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  امللخص
  . ددت مشكلة البحث في عدم توفر اختبار لقیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء لالعبي كرة القدم للصاالتتح

  :وهدف البحث إلى
  .تصمیم وبناء اختبار لقیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء لالعبي كرة القدم للصاالت •
 .ر القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداءوضع درجات ومستویات معیاریة الختبا •

وقـد تـم اختیـار ، واشتمل مجتمع البحث على العبي أندیة الدرجة الممتازة في المنطقة الشمالیة والغربیة لـدوري القطـر فـي العـراق
إذ بلغـت ، )االنبـار،  الوحـدة،بلد، الدور، اشتي، الموصل، الفتوة، نینوى(عینة البحث بالطریقة العمدیة والتي اشتملت على أندیة 

مـن مجتمـع %) ٨٥(ًالعبا ویمثل هذا العدد ) ١١٣(ًالعبا من أصل ) ٩٦(ًالعبا في حین بلغت عینة التطبیق ) ٣٢(عینة البناء 
ًفــضال عــن ، وللوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة فــي البحــث فقــد اســتخدم الباحــث تحلیــل المحتــوى واالســتبیان واالختبــار .البحــث

الصدق التمیزي للمجموعتین ، الصدق الذاتي، الصدق الظاهري، الثبات بطریقة إعادة االختبار:  المعامالت العلمیة اآلتیةاستخدام
االنحراف المعیاري معامـل االرتبـاط البـسیط ، الوسط الحسابي، وقد استخدمت الوسائل اإلحصائیة اآلتیة.الموضوعیة، العلیا والدنیا

، اختبـار مربـع كـاي، معامـل االلتـواء، المنوال، قانون النسبة المئویة، ینات المستقلة والمتساویة العددللع) t(اختبار ، )بیرسون(لـ
  :ومن ابرز النتائج التي تم التوصل إلیها ما یأتي).δ-6(الدرجة المعیاریة المعدلة 

ــارات فقــد تمتــع االختبــار بأســس علمیــة  • جیــدة مــن صــدق وثبــات نتیجــة إلتبــاع الوســائل العلمیــة الخاصــة ببنــاء االختب
  .وموضوعیة وتوزیع طبیعي مناسب

 ).التحمل(والزمن ) التهدیف(للدقة ) δ-6(تم التوصل إلى جدول خاص بالمستویات المعیاریة والدرجات المعیاریة  •
ًاالختبار توزع توزیعا طبیعیا • ً. 

  :وكانت أهم التوصیات
وعیة وتوزیــع طبیعــي فــي تقیــیم وتقــویم عملیــة اعتمــاد االختبــار كونــه حقــق األســس العلمیــة مــن صــدق وثبــات وموضــ •

  .التهدیف لالعبي كرة القدم للصاالت
 .االعتماد على الجداول المعیاریة التي أظهرها البحث في تقییم وتقویم مستوى الالعبین •

Designing and building a test for measuring the ability of scoring through  

the performance accuracy and endurance of Futsal players 
Lecturer Asst. Rabeea K. Jameel 

 

bstractA  
The problem of the research was defined by the non-availability of a test for measuring 

the ability of scoring through the performance accuracy and endurance of Futsal players. 
The research aimed at the following: 

       - Designing and building a test for measuring the ability of scoring through the 
performance accuracy and endurance of Futsal players 
- Establishing standard grades and levels for testing the ability of scoring through the 

performance accuracy and endurance of Futsal players. 
The research population has consisted of Futsal players from first-class clubs in the 

northern and western regions within the national tournament of Iraq. The research sample 
has been tested according to the intentional method and has included the following sport 
clubs ( Nineveh, Alfutuwa, Almosul, Ashti, Aldoor, Balad, Alwahda and Alanbar). The 
building sample has reached (32) players, while the application sample has consisted of (96) 
players out of (113) which represents (85%) of the research population. In order to attain the 
required data of the research; the researcher has used the content analysis, questionnaire 
and test as well as the following scientific coefficient: invariability by re-test, artificial 
validity, subjective validity, differentiation validity of the upper and the lower groups and 
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objectivity. The researcher has used the following statistical means: arithmetic mean, 
normative deviation, Pearson simple coefficient correlation, T-test for dependant and equal 
samples in number, percentage law, mode, skneess coefficient and Kai-square test of 
modified normative grade (6-δ). The most important results attained are as follows: 
- Following the scientific means in building the tests; it has been based on good scientific 

bases such as: invariability, validity, objectivity and proper normal distribution. 
- Tables- related to normative levels and normative grades (6-δ) have been attained. 
- The test was naturally distributed. The most important recommendations were as 

follows: 
- Adopting the test as it has achieved scientific bases such as: invariability, validity, 

objectivity and natural distribution in correcting and evaluating the scoring process of 
Futsal players. 

