب ،٣ط ،١ج ،ضةاية والر ية البدني يف الرتبمياس والتقو يالق :(١٩٩٥) دحمد صبحي ،نيحسان، 
  .القاهرة

 م العايل يوازرة التعل ،ضياياس واإلحصاء يف اجملال الر يوالق ختباراتاال :(٢٠٠٤علي سلوم جواد ) ،مياحلك
  .ةيالقادس ،ف للطباعةيدار الط ،ةيجامعة القادس ،والبحث العلمي

 القاهرة ،دار الفكر العريب ،١ط ،ةيضاياملعرفة الر  :(١٩٩٩)دحمود  ، وعناننيأم ،اخلويل.  

                                     
() ( ١٤٦، ١٩٩٨عدد البدائل )عالوي، ÷ ت اعدد الفقر × مقياس: = جمموع أوازن البدائل املتوسط الفرضي لل 

( فقرة، وتكون اإلجابة عليه على وفق مقياس رابعي التدرج من نوع اختيار من ٣٠ومبا أن مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد يتكون من )

+  ١(، ببدائل إجابة )الصحيحة، واحد درجة(، و)اخلاطئة، صفر درجة(، إذن فاملتوسط الفرضي للمقياس = متعدد، ومفتاح اإلجابة يكون )منط اجلواب الوحيد

درجة. )إذ أن هنال  العديد من الدارسات والبحوث يف جماالت متعددة اعتمدت على املتوسط الفرضي للتقييم منها )النعمة،  ١٥=  ٢÷  ٣٠×  ٠

 (. ٢٩٩، ٢٠٠٧ن، ا)امحد وخخر  (،٨٩ – ٨٥، ٢٠٠٦(، )الطائي، ٤٩، ٢٠٠٤

  (: التقومي والقياس، دار احلكمة للطباعة والنكر، بغداد. ١٩٩٠ن )ااإلمام، مصطفى دحمود وخخر 

 ( املعامالت العلمية بني النظرية والتطبيق، مركز الكتاب للنكر، مصر. ١٩٩٩ابهي، مصطفى حسني :) 

 ( تقييم تعلم الطالب التج١٩٨٣بلوم، بنيامني وخخرون :) .ميعي والتكويين، ترمجة دحمد أمني املفيت وخخرون، دار ماكرو هيل للنكر 

 ( التطبيقات اإلحصائية واستخدامات احلاسوب يف حبوث الرتبية الرايضية، ١٩٩٩التكرييت، وديع ايسني والعبيدي، حسن دحمد عبد :)

 دار الكتب للطباعة والنكر، جامعة املوصل. 
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 د، دار الكتب للطباعة والنكر، جامعة ي(: كرة ال٢٠٠١ايل، نوفل دحمد دحمود )ياء قاسم واحلياط، ضياخل
  املوصل.

 دار  ،٢ط ،ةيمية التعلي يف العملمياس والتقو يالق :(٢٠٠٥عدانن دحمود ) ،وي واملهداوييإحسان عل ،مييالدل
  .بغداد ،الكتب والواثئق

 جامعة املوصل ،دار الكتب للطباعة والنكر ،٢ط ،املدخل إىل اإلحصاء :(٢٠٠٠خاشع دحمود ) ،ويار ال  

 مركز الكتاب للنكر ،١ط ،ضةاية والر ية البدنياس يف الرتبياملدخل اىل الق :(٢٠٠٦ن )يدحمد نصر الد ،رضوان، 
  .القاهرة ،مصر

 ئات يفي لدى أعضاء ااهية يف ضوء الرضا الوظياديالق هارات املميتقو  :(٢٠٠٦د )ي علي أوحنينة حسيبث ،ئيالطا
  .جامعة املوصل ،ةيضاية الر ية الرتبيكل  ، منكورةيغ دكتوراهأطروحة  ،ةية املنطقة الكمالي يف أندنية واملدربياإلدار 

 ة للنكر ية والدولي، الدار العلم١ط ،ةي يف الرتبميلتقو اس وايمبادئ الق :(٢٠٠٢ دحمد وخخرون )ايزكر  ،الظاهر
  .عمان ،عيع ودار الثقافة للنكر والتوز يوالتوز 

 القاهرة. ،دار املعارف ،٢ط ،ضيايعلم النفس الر  :(١٩٧٦)دحمد حسن  ،عالوي  

 ( علم التدر ١٩٧٨عالوي، دحمد حسن :)دار املعارف، القاهرة.٦ضي، طايب الر ي ،  

  دار  ضي،اية يف اجملال الر ية والنفسياملهار  ختبارات(: اال١٩٨٧ن )يدحمد نصر الد رضوان،عالوي، دحمد حسن و
 ث، القاهرة. يالكتاب احلد

 القاهرة ،دار املعارف للطباعة والنكر ،٣ط ،ضيايمدخل علم النفس الر  :(١٩٩٨دحمد حسن ) ،عالوي.  

 القاهرة ،دار الفكر العريب ،٢ط ،ةيضاير ة والية البدنيمي يف الرتبياإلحصاء التعل :(٢٠٠١ن )ار وخخ ،عمر  

  القاهرة ،دار الفكر العريب للطباعة والنكر ،ل البحث العلمييدل :(١٩٩٩ن علي امحد )ي الديخ ،سيعو.  

  القاهرة ،ةيمكتبة االجنلو املصر  ،اس النفسي والرتبويي والقميالتقو  :(١٩٨٥)ة يرمز  ،بيالغر.  

 مركز الكتاب للنكر.  ،١ط ،ضيايملعريف الر اس ايالق :(٢٠٠١)د يلى السيل ،فرحات 

 يرسالة ماجست ،ةياس مقنن ملفهوم الذات لدى طلبة املرحلة اإلعداديبناء مق :(١٩٩٠علي مهدي ) ،كاظم 
  .جامعة بغداد ،ة األوىلية الرتبيكل  ، منكورةيغ

 ة للمنطقة يضايالر  ةية يف األنديم اإلدار يمي يف ضوء القي التنظييمقاومة التغ :(٢٠٠٥عدي غامن دحمود ) ،الكواز
  جامعة املوصل ،ةيضاية الر ية الرتبيكل  ، منكورةيغ دكتوراهأطروحة  ،قاعر ة يف اليالكمال

 ة للطباعة والنكر ي دار املس ،١ط ،ة وعلم النفسي يف الرتبمياس والتقو يالق :(٢٠٠٠سامي دحمد ) ،ملحم
  .ايسور  ،عيوالتوز 

 عمان ،عيدار الكروق للنكر والتوز  ،ةي يف العلوم السلوكمياس والتقو يالقات يأساس :(٢٠٠٤موسى ) ،النبهان  

 ة من يت اإلدار اية يف ضوء الكفايقار ة العيضاية الر ياألند رؤساء أداء ميتقو  :(٢٠٠٤د خالد مهام )يول ،النعمة
  معة املوصلجا ،ةيضاية الر ية الرتبيكل  ، منكورةيغ دكتوراهأطروحة  ،ةيئات اإلدار يوجهة نظر أعضاء ااه

 ة القطر يجي لالعيب أنداز وامل ومنوذج النمط اجلسمي ةيبناء اختبار املعرفة القانون :(٢٠٠٥ناس هبنام )يإ ،نقوال
  .جامعة املوصل ،ةيضاية الر ية الرتبيكل  ، منكورةي غيرسالة ماجست ،كة الطائرةيابلر 

