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بنـاء مقیـاس لالختبـار المعرفــي القـانوني لالعبـي التایكوانـدو لفئتــي الـشباب والمتقـدمین وقـد شــملت 
أندیة مثلت قـسم مـن أندیـة المنطقـة الوسـطى والـشمالیة حیـث كـان إجمـالي ) ٨(عینة البحث على 

ــذین أجــابوا علــى االســتمارات ) ١٢٨(عــدد الالعبــین فــي هــذه األندیــة  العبــا أمــا عــدد الالعبــین ال
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 اإلنـذارات - النقاط– الحكام- الوزن والقرعة-الملعب والتجهیزات(محاور وهي ) ٥(المقیاس على 
واســتخدم الباحــث مجموعــة مــن الوســائل ، رة لهــذه المحــاور فقــرة اوعبــا) ٣٦(وقــد تــم صــیاغة ، ) 
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وقــد اســتنتج )  معادلــة جتمــان الســتخراج الثبــات – معامــل التمییــز – معامــل الــسهولة –الــصعوبة 

  : الباحث مایاتي 
  :فقرة وهي) ٣٦(فقرة من أصل ) ١٢(رة للمقیاس واستبعاد فق) ٢٤( تم قبول -١

)                     ٣١-٢٩ -٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-١٦-١٢-٦-٥-٢-١. ( 

  ٠.٧٨٥ تمیز االختبار المعرفي الذي تم التوصل إلیه بمعامل ثبات جید مقداره -٢
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Abstract  
 

Constructed  legal knowledg  scale for tykowndow 
players and other faction  

Waleed Khalid Rejab  
University of Mosul/ College of Physical Education 
Aim of the study : 
The present study aims to making gage to test legal knowledge for player 
and youth and advanced faction and the sample of research includes (8 
clubs) respresented by clubs of middle area and north area and the total 
number of players is ( 128 players ) but the number of players whom 
answered the forms of research were (88 players ) to represent 74% and 
the scale includes five arbores : ( stadiums - accoutrements - weight - 
lottery – referees- point – warning) . there are 36 paragraphs or utterances 
made for this arbor   
. the researchers used many statistical means to obtain the fineness of the 
scale of knowledge as the following : ( percent- item of difficulty index – 
item of easily index - item of  distinction – gut man equation to find the 
real ability ) . 
Result: 
1- the results was as the follows . 24 accepted . 12 refused from 36 
paragraphs as: ( 1-2-5-6-12-16-25-26-27-28-29-31)  
2- the testing of legal knowledge has good fixing factor .785 . 
Recommendation : 
Using the obtained testing legal knowledge to test aspect of knowledge to 
test aspect of knowledge for players of tykowndow. 

  
  :   التعریف بالبحث-١
 : المقدمة وأهمیة البحث ١ -١
علیه مـن معلومـات وأفكـار حدیثـة  طرأ ما لعل من ابرز سمات العصر الذي نعیش فیه هو      

ة للبـشریة وفـي شـتى مجـاالت هـو جدیـد خدمـ متسارعة مما یفتح األفاق إلـى التعـرف علـى كـل مـا
نه أن ینمـي ویطـور أمـن شـ الحیاة فال یكاد یخلو مجال في الحیاة من الحاجة الماسـة إلـى كـل مـا

وال یخفــى علینــا إن مـن بــین المجـاالت التــي یــسبرها التطـور العلمــي هــو ، معظـم فواصــله الحیاتیـة
 أنواعهــا وأشــكالها  المجــال الریاضــي فــي شــتى صــوره وأشــكاله وفــي كــل الریاضــات علــى اخــتالف

یقتصر على النـواحي الفنیـة   الفردیة وان هذا التطور المكان منها الریاضات الجماعیة أ سواء ما
لمعلومـاتي والمعرفـي الـذي یرفـد الالعبـین بكـل المعلومـات الألداء فقط بل یمتد إلى رفـع المـستوى 

قــانون الخــاص باللعبــة فانــه عــب عنــدما یكــون مــتمكن مــن الفالالالــضروریة حــول اللعبــة وقوانینهــا 
 اتخــاذ مــن ثــمســوف یكــون أمــام قــدر كــافي مــن التــصرف الــصحیح فــي مواقــف اللعــب المختلفــة و

لتحـــصیلي ألمعلومـــاتي عـــن طریـــق بنـــاء االقـــرارات الـــصائبة لتلـــك المواقـــف كمـــا أن رفـــع المـــستوى 
ــار معرفــي قــد تكــون خطــوة متــأخرة قیاســا بعراقــة لعبــة مثــل لعبــة التایكوانــدو  حیــث تعــد مــن اختب

األلعاب العریقة والتاریخیة في دول مثل كوریا ولذلك وجد انه من بـین األسـالیب التـي تـسعى إلـى 
تطویرها واالرتقاء بها هو مایرافقها من دراسات وأبحاث مـن خـالل االختبـارات والمقـاییس والتقـویم 

ـــد لیـــشمل ا وهـــذا ال ـــة والبدنیـــة فحـــسب بـــل یمت لتقـــویم باســـتخدام یقتـــصر علـــى االختبـــارات المهاری
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 فالنتائج التـي نحـصل علیهـا مـن هـذه االختبـارات تعطینـا مؤشـرا حـول مـدى "،االختبارات المعرفیة
یمتلكه الالعبون من معلومات حول هذه األلعاب وبالتالي فهي تعطي مؤشرا واقعیا لمدى تقدم  ما

لریاضـات التـي تفتقـر  ریاضـة التایكوانـدو مـن اد وتعـ. )٤٢ ،١٩٨١، واصـل  ( "العملیة التدریبیة
إلــى الدراســات لــذلك لــزم األمــر البحــث والدراســة لالرتقــاء بمــستوى هــذه اللعبــة بغیــة التعریــف بهــا 

وتبرز أهمیة البحث فـي سـعى الباحـث إلـى بنـاء مثـل هـذا المقیـاس  ،وتطویرها إلى مستوى أفضل
نوني مهمـــة فـــي ن المعرفـــة بالجانـــب القـــاإ إذمـــساهمة منـــه فـــي رفـــع المـــستوى المعرفـــي لالعبـــین 

 على النقاط وتحقیق الفـوز مـن خـالل تالفـي األخطـاء وتقلـیص الجـزاءات التـي یتعـرض الحصول
 خــالل المباریـات  كمـا أن هــذا المقیـاس سـوف یكــون تحـت الیـد لالطــالع علـى فحــوى لـه الالعـب

 محتــوى قــانون التایكوانــدو مــن كــل فئــات اللعبــة الممارســین لیتــسنى لهــم التعــرف ولــو یــشكل بــسیط
  . على ابرز مواد ومحاور القانون الدولي للتایكواندو 

مما الشك فیـه إن حالـة القـصور فـي معالجـة مـشكلة مـا یـنعكس سـلبا  : مشكلة البحث ٢ -١
صحبه مـــستوى معلومـــاتي یـــعلـــى األداء المهـــاري والبـــدني فالكفـــاءة والقـــدرة علـــى األداء یجـــب أن 

وان تظــافر الجوانــب كافــة وســیرها فــي خطــوط تحــصیلي یــدعم األداء خــالل اللقــاءات والمباریــات 
یحقق الفوز في النهایة ولعل مـن المعـروف أن االختبـارات المهاریـة والبدنیـة  متوازیة وثابتة هو ما

 فــي األلعــاب لــذلك ارتــأى الباحــث بنــاء اختبــار لمعرفیــة مــن االختبــارات اًتحظــى بقــسط أوفــر حظــا
سـون بهـذه اللعبـة بمقیـاس معرفـي یـساعدهم علـى تحصیلي معرفي للعبة التایكواندو لیحظـى الممار

 انــه علــى حــد علــم كمــا، رفــد خبــراتهم العملیــة فــي اللعبــة بجانــب علمــي معلومــاتي یرفــع مــستواهم
 ومن هنـا الن مقیاس معرفي تحصیلي لریاضة التایكواندو في مجال القانونایوجد لحد  الباحث ال

  :تمثلت مشكلة البحث في 
  "شباب والمتقدمین اليلفئت  لالعبي التایكواندوة القانونیةالمعرف اسبناء مقی "             