- Adopting the normative tables attained by the research in correcting and evaluating 
players' level. 

  :حثبالتعریف بال -١
  :البحث ةوأهمیمقدمة ال١-١

 الالعب من الوصـول إلـى تحقیـق تمكن العوامل التي أهم علمیة من أسسیعد التدریب الریاضي المستند على وفق 
 الالعــب یــتقن الریاضــیة هـو أن األلعــاب الــذي تبنــى علیـه األسـاسوان ، األلعــاب االنجــازات الریاضــیة وفـي مختلــف أفـضل
ه فـي أداء من خالل تطـویر فضلیة لكل لعبة كمحاولة منه الحصول على االنجاز األاألساسفیذ المهارات  ومبادئ تنأسس

 الــذي یــدعوا معظــم العــاملین والمــدربین األمــر متقدمــة ومتطــورة أدوارهــذه اللعبــة وبمــا أن التــدریب الریاضــي قــد وصــل إلــى 
 فـي تنفیـذ المهـارات المتعلقـة مـتقن صـول بهـم إلـى مـستوىوالدارسین في المجال الریاضي إلـى تطـویر مـستوى العبـیهم والو

 مــن خــالل االهتمــام یــأتيوان كــل هــذا ، بكــل لعبــة حتــى یتمكنــوا مــن الوصــول بالالعــب إلــى التنفیــذ األمثــل لهــذه المهــارات
  .رىاألخًیة فضال عن تطبیق العلوم الریاضیة األساسبالتدریب ووضع االختبارات المناسبة لكل مهارة من المهارات 

 فـي ألهمیتهـا االهتمام الكبیـر مـن قبـل المـدربین فـي الوضـع الـراهن وذلـك  یلقىأن عملیة االختبار والقیاس للریاضة
عملیـة القیـاس وان ، عملیة وضع البرامج التدریبیة ووضع الخطـط المناسـبة التـي تـتالئم ومـستوى الفریـق الـذي یقـوم بتدریبـه

 سـواء كانـت هـذه الجوانـب مهاریـة أو بدنیـة فـضلالنجـاز األاوانـب التـي تحقـق  إلـى جمیـع الجتمتـد هذه من قبل المدرب قـد
  . التي تدخل في مواقف اللعب المختلفةاألخرىً فضال عن الجوانب طبیةأو خططیة أو نفسیة أو غذائیة أو 

م عملیــة  الریاضــیة التــي عنیــت باالهتمــام الواســع والكبیــر فــي اســتخدااأللعــاب إحــدىتعــد لعبــة كــرة القــدم للــصاالت 
فنالحظ هناك اهتمام كبیر من قبل الخبراء والباحثین والمـدربین بتـصمیم وبنـاء اختبـارات لقیـاس ، االختبار والقیاس والتقویم

ــارات  ــة الخاصـــة والمهـ ــة البدنیـ ــویر تـــألیفیة واألساســـعناصـــر اللیاقـ ــام بتطـ ــم الجوانـــب واالهتمـ  المـــصادر العلمیـــة فـــي معظـ
 فـي الوقـت الـراهن لعبـة أصـبحتا یـصب فـي خدمـة اللعبـة مـن اجـل االرتقـاء بهـا كونهـا وتحدیث قانون هذه اللعبة وكل هـذ

تتطلـب لعبـة كـرة القـدم للـصاالت مـستوى عـالي فـي عـدد ،عالمیة على مستوى الرجال والنساء واولمبیة على مـستوى الرجال
حیــث تعــد اللیاقــة البدنیــة ، األخــرىً المهــاري فــضال عــن الجوانــب األداء اللیاقــة البدنیــة الخاصــة وأهمهــامــن الجوانــب ومــن 

 األمثـل داخـل الملعـب سـواء كـان ذلـك فـي عملیـة الـدفاع األداءًالخاصة من الجوانب المهمة جـدا والتـي تمكـن الالعـب مـن 
أو الهجوم السریع المتكرر كون هذه اللعبة تحتم على الالعـب حركـة سـریعة ومـستمرة علـى طـول وعـرض الملعـب وبـشكل 

 هذه الكـالم ینطبـق علـى الالعـب فـي الجانـب المهـاري حیـث انًفضال عن ، المباراة اشتراكه في راتفتمستمر وعلى طول 
 جمیع المهـارات الخاصـة بهـذه اللعبـة ومـن اهـم هـذه إتقان من الجوانب المهمة لالعب وعلیه یجب على الالعب ًأیضایعد 