 ة يضاية لبعض األلعاب الر يالفن مهاراتبناء اختبار معريف لل :(٢٠٠٣) عطا نيأم ،لؤي دحمد وحسن ،ىيحي
  .العدد األول ،ةيي ضة اجلماهاية والر ية البدنيالرتب ،ةية البدنية الرتبيلطالب كل

 Cronbach, L.J (1960): Essentials of psychological testing Harper and row, 
publishers, New York.  
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 ميالرمحن الرحهللا بسم ا
 (١امللحق رقم) 

  املوصلجامعة  

 ةيضاية الر ية الرتبيكل
ة يف يتها النسبية )لبلوم( وأمهيت املعرفاية احملاور واملستو يان مدى صالحيء حول باء السادة اخلب ار ان أياستب

 دية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر يمق

  
 .................................................... احملرتم.حضرة الدكتور

  :ةيد التحبع 

ة يد لطلبة الصف الثالث بكلية بكرة الية والقانونياس املعرفة النظر يبناء مقء البحث املوسوم ت اجر ة إييف الن 
  .ة يف جامعة املوصل "يضاية الر يالرتب

ذكر، ر، والتيوالتقد ،ليوالتخ ،والتعرف ،واالكتكاف ،دراكات اخلاصة ابإليعرب عن العمليمصطلح عام  :قصد ابملعرفةيو  
ات ياها عن العمل از ي متيي أو التفسدراكوالفهم اإل ،صل الفرد على املعارفحيواليت من خالاها  ،يوالتفك ،والتعلم
  .ةياالنفعال

اركم  يفقد مت اخت ،مياس والتقو يوالق ،سيئق التدر ار وط ،ديوبصفتكم ن ذوي اخلبة واالختصاص يف جمال كرة ال 
  :ليييف ما  ءكماأر  إبداءو  للحكم نيواحملكم باءكأحد اخل
 ، املناسبيوحذف احملور غ ،ليل إذا كان احملور حباجة إىل تعديمع ذكر التعد ،ة احملاور املعدةيان مدى صالحيب .1

علما إن احملاور قد مت  ،ة تسلسل احملاوريتطرق له الباحث يف هنايفضال عن إضافة أي دحور مقرتح خخر مل 
ة يسي لطلبة الصف الثالث يف كلار واملنهج الد ،ة املقررةيصادر والكتب العلمل دحتوى امليدها من خالل حتليحتد
  .ةيضاية الر يالرتب

ة للمحاور من خالل استخدام ية النسبيد األمهيعلما انه قد مت حتد ،ة لكل دحورية النسبية األمهيمدى صالح -2
هتا اار لها حبساب تكر ي( وحتلمي أي )عدد األسطرية يف املنهاج التعليميد حجم املادة التعليأسلوب حتد
  .ةيونسبها املئو 

ة اليت قدرها يونسبها املئو  ،ف )بلوم(يت التعلم( لتصناية )مستو يت املعرفاية املستو يان مدى صالحيب -3
لها من خالل )حذف أو إضافة( املستوى يفضال عن تعد ،ة ارتباطها ابحملاور املعدةيوصالح ،الباحث

  .ة موضوع البحثيل وحبسب خصوصيانت حباجة إىل تعداملقرتح ملا ترونه مناسبا إذا ك

 ن تعاونكم العلمي املباركيراكر 

  ع:يالتوق 

   اللقب العلمي:  

  االختصاص:

  الباحث                                                                         :ةياجلامعة والكل

   قاسم غزالميأ.م.د عبد الكر                                                                      :خيالتار 
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 د لطالب الصف الثالثية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر ي ملقنيجدول مواصفات ابجتاه
  ( فقرة٦٠مكون من ) ةيضاية الر ية الرتبييف كل 

ة ياألمه املعرفة الفهم قيالتطب اجملموع
 ةيالنسب

)عدد  التكرارات
 سطر(األ

 ت احملاور )اجملاالت(
%٤٠ ٪ ٣٥ ٪ ٢٥ ٪ ١٠٠ 

 ١. نيالقواعد والقوان ٤٨٢ ٣٤ ٪ ٨ ٧ ٥ ٢٠

 ٢.  (يخطط اللعب )التكت ٩٢٥ ٦٦ ٪ ١٦ ١٤ ١٠ ٤٠

  اجملموع ١٤٠٧ ١٠٠% ٢٤ ٢١ ١٥ فقرة ٦٠

  
ف ية للتعلم لتصنيعرفت املايواملستو  ،ة احملاور )اجملاالت(يحول مدى صالح ءكماأر  وأبداءرجى اإلجابة ي - 

ه مناسبا  ار ل الذي تيوحتت البد ،ومستوى تعلم ،( أمام كل دحور)وذل  بوضع عالمة  ،ة أعالهيتها النسبيوأمه ،)بلوم(
ت( اياغة أو إضافة عدد من دحاور ومستو يل من خالل )حذف أو إعادة صيتصلح بعد التعد ،ال تصلح ،تصلح)اهما 
  .اس املعريفياملق

 تصلح ال تصلح ليتعدتصلح بعد ال
ة ية النسبياألمه

 املقرتحة
  احملاور )اجملاالت( ةيت املعرفاياملستو 

 ١. نيالقواعد والقوان املعرفة ٤٠ ٪   

 ٢.  (يخطط اللعب )التكت الفهم ٣٥ ٪   

   قيالتطب ٢٥ ٪   

 احملور املقرتح املستوى املقرتح    

       
٪١٠٠       
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  ميالرمحن الرحهللا بسم ا
 (٢امللحق رقم )

 جامعة املوصل     
  ةيضاية الر ية الرتبيكل

 ةيوالقانون ةياس املعرفة النظر يت مقاقر ة فيء حول صالحاء السادة اخلب اآر ان ياستب

  
  احملرتم ............................................................ حضرة الدكتور

  :ةيبعد التح

ة ية الرتبيد لطلبة الصف الثالث بكلية بكرة الية والقانونياس املعرفة النظر يبناء مقاملوسوم ت ء البحثاجر ة إييف الن
  .تة يف جامعة املوصليضايالر 

ر، والتذكر، يوالتقد ،ليوالتخ ،والتعرف ،واالكتكاف ،دراكات اخلاصة ابإليعرب عن العمليصطلح عام م :ةقصد ابملعرفيو 
ات ياها عن العمل از ي متيي أو التفسدراكوالفهم اإل ،صل الفرد على املعارفحياها واليت من خال ،يوالتفك ،والتعلم
  .ةياالنفعال

 رباءاركم كأحد اخليفقد مت اخت ،مياس والتقو يوالق ،سيئق التدر ار وط ،ديذوي اخلربة واالختصاص يف جمال كرة ال ،وبصفتكم
 دراساتجعة الار ة ميها من خالل عمليليت مت احلصول علوا ،اياملرفقة ط فقراتة الي للحكم على مدى صالحنيواحملكم

( فقرة من نوع ٦٠اغة )يإذ مت ص ،دية اخلاصة بلعبة كرة اليواالطالع على املصادر والكتب العلم ،السابقة والبحوث
  :لييما ان واإلجابة على يءة االستباقر  تفضلكم بنيجرا ،د(يكون )منط اجلواب الوحيومفتاح اإلجابة  ،ار من متعددياخت