  : هدف البحث ٣ -١
  .شباب والمتقدمین اليلفئت و لالعبي التایكواندوة القانونیةالمعرف بناء مقیاس ١-٣-١
  :  مجاالت البحث٤-١
  .العبو المنطقة الشمالیة  والوسطى للتایكواندو  : المجال البشري ١-٤-١
  .القاعات الخاصة باألندیة الریاضیة المشاركة   :لمجال المكاني  ا٢-٤-١
  .٢٠٠٨ / ٣ / ٣١لغایة و ٢٠٠٧ /١٠ /٢٥ من ًابتداء: المجال ألزماني٣-٤-١
   :  اإلطار النظري والدراسات المشابهة-٢
  : اإلطار النظري ١-٢
قـوف علـى  یـستخدم لغـرض الو للمعرفـةإن مفهوم التحصیل  :معرفي مفهوم االختبار أل٢-٢

 فهـو یمثـل عملیـة اكتـساب ،لمعلوماتي الذي یحققـه الطالـب أو الالعـبا الكسب أومستوى النجاح 
ـــــف المواقـــــف الحالیـــــة   أوالمعلومـــــات والمعـــــارف والمهـــــارات والقـــــدرة علـــــى اســـــتخدامها فـــــي مختل

مدة من  المستاألدلة وهناك الكثیر من . یعد التحصیل هو الناتج النهائي للتعلممن ثم و،المستقبلیة
 الدافعیــة ومفهــوم أن كمــا .البحـوث النفــسیة والتربویــة تؤكــد العالقــة الموجبــة بـین الــذكاء والتحــصیل

الذات والضبط الذاتي ومستوى طموح الطالب تؤثر في مـستوى وجـودة تحـصیله فـضال عـن البیئـة 
م أن المنــاخ وعلینــا أن نعلــریاضــیة لفــي األندیــة االمنزلیــة واالجتماعیــة التــي یتواجــه معهــا الالعــب 

 یقــیس معرفــيلااالختبــار  نإ)بــراون  ( ویــرى.النفــسي یــؤثر ســلبا أو إیجابــا علــى مــستوى التحــصیل
ــتعلم الــذي یحــدث نتیجــة الخبــرة فــي موقــف معــین كبرنــامج تــدریبي وان اإلطــار المرجعــي الــذي  ال

 ، ٢٠٠٦، عـالم ( .و الماضـي أي الوضـع الـراهن لمـا تعلمـه الالعبـونأنستند علیه هو الحاضـر 
١٢٣-١٢٢ (.  

إن االختبــار المعرفــي الجیــد یحتــاج إلــى تخطــیط دقیــق  : التخطــیط لالختبــار المعرفــي ٣-٢
 أن المــدرس أوتــتم بــشكل ســریع بــل تحتــاج مــن المــدرب  فعملیــة بنــاء االختبــار المعرفــي الومتــأن 

 عـدم بأسـباولعـل مـن ابـرز  تفاصـیلها بأدقیقوم بعملیة مسح شامل للوقوف على المادة المعرفیة 
 علــى مثــل هــذا النــوع مــن االختبــارات بــصورة مرضــیة هــو عملیــة وضــع هــذه االختبــارات اإلجابــة

 االختبـار أسـئلةتستوفي في وضعها الشروط العلمیة المطلوبة فتـصبح  بوقت قصیر جدا بحیث ال
 وحتـى نتجـاوز هـذه الـسلبیات ، كونهـا غیـر مفهومـةًفـضال عـننتیجة لذلك غامضة وغیر واضحة 

ثر سـلبا علــى مــدى صـالحیة االختبــار كــان البـد مــن التخطــیط الجیـد لمحتویــات االختبــار التـي تــؤ
  .) ٣٩، ٢٠٠١،فرحات (  .أهمیتهابحیث یشمل كل المنهج بصورة متوازنة وحسب 
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 أسـس تبنـى علـى أنهـا إلـى االختبـار المعرفـي أهمیـةترجـع  : االختبار المعرفي أهمیة ٤ -٢
فاالختبار المعرفي  جمیع جوانب العملیة التعلیمیة والتدریبیة خذتأ أنها ًفضال عن واضحة وأهداف

ویعتبر القیاس المعرفي ،  ) ٣٣٩ ، ١٩٩٠، عفاف ( هو مقیاس تقویمي شامل لعملیة التحصیل 
  : القیاس لالرتقاء بالعملیة التعلیمیة والتدریبیة وهي بالتالي أنواع أهمفي المجال الریاضي من 

  .معارف عن اللعبة تمدنا بالمعلومات وال* 
   .لإلفرادالریاضي مما یفید في التصنیف  تمدنا بالمعلومات عن حالة الفرد *
   .األداء تمدنا بالمعلومات البیئیة التي تؤثر في *

التـي یكتـسبها   الخبـراتفـضال عـن الریاضي بالمعلومات التي تخص اللعبة التي یمارسـها إلمام* 
  .من الممارسة 

 مـن ثـمریاضیة علـى المعلومـات الریاضـیة یـؤثر فـي تعلـیم المهـارات الحركیـة واحتواء البرامج ال *
   )٣٥ -٣٣ ، ٢٠٠١، فرحات  ( .یرفع اللیاقة البدنیة 

  : من المقاییس أنواع هناك ثالث إن )فؤاد البهي(یذكر  : المقاییس المعرفیةأنواع ٥ -٢
 الفــرد مــن خــالل إلیـهذي توصــل وهــي االختبـارات التــي تقــیس الـتعلم الــ: االختبـارات التحــصیلیة *

  .عملیة التعلم 
 )  والمعرفـيالنـشاط الفعلـي( الطائفیـة وهي اختبارات تقیس القدرات العامـة و: اختبارات القدرات *

   .المختبرللفرد 
  المستقبل  في  أداءهالتنبؤ بما یستطیع الفرد المختبر أساسعلى وتقوم : اختبارات االستعدادات*
هناك عدة خطوات رئیسة یقوم علیها بناء أي اختبـار  :تبار المعرفيخطوات بناء االخ ٦-٢

  :تي آلمعرفي تتمثل با
                                  التخطیط لالختبار المعرفي *
  العمل أو تحلیل المحتوى *

   جدول المواصفات إعداد* 
   بناء العبارات –عبارات االختبار * 
   تحلیل العبارات *
  الختبار  تعلیمات ا*

  تصحیح االختبار * 
   اإلجابة مفتاح تصحیح *

  . ) ٣٧ ، ٢٠٠١، فرحات ( تفسیر الدرجة على المقیاس * 
   : استخدامات االختبارات المعرفیة ٧-٢
  . تحدید احتیاجات المتعلمین من المعلومات التي یجب معرفتها *
  .  التدریبیة أو وسیلة تقویم انجاز في نهایة الوحدة التعلیمیة *
 االختبــار ممــا أســئلة ن عــإجابــاتهمتقیــیم عملیــة اخــذ المعلومــات مــن خــالل مالحظــة مــدى دقــة *

  .  المستوى الحقیقي لهم علىیسهل على المدرب الریاضي الوقوف 
حث الالعبین على التـزود بالمزیـد مـن المعلومـات عـن القـانون وذلـك ألهمیتهـا البالغـة فـي رفـع  *

  .مستواهم نحو األفضل 
لهــا نــستطیع أن نحــدد مــستقبل العملیــة التعلیمیــة ســواء للطــالب أو الالعبــین علــى حــد  مــن خال*

   .)٣٥-٣٤ ، ٢٠٠١، فرحات ( .سواء 
  : الدراسات المشابهة٨-٢
  ) : ٢٠٠٣( حسن و،دراسة یحیى *
 الریاضـیة لطـالب كلیـة التربیـة األلعاببناء اختبار معرفي للمهارات الفنیة لبعض ( 
  )ة ریاضال

،  الریاضــیةاأللعـاب لـبعض األساسـیة بنـاء اختبــار معرفـي فـي المهـارات الفنیــة إلـىاسـة هـدفت الدر
وقــد تــم اســتخراج معامــل الــسهولة والــصعوبة والتمییــز للفقــرات وتــم حــساب صــدق االختبــار بداللــة 

فقــرة وقــد ) ٢٥( تــم قبــول ةالالزمــ اإلحــصائیة العملیــات إتمــامالفــرق بــین متوســطین حــسابین وبعــد 
   : یأتيثان بما  الباحأوصى