ً القـدم للـصاالت مهمـة جـدا الن النتیجـة النهائیـة حیث یعد التهـدیف فـي لعبـة كـرة) التصویب(المهارات هي مهارة التهدیف 
یـة التهـدیف حیـث یجـب علـى جمیـع الالعبـین أن ل مـن خـالل عمتـأتي والتـي المبـاراةللفریق هـو العامـل الـذي یحـدده نتیجـة 

خـالل التهـدیف مـن   القـدرة علـىاختبـاراتوتعـد  ، وهو تحقیق الفوزالمباراةیتمیزوا بهذه المهارة من اجل تحقیق الهدف من 
 لالعبي كرة القدم للصاالت في الوقت الراهن وبمـا ینـسجم مـع واقـع اللعبـة هـي الطریقـة العلمیـة والعملیـة األداءدقة وتحمل 
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حیـث وجـد الباحـث ، إذ أن تقییم كفاءة الالعب تعتمد على هـذه االختبـارات، الصحیحة في عملیة تدریب واختبار الالعبین
 حتـى یـتمكن الالعـب مـن أن یتماشـى أكثر فأكثري عملیة التهدیف یحتاج إلى تطویر أن تقیم العب كرة القدم للصاالت ف

ً والدقة في عملیة التهدیف هذا فضال عن وجود عامـل التحمـل فـي إثنـاء إجـراء عملیـة أداءمع ما تطلبه هذه اللعبة من فن 
  .ثیر وضغط عامل التعبالتهدیف حیث یفترض على الالعب أن یجید التهدیف ومن زوایة مختلفة وكذلك تحت تأ

 األداء البحــث فــي تــصمیم وبنــاء اختبــار لقیــاس القــدرة علــى التهــدیف مــن خــالل دقــة وتحمــل أهمیــة هنــا تكمــن نومــ
لالعبــي كــرة القــدم للــصاالت كمحاولــة مــن الباحــث تقــدیم وســیلة للمــدربین والعــاملین فــي مجــال هــذه اللعبــة تفیــدهم وتخــدمهم 

  .في تقییم وتقویم مستوى العبیهم
  

   : مشكلة البحث٢-١
ًونظــرا لحداثــة هــذه ،  الحدیثــة والتــي تحتــاج اختبــارات عدیــدة وحدیثــةاأللعــاب إحــدىتعــد لعبــة كــرة القــدم للــصاالت   

ًا ومــدرباالعبــواضــعة وكونــه قــد مــارس هــذه اللعبــة میــة والتدریبیــة المتی االكادالباحــثاللعبــة ومــن خــالل خبــرة   ومــن خــالل ً
 والبحـــوث العلمیـــة التـــي كتبـــت عـــن هـــذه اللعبـــة وجـــد أن جمیـــع االختبـــارات تهـــدف إلـــى قیـــاس  والمراجـــعلألدبیـــاتمطالعتـــه 

 إلــى تــصمیم وبنــاء اختبــار یجمــع بــین عنــصر بــدني وهــو ومــن هنــا انطلــق الباحــث، ةعنــصر بــدني واحــد أو مهــارة واحــد
 إنمــاى مــن وضــع الثبــات فحــسب  ال تــؤدالمبــاراة أن عملیــة التهــدیف فــي إثنــاء ه منــًإیمانــاعنــصر التحمــل ومهــارة التهــدیف 

 مختلفـة مـن  للهـدف ومـن زوایـامنطقـةتؤدى من خالل الحركة المستمرة ومن خالل بذل جهد من اجل الوصول إلـى اقـرب 
ومـــن هنـــا تكمـــن مـــشكلة البحـــث فـــي تـــصمیم وبنـــاء اختبـــار یجمـــع بـــین صـــفتین واحـــدة بدنیـــة ، اجـــل تنفیـــذ عملیـــة التهـــدیف

  .األداء الالعب على التهدیف من خالل دقة وتحمل  مهاریة وذلك لقیاس قدرةاألخرىو
  : هدفا البحث٣-١
  . لالعبي كرة القدم للصاالتاألداءتصمیم وبناء اختبار لقیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل  ١-٣-١
رة القـدم  لالعبـي كـاألداءدقـة وتحمـل  القـدرة علـى التهـدیف مـن خـالل ات ومستویات معیاریـة الختبـار وضع درج٢-٣-١

  .للصاالت
  

  : مجاالت البحث٤-١
 الدرجــة الممتــازة بكــرة القــدم للــصاالت فــي المنطقــة الــشمالیة والغربیــة مــن القطــر أندیــة االعبــو:  المجــال البــشري١-٤-١

  ).االنبار، الوحدة، بلد، الدور، اشتي، الموصل، الفتوة، نینوى( هي ندیةالعراقي وهذه األ
  .١٩/٤/٢٠١٠ ولغایة ٢٨/٣/٢٠١٠من للمدة :  المجال الزماني٢-٤-١
 الفرقیـة فـي كلیـة التربیـة األلعـاب وقاعـة نـادي الفتـوة الریاضـي وقاعـة نـوريقاعـة الـشهید امجـد :  المجال المكـاني٣-٤-١