ل من يتصلح بعد التعد ،ال تصلح، تصلح)ه مناسبا  للفقرة ار ل الذي تيوحتت البد ،( أمام كل فقرة)وضع عالمة  -
  (فقراتاغة أو إضافة عدد من اليخالل )حذف أو إعادة ص

  .ه والذي وضعت ألجلهيمدى مالئمة الفقرة للمحور الذي تنتمي إل -

ة يوالثالث الباق ،حة فقطياس على وفق أربعة بدائل واحدة منها صحيقامل فقراتة بدائل اإلجابة ليمدى صالح -
واحد  ،حةي)الصح لإلجابةن از اذ تعطى اها او  ،ح اخلاص بهياس يف ضوء مفتاح التصحيصحح املقيو  ،خاطئة
  ؟أبريكم ليالبد السلم هو ما املوافقة حتصل مل وإذا .صفر درجة( ،)اخلاطئة ولإلجابة ،درجة(

 املبارك العلمي متعاونك نيراكر 

 تصلح  تصلح ال
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  ع:يالتوق

   اللقب العلمي: 

    االختصاص:

  الباحث                                                                       :ةياجلامعة والكل

   قاسم غزالميد الكر أ.م.د عب                                                                       :خيالتار 
 العبارات ت
 أحداث اللعب بككل كبي:موقف خططي هجومي يتواجد فيه الفريق جيعله قادرا  على حتديد  هناك  .1

 أ. يف حالة فقدان الكرة.   ب. يف حالة االستحواذ على الكرة.  ج. بعد التهديف.    د. يف ضربة اجلزاء.
  يفقد فيها السيطرة على الكرة لذا فإن ااهدف الرئيسي للدفاع هو:اليتيعترب الفريق يف حالة دفاع يف اللحظة   .2

 ب. العمل على قطع الكرة.   أ. منع اخلصم من إصابة ااهدف.
 د. مجيع احلاالت السابقة   ج. إعادة السيطرة على الكرة.

 يكون امللعب مستطيل الككل بطول وعر و:  .3
 م عرض.25م طول ، 05ب.    م عرض.05م طول ، 25أ. 
 م عرض.35م طول ، 05د .    م عرض.25م طول ، 35ج. 

 تبدأ مرحلة ااهجوم السريع الفردي مبجرد حصول الفريق على الكرة بطرق خمتلفة:  .0
 ب. احلصول على الكرة نتيجة خطأ مهاري من قبل املهاجم. أ. حصول حارس املرمي على الكرة بعد صدها أو مسكها.

 د. مجيع هذه الطرق.  د اللعب.ج. حدوث خمالفات من املنافس لقواع
  تقسم مراحل الدفاع إىل:  .0

 ب. ترتيب املدافعني يف نظام هجومي.  أ. التقهقر أو االنسحاب ايل اخللف.

 د. اخلطة أو النظام ااهجومي.  ج. ترتيب املهامجني يف نظام دفاعي.
 من يقرر إيقاف زمن اللعب واستئناف اللعب:  .9

 احلكم األول واحلكم الثاين -داحلكم الثاين       -جواملسجل.    املوقت -باحلكم األول    -أ-
 عند مقارنته مع ااهجوم من املراكز: –يستغرق ااهجوم اخلاطف وقتا   .7

 كثيا  جدا   -د   قليال  جدا   -ج  كثي    -ب   قليل -أ
 احلاالت اليت يكون فيها التكتي  الفردي الدفاعي أكثر وضوحا  هي:  .8

 الزحلقة -د التبادل  -ج  إبعاد الالعب املهاجم أو حتييده للجانبني.  -ب التغطية  -أ
 جيب أن ال يقل عدد العيب الفريق الواحد يف بداية املباراة عن:  .6

 ستة العبني من ضمنهم حارس املرمي.  -ب  مخسة العبني من ضمنهم حارس املرمي.  -أ
 العبني من ضمنهم حارس املرمي. مثانية  -ب  سبعة العبني من ضمنهم حارس املرمي.  -ج

 يتم ااهجوم اخلاطف يف غضون ثوان قليلة ح ى التصويب:  .15
 ( اثنية.9 -2) -د   ( اثنية. 0 -3) -ج ( اثنية. 0 -2)  -ب  ( اثنية. 9 -3) -أ

 القواعد األساسية اليت تعيق الالعب يف توجيه حتركاته الدفاعية هي:  .11
 للمهاجم.الدفاع عن جانب الذراع الرامية  -أ

 العودة واالنسحاب ايل امللعب اخلاص من أقصر طريق مباشر. -ب
 الالعب املهاجم كلما اقرتب األخي من هدف الدافع.جيب أن تقل املسافة الدفاعية بينة وبني  -ج

 د. على الالعب املدافع أن يتباطأ عن أداء واجبه الدفاعي.
 اللعب يتم:إذا دخل العب إضايف ايل الساحة خالفا  لقواعد   .12

 إيقاف الالعب ملدة دقيقتني فقط. -ج  إنذار الالعب  -ب   استبعاد الالعب -أ
 إيقاف الالعب ملدة دقيقتني ويغادر أحد زمالئه الساحة ملدة دقيقتني عوضا  عنه. -د
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 العبارات ت
 الذي ميثل مراحل ااهجوم اخلاطف ما يلي:  .13

 مجيع هذه املراحل -د  التصويب )اإلهناء( -ج التقدم ابلكرة   -ب   البدء. -أ
 وضح حركة التغطية اليت يقوم هبا الالعبون املدافعون يف طريقة الدفاع عن املنطقة هي:  .10
 ال يسمح حلارس املرمي:  .10

 ترك منطقة مرماه والكرة حبوزته.  -ب  التحرك ابلكرة داخل منطقة املرمي بدون قيود. -أ
 مرماه إذا كان هو خارجها.ستقرة أو املتدحرجة خارج منطقة مالمسة الكرة امل -ج
 ترك منطقة املرمي بدون كرة واللعب مع الالعبني يف الساحة. -د

 إن معظم مراحل ااهجوم تعتمد على ـــ يف تسجيل هدف:  .19
 العب واحد -د العبني أو ثالث العبني. -ج  ثالث العبني  -ب  العبني.  -أ

 كون بتوجيه من قبل.إن جلوء الفريق ايل استعمال أحد طرق الدفاع ألفرقي ي  .17
 املهامجني -د  املدرب  -ج  املدافعني   -ب  رئيس الفريق  -أ

 ما هي إجراءات  عند حصول التبديل اخلاطئ )دخول امللعب(:  .18
 من األخطاء الكائعة يف مرحلة ااهجوم السريع الفردي:  .16

 عند مس  الكرة.القفز واالحناء   -ب   احتالل الالعبني املهامجني أماكن تكتيكية خاطئة. -أ
  الركض السريع الذي جيعل عملية مس  الكرة والسيطرة عليها سهلة. -ج
 تغيي توقيت الركض من البطيء إىل السريع. -د

 من خالل التطبيق العملي لطريقة الدفاع عن املنطقة يبع:  .25
 العمل ااهجومي اتآين من داخل التككيل   -ب   التحرك البطيء جتاه وجود الكرة. -أ
 يف حالة التساوي العددي. -د  عدم التوافق يف التسليم والتسلم. -ج

 ال يعاقب العب الساحة الذي يدخل منطقة املرمي:  .21
 بدون كرة ليحصل على فائدة.  -ب     معه الكرة -أ
 خالل أو بعد عملية الدفاع شرط إال يؤثر ذل  على املنافس. -ج
 التصويب.متعمدا  ملنع العب مهاجم حبوزته الكرة من  -د