   . استخدام االختبار في تقویم الطلبة في االمتحانات الفصلیة والنهائیة -
  
 
   :)١٩٩٨(ومحمود ،  دراسة السمنودي*
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) بنــاء اختبــار معرفــي فــي ریاضــة الهــوكي لالعبــي الدرجــة األولــى بجمهوریــة مــصر العربیــة (
قـــد تـــم  و،بـــي الدرجـــة األولـــى هـــدفت الدراســـة إلـــى بنـــاء اختبـــار معرفـــي فـــي ریاضـــة الهـــوكي لالع

كمــا تــم إیجــاد ثبــات االختبــار عــن ، اســتخرج معامــل التمیــز ومعامــل الــصعوبة ومعامــل الــسهولة
ــة النــصفیة عبــارة فــي حــین ) ٦٠( تــم قبــول كافــة وبعــد إتمــام العملیــات اإلحــصائیة، طریــق التجزئ

  - :عبارة من جمیع المحاور وقد أوصى الباحثان بمایاتي ) ٤٠(استبعدت 
  استخدام االختبار المعرفي في تقویم الجانب المعرفي لالعبین في ریاضة الهوكي  
   . إجراء اختبارات معرفیة أخرى لمختلف مستویات العبي الهوكي -
  : البحث إجراءات -٣
  .لمالئمته وطبیعة البحثمسح  البأسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي :منهج البحث١-٣
مـــع البحـــث علـــى العبـــي التایكوانـــدو فـــي محافظـــة اشـــتمل مجت:مجتمـــع البحـــث ٢-٣

  . المحافظات الوسطى أندیةنینوى وبعض 
  مـن فئتـي الـشباب والمتقـدمینتم اختیار عینة البحث بالطریقـة العمدیـة وهـم:ة البحث عین٣-٣

  لكــون األســاس علــى هــذا ااختیــرو وقــد حــصرا، )واحــد دان (مــن الحاصــلین علــى الحــزام األســود 
ــة أكثــرم  الفئتــین هــاتینهــ ــة فــي مجــال قــانون اللعب  قــدرة علــى اســتیعاب القــانون ولــدیهم خبــرة كافی

وقـد وزعـت العینـة علـى ،  مـضمون الفقـرات المكونـة للمقیـاسن عـاإلجابة في إمكانیتهمفضال عن 
 فـي بعـض المحافظـات الوسـطى األندیـة اللعبة في محافظة نینوى فـضال عـن العبـي بعـض أندیة

   .ك یبین ذل) ١(والجدول رقم 
  : وسائل جمع البیانات ٤-٣
   االستبیان -
  ) بناء اختبار معرفي (  االختبار والقیاس -
  

  )١(        جدول رقم                          
  ٭               عدد العینة المختارة من كل نادي ونسبتها إلى العینة الكلیة 

عدد الالعبین  اسم النادي ت
 الكلي

عدد الالعبین 
 يالفعل

النسبة 
 یةئوالم

 ١٢.٥ ١٦ ١٦ نادي الفتوة الریاضي ١
 ١٢.٥ ١٦ ١٦ نادي الموصل الریاضي ٢
 ٧.٨ ١٠ ١٦ نادي الرشیدیة الریاضي ٣
 ٨.٦ ١١ ١٦ نادي سنجار الریاضي ٤
 ٦.٢ ٨ ١٦ )مصلى(نادي كركوك  ٥
 ٦.٢ ٨ ١٦ )سعد(نادي صالح الدین  ٦
 ٦.٢ ٨ ١٦ )التربیة(نادي االنبار  ٧
 ٨.٦ ١١ ١٦ )بعقوبة(دي دیالى نا ٨

 %٧٤ ٨٨ ١٢٨ إجمالي الالعبین
  مجتمع البحثى العدد الكلي لیة المحسوبة إلئوالنسبة الم٭     

قـام الباحـث باسـتخدام مجموعـة مـن االسـتبیانات الـضروریة للوصـول إلـى   : االستبیان ٥ -٣
  .ما یأتي تفصیل ذلك تحدید المحاور والفقرات الالزمة لغرض بناء المقیاس المعرفي وفی

إن الخطوة األولى لتصمیم االختبار ألمعرفي  هي  :االستبیان الخاص بالمحاور  ١- ٥- ٣
عملیة تعین المحاور والتي یجب أن تكون قادرة على اإلحاطة بالموضوع وعلیه فقد قام الباحث 

بحاث التي  االطالع على بعض األفضأل عنباالطالع على القانون الدولي لریاضة التایكواندو 
توصل الباحث إلى تحدید تناولت االختبارات المعرفیة ولأللعاب الریاضیة المختلفة وبعدها 

بعد ذلك قام ) اإلنذارات، النقاط،الحكام، الوزن والقرعة،الملعب والتجهیزات:(تیة ألالمحاور ا
ولكون اللعبة  الباحث بإعداد استمارة استبیان الستطالع رأي الخبراء وقد ضمت  المحاور أعاله

 من له خبرة ودرایة في مجال اللعبة لذلك عرض علىقد تم عرض االستبیان ف ذات خصوصیة
  لریاضة التایكواندو حتى نستطیع الوقوف ٭االستبیان على مجموعة من حكام الدرجة األولى 

 بعرض على مدى مناسبة المحاور المقترحة وتحدید األهمیة النسبیة لها وكفایتها وقد قام الباحث
   ٢٠٠٧ / ٩ / ١٦ ولغایة ٢٠٠٧ /٩/ ١١ من ً ابتداءهذا االستبیان

یبین ) ١(ومن خالل تفریغ االستبیان لوحظ انه لم یتم حذف أو إضافة أي محور والملحق رقم 
                    .لحكامایة واألهمیة النسبیة والترتیب للمحاور حسب رأي ئویبین النسبة الم) ٢(الجدول رقموذلك 
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  )٢( جدول رقم                              

  ویة واألهمیة النسبیة والترتیب للمحاورئ               یبین النسبة الم
              البیانات

 المحاور
یةالتفاق        ئوالنسبةالم

 الترتیب األهمیة النسبیة الحكام
 ٥ %٥ %١٠٠ الملعب والتجهیزات

 ٢ %٢٠ %١٠٠ الوزن والقرعة
 ٣ %١٥ %١٠٠ الحكام
 ٤ %١٠ %١٠٠ النقاط

 ١ %٥٠ %١٠٠ اإلنذارات
% ١٠٠ أن جمیـع المحـاور قـد قبلـت حیـث كانـت نـسبة الموافقـة علیهـا )٢( رقـم تبین مـن الجـدول

النـسبیة  حیـث تراوحـت األهمیـة حكـامفي حین أن هناك تباین في األهمیـة النـسبیة المقترحـة مـن ال
  .% )٥٠ -% ٥(بین 

 --------------------------------------------------------  
   الحكم قحطان محمد محمد شیت              حكام درجة أولى: السادة الحكام ٭

    الحكم محمد عباس مهدي                         الحكم رضوان نوري خلیل    
  د عبد الخالق البكوعو   الحكم محم                       الحكم احمد نزار حسین          

    أشرف عبد الحمید خضر الحكم          الحكم محمد طاهر قاسم                        
                                   

  
 النــسبیة لكــل األهمیــةبعــد ان تــم اســتكمال الحــصول علــى : إعــداد جــدول المواصــفات  ٢-٥-٣

 األهمیــة أســاس جــدول المواصــفات حیــث تــم علــى بإعــدادقــام الباحــث مــن محــاور البحــث محــور 
ــارات  أقــرتلتــشمل جوانــب المعرفــة والفهــم والتطبیــق التــي  ) أســئلة(النــسبیة لكــل محــور وضــع عب

  . المعطاة لكل مستوى من مستویات التعلم األسئلةیبین عدد ) ٣(الجدول رقم و
                                                       

  ) ٣(جدول رقم                                    
                یبین األهمیة النسبیة والنسبة المئویة لكل مستوى وعدد األسئلة

  
  
تــم إعــداد الفقــرات وصــیاغتها حیــث اســتخدم فیهــا :  االســتبیان الخــاص بــالفقرات ٣-٥-٣