  ).جامعة الموصل/ الریاضیة
  

  :ة السابقدراسات النظري والاإلطار -٢
  : النظرياإلطار ١-٢
هناك بعـض الحـاالت التـي تـستدعي بنـاء اختبـارات جدیـدة السـتخدامها  :بارات الحاالت التي تستدعي بناء االخت١-١-٢

  :یأتي ما أهمهافي قیاس ظاهرة معینة و
ــینعنـــدما ی - ــبة ختبـــارات أن االتبـ ــدوریات العلمیـــة المتخصـــصة غیـــر مناسـ ــي المراجـــع والـ  العامـــة لألغـــراض المنـــشورة فـ

  .ساحات األرض والفضاء وغیرها القیاس من حیث الوقت الذي تستغرقه في التنفیذ وملبرنامج
 واألدوات األجهــزة تتطلــب اســتخدام بعــض ألنهــاحــة فــي البیئــة المحلیــة ا المنــشورة غیــر متختبــاراتعنــدما یظهــر أن اال -

 .الخاصة والمكلفة الثمن
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 ١٧٤

 وتعلیمـــات األداءفـــي الحـــاالت التـــي ال تـــذكر فیهـــا المـــصادر بیانـــات كافیـــة عـــن االختبـــار مثـــل الغـــرض منـــه وطریقـــة  -
 .ختبار وطرق حساب الدرجاتاال

 . إلى صدقه وثباتهًإحصائیاعندما یفقد االختبار ما یشیر  -
 . الریاضیةاألنشطة في بعض األداء منها في تقویم لإلفادةالحاجة إلى تقنین بعض وسائل القیاس الموضوعیة  -
 أسـالیبلنسبة لخطـط اللعـب ووالتطورات التي قد تحدث با، األلعاب على قوانین وقواعد بعض تطرأالتعدیالت التي قد  -

كــذلك یــستلزم العمــل علــى تطــویر وســائل القیــاس المتاحــة والعمــل ، ومــا یــستجد مــن فعالیــات ریاضــیة جدیــدة، التــدریب
 ).١٦٨-١٦٧، ١٩٨٧، عالوي ورضوان. ( جدیدةوأدواتعلى ابتكار وسائل 

 مــن النقــاط األخیــرة أن النقطــة ت یتــضح للباحــث وفــي حــدود لعبــة كــرة القــدم للــصاالترومــن خــالل النقــاط التــي ذكــ
  .بق مع مشكلة البحثط الذكر تناألنفة

هـذه ، الـضروریة والخطـوات اإلجـراءاتدیـدة اتخـاذ عـدد مـن ج الختبـاراتیتطلـب بنـاء اال: خطوات بناء االختبارات٢-١-٢
المالحـظ أن كـل مـن ومـن ) التفكیر المنطقي والتحلیـل اإلحـصائي( والخطوات تتم باالعتماد على مصدرین هما اإلجراءات

 في اللعب تعـد واحـدة فیمـا یخـص لكـل ختباراتع لبناء االبوان كل الخطوات التي تت، المصدرین یعتمد على األخر ویكمله
  : في هذا الخصوصإتباعها الخطوات التي یمكن أهموفیما یلي ،  الریاضیة المختلفةاأللعاب واألنشطة

  .تحلیل الظاهر المطلوب قیاسها -
 . المتفق علیهاةظاهر االختبار التي تقیس الوحدات اختیار -
 .إعداد وكتابة تعلیمات االختبار -
 . الذین سینطبق علیهم االختباراألفراداختبار  -
 ).١٨٦-١٦٩، ١٩٨٧، عالوي ورضوان( االختبار وأحداثالتحقق من ثبات وصدق  -
، حـسین("آخـر لتوجیـه شـيء مـا نحـو شـيء اإلرادیـةمقدرة الفرد في السیطرة على حركاته  "بأنهاتعرف  :األداء دقة ٣-١-٢

١٣٩، ١٩٨٥.(           
ً فــي لعبــة كــرة القــدم للـصاالت مــن العوامــل المهمــة جــدا وخــصوصا دقــة التهــدیف األداء عامــل دقــة ویـرى الباحــث ان ً

ًساسیا وفعاال في هذه اللعبة نظـرا لـصغر حجـم الهـدف قیاسـاأًنحو مرمى المنافس حیث یلعب دقة التهدیف دورا  ً ً  بلعبـة كـرة ً
ًوان عامــل الدقــة تحــتم علـــى الالعــب أن یمتلــك توافــق عــصبي عـــضلي بدرجــة عالیــة جــدا مــن اجـــل أن ) Soccer(القــدم 