 تتغي املراحل ااهجومية املعطاة من قبل املدرب حبسب:  .22
 ظروف املباراة واملواقف اليت حتدث أنيا    -ب     ظروف املباراة. -أ
 احلالة الدفاعية املطلوبة. -د    املواقف اليت حتدث انيآ  -ج

 من عيوب طريقة الدفاع عن املنطقة هي:  .23
 اإلجيابية يف احلصول على الكرة.  -ب   السلبية يف احلصول على الكرة. -أ
 فعالة ضد الفريق الذي ميتل  مهامجني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة. -ج
 غي فعالة ضد الفريق الذي ميتل  مهامجني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة. -د

 تكون قد:يسمح لالعب أن ميس الكرة ويطببها وميسكها اثنية بعد أن   .20
 مجيع احلاالت السابقة. -دتسليم الكرة من يد ايل األخرى    -جالمست هيكل املرمي  -ب  المست العبا  خخر -أ

 من األخطاء الكائعة يف مرحلة ااهجوم السريع اجلماعي:  .20
 عبني ايل أماكن صحيحة.انطالق الال  -ب   أتخر انطالق بعض املدافعني أثناء األداء. -أ
 خطأ يف دقة وتوقيت التمريرات بني املهامجني. -د  ط بني الركض وتفكي املدافعني.عدم الرب -ج

 هناك عدة تككيالت للدفاع عن املنطقة هي:  .29
 (.2 -0) -د  (.0 -3) -ج  (.3 -0)  -ب  (.1 -0) -أ

 يسمح لالعب مبا يلي:  .27
 لكرة عن املنافس.استخدام قبضة اليد إلبعاد ا  -ب     دفع املنافس داخل منطقة املرمي. -أ
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 العبارات ت
 تعريض حارس املرمي للخطر. -د  اعرتاض املنافس ابجلذع ح ى إذا مل تكن الكرة معه. -ج

 خطط اهجوم سريع فردي حبيث مير مبراحله الثالثة:  .28
 ( ميكن أن يتحول ايل التككيل الدفاعي:3 -3إن التككيل الدفاعي )  .26

 (.0 -2) -د  (.3 -0) -ج  (.2 -0)  -ب  (.0 -3) -أ
 حيتسب ااهدف إذا:  .35

  املرمي الداخلي بني القائمني وأسفل العارضة. عربت الكرة بكامل دحيطها خط -أ
 المست الكرة خط املرمي الداخلي بني القائمني وأسفل العارضة. -ب
 عربت الكرة خط املرمي وبقية تالمس جزء منه. -ج
 ل العارضة.اجتازت الكرة أكثر من نصفها خط املرمي بني القائمني وأسف -د

 خط اهجوم سريع مجاعي يف حالة تفوق عددي مهامجني ملدافع واحد:  .31
 ( يقف مجيع الالعبني املدافعني:5-9يف التككيل الدفاعي )  .32

 ( مرت.7)أمام خطموزعني مبسافات غي متساوية  -ب  ( مرت.9موزعني مبسافات متساوية أمام ) -أ
 ( مرت.9ني دفاعيني أمام خط )يف خط -د ( مرت. 7على خط واحد أمام خط ) -ج

 ال متنح الرمية احلرة يف:  .33
 السلوك غي الرايضي. -ب     االعتداء. -أ
 أخطاء التبديل أو خمالفة قواعد دخول الساحة. -ج
 حالة ارتكاب خمالفة من قبل هذا الفريق إذا كان ذل  مضرا  مبصلحة الفريق املهاجم.ضد الفريق املدافع يف  -د

 (.2ضد  0لتزايد العددي )يفية اخطط ك  .30
 من واجبات املدافعني يف األجنحة هي:  .30

 منع وإرابك املهاجم من التصويب. -ب   إعاقة املهاجم يف منطقة الوسط. -أ
 .إعاقة املهاجم يف منطقة اجلناحني ومع حتركه للداخل -د  التعاون مع املدافعني اجملاورين  -ج

 كيف يتم احتساب الرمية اجلانبية:  .39
 تم حجز الالعب املنافس ابستخدام:ي  .37

 االندفاع حنوه أو القفز يف اجتاهه. -د      اجلذع. -ج     الساقني )الرجلني(. -ب الذراعني )اليدين(. -أ
 ( يتوقف ايل حد كبي على التناسق اجليد يف عمل:1 -0إن جناح الفريق يف الدفاع عن املنطقة يف التككيل الدفاعي )  .38

  مي وعمل املدافعني اخللفيني يف منطقة اجلناحني.املدافع األما -أ
 املدافع اخللفي وعمل املدافعني األماميني يف منطقة اجلناحني. -ب
 املدافع األمامي وعمل املدافعني اخللفيني يف منطقة الوسط. -ج
 املدافع اخللفي وعمل املدافعني األماميني يف منطقة الوسط. -د 

 ار يسمح الوقوف بني خط منطقة املرمي وخط الرمية احلرة:( أمت7أثناء أداء رمية الـ)  .36
 حلارس املرمي. -د  للرامي. -ج  للمهامجني.  -ب   للمدافعني. -أ

 يف حالة دفاع املنطقة الفعال فإن الالعبني املهامجني حياولون حتديد حركات الالعبني يف األماكن:  .05
 تصف الساحة.على طول خط من  -ب    على طول خط منطقة املرمي. -أ
 عكس اجتاه وسط الساحة. -د    عكس اجتاه خط منطقة املرمي. -ج

 ( ينتظم املدافعني يف:2 -0يف التككيل الدفاعي )  .01
 ثالث خطوط دفاعية.    د. يتوزعون يف مراكز دفاعية أساسية. -خطني دفاعيني.      ج -ب خط دفاعي واحد.  -أ

 تعد الرمية قد متت مبجرد أن:  .02
 تلمس األرض. -تالمس يد الفريق اخلصم.      د -تالمس يد الزميل.    ج -الكرة يد الالعب.    بترتك  -أ

 (:3 -3ارسم تككيال  دفاعيا  )  .03
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 العبارات ت
 جيب إعطاء اإليقاف يف حاالت:  .00

 االعتداء من قبل اإلداري أو الالعب خارج امللعب. -ب  املخالفات اخلطرة يف ااهجوم على املنافس. -أ

 دخول العب غي مؤهل للعب داخل امللعب. -د خلاطئ أو خمالفة قواعد دخول الساحة.التبديل ا -ج
 (:1 -2 -3ارسم تككيال  دفاعيا  )  .00
 االعتداء هو السلوك البدين اخلكن الواضح واملتعمد الذي يوجه خالفا  للقوانني ضد:  .09

 اط أعاله.مجيع النق -د احلكم أو اإلداري. -ج  املسجل أو املؤقت. -ب  الالعب. -أ
 (:5 -9وضح ابلرسم التككيل الدفاعي )  .07
 جيب معاقبة السلوك غي الرايضي أو االعتداء احلاصل يف القاعة الرايضية قبل املباراة من خالل:  .08
 يف طريقة الدفاع رجل لرجل يتعني على كل العب مدافع القيام:  .06

 مراقبة ومتابعة العب معني من أعضاء الفريق املهاجم. -أ

 اقبة ومتابعة العبني اثنني من أعضاء الفريق املهاجم.مر  -ب
 مراقبة ومتابعة أعضاء الفريق املهاجم. -ج
 مراقبة ومتابعة العب غي معني من أعضاء الفريق املهاجم. -د