ن احــد اإلجابــات صــحیحة إ للحــصول علــى اإلجابــة إذ  بــثالث بــدائلأســلوب االختیــار مــن متعــدد
ن إ إذ)  صـفر( والخاطئة على) درجة واحدة(والباقي خاطئة وان اإلجابة الصحیحة ستحصل على
قــــام و  .)٧٥ ،١٩٩١،وآخـــرون  ، الروســـان.(هـــذا النـــوع مـــن االختبـــارات األكثــــر صـــدقا وثباتـــا 

 مـــن حیـــث )بلـــوم(یـــة التـــي اقرهـــا ئوالباحـــث بـــصیاغة الفقـــرات والتـــي قـــد وزعـــت حـــسب النـــسبة الم

األهمیة  المحاور ت التطبیق الفهم المعرفة
 %٢٠ %١٠ %٤٥ النسبیة

العدد 
 يالكل

الملعب  ١ ٠.٥٣ ٠.٢٦ ١.٢
 ٢ ١ ----- ١ %٥ والتجهیزات

 ٥ ١ ١ ٣ %١٥ الحكام ٢ ١.٣٣ ٠.٦٦ ٣

القرعة  ٣ ١.٨٦ ٠.٩٣ ٤.٢
 ٧ ٢ ١ ٤ %٢٠ والوزن

 ١ ١ ٢ %١٠ النقاط ٤ ١.٠٦ ٠.٥٣ ٢.٤
٤ 

 ١٨ ٥ ٢ ١١ %٥٠ اإلنذارات ٥ ٤.٨ ٢.٤ ١٠.٨

 ٣٦ ١٠ ٥ ٢١ %١٠٠ المجموع
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 وهـي تـشكل النـسب اآلتیـة علـى  وكما موضـح فـي جـدول المواصـفات ) التطبیق ، الفهم،المعرفة(
دة وبعــــــد أن تــــــم اســــــتكمال صــــــیاغتها عرضــــــت علــــــى الــــــسا% ) ٢٠، % ١٠ ،%٤٥(التــــــوالي 
 ولغایــة ٢٠٠٧ / ١٠ /٢٩فــي مجــالي القیــاس والتقــویم وطرائــق التــدریس وذلــك للفتــرة مــن ٭الخبراء

) ٢( وقد قاموا ترتیب الفقرات ولم یـتم إضـافة أو حـذف أي فقـرة والملحـق رقـم ٢٠٠٧ / ١١ / ١٠
  .الخبراءالسادة ) ٣(كما یبین الملحق رقم .یبین الفقرات المصاغة

  :س  العلمیة للمقیااألسس ٦-٣
لغرض التحقـق مـن مالئمـة االختبـار للعینـة : مالئمة االختبار لعمر وجنس العینة١-٦-٣

 االختبـار مالئـم للعینـة والجـدول أناستخدم الباحث معامل االلتواء وتبـین مـن خـالل هـذا المعامـل 
  .   یبین ذلك ) ٤(رقم 

  )٤(جدول رقم 
  ل االلتواء لالختبارالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامیبین 

  االختبار المعرفي  معامل االلتواء  المنوال   االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي
٠.٧٨٥  ٢٢  ٥.١٥٣  ٢٦.٠٥  

  
ممثـل لمحتـوى المـادة المطلوبـة ومحیطـا بكـل أجزاءهـا الاالختبـار : صدق المحتوى  ٢-٦-٣

وقـد .) kubiszy & Borich 2000 ، 298. ( یكون االختبار قـد حقـق هـذا النـوع مـن الـصدق 
تحقق هذا الصدق مسبقا في البند الخاص باالستبیان الخاص بالمحاور عن طریق االطالع على 

  . المتعلقة باالختبارات المعرفیة واألدبیاتالقانون الدولي 
 هــو الــصدق الــذي یــدل علــى المظهــر العــام لالختبــار بوصــفه :الــصدق الظــاهري  ٣-٦-٣

 ، ١٩٨٥، أبـو لبـدة ( مالئمـة االختبـار للعینـة ووضـوح تعلیماتـه وسیلة مـن وسـائل القیـاس لمـدى 
الفقـرات علـى عـدد مـن الخبـراء علیه فقد تحقق هذا النـوع مـن الـصدق مـن خـالل عـرض  )  ٢٣٩

 واللذین اقروا صـالحیة الفقـرات لقیـاس ماوضـع *والمختصین في القیاس والتقویم وطرائق التدریس
   .همأرائمن % ١٠٠وقد حاز على نسبة من اجله 

  : للفقرات والتمییز معامالت الصعوبة والسهولة  ٤-٦-٣
 ٢٠٠٧ / ١١ / ٢٥مـن ًابتـداء العبـا مـن العبـي التایكوانـدو ) ٨٠(وقد أجریت على عینة قوامها 

  :  تيآلوتم اجراءها كا ٢٠٠٨/ ٣ / ٣١لغایة و
 والــسهولةوبة  تــم اســتخراج معــامالت الــصعحــصل علیهــا الالعــب التــي  كلیــة الدرجــة الإیجــادبعــد 

   :زوالتمیی
 إذ% )  ٠.٩٠ -% ٠.١٠( معامل الـصعوبة وقـد قبلـت الفقـرات التـي تـراوح مـستوى صـعوبتها -

ـــة اســـتخدام الفقـــرات )١٩٨١(واصـــل   و)٢٠٠١( فرحـــات  مـــن ل كـــتـــشیر ـــد هـــذا  إلـــى إمكانی عن
   .المستوى من الصعوبة

 ،١٩٨١،واصــل(.)٧٠ ، ٢٠٠١،  فرحــات(.امــل الــسهولة لكــل فقــرة مــن الفقــرات تــم حــساب مع-
١٦٦(   

 تم حـساب معامـل التمییـز لكـل فقـرة مـن الفقـرات  وقـد قبلـت الفقـرات التـي تـراوح معامـل تمییزهـا  -
  .) ١٨٠ ، ١٩٨١، الزوبعي وآخرون % ) (٨٠ -% ٢٠(
 للمجموعـــة العلیـــا )%٥٠( قـــسمینإلـــى تنازلیـــا ثـــم تقـــسیم العینـــة اإلجابـــات قـــام الباحـــث بترتیـــب إذ
ــدنیا ثــم اســتخدام قــانون للمجمو)%٥٠(و ــا)التمییــز معامــل (عــة ال  مــدى قــدرة المقیــاس علــى ن لبی

 ونتیجــة الســتخراج معامــل ،مــن ذوي الــدرجات العلیــا والــدرجات الــسفلىالتمییــز بــین المجمــوعتین 
وذلــك لعــدم حــصولها علــى النــسبة المطلوبــة لقبــول  ) ٢٧،٢٩( الــصعوبة فقــد اســتبعدت الفقــرات 

اإلحـصائي السـتخراج معامـل التمییـز رات المتبقیـة األخـرى علـى التحلیـل فقـثـم أدخلـت ال، الفقرات 
ـــة  ـــى ) ٣١ ،١،٢،٥،٦،١٢،١٦،٢٥،٢٦،٢٨(وقـــد حـــذفت الفقـــرات اآلتی ـــك لعـــدم حـــصولها عل وذل

ـــة ـــ.القیمـــة المطلوب فقـــرة ) ٢٤( تـــشكل المقیـــاس بـــشكله النهـــائي التـــي  أصـــبح عـــدد الفقـــراتذلك وب
معـــامالت الــــصعوبة ) ٥( النهـــائي ویبــــین الجـــدول رقــــم لمقیـــاس بــــشكلهبــــین ای) ٤(والملحـــق رقـــم 

  .والسهولة والتمییز 
------------------------------------------------  

                           )٣( مدرجون في الملحق رقم القیاس والتقویم وطرائق التدریس  خبراءالسادة٭   
  
االختبار في القیـاس والمالحظـة وعـدم تناقـضه یقصد بثبات االختبار دقة : ثبات االختبار٧-٣

 ، ١٩٨٧، أبـو حطـب وآخـرون .( مع نفسه واتساقه بما یزودنا به من معلومات عن سلوك الفـرد 
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اختیـار الباحـث لهـذه  إذ إن  بطریقة التجزئة النـصفیة)جتمان(وقد استخدم الباحث معادلة  ) ١٠١
أخـذ تا تكون اإلجابة عن الفقرة أما صحیحة فبسبب كون هذه المعادلة تستخدم عندم المعادلة جاء