  .یتمكن من توجیه الكرة إلى المكان الصحیح وتحدیدا داخل الخشبات الثالث
ــارات الحركیـــة بـــشكلها الـــأداءالمقـــدرة علـــى تكـــرار " یعـــرف بأنـــه :األداء تحمـــل ٤-١-٢ " ًصحیح لفتـــرات طویلـــة نـــسبیا المهـ
 فــي لعبــة كــرة القــدم للــصاالت بكونــه عامــل مهــم وذلــك األداء عامــل تحمــل ویــرى الباحــث ان).٢٢٩، ١٩٨٧، عبــدالخالق(

عامــل دون توقــف لــذا یعــد مــن لمــا تتطلبــه هــذه اللعبــة مــن الحركــة المــستمرة والدائمــة كونهــا لعبــة ســریعة وتتطلــب الحركــة 
كمــا أن هــذا العنــصر یــرتبط فیــه ،  المبــاراةات المهــارات الحركیــة علــى امتــداد فتــرداء الرئیــسیة أل احــد العوامــلاألداءتحمــل 

 حیــث یمكــن أن یكــون هنــاك تحمــل مــن جــراء مــا یؤدیــه الالعــب مــن ســرع انتقالیــة وحركیــة األخــرىتحمــل العناصــر البدنیــة 
ًة خــالل المبــاراة ولفتــرات طویلــة نــسبیا وان یاألساســ المهــارات أداءً هــذا فــضال عــن األخــرىورشــاقة وغیرهــا مــن العناصــر 

 الحركـــي بالـــسرعة والقـــوة المطلوبـــة وبالتـــالي یجـــب علـــى األداءطبیعـــة هـــذه اللعبـــة تحـــتم علـــى الالعـــب مـــن االســـتمرار فـــي 
ً وخــصوصا فــي عملیــة المبــاراة مــن اجــل تنفیــذ العمــل المطلــوب منــه خــالل األداءالالعــب أن یمتلــك عنــصر التحمــل فــي 

  .التهدیف
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 ١٧٥

  :الدراسات السابقة ٢-٢
   :)٢٠٠١زهدي  (دراسة ١-٢-٢

  ". بكرة السلةاألداءوضع اختبار لقیاس القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل "
  :یأتيهدف البحث إلى ما 

  .وضع اختبار لقیاس القدرة على التصویب لالعبي كرة السلة -
 مـن المنـاطق والزوایـا األداءب من خالل دقة وتحمـل تجربة االختبار لیصبح وسیلة صالحة لقیاس القدرة على التصوی -

 .المختلفة لالعبي كرة السلة
ًالعبـا مـن العبـي كـرة الـسلة للدرجـة ) ٤٠(وتكونـت عینـة البحـث مـن ،  الوصـفيالمسحيواستخدمت الباحثة المنهج 

  .ارهم بالطریقة العمدیةیم اختوقد ت) سموحة، االولمبي، سبورتنج، االتحاد( هي ندیة وهذه األاإلسكندریة أندیةاألولى من 
  :یأتيواستنتجت الباحثة ما 

  .األداءاالختبار المقترح یستخدم لقیاس القدرة على التصویب من خالل دقة وتحمل  -
االختبـــار المقتـــرح یلقـــي الـــضوء علـــى مـــواطن القـــوة والـــضعف لـــدى الالعبـــین مـــن حیـــث قـــدرتهم علـــى التـــصویب مـــن  -

 .األداءحمل تكذلك ، فات والزوایا المختلفةالمسا
  :یأتي الباحثة بما وأوصت

 .استخدام االختبار المقترح كوسیلة مساعدة في تقییم مستوى العبي كرة السلة في التصویب -
  

  : البحثإجراءات -٣
  . المسحي لمالئمته طبیعة ومشكلة البحثباألسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي : منهج البحث١-٣
 الدرجـة الممتـازة فـي المنطقـة ندیـةمجتمـع البحـث علـى العبـي كـرة القـدم للـصاالت ألاشتمل  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

 ،الفتـــوة، نینـــوى (أندیـــةار عینـــة البحـــث بالطریقـــة العمدیـــة والتـــي اشـــتملت علـــى  وتـــم اختیـــ،دوري القطـــرالـــشمالیة والغربیـــة لـــ
ًالعبـا فـي حـین بلغـت عـدد عینـة التطبیـق ) ٣٢(إذا بلغـت عـدد عینـة البنـاء ) االنبـار، الوحدة، بلد، الدور، اشتي، الموصل

حیـث تـم اسـتبعاد بقیـة ، من مجتمع البحـث األصـلي%) ٨٥(ویمثل هذا العدد نسبة ، ًالعبا) ١١٣ (أصلًالعبا من ) ٩٦(
ــبابالالعبــــین  ــابةاإل، عــــدم الحــــضور (ألســ ــى األ) ١(والجــــدول  ).حــــراس المرمــــى، صــ  ندیــــةیبــــین توزیــــع عینــــة البحــــث علــ