 يقوم احلكم األول إبجراء القرعة قبل بدء املباراة حبضور:  .05
 رئيسي الفريقني. -د    ين ورئيسي الفريقني.احلكم الثا -ج  احلكم الثاين. -ب  مدريب الفريقني. -أ

 كم أسلوب لتحديد املسؤولية الدفاعية عند تنفيذ طريقة الدفاع رجل لرجل:  .01
 أربعة أساليب. -د  ثالثة أساليب. -ج  أسلوابن.  -ب   أسلوب واحد. -أ

 يستخدم حكم الساحة الصفارة يف احلاالت اتآتية:  .02
 جل لرجل:يطبق الدفاع الضاغط يف طريقة ر   .03

 يف منتصف ملعب الالعب املدافع. -ب   يف منتصف ملعب اخلصم. -أ
 يف كل إرجاء امللعب. –د   يف الثلث األخي من ملعب املدافع. -ج

 يوقف املوقف املباراة يف:  .00
 .حصول ظرف طارئ -د هناية املباراة. -ج      هناية الكوط األول وهناية املباراة. -ب هناية الكوط األول. -أ

 يف طريقة الدفاع املركب )املختلط( يستخدم الالعب يف الدفاع:  .00
 دفاع رجل لرجل. -ب    دفاع عن املنطقة. -أ
 الدفاع خارج منطقة الستة أمتار. -د  خليط من دفاع املنطقة ودفاع رجل لرجل. -ج

 كيف يتم تطبيق تككيالت طريقة الدفاع املركب )املختلط(:  .09
 صة )الرمية احلرة( يقف الالعبني:يف الدفاع يف حاالت خا  .07

 داخل منطقة الستة أمتار. -ب   على خط منطقة الستة أمتار. -أ
 داخل منطقة الستة أمتار وقريبة من خط التسعة أمتار. -د    أمام منطقة الستة أمتار. -ج

 وضح ابلرسم وقفة املدافعني يف حالة الرمية احلرة من اجلانب ابجتاه الزاوية اليمين:  .08
 يكون تعلم وإتقان التكتي  الدفاعي:  .06

 يف منتصف الوحدة التدريبية اليومية. -ب   يف بداية الوحدة التدريبية اليومية. -أ
 يف بداية وهناية الوحدة التدريبية اليومية. -ب   يف هناية الوحدة التدريبية اليومية. -ج

 يتم تدريب التكتي  الدفاعي من:   .95
 ابلتدريج. -د  من حركة سريعة. -ج       من حركة بطيئة. -ب      حركة املنافسة مباشرة. -أ
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 ميالرمحن الرحهللا بسم ا
 (٣امللحق رقم )

 جامعة املوصل
 ةيضاية الر ية الرتبيكل

 ةيغته األوليد بصية بكرة اليوالقانون ةياس املعرفة النظر يمق

  :زي الطالبيعز 

  :زيت الطالبةيعز 

  :بةية طيحت

( اخلاصة العبارات) فقراتاس من جمموعة من اليتكون املقيو  ،دية بكرة اليوالقانون ةياملعرفة النظر  اسيكم مقيدي أنينضع ب
ة ية الرتبي)ااهجومي والدفاعي( لطلبة الصف الثالث يف كل ىواجلانب اخلطط ، اللعبنيد أي قواعد وقوانيمبادة كرة ال

  .ةيضايالر 

مل الباحث بتعاونكم معه أيلذا  ،ةي عن إجاابتكم النموذجية يف التعبوأمان ،حةار ة وصيكم من موضوعيملا نعده ف ا  ر ونظ
ه فقراتاس واإلجابة على يءة املقار وذل  من خالل ق ،بكل دقة وأمانه اسي( املقعبارات) فقراتع ييف اإلجابة على مج

سة ار على كة تكون أن اإلجاب علما   ،حة للفقرةيدل على اإلجابة الصحيح الذي يل الصحيالبد بوضع دائرة على حرف
 .اس نفسهياملق

 راكرين تعاونكم معنا
 الباحث

  قاسم غازلميأ.م.د عبد الكر 
 العبارات ت
 هجومي يتواجد فيه الفريق جيعله قادرا  على حتديد أحداث اللعب بككل كبي:هنال  موقف خططي   .1

 يف ضربة اجلزاء -د  ديف.بعد الته -ج     يف حالة االستحواذ على الكرة. -ب  يف حالة فقدان الكرة. -أ
 يعترب الفريق يف حالة دفاع يف اللحظة اليت يفقد فيها السيطرة على الكرة لذا فإن ااهدف الرئيسي للدفاع هو:   .2

 مجيع احلاالت السابقة. -دإعادة السيطرة على الكرة.   -جالعمل على قطع الكرة.    -بمنع اخلصم من إصابة ااهدف.    -أ
 تطيل الككل بطول وعرض:يكون امللعب مس  .3

 م عرض.25م طول ، 05 -ب    م عرض.05م طول ، 25 -أ
 م عرض.35م طول ، 05 -د   م عرض.25م طول ، 35 -ج

 تبدأ مرحلة ااهجوم السريع الفردي مبجرد حصول الفريق على الكرة بطرق خمتلفة:  .0
 رة نتيجة خطأ مهاري من قبل املهاجم.احلصول على الك -ب حصول حارس املرمي على الكرة بعد صدها أو مسكها. -أ
 مجيع هذه الطرق. -د  حدوث خمالفات من املنافس لقواعد اللعب. -ج

 تقسم مراحل الدفاع إىل:   .0
 ترتيب املدافعني يف نظام هجومي. -ب  التقهقر أو االنسحاب ايل اخللف. -أ
 اخلطة أو النظام ااهجومي. -د  ترتيب املهامجني يف نظام دفاعي. -ج

 من يقرر إيقاف زمن اللعب واستئناف اللعب:  .9
 احلكم األول واحلكم الثاين -احلكم الثاين      د -املوقت واملسجل.    ج -باحلكم األول     -أ-

 عند مقارنته مع ااهجوم من املراكز: –يستغرق ااهجوم اخلاطف وقتا   .7
 كثيا  جدا    -د   قليال  جدا   -ج  كثي   -ب  قليل  -أ

 ت اليت يكون فيها التكتي  الفردي الدفاعي أكثر وضوحا  هي:احلاال  .8
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 العبارات ت
 الزحلقة -د التبادل  -ج  إبعاد الالعب املهاجم أو حتييده للجانبني.  -ب التغطية  -أ

 جيب أن ال يقل عدد العيب الفريق الواحد يف بداية املباراة عن:  .6
 منهم حارس املرمي.ستة العبني من ض -ب  مخسة العبني من ضمنهم حارس املرمي.  -أ
 مثانية العبني من ضمنهم حارس املرمي. -ب  سبعة العبني من ضمنهم حارس املرمي.  -ج

 يتم ااهجوم اخلاطف يف غضون ثوان قليلة ح ى التصويب:  .15
 ( اثنية.9 -2) -د  ( اثنية. 0 -3) -ج ( اثنية. 0 -2) -ب  ( اثنية. 9 -3) -أ

 يف توجيه حتركاته الدفاعية هي: القواعد األساسية اليت تعيق الالعب  .11
 الدفاع عن جانب الذراع الرامية للمهاجم. -أ