) ٠.٧٨٥( وقــد بلــغ معامــل الثبــات ،  ) ٢٤٤ ،٢٠٠٤،النبهــان . (أخــذ صــفرتواحــد أو خاطئــة ف
  .وهو معامل ثبات جید لغرض اعتماده في البحث 

                         
ة االستطالعیة قام الباحث بتطبیق االختبار على عینة التجرب :التجربة االستطالعیة  ٨ -٣

 وقـــد تـــم تـــسجیل زمـــن االنتهـــاء مـــن اإلجابـــة حیـــث كـــان أقـــصى زمـــن ،العبـــین) ٨(والمؤلفـــة مـــن 
  .دقیقة ) ٣٥( هومستغرق في اإلجابة

  
  )٥(جدول رقم                             

   ومعامل التمییز والسهولةیبین رقم الفقرات ومعامل الصعوبة       
رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمییز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 السهولة

معامل 
 التمییز

 ٠.٣٠ ٠.٥٨ ٠.٤٢ ١٩ ٭٭٠.١٠ ٠.٨٥ ٠.١٥ ١

 ٠.٢٥ ٠.٤٣ ٠.٥٧ ٢٠ ٭٭٠.٠٧ ٠.٥٧ ٠.٤٣ ٢

٠.٢٥ ٠.٧٤ ٠.٢٦ ٢١ ٠.٣٢ ٠.٧٢ ٠.٢٨ ٣ 

٠.٣٧ ٠.٦٣ ٠.٣٧ ٢٢ ٠.٣٥ ٠.٨٥ ٠.١٥ ٤ 

 ٠.٢٥ ٠.٦٠ ٠.٤٠ ٢٣ ٭٭٠.١٧ ٠.٧٣ ٠.٢٧ ٥

 ٠.٤٥ ٠.٥٢ ٠.٤٨ ٢٤ ٭٭٠.٠٢ ٠.٨٩ ٠.١١ ٦

 ٭٭٠.٠٧ ٠.٨٢ ٠.١٨ ٢٥ ٠.٢٢ ٠.٨٤ ٠.١٦ ٧

 ٭٭٠.٠٢ ٠.٨٧ ٠.١٣ ٢٦ ٠.٦٥ ٠.٧٨ ٠.٢٢ ٨

 ----- ٠.٩٢ ٭٠.٠٨ ٢٧ ٠.٢٠ ٠.٨٩ ٠.١١ ٩

 ٭٭٠.٠٧ ٠.٨٤ ٠.١٦ ٢٨ ٠.٢٠ ٠.٨٥ ٠.١٥ ١٠

 ----- ٠.٩٧ ٭٠.٠٣ ٢٩ ٠.٤٥ ٠.٦٠ ٠.٤٠ ١١

 ٠.٢٧ ٠.٦٣ ٠.٣٧ ٣٠ ٭٭٠.٠٢ ٠.٤٥ ٠.٥٥ ١٢

 ٭٭٠.٠٧ ٠.٨٤ ٠.١٦ ٣١ ٠.٣٥ ٠.٧٣ ٠.٢٧ ١٣

٠.٥٥ ٠.٥٤ ٠.٤٦ ٣٢ ٠.٢٠ ٠.٨٤ ٠.١٦ ١٤ 

٠.٤٥ ٠.٦٦ ٠.٣٢ ٣٣ ٠.٢٥ ٠.٨٣ ٠.١٧ ١٥ 

 ٠.٥٠ ٠.٥٠ ٠.٥٠ ٣٤ ٭٭٠.١٢ ٠.٨٩ ٠.١١ ١٦

٠.٤٥ ٠.٥٩ ٠.٤١ ٣٥ ٠.٢٠ ٠.٨٨ ٠.١٢ ١٧ 

٠.٣٢ ٠.٧٢ ٠.٢٨ ٣٦ ٠.٣٢ ٠.٦٨ ٠.٣٢ ١٨ 

   الفقرات المستبعدة بسبب معامل الصعوبة٭
     الفقرات المستبعدة بسبب معامل التمییز٭٭
  :   اإلحصائیة لمعالجات ا٩ -٣
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  . معامل الصعوبة - 
  .) ٧٢ – ٧١ ،  ٢٠٠١، فرحات (  معامل السهولة- 
    .)١٨٠ ،١٩٨١، وآخرون ، الزوبعي (  معامل التمییز - 
   . )١٠١ ، ١٩٩٩، عبیدي لا،التكریتي (ویة ئ النسبة الم- 
  . ) ٢٤٤، ٢٠٠٤، النبهان (  جتمان ه معادل- 
  )  ،١٩٩٩،العبیدي ، التكریتي( معامل االلتواء - 
  :االستنتاجات والتوصیات  -٤
   :االستنتاجات١-٤
ضوء نتائج المعالجات اإلحـصائیة التـي اسـتخدمت فـي جمیـع المراحـل التـي مـر بهـا   في-

  .قرة ف) ٢٤(البحث فقد تم قبول 
  :تي آلوكافقرة ) ١٢( نتیجة للعملیات اإلحصائیة فقد استبعدت مامجموعه -

 ٥،٦ ،١،٢كمــــــا اســــــتبعدت الفقــــــرات،  اســــــتبعدت بمعامــــــل الــــــصعوبة ٢٩ ،٢٧الفقرتــــــان 
  .  بمعامل التمییز ٢٥،٢٦،٢٨،٣١ ،١٢،١٦،
  )٠.٧٨٥( بمعامل ثبات جید مقداره  تمییزاالختبار المعرفي الذي تم التوصل إلیه-
  :التوصیات ٢-٤
 اســـتخدام االختبـــار المعرفـــي الـــذي تـــم التوصـــل إلیـــه فـــي قیـــاس الجانـــب المعرفـــي لالعبـــین فـــي -

  .ریاضة التایكواندو 
    المصادر العربیة واألجنبیة                         

القـاهرة ، مكتبة االنجلـو المـصریة  ، ٢ط التقویم النفسي):١٩٨٧(وآخرون ، فؤاد ، أبو حطب -١
 .  
مبــادئ القیــاس النفــسي والتقیــیم التربــوي للطالــب الجــامعي ) : ١٩٨٥(ســبع محمــد ، أبــو لبــدة  -٢

  . األردن ، كلیة التربیة ، جامعة األردن  ، ٣ط، والمعلم العربي 
  إلحصائیة  التطبیقاتا) ١٩٩٩( ألعبید عبد ، التكریتي ودیع یاسین  -٣

دار ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة، واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة
  . الكتب للطباعة والنشر 

مبـــادئ القیـــاس والتقـــویم وتطبیقاتـــه التربویـــة ) : ١٩٩١(وآخـــرون ، ســـلیم ســـالمة ، الروســـان  -٤
  . األردن ، عمان، جمعیةعمال المطابع التعاونیة، واإلنسانیة 

مفـــاهیم البحـــث فـــي ) :  ١٩٨١(احمـــد ، محمـــد ، والغنـــام ، عبـــد الجلیـــل إبـــراهیم ، الزوبعـــي  -٥
.                                                                                                                                                                              مطبعة جامعة بغداد  ، ١ط، التربیة 

بنــاء اختبــار معرفــي فــي ) : ١٩٩٨(حمــد كمــال ومحمــود محمــد محمــد الــشحات م، الــسمنودي -٦
 نظریـات مجلـة علمیـة، ٣٠ العدد،ریاضة الهوكي لالعبي الدرجة األولى بجمهوریة مصر العربیة 

  .اإلسكندریةجامعة  كلیة التربیة الریاضیة للبنین،وتطبیقات 
منشأة المعارف ، بیة البدنیة والریاضة التدریس للتعلم في التر ) : ١٩٩٠ ( عفاف،عبد الكریم -٧
  . اإلسكندریة ، 
 ، ١ط،االختبـــارات والمقـــاییس التربویـــة والنفـــسیة ) : ٢٠٠٦( صـــالح الـــدین محمـــود ، عـــالم  -٨

  . دار الفكر ، جامعة األزهر ، كلیة التربیة 
  . ة القاهر،جامعة حلوان، ١ط، القیاس المعرفي الریاضي) : ٢٠٠١ (لیلى السید ، فرحات  -٩