  .المذكورة
  ندیةیبین توزیع عینة البحث على األ)١(مرقالجدول 
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  .حث تحلیل المحتوى واالستبیان واالختبار استخدم البا:)البیانات( وسائل جمیع المعلومات ٣-٣
  : بناء االختبار٤-٣
ــث بوضــــع االختبــــار المقتــــرح بــــصیغته : االختبــــار المقتــــرح١-٤-٣ ــام الباحــ ــةقــ ــدما األولیــ ــتمارة أدرجــــه وذلــــك عنــ ــي اســ  فــ

ــتبیان ـــی مب)∗(اســ ــه ًانـ ــدف منــ ـــم االختبــــار والهــ ــستخدمة وطریقــــة واألدوات فیــــه اسـ ــسجاألداء وشــــروط األداء المــ یل وعــــدد  والتــ
وبعــدها قـام الباحــث بعــرض االختبــار علــى عــدد ، أبعــادهًالمحـاوالت فــضال عــن وضــع رســم توضـیحي یبــین االختبــار بكافــة 

،  فـي مجـال كـرة القـدم وكـرة القـدم للـصاالت والقیـاس والتقـویم وعلـم التـدریب الریاضـي والفــسلجة)∗∗(مـن الخبـراء والمختـصین
مـا هـي التعـدیالت التـي یجـب وتطبیـق لحـول االختبـار وبیـان هـل االختبـار صـالح ل ومقترحـاتهم أرائهم إبداءوذلك من اجل 

  .)٢(واالختبار موضح في الملحق ، ًوضعها على االختبار لیصبح صالحا للتطبیق
 الخبراء والمختصین حول االختبار تم تعدیل االختبار لتصبح عملیة التهـدیف ادةسال على مالحظات االطالعوبعد 

ًاألولـى فـي المحطـات الـثالث علمـا أن یـتم وضـع الكـرة األولـى التـي تـم دحرجتهـا فـي نهایـة ة الدحرجـة لكـرة  عملیإنهاءبعد 
ثم بعدها یذهب الالعب إلى المحطة األولى لیقوم بدحرجـة الكـرة الثانیـة بـین الـشواخص ، كل محطة وعند الشریط الالصق

رة التــي قــام بــدحرجتها فــي المــرة األولــى وهــذا الكــالم ینطبــق  الكــرة إلــى المرمــى وكــذلك الكــبركــل الدحرجــة یقــوم إنهــاءوعنــد 
 األولـى مـع الدحرجـةمن جراء ) التعب( من الخبراء حتى تتم عملیة التهدیف بعد الجهد ًإیمانا، على المحطة الثانیة والثالثة
سیم الموجودة فـي سم في التقا٣٧.٥سم إلى ٢٥زیادة مسافة   ومن ضمن مالحظات الخبراء هوالكرة في المحطات الثالث

 والرســم األداء واالختبــار موضــح بــصورته النهائیــة بعــد التعــدیل فــي طریقــة  المرمــى وذلــك كــون هــذه المــسافة هــي صــغیرة
  .التوضیحي في الباب الرابع

ــة االســتطالعیة٢-٤-٣ قــام الباحــث بمــساعدة ، بعــد الحــصول علــى نــسب اتفــاق الخبــراء علــى االختبــار المقتــرح: التجرب
ً بتطبیق االختبار تطبیقا میدانیا وكان ذلـك بتـاریخ )∗∗∗(مل المساعدالفریق الع  وعلـى عینـة مـن العبـي نـادي ٢٨/٣/٢٠١٠ً

ــالغ عــددهم   الفرقیــة فــي كلیــة األلعــابالعبــین فــي قاعــة ) ٨(نینــوى ونــادي الفتــوة والعبــین مــن كلیــة التربیــة الریاضــیة والب
 األجهـزةرف علـى صـالحیة االختبـار مـن حیـث التطبیـق وصـالحیة  وذلك من اجل التع،جامعة الموصل/ التربیة الریاضیة

المـــساعد علـــى كیفیـــة تطبیـــق االختبـــار وحـــساب الدرجـــة ً ومعرفـــة زمـــن االختبـــار فـــضال عـــن تـــدریب فریـــق العمـــل واألدوات
ً ومن خالل هذه التجربة تم تعدیل االختبار تعدیال طفیفا وكاالتي،ارلالختب ً:  

  .ة األولىفي المحط) ٤( تم رفع الشاخص -
  .في المحطة الثانیة) ٧-٦( تم رفع الشاخصین -
  .في المحطة الثالثة) ٤( تم رفع الشاخص -