 العودة واالنسحاب ايل امللعب اخلاص من أقصر طريق مباشر. -ب
 الالعب املهاجم كلما اقرتب األخي من هدف الدافع.جيب أن تقل املسافة الدفاعية بينة وبني  -ج

 اء واجبه الدفاعي.د. على الالعب املدافع أن يتباطأ عن أد
 إذا دخل العب إضايف ايل الساحة خالفا  لقواعد اللعب يتم:  .12

 إيقاف الالعب ملدة دقيقتني فقط. -ج  إنذار الالعب -ب   استبعاد الالعب -أ
 إيقاف الالعب ملدة دقيقتني ويغادر أحد زمالئه الساحة ملدة دقيقتني عوضا  عنه. -د

 ما يلي:الذي ميثل مراحل ااهجوم اخلاطف   .13
 مجيع هذه املراحل -د  التصويب )اإلهناء( -ج التقدم ابلكرة   -ب   البدء. -أ

 ال يسمح حلارس املرمي:  .10
 ترك منطقة مرماه والكرة حبوزته.  -ب  التحرك ابلكرة داخل منطقة املرمي بدون قيود. -أ
 جها.مالمسة الكرة املستقرة أو املتدحرجة خارج منطقة مرماه إذا كان هو خار  -ج
 ترك منطقة املرمي بدون كرة واللعب مع الالعبني يف الساحة. -د

 إن معظم مراحل ااهجوم تعتمد على ـــ يف تسجيل هدف:  .10
 العب واحد -د العبني أو ثالث العبني. -ج  ثالث العبني  -ب  العبني.  -أ

 إن جلوء الفريق ايل استعمال أحد طرق الدفاع ألفرقي يكون بتوجيه من قبل.  .19
 املهامجني -د  املدرب  -ج  املدافعني   -ب  رئيس الفريق  -أ

 ما هي إجراءات  عند حصول التبديل اخلاطئ )دخول امللعب(:  .17
 من األخطاء الكائعة يف مرحلة ااهجوم السريع الفردي:  .18

 اء عند مس  الكرة.نالقفز واالحن  -ب   احتالل الالعبني املهامجني أماكن تكتيكية خاطئة. -أ
  ركض السريع الذي جيعل عملية مس  الكرة والسيطرة عليها سهلة.ال -ج
 تغيي توقيت الركض من البطيء إىل السريع. -د

 من خالل التطبيق العملي لطريقة الدفاع عن املنطقة يبع:  .16
 العمل ااهجومي اتآين من داخل التككيل   -ب   التحرك البطيء جتاه وجود الكرة. -أ
 يف حالة التساوي العددي. -د  ليم والتسلم.عدم التوافق يف التس -ج

 ال يعاقب العب الساحة الذي يدخل منطقة املرمي:  .25
 بدون كرة ليحصل على فائدة.  -ب      معه الكرة -أ
 خالل أو بعد عملية الدفاع شرط إال يؤثر ذل  على املنافس. -ج
 متعمدا  ملنع العب مهاجم حبوزته الكرة من التصويب. -د

 راحل ااهجومية املعطاة من قبل املدرب حبسب:تتغي امل  .21
 ظروف املباراة واملواقف اليت حتدث انيآ  -ب     ظروف املباراة. -أ
 احلالة الدفاعية املطلوبة. -د    املواقف اليت حتدث انيآ  -ج



  بناء مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد لطلبة..............

 159   

 العبارات ت
 من عيوب طريقة الدفاع عن املنطقة هي:  .22

 حلصول على الكرة.اإلجيابية يف ا  -ب   السلبية يف احلصول على الكرة. -أ
 فعالة ضد الفريق الذي ميتل  مهامجني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة. -ج
 غي فعالة ضد الفريق الذي ميتل  مهامجني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة. -د

 يسمح لالعب أن ميس الكرة ويطببها وميسكها اثنية بعد أن تكون قد:  .23
 مجيع احلاالت السابقة. -تسليم الكرة من يد ايل األخرى   د -المست هيكل املرمي ج -ب  عبا  خخرالمست ال -أ

 من األخطاء الكائعة يف مرحلة ااهجوم السريع اجلماعي:  .20
 انطالق اللعبني ايل أماكن صحيحة.  -ب   أتخر انطالق بعض املدافعني أثناء األداء. -أ
 خطأ يف دقة وتوقيت التمريرات بني املهامجني. -د  دافعني.عدم الربط بني الركض وتفكي امل -ج

 هناك عدة تككيالت للدفاع عن املنطقة هي:  .20
 (.2 -0) -د  (.0 -3) -ج  (.3 -0)  -ب  (.1 -0) -أ

 يسمح لالعب مبا يلي:  .29
 استخدام قبضة اليد إلبعاد الكرة عن املنافس.  -ب     دفع املنافس داخل منطقة املرمي. -أ
 تعريض حارس املرمي للخطر. -د  عرتاض املنافس ابجلذع ح ى إذا مل تكن الكرة معه.ا -ج

 ( ميكن أن يتحول ايل التككيل الدفاعي:3 -3إن التككيل الدفاعي )  .27
 (.0 -2) -د  (.3 -0) -ج  (.2 -0)  -ب  (.0 -3) -أ

 حيتسب ااهدف إذا:  .28
  لقائمني وأسفل العارضة.املرمي الداخلي بني ا عربت الكرة بكامل دحيطها خط -أ

 المست الكرة خط املرمي الداخلي بني القائمني وأسفل العارضة. -ب
 عربت الكرة خط املرمي وبقية تالمس جزء منه. -ج
 اجتازت الكرة أكثر من نصفها خط املرمي بني القائمني وأسفل العارضة. -د

 ( يقف مجيع الالعبني املدافعني:5-9يف التككيل الدفاعي )  .26
 ( مرت.7) مبسافات غي متساوية أمام خط موزعني -ب  ( مرت.9)خطموزعني مبسافات متساوية أمام  -أ
 ( مرت.9يف خطني دفاعيني أمام خط ) -د ( مرت. 7على خط واحد أمام خط ) -ج

 ال متنح الرمية احلرة يف:  .35
 السلوك غي الرايضي. -ب     االعتداء. -أ
 دخول الساحة. أخطاء التبديل أو خمالفة قواعد -ج
 ضد الفريق املدافع يف حالة ارتكاب خمالفة من قبل هذا الفريق إذا كان ذل  مضرا  مبصلحة الفريق املهاجم. -د

 (.2ضد  0كيفية التزايد العددي )  خطط  .31
 من واجبات املدافعني يف األجنحة هي:  .32

 ب.منع وإرابك املهاجم من التصوي -ب   إعاقة املهاجم يف منطقة الوسط. -أ
 إعاقة املهاجم يف منطقة اجلناحني ومع حتركه للداخل. -د  التعاون مع املدافعني اجملاورين  -ج

 كيف يتم احتساب الرمية اجلانبية:  .33
 يتم حجز الالعب املنافس ابستخدام:  .30

 اهه.االندفاع حنوه أو القفز يف اجت -د      اجلذع. -ج     الساقني )الرجلني(. -ب الذراعني )اليدين(. -أ
 ( يتوقف ايل حد كبي على التناسق اجليد يف عمل:1 -0إن جناح الفريق يف الدفاع عن املنطقة يف التككيل الدفاعي )  .30

  املدافع األمامي وعمل املدافعني اخللفيني يف منطقة اجلناحني. -أ
 املدافع اخللفي وعمل املدافعني األماميني يف منطقة اجلناحني. -ب
 وعمل املدافعني اخللفيني يف منطقة الوسط. املدافع األمامي -ج
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 العبارات ت
 املدافع اخللفي وعمل املدافعني األماميني يف منطقة الوسط. -د 