دار الـــشروق ، ١ط، أساســـیات القیـــاس فـــي العلـــوم الـــسلوكیة ) : ٢٠٠٤(موســـى ، النبهـــان  -١٠
  .األردن ، عمان ، للنشر والتوزیع 

بنــاء اختبــار معرفــي فــي اللیاقــة البدنیــة لطالبــات كلیــة  ) : ١٩٨١(  ، بثینــة محمــد، واصـل  -١١
 .اإلسكندریة ، عة حلوان جام ، ١ع، دراسات وبحوث ، التربیة الریاضیة باإلسكندریة 

بنــاء اختبــار معرفــي للمهــارات الفنیــة  ) : ٢٠٠٣(وحــسن آمــین عطــا ، لــؤي محمــد ، یحیــى– ١٢ 
مجلـــــة التربیـــــة البدنیـــــة والریاضـــــیة ، لـــــبعض األلعـــــاب الریاضـــــیة لطـــــالب كلیـــــة التربیـــــة البدنیـــــة 

  .العدد األول ، والجماهیریة 
13-Kubiszyn.Tom& Bovich.Gary (2000):Educational Testing and 
Measurement Sixth Edition . New York. USA. 
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   كلیة التربیة الریاضیة

  جامعة الموصل   
  

  )١(ملحق رقم                                          
       یبین المحاور المعروضة أمام السادة الحكام                    

  
  ناستبیا/       م                            

  
    المحترم   --------------------   األستاذ

   
  لالعبـي التایكوانـدوة القانونیـةالمعرفـ بنـاء مقیـاس " في النیة إجراء البحث الموسوم           
أضــع أمــام  حكــام مــن الدرجــة األولــى فــي لعبــة التایكوانــدو ولكــونكم " شباب والمتقــدمین الــيلفئتــو

بحــث راجیــا مــنكم  إبــداء رأیكــم حــول مــدى صــالحیتها ومــدى تمثیلهــا للمحــاور حــضراتكم محــاور ال
ٕالقانونیة وامكانیة تنفیذها على الفئات الممثلة لهذه اللعبة علما أن هـذه اللعبـة تفتقـر إلـى مثـل هـذا 
المقیاس فضال عن أن الجانب القانوني مهم في تحقیق الفوز في المباریات وتالفي خـسارة النقـاط 

.  
       

  
        مع فائق الشكر والتقدیر                                             

  
  

  الباحث                                                                   
      ولید خالد رجب. د                                                             

  
  

               
 النسبیةاألهمیة  ال تصلح تصلح ورالمحا ت

  المالحظات
 

  الملعب والتجهیزات ١
     

  طاقم التحكیم ٢
     

  القرعة والوزن ٣
     

  النقاط ٤
     

  اإلنذارات ٥
     

  
  

  :االسم الثالثي

  :الدرجة التحكیمیة

  :التأریخ
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  كلیة التربیة الریاضیة  
  جامعة الموصل                      
  
   ) ٢(   ملحق رقم                                          

   بشكله األولي المعرفيیبین االختبار                                    
        

  استبیان/ م       
  

   المحترم------------------ األستاذ        
 لالعبــي ة القانونیــةالمعرفــ بنــاء مقیــاس "یــروم الباحــث إجــراء البحــث الموســوم                

ولكونكم مـن أهـل الدرایـة والمعرفـة أضـع أمـام حـضراتكم "  شباب والمتقدمین اليلفئت والتایكواندو
 مــدى صــالحیة الفقــرات الفقــرات التــي توصــل الباحــث إلــى كتابتهــا راجیــا مــنكم  إبــداء رأیكــم حــول 

                                                             :حیث المصاغة من 
  .مدى وضوح الفقرات -١
 .مدى مالئمة الفقرات في المحور المخصص لها  -٢
 : درجة مالئمة وزن اإلجابات حیث أن -٣

  . درجة ١اإلجابة الصحیحة  -أ
 .درجة ) صفر (اإلجابة الخاطئة  -ب 

  الباحث                                                                               
  ولید خالد رجب. د                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االسم الثالثي  
  

  :االختصاص
  

  :اللقب العلمي
  

  :التاریخ
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  معرفيأسئلة االختبار أل  

  الملعب والتجهیزات: المحور األول
  .من الجزء الداخلي ) النزال ( تكون حدود منطقة المنافسة  -١
 م١٢×١٢ - م                  ج ١٠×١٠ -م                     ب ٨ ×٨ -أ 

  :یمكن إجراء مباریات محلیة في حالة تعذر وجود بعض الواقیات الخاصة وهي  -١
 أس الصدر و الجهازواقیة الر  -                          بواقیة الرأس و الصدر -أ
  واقیة الذراعین والرجلین والقفازات -ج 

  طاقم التحكیم: المحور الثاني
 :یمكن إجراء بطولة محلیة في حالة تعذر وجود أربعة حكام ركن أي في حالة وجود -١

  الیمكن إجراء البطولة-      ج  ثالثة حكام -            ب  حكمان-أ  
 اتفق عدد من الحكـام فـي كام الركن في النظام االلكتروني إذا یتم احتساب النقاط من قبل الح-٢

  أربعة حكام-ج               ثالثة حكام -    ب             حكمین -  أ   .أن واحد 
 . إذا حصل أي عائق أثناء المباریات خارج نطاق اللعب ماذا تعطي لمثل هذه الحالة-٣
   یتوقف الوقت لمدة ثالث دقائق-       ب         یتوقف الوقت لمدة دقیقة واحدة  -أ

  یتوقف الوقت لمدة مفتوحة لغایة إنهاء العائق-ج
   في حالة التعادل في الجولة الثالثة یلجأ الحكم إلى-٤
   التفوق ألحد الالعبین-            ج النقطة الذهبیة -       ب إلى خصم النقاط -أ

 
 ن النتیجة في حالةٕ یلجا الحكم إلى إنهاء المباریات واعال-٥
   صفر– ٧ وصول النقاط إلى -                     ب صفر– ٥ وصول النقاط إلى -أ

   صفر– ٨ وصول النقاط إلى -ج                             
  القرعة والوزن:المحور الثالث

   احد عشر وزنا-  جن  عشرة أوزا-  ب  ثمانیة أوزان-   أ: تكون عدد أوزان الرجال-١
   ستة أوزان- ج  خمسة أوزان-ب  أربعة أوزان - أ : یكون عدد األوزان االولمبیة -٢
  : یجب إجراء عملیة الوزن بعد عملیة القرعة وتتم قبل المنافسة-٣
   بیوم واحد-                   ج بساعتین -          ب بساعة واحدة -أ 
ون تحدید للوزن وكان احد الفرقین مؤلـف  إذا كانت البطولة فرقیة والتي تتم بخمسة العبین بد-٤

  :من ثالثة العبین فقط هل یمكن إجراء المباراة وما هو اإلجراء
 .تقام المباراة ویلعب الالعب للفریق األقل أكثر من مباراة  -أ

  .  واحدة مباراة األقل للفریق الالعبون ویلعب المباراة تقام  -ب
 -٥ ٥                      .المبـاراة لعـدم اكتمـال الفریـق التقام المباراة ویعتبر الفریـق خاسـرا -ج

تعلــن أســماء المــشاركین فــي المنافــسات بــثالث دقــائق قبــل بدایــة جــدول المنافــسة وینــادى علــیهم 
 :مرتین ویعتبر الالعب خاسرا إذا تأخر عن الحضور بعد

  ثالث دقائق  -  ج                  دقیقتان   -                       بدقیقة واحدة-أ 
للمتنـافس أن یلعـب أي منافـسة  في حالة الضربة القاضـیة بـالرأس فـان قـانون اللعبـة ال یـسمح -٦

  أشهر ثالثة -ج                          شهرین-                ب شهر -  أ    :  طیلة
  :یا في البطولة كیف یتم احتساب النقاط لالعبین الفائزین في المباراة لتحدید الفائز فرق-٧

 خمسة نقـاط لـألول وثـالث للثـاني ونقطـة -  ب. ثالث نقاط لألول واثنین للثاني وواحدة للثالث-أ
 . سبعة نقاط لألول وثالث للثاني ونقطة واحدة للثالث -   ج.واحدة للثالث 