ًوبــدال عــن هــذه الــشواخص فقــد وضــع شــریط الصــق الن وخــالل التجربــة االســتطالعیة وجــد الباحــث وفریــق العمــل 
 إلــى باإلضــافة وكــذلك الرابــعلبــاب ضــح فــي او عملیــة التهــدیف وكمــا هــو م فــين الالعبــیالمــساعد أن هــذه الــشواخص تعیــق

                                         
  %.١٠٠بعد جمع االستبیانات وتفریغها حصل الباحث على نسبة اتفاق ) ∗( 
 ).١(انظر الملحق ) ∗∗( 
 
 
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ كرة قدم/ تدریب ریاضي/ م ادهام صالح.م)  ∗∗∗(

  .جامعة الموصل/  الریاضیةكلیة التربیة/ كرة قدم للصاالت/ قیاس وتقویم/ م عمار شهاب.       م
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ ساحة ومیدان/ تدریب ریاضي/ م عمر احمد.       م
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 .......................تصميم وبناء اختبار لقياس القدرة على التهديف

 ١٧٧

ًلونــا مغــایرا عــن المحطــة ) ٢(هــذا یوصــي الباحــث أن یكــون لــون الــشواخص فــي المحطــة  وذلــك مــن اجــل أن ) ٣(و ) ١(ً
  .ایتسنى لالعب كل محطة على حد

  :العلمیة لالختبار) المعامالت( المواصفات ٣-٤-٣
 مـا سـلوكأو التجانس بین نتائج مقیاسین فـي تقـدیر صـفة أو " درجة االتساق"ویقصد بالثبات : ثبات االختبار١-٣-٤-٣

ــى  ـــار علـ ــدرة االختب ــتالفإعطـــاءأو قـ ــة االخـ ــاس قلیلـ ــروف قیـ ـــائج مـــشابهة تحـــت ظـ ـــدإذا مـــا ،  نت ــس أعی  ".األفـــراد علـــى نفـ
، Test-retest reliability تطبیقــه ٕواعــادة الثبــات عــن طریــق االختبــار بإیجــادقــام الباحــث ).٢٢٩، ٢٠٠٤، النبهــان(
 وعلــىًالعبــا ) ١٧(والبــالغ عــدده  ٤/٤/٢٠١٠یـث تــم إجــراء التطبیــق األول لالختبـار علــى نــادي نینــوى الریاضــي بتـاریخ ح

  .ًالعبا) ١٥( والبالغ عددهم ٥/٤/٢٠١٠ كان بتاریخ  الفتوة الریاضينادي
فتــوة الریاضــي  وعلــى نــادي ال١١/٤/٢٠١٠أمــا التطبیــق الثــاني لالختبــار علــى نــادي نینــوى الریاضــي فكــان بتــاریخ 

) حـسانین(حیث یـرى ،  بین كل تطبیق وأخر لكل ناديأیام) ٦( مدة إعطاء وقد راعى الباحث ١٢/٤/٢٠١٠فكان بتاریخ 
 فــي التربیــة البدنیــة تعتبــر إجــراء Performance test األداء تتطبیقــین فــي حــال اختبــارا كفاصــل بــین أســبوعأن فتــرة "

  ).١٤٩، ٢٠٠٤، حسانین (سلوباألمناسب للحصول على معامل الثبات بهذا 
ــادوقـــد تـــم  ــاني إیجـ  الثبـــات عـــن طریـــق حـــساب معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات التطبیـــق األول ودرجـــات التطبیـــق الثـ

  .یبین معامالت الثبات لالختبار) ٢(والجدول ، لالختبار
   الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة الثباتاألوساطیبین )٢(رقمجدول ال
  الثبات  التطبیق الثاني  األولالتطبیق 

  َس
   زمن

 ع±
  زمن

َس 
  تهدیف

ع ±
  تهدیف

َس 
  زمن

ع ±
  زمن

َس 
  تهدیف

ع ±
  تهدیف

  تهدیف  زمن

٠.٨٧  ٠.٨١  ١.٤١  ١٧.٩٠  ٠.١١  ١.٠٤  ١.١٨  ١٧.١٤  ٠.٠٨  ١.٠٣  

 التقــویم فـي ضــوء مــدى صـالحیتها لقیــاس الجانــب الـذي وضــعت مــن أدواتتتحـد قیمــة ": ختبــارات صــدق اال٢-٣-٤-٣
ًسا فعلیا ودقیقا دون أن تعطي أي مؤشر لقیاس جوانب أخرىاجله قیا ً   ).٢٣، ١٩٩٩، باهي" (ً

  :یأتيحث باستخدام عدة أنواع من الصدق وكما اومن اجل الوصول إلى صدق االختبار قام الب  
  