 ( أمتار يسمح الوقوف بني خط منطقة املرمي وخط الرمية احلرة:7) أثناء أداء رمية الـ  .39
 حلارس املرمي. -د  للرامي. -ج  للمهامجني.  -ب   للمدافعني. -أ

 اع املنطقة الفعال فإن الالعبني املهامجني حياولون حتديد حركات الالعبني يف األماكن:يف حالة دف  .37
 على طول خط منتصف الساحة.  -ب    على طول خط منطقة املرمي. -أ
 عكس اجتاه وسط الساحة. -د    عكس اجتاه خط منطقة املرمي. -ج

 ( ينتظم املدافعني يف:2 -0يف التككيل الدفاعي )  .38
 ثالث خطوط دفاعية.    د. يتوزعون يف مراكز دفاعية أساسية. -خطني دفاعيني.      ج -ب اعي واحد. خط دف -أ

 تعد الرمية قد متت مبجرد أن:  .36
 تلمس األرض. -تالمس يد الفريق اخلصم.      د -تالمس يد الزميل.    ج -ترتك الكرة يد الالعب.    ب -أ

 (:3 -3ارسم تككيال  دفاعيا  )  .05
 إعطاء اإليقاف يف حاالت:جيب   .01

 االعتداء من قبل اإلداري أو الالعب خارج امللعب. -ب  املخالفات اخلطرة يف ااهجوم على املنافس. -أ

 دخول العب غي مؤهل للعب داخل امللعب. -د التبديل اخلاطئ أو خمالفة قواعد دخول الساحة. -ج
 لذي يوجه خالفا  للقوانني ضد:االعتداء هو السلوك البدين اخلكن الواضح واملتعمد ا  .02

 مجيع النقاط أعاله. -د احلكم أو اإلداري. -ج  املسجل أو املؤقت. -ب  الالعب. -أ
 (:5 -9وضح ابلرسم التككيل الدفاعي )  .03
 يف طريقة الدفاع رجل لرجل يتعني على كل العب مدافع القيام:  .00

 مراقبة ومتابعة العبني اثنني من أعضاء الفريق املهاجم. -ب مراقبة ومتابعة العب معني من أعضاء الفريق املهاجم. -أ
 مراقبة ومتابعة العب غي معني من أعضاء الفريق املهاجم. -د  ة ومتابعة أعضاء الفريق املهاجم.مراقب -ج

 يقوم احلكم األول إبجراء القرعة قبل بدء املباراة حبضور:  .00
 رئيسي الفريقني. -د    الثاين ورئيسي الفريقني. احلكم -ج  احلكم الثاين. -ب  مدريب الفريقني. -أ

 كم أسلوب لتحديد املسؤولية الدفاعية عند تنفيذ طريقة الدفاع رجل لرجل:  .09
 أربعة أساليب. -د  ثالثة أساليب. -ج  أسلوابن.  -ب   أسلوب واحد. -أ

 يستخدم حكم الساحة الصفارة يف احلاالت اتآتية:  .07
 يقة رجل لرجل:يطبق الدفاع الضاغط يف طر   .08

 يف منتصف ملعب الالعب املدافع. -ب   يف منتصف ملعب اخلصم. -أ
 يف كل إرجاء امللعب. –د   يف الثلث األخي من ملعب املدافع. -ج

 يوقف املوقف املباراة يف:  .06
 طارئ. حصول ظرف -د هناية املباراة. -ج      هناية الكوط األول وهناية املباراة. -ب هناية الكوط األول. -أ

 يف طريقة الدفاع املركب )املختلط( يستخدم الالعب يف الدفاع:  .05
 دفاع رجل لرجل. -ب    دفاع عن املنطقة. -أ
 الدفاع خارج منطقة الستة أمتار. -د  خليط من دفاع املنطقة ودفاع رجل لرجل. -ج

 يف الدفاع يف حاالت خاصة )الرمية احلرة( يقف الالعبني:  .01
 داخل منطقة الستة أمتار. -ب   ستة أمتار.على خط منطقة ال -أ
 داخل منطقة الستة أمتار وقريبة من خط التسعة أمتار. -د    أمام منطقة الستة أمتار. -ج

 وضح ابلرسم وقفة املدافعني يف حالة الرمية احلرة من اجلانب ابجتاه الزاوية اليمين:  .02
 يكون تعلم وإتقان التكتي  الدفاعي:  .03

 يف منتصف الوحدة التدريبية اليومية. -ب   حدة التدريبية اليومية.يف بداية الو  -أ
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 العبارات ت
 يف بداية وهناية الوحدة التدريبية اليومية. -ب   يف هناية الوحدة التدريبية اليومية. -ج

 يتم تدريب التكتي  الدفاعي من:   .00
 ابلتدريج. -د  من حركة سريعة. -ج       من حركة بطيئة. -ب      حركة املنافسة مباشرة. -أ

 ( 0امللحق )
 مقياس املعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد بصيغته النهائية

 العبارات ت
 حالة دفاع يف اللحظة اليت يفقد فيها السيطرة على الكرة لذا فإن ااهدف الرئيسي للدفاع هو: يفيعترب الفريق   .1

 ب. العمل على قطع الكرة.   أ. منع اخلصم من إصابة ااهدف.
 د. مجيع احلاالت السابقة   إعادة السيطرة على الكرة. ج.

 تبدأ مرحلة ااهجوم السريع الفردي مبجرد حصول الفريق على الكرة بطرق خمتلفة:  .2
 ب. احلصول على الكرة نتيجة خطأ مهاري من قبل املهاجم. أ. حصول حارس املرمي على الكرة بعد صدها أو مسكها.

 د. مجيع هذه الطرق.  قواعد اللعب.ج. حدوث خمالفات من املنافس ل
 من يقرر إيقاف زمن اللعب واستئناف اللعب:  .3

 احلكم األول واحلكم الثاين. -د  احلكم الثاين. -ج املوقت واملسجل.  -ب احلكم األول.  -أ
 عند مقارنته مع ااهجوم من املراكز: –يستغرق ااهجوم اخلاطف وقتا   .0

 كثيا  جدا   -د   دا  قليال  ج -ج  كثي    -ب  قليل  -أ
 احلاالت اليت يكون فيها التكتي  الفردي الدفاعي أكثر وضوحا  هي:  .0

 الزحلقة -د التبادل  -ج  إبعاد الالعب املهاجم أو حتييده للجانبني.  -ب التغطية  -أ
 يتم ااهجوم اخلاطف يف غضون ثوان قليلة ح ى التصويب:  .9

 ( اثنية.9 -2) -د   ( اثنية. 0 -3) -ج ( اثنية. 0 -2)  -ب  ( اثنية. 9 -3) -أ
 القواعد األساسية اليت تعيق الالعب يف توجيه حتركاته الدفاعية هي:  .7

 الدفاع عن جانب الذراع الرامية للمهاجم. -أ
 العودة واالنسحاب ايل امللعب اخلاص من أقصر طريق مباشر. -ب
 جم كلما اقرتب األخي من هدف الدافع.الالعب املهاجيب أن تقل املسافة الدفاعية بينة وبني  -ج

 د. على الالعب املدافع أن يتباطأ عن أداء واجبه الدفاعي.
 إن معظم مراحل ااهجوم تعتمد على ـــ يف تسجيل هدف:  .8