  النقاط:المحور الرابع
  :هناك عدة شروط الحتساب النقطة وهي -١

 التركیز العالي والقوة والتكنیك  -          بلتكنیكالتركیز العالي والسرعة وا -أ 
 الدقة والقوة والتكنیك -ج

  :إن الركلة الناجحة بالقدم على الوجه تحتسب -٢
 ثالث نقاط  -                جنقطتان   -            بنقطة واحدة  -أ
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  :إن الركلة الناجحة بالقدم على وسط الجسم تحتسب -٢
  ثالث نقاط  -      ج               نقطتان -        ب            نقطة واحدة -أ

 في أثناء اللعب قام الالعب المهاجم بالضرب دبل الضربة األولى على وسط الجسم والضربة -٤
  : المنافس من الجهة الخلفیة للرأس، ماذا تعطي لمثل هذه الحالةرأسالثانیة على 

   تعطى نقطتین لالعب المهاجم-ب                تعطى ثالث نقاط لالعب المهاجم -أ
   یعطى إنذار لالعب المهاجم-ج

  اإلنذارات:  المحور الخامس
  :عند مهاجمة المنافس أثناء السقوط على األرض یعطي الحكم -١
 إنذار كامل -  ج                    نصف إنذار   -                      بتنبیه  -أ
  :متعمدةعند جرح المنافس على الوجه بالقبضة ال -٢
  إنذار كامل  -   ج                    نصف إنذار   -                      بتنبیه  -أ    

  :عند االستمرار بالهجوم بعد إعالن الحكم بالتوقف -٣
    إنذار كامل-  ج                          نصف إنذار -  ب                       تنبیه-أ

  :)لعب سلبي (  الهجوم لفترة طویلة  عندما یتوقف الالعبان عن-٤
   إنذار كامل ألحد الالعبین-    ج  نصف إنذار ألحد الالعبین - ب   تنبیها ألحد الالعبین -أ

 عند التفوه بتعلیقات نابیة وعنیفة وغیر محتشمة والتي تعبر عن سوء السلوك عند المتنافـسین -٥
  :یعطي الحكم

   إنذار كامل-   ج               نصف إنذار -     ب                             تنبیه -أ
  : عندما یخرج المنافس خارج منطقة المنافسة الخارجیة-٦
   إنذار كامل-   ج                        نصف إنذار -ب                            تنبیه-أ

  : المتنافس المنافس ویحاول إسقاطه عندما یحمل-٧
   إنذار كامل-      ج                 نصف إنذار -   ب                           تنبیه -أ

  : عند إعطاء الظهر للمنافس-٨
   إنذار كامل-     ج                      نصف إنذار -    ب                      تنبیه -أ

  : عندما یخرج المنافس خارج حدود الساحة الداخلیة للمباراة-٩
   إنذار كامل-                      ج  نصف إنذار -   ب                    تنبیه       -ا

  : عندما یهاجم المنافس بالركبة المتعمدة-١٠
   إنذار كامل-      ج                 نصف إنذار -      ب                        تنبیه-أ

  : عندما یتظاهر الالعب باإلصابة-١١
   إنذار كامل-  ج                           نصف إنذار -    ب                     تنبیه -أ

  : عندما یسقط كال الالعبین بالضربة القاضیة في أن واحد یقوم الحكم-١٢
   الفائز على ضوء نتائجه السابقة  المباراة والعد لغایة عشرة لیعلنإیقاف -أ

الالعـب الفـائز علـى ضـوء نتـائج كـل  المباراة واسـتدعاء الطبیـب ومـن ثـم یقـر مـن هـو إیقاف -ب
  .العب قبل اإلصابة 

  . المباراة والرجوع إلى نقاط كل العب قبل اإلصابة إیقاف -ج
  : عند سقوط كال الالعبین نتیجة أداء فني عالي في أن واحد یعطي الحكم-١٣

ٕواعطـاء اراة  إیقـاف المبـ-   ب . المبـاراة ویطلـب مـن الالعبـین النهـوض ویكمـل المبـاراةإیقاف -أ
  .لكال الالعبین إنذارٕ المباراة واعطاء إیقاف -  ج    .تنبیه لكال الالعبین

 إذا كــان الالعــب المهــاجم یلعــب حركــات مركبــة وعالیــة المــستوى وضــرب الالعــب المــدافع -١٤
  :أثناء السقوط ماذا تعطي لمثل هذه الحالة

ٕة واعطـــاء إنـــذار لالعـــب مبـــارا الإیقـــاف -ب .ٕ إیقـــاف المبـــاراة واعطـــاء تنبیـــه لالعـــب المهـــاجم -أ
  . المباراة والطلب من الالعب النهوض ویبدأ المباراة إیقاف -   ج      .المهاجم 

 إذا كان الالعب یلعب أسلوب الدفاع وأكثر من حركـة وأثنـاء مـاهو یلعـب تخـرج احـد رجلیـه -١٥
  :خارج الساحة الداخلیة ماذا تعطي لمثل هذه الحالة

  ال الالعبین إلى منطقة اللعبٕ المباراة وادخإیقاف -أ
   استمرار اللعب إلى أن تخرج كلتا الرجلین خارج حدود اللعب-ب
ٕ المباراة واعطاء تنبیه لالعب المدافع وادخال الالعبین وابتداء المباراةإیقاف -ج ٕ  

 عندما یلعب الالعب المهاجم ركلة أسفل الحزام یتبعها بنقطة قانونیة مـاذا تعطـي لمثـل هـذه -١٦
  . التحتسب نقطة وتستمر المباراة-  ب   . تعتبر نقطة وتستمر المباراة -  أ:ةالحال
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  . یوقف المباراة ویعطي إنذار لالعب المهاجم -ج                     
ــاء التراجــع ركــالت مركبــة ویــصل خــط الــساحة الخارجیــة -١٧  عنــدما یلعــب الالعــب المــدافع أثن

  :للملعب ماذا تعطي لمثل هذه الحالة 
ٕ المبـــاراة واعطـــاء إنـــذار لالعـــب إیقـــاف -  ب .ٕ المبـــاراة واعطـــاء تنبیـــه لالعـــب المـــدافعإیقـــاف -أ

  .ٕ المباراة وارجاع الالعبین إلى الملعب لبدا المباراة إیقاف -     ج.المدافع 
 تفــوه احــد الالعبــین بكلمــة أزعجــت الالعــب األخــر أثنــاء أداءه لــضربة فنیــة عالیــة المــستوى -١٨

  : هذه الحالةماذا تعطي لمثل
   یوقف المباراة ویعطي إنذار لالعب المهاجم وال تحتسب الضربة-أ

   یوقف المباراة ویعطي نصف إنذارا لالعب المهاجم وال تحتسب الضربة-ب
   یوقف المباراة ویعطي نصف إنذارا لالعب المهاجم وتحتسب الضربة-ج
 
 
 
 
 
 
  

  )٣(ملحق رقم                             
  السادة الخبراء والمختصیناءاسمیبین 

  
                 بایومیكانیك      كلیة التربیة الریاضیة    جامعة الموصلد ودیع یاسین التكریتي . أ
      قیاس وتقویم      كلیة التربیة الریاضیة    جامعة الموصلد هاشم احمد سلیمان.أ
   قیاس وتقویم   امعة الموصل      كلیة التربیة الریاضیة     ج الكریم قاسمد عبد.م.أ
   طرائق التدریس          كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد  طالل نجم     .م.أ
    قیاس وتقویم       كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد إیثار عبد الكریم .م .أ
    طرائق التدریس          كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد حازم مطرود  .م.أ
     قیاس وتقویم        كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد ضرغام جاسم   .م.أ
     قیاس وتقویم          كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد مكي محمود  .م.أ
  ویمقیاس وتق         كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصل   د سبهان محمود  .م.أ
    طرائق التدریس         كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد أباد محمد شیت .م.أ
    قیاس وتقویم            كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد سعد باسم جمیل.م
  طرائق التدریس       محمد سهیل            كلیة التربیة الریاضي     جامعة الموصلم.م
  طرائق التدریس      وان خالد             كلیة التربیة الریاضیة     جامعة الموصلد سل.م
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  )٤(ملحق رقم                                          
   بصیغته النهائیةمعرفياالختبار أل                      