 العب واحد -د العبني أو ثالث العبني. -ج  ثالث العبني  -ب  العبني.  -أ
 لفرقي يكون بتوجيه من قبل.إن جلوء الفريق ايل استعمال أحد طرق الدفاع أ  .6

 املهامجني -د  املدرب  -ج  املدافعني   -ب  رئيس الفريق  -أ
 بع:تمن خالل التطبيق العملي لطريقة الدفاع عن املنطقة ي  .15

 العمل ااهجومي اتآين من داخل التككيل   -ب   التحرك البطيء جتاه وجود الكرة. -أ
 يف حالة التساوي العددي. -د  عدم التوافق يف التسليم والتسلم. -ج

 تتغي املراحل ااهجومية املعطاة من قبل املدرب حبسب:  .11
 نيا  اظروف املباراة واملواقف اليت حتدث   -ب     ظروف املباراة. -أ
 احلالة الدفاعية املطلوبة. -د    املواقف اليت حتدث انيآ  -ج

 من عيوب طريقة الدفاع عن املنطقة هي:  .12
 اإلجيابية يف احلصول على الكرة.  -ب   صول على الكرة.السلبية يف احل -أ
 فعالة ضد الفريق الذي ميتل  مهامجني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة. -ج
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 العبارات ت
 ميتل  مهامجني جييدون اللعب والتصويب من املناطق البعيدة. ال غي فعالة ضد الفريق الذي -د

 سكها اثنية بعد أن تكون قد:يسمح لالعب أن ميس الكرة ويطببها ومي  .13
 مجيع احلاالت السابقة. -تسليم الكرة من يد ايل األخرى   د -المست هيكل املرمي ج -ب  المست العبا  خخر -أ

 من األخطاء الكائعة يف مرحلة ااهجوم السريع اجلماعي:  .10
 حيحة.انطالق اللعبني ايل أماكن ص  -ب   أتخر انطالق بعض املدافعني أثناء األداء. -أ
 خطأ يف دقة وتوقيت التمريرات بني املهامجني. -د  عدم الربط بني الركض وتفكي املدافعني. -ج

 يسمح لالعب مبا يلي:  .10
 استخدام قبضة اليد إلبعاد الكرة عن املنافس.  -ب     دفع املنافس داخل منطقة املرمي. -أ
 تعريض حارس املرمي للخطر. -د  اعرتاض املنافس ابجلذع ح ى إذا مل تكن الكرة معه. -ج

 ( يقف مجيع الالعبني املدافعني:5-9يف التككيل الدفاعي )  .19
 ( مرت.7خط) زعني مبسافات غي متساوية أماممو  -ب  ( مرت.9) خطموزعني مبسافات متساوية أمام  -أ
 ( مرت.9يف خطني دفاعيني أمام خط ) -د ( مرت. 7على خط واحد أمام خط ) -ج

 احلرة يف: ال متنح الرمية  .17
 السلوك غي الرايضي. -ب     االعتداء. -أ
 أخطاء التبديل أو خمالفة قواعد دخول الساحة. -ج
 ضد الفريق املدافع يف حالة ارتكاب خمالفة من قبل هذا الفريق إذا كان ذل  مضرا  مبصلحة الفريق املهاجم. -د

 (.2ضد  0خطط كيفية التزايد العددي )  .18
 نافس ابستخدام:يتم حجز الالعب امل  .16

 االندفاع حنوه أو القفز يف اجتاهه. -د      اجلذع. -ج     الساقني )الرجلني(. -ب الذراعني )اليدين(. -أ
 ( يتوقف ايل حد كبي على التناسق اجليد يف عمل:1 -0إن جناح الفريق يف الدفاع عن املنطقة يف التككيل الدفاعي )  .25

  اخللفيني يف منطقة اجلناحني. املدافع األمامي وعمل املدافعني -أ
 املدافع اخللفي وعمل املدافعني األماميني يف منطقة اجلناحني. -ب
 املدافع األمامي وعمل املدافعني اخللفيني يف منطقة الوسط. -ج
 املدافع اخللفي وعمل املدافعني األماميني يف منطقة الوسط. -د 

 جيب إعطاء اإليقاف يف حاالت:  .21
 االعتداء من قبل اإلداري أو الالعب خارج امللعب. -ب  طرة يف ااهجوم على املنافس.املخالفات اخل -أ

 دخول العب غي مؤهل للعب داخل امللعب. -د التبديل اخلاطئ أو خمالفة قواعد دخول الساحة. -ج
 االعتداء هو السلوك البدين اخلكن الواضح واملتعمد الذي يوجه خالفا  للقوانني ضد:  .22

 مجيع النقاط أعاله. -د احلكم أو اإلداري. -ج  املسجل أو املؤقت. -ب  الالعب. -أ
 يقوم احلكم األول إبجراء القرعة قبل بدء املباراة حبضور:  .23

 رئيسي الفريقني. -د    احلكم الثاين ورئيسي الفريقني. -ج  احلكم الثاين. -ب  مدريب الفريقني. -أ
 د تنفيذ طريقة الدفاع رجل لرجل:كم أسلوب لتحديد املسؤولية الدفاعية عن  .20

 أربعة أساليب. -د  ثالثة أساليب. -ج  أسلوابن.  -ب   أسلوب واحد. -أ
 يطبق الدفاع الضاغط يف طريقة رجل لرجل:  .20

 يف منتصف ملعب الالعب املدافع. -ب   يف منتصف ملعب اخلصم. -أ
 يف كل إرجاء امللعب. –د   يف الثلث األخي من ملعب املدافع. -ج

 يوقف املوقف املباراة يف:  .29
 حصول ظرف طارئ. -د هناية املباراة. -ج      هناية الكوط األول وهناية املباراة. -ب هناية الكوط األول. -أ

 يف الدفاع يف حاالت خاصة )الرمية احلرة( يقف الالعبني:  .27
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 العبارات ت
 داخل منطقة الستة أمتار. -ب   على خط منطقة الستة أمتار. -أ
 داخل منطقة الستة أمتار وقريبة من خط التسعة أمتار. -د    الستة أمتار. أمام منطقة -ج

 وضح ابلرسم وقفة املدافعني يف حالة الرمية احلرة من اجلانب ابجتاه الزاوية اليمين:  .28
 يكون تعلم وإتقان التكتي  الدفاعي:  .26

 اليومية. يف منتصف الوحدة التدريبية -ب   يف بداية الوحدة التدريبية اليومية. -أ
 يف بداية وهناية الوحدة التدريبية اليومية. -ب   يف هناية الوحدة التدريبية اليومية. -ج

 يتم تدريب التكتي  الدفاعي من:   .35
 ابلتدريج. -د  من حركة سريعة. -ج       من حركة بطيئة. -ب      حركة املنافسة مباشرة. -أ
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 (0امللحق رقم )
 رفة النظرية والقانونية بكرة اليدمفتاح التصحيح ملقياس املع

 رقم الفقرة اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة اإلجابة الصحيحة

 1 د 11 ب 21 ج

 2 د 12 أ 22 د

 3 د 13 د 23 ج

 0 ج 10 د 20 ج

 0 ب 10 ج 20 د

 9 أ 19 أ 29 ب

 7 د 17 د 27 ج

 8 ج 18 - 28 -

 6 ج 16 ج 26 أ

 15 د 25 ج 35 د
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