،  لكــل ســؤال ثــالث إجابــات ،ســؤاال ) ٢٤( االختبــار الــذي بــین یــدیك یتكــون مــن الالعــبعزیــزي 
  . ضع دائرة حول اإلجابة  التي تراها صحیحة . واحدة منها صحیحة 

  بالموفقیة والنجاح        مع تمنیاتي                                             
  :االسم 

  : الشعبة 
  : الصف 
 :المادة 

  
  أسئلة االختبار ألتحصیلي                          

 -١  :یمكن إجراء بطولة محلیة في حالة تعذر وجود أربعة حكـام ركـن أي فـي حالـة وجـود  ١س
  الیمكن إجراء البطولة-٣       ثالثة حكام -٢        حكمان

یتم احتساب النقاط من قبل الحكام الركن في النظام االلكتروني إذا اتفق عدد من الحكـام فـي ٢س
  أربعة حكام -٣        كام ثالثة ح-٢        حكمین -١ :أن واحد

  :ٕیلجا الحكم إلى إنهاء المباریات واعالن النتیجة في حالة ٣س
   صفر–٨ وصول النقاط إلى-٣  صفر–٧ وصول النقاط إلى-٢  صفر–٥ وصول النقاط إلى-١
   : تكون عدد أوزان الرجال٤س
   احد عشر وزن-٣                 عشرة أوزان -٢          ثمانیة أوزان -١
  : یكون عدد األوزان االولمبیة ٥س
   ستة أوزان -٣                 خمسة أوزان-٢           أربعة أوزان -١
  :  یجب إجراء عملیة الوزن بعد عملیة القرعة وتتم قبل المنافسة٦س
  بیوم واحد -٣                بساعتین -٢            بساعة واحدة -١
لتــي تــتم بخمــسة العبــین بــدون تحدیــد للــوزن وكــان احــد الفــرقین  إذا كانــت البطولــة فرقیــة وا٧س

  :مؤلف من ثالثة العبین فقط هل یمكن إجراء المباراة وما هو اإلجراء 
  تقام المباراة ویلعب الالعب للفریق األقل أكثر من مباراة  -١

   واحدةمباراة األقل للفریق الالعبون ویلعب المباراةتقام   ٢  
     ویعتبر الفریق خاسرا المباراة لعدم اكتمال الفریق  التقام المباراة٣
  في حالة الضربة القاضیة بالرأس فان قانون اللعبـة ال یـسمح للمتنـافس أن یلعـب أي منافـسة٨س

   :طیلة
               ثالثة اشهر-٣                  شهرین -٢                 شهر        -        1

  :اط لالعبین الفائزین في المباراة لتحدید الفائز فرقیا في البطولة كیف یتم احتساب النق٩س
 خمسة نقاط لألول وثالث للثاني ونقطة -٢  . ثالث نقاط لألول واثنین للثاني وواحدة للثالث -١

 . سبعة نقاط لألول وثالث للثاني ونقطة واحدة للثالث -٣  .واحدة للثالث 
  : هناك عدة شروط الحتساب النقطة وهي١٠س
  التركیز العالي والقوة والتكنیك-٢ التركیز العالي والسرعة والتكنیك        -١

   الدقة والقوة والتكنیك -٣                          
  :ان الركلة الناجحة بالقدم على وسط الجسم تحتسب ١١س
  ثالث نقاط -٣ نقطتان                 -٢ نقطة واحدة                 -١
 أثنــاء اللعــب قــام الالعــب المهــاجم بالــضرب دبــل الــضربة األولــى علــى وســط الجــسم  فــي١٢س

  :والضربة الثانیة على رأس المنافس من الجهة الخلفیة للرأس، ماذا تعطي لمثل هذه الحالة
   تعطى نقطتین لالعب المهاجم -٢ تعطى ثالث نقاط لالعب المهاجم         -١

  إنذار لالعب المهاجم   یعطى -٣                        
  : مهاجمة المنافس أثناء السقوط على األرض یعطي الحكم عند١٣س
 إنذار كامل -٣ نصف إنذار                  -٢ تنبیه               -١
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  :عند جرح المنافس على الوجه بالقبضة المتعمدة ١٤س
  إنذار كامل -٣ نصف إنذار                -٢ تنبیه                      -١
  

   :عند االستمرار بالهجوم بعد إعالن الحكم بالتوقف١٥س
   إنذار كامل-٣ نصف إنذار                - تنبیه                    -  ١ 

   :)لعب سلبي (  عندما یتوقف الالعبان عن الهجوم لفترة طویلة ١٦س
   .الالعبین إنذار كامل ألحد -٣ .  نصف إنذار ألحد الالعبین -٢  . تنبیها ألحد الالعبین -١
ـــسلوك عنـــد ١٧س ـــر عـــن ســـوء ال ـــة وعنیفـــة وغیـــر محتـــشمة والتـــي تعب ـــد التفـــوه بتعلیقـــات نابی  عن

   إنذار كامل -٣       نصف إنذار -٢     تنبیه - ١        :المتنافسین یعطي الحكم
   : عندما یخرج المنافس خارج منطقة المنافسة الخارجیة١٨س

   إنذار كامل-٣ نصف إنذار                  -٢                     تنبیه -١        
  : عندما یسقط كال الالعبین بالضربة القاضیة في أن واحد یقوم الحكم١٩س
  . إیقاف المباراة والعد لغایة عشرة لیعلن الفائز على ضوء نتائجه السابقة -١
لالعـب الفــائز علـى ضــوء نتـائج كــل  إیقـاف المبـاراة واســتدعاء الطبیـب ومــن ثـم یقــر مـن هــو ا-٢

  .العب قبل اإلصابة 
   إیقاف المباراة والرجوع إلى نقاط كل العب قبل اإلصابة-٣
 إذا كــان الالعــب المهــاجم یلعــب حركــات مركبــة وعالیــة المــستوى وضــرب الالعــب المــدافع ٢٠س

  :أثناء السقوط ماذا تعطي لمثل هذه الحالة 
  العب المهاجم  ٕ إیقاف المباراة واعطاء تنبیه ل-١
  ٕ إیقاف المباراة واعطاء إنذار لالعب المهاجم    -٢
   إیقاف المباراة والطلب من الالعب النهوض ویبدأ المباراة -٣
 إذا كان الالعب یلعب أسلوب الدفاع وأكثر من حركة وأثناء ماهو یلعـب تخـرج احـد رجلیـه ٢١س

  :خارج الساحة الداخلیة ماذا تعطي لمثل هذه الحالة 
  ٕ إیقاف المباراة وادخال الالعبین إلى منطقة اللعب -١
   استمرار اللعب إلى أن تخرج كلتا الرجلین خارج حدود اللعب -٢
ٕ إیقاف المباراة واعطاء تنبیه لالعب المدافع وادخال الالعبین وابتداء المباراة -٣ ٕ  
اذا تعطي لمثل هذه  عندما یلعب الالعب المهاجم ركلة أسفل الحزام یتبعها بنقطة قانونیة م٢٢س
   التحتسب نقطة وتستمر المباراة-٢ تعتبر نقطة وتستمر المباراة               -١:الةحال

   یوقف المباراة ویعطي إنذار لالعب المهاجم -٣                 
 عنــدما یلعــب الالعــب المــدافع أثنــاء التراجــع ركــالت مركبــة ویــصل خــط الــساحة الخارجیــة ٢٣س

  :طي لمثل هذه الحالة للملعب ماذا تع
  ٕ إیقاف المباراة واعطاء تنبیه لالعب المدافع -١
  ٕ إیقاف المباراة واعطاء إنذار لالعب المدافع -٢
  ٕ إیقاف المباراة وارجاع الالعبین إلى الملعب لبدا المباراة -٣
  تفــوه احــد الالعبــین بكلمــة أزعجــت الالعــب األخــر أثنــاء أداءه لــضربة فنیــة عالیــة المــستوى٢٤س

  :ماذا تعطي لمثل هذه الحالة 
   یوقف المباراة ویعطي إنذار لالعب المهاجم وال تحتسب الضربة -١
   یوقف المباراة ویعطي نصف إنذارا لالعب المهاجم وال تحتسب الضربة-٢
  یوقف المباراة ویعطي نصف إنذارا لالعب المهاجم وتحتسب الضربة-٣
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