 الخبــراء حــول مــدى آراءتــم الحــصول علــى الــصدق الظــاهري مــن خــالل اســتطالع :  الــصدق الظــاهري١-٢-٣-٤-٣
حیث أن الـصدق الظـاهري هـو الـصدق الـذي یـدل علـى المظهـر "، االختبار وصدقه في قیاس ما وضع من اجلهصالحیة 

ــیلة مـــن وســـائل القیـــاس لـــدى مالءمتـــه االختبـــار للعینـــة ووضـــوح تعلیماتـــه ــفه وسـ ــام لالختبـــار بوصـ ــدةابو ("العـ ، ١٩٨٥، لبـ
) ٢٢(ًیــث تــم ذكــره ســابقا وعــددهم حمختــصین إذا قــام الباحــث بعــرض هــذا االختبــار علــى مجموعــة مــن الخبــراء ال، )٢٣٩

  %).١٠٠( تم الحصول على نسبة اتفاق إذخبیر ومتخصص 
 الـــصدق الـــذاتي لالختبـــار مـــن خـــالل الجـــذر التربیعـــي لمعامـــل باســـتخراجقـــام الباحـــث :  الـــصدق الـــذاتي٢-٢-٣-٤-٣

لالختبــارات المقبولــة أن یقــوم الباحــث مــن اجــل الــدعم العلمــي " یبــین ذلــك إذ تــشیر المــصادر العلمیــة ) ٣(الثبــات والجــدول 
لـذا قــام ) ٢١٦، ٢٠٠٦، رضـوان" ( مـن نـوع مـن أنـواع الـصدق وذلـك زیـادة فـي رصـانة االختبـارات المقبولـةأكثـرباسـتخدام 

  . من الصدق هذاالباحث باستخدام النوع
ستخراج الصدق التمیـزي  المستخدمة في ااألدواتوهو احد :  العلیا والدنیاللمجموعتین الصدق التمیزي ٣-٢-٣-٤-٣

 یحـصلون علـى درجـات عالیـا وبـین الالعبـین  الـذینلالعبین حیـث یـشیر هـذا النـوع مـن الـصدق علـى التمیـز بـین الالعبـین
للعینـات المـستقلة والمتــساویة العـدد إلیجـاد قــدرة ) T(وقـد اسـتخدم الباحــث اختبـار ، ون علـى درجــات منخفـضةلالـذین یحـص

لیــصبح عــدد الالعبــین فــي المجموعــة ، ًالعبــا) ٣٢( الباحــث هــذا النــوع مــن الــصدق علــى جــرىأإذ ، االختبــار علــى التمییــز
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 .......................تصميم وبناء اختبار لقياس القدرة على التهديف

 ١٧٨

 األعلـى واخـذ النـصف األدنـى إلـى األعلىإذ تم ترتیب الدرجات من ، ًالعبا في المجموعة الدنیا) ١٦(ًالعبا و) ١٦(العلیا 
 اإلحـصائیة الـصبغة إضـفاءن اجـل ومـ، جـات منخفـضة كمجموعـة ذات دراألدنـىكمجموعة ذات درجات مرتفعة والنـصف 

 أفـرادعنـدما یكـون عـدد ( الباحـث فـي مثـل هـذه الحالـة بإمكـان"إلى انـه ) الزوبعي وآخرون(المناسبة لهذه الطریقة فقد أشار 
 ) العینــة كمجموعــة دنیــاأفــرادمــن %) ٥٠( العینــة كمجموعــة علیــا و أفــرادمــن %) ٥٠(یمكــن اخــذ ) ١٠٠ (العینــة اقــل مــن

  .یبین ذلك) ٣(المحسوبة لداللة الفروق والجدول ) T(وقد اعتمد الباحث قیمة اختبار ، )٧٥، ١٩٨١، نالزوبعي وآخرو(
  المحسوبة للمجموعتین العلیا والدنیا وقیمة الصدق الذاتي) T(یبین قیم )٣(رقمالجدول 

  الصدق الذاتي  الصدق التمیزي
  )هدیفالت(الدقة   )الزمن(التحمل   )التهدیف(الدقة   )الزمن(التحمل 

٠.٩٣  ٠.٩٠  *٤.٠٨  *٥.٨٣  
  )٢.٨(الجدولیة ) T(وقیمة ) ٣٠(ودرجة حریة ) ٠.٠٥(≤ معنوي عند نسبة خطا * 

الجدولیة وهذا یـدل علـى وجـود فـروق ) T(المحسوبة أكبر من قیمة ) T( یالحظ الباحث أن قیمة )٣(ومن الجدول 
  .الدنیا لعینة البحثو العلیا نتیز ما بین المجموعیمعنویة تدل على قدرة االختبار على التمی

 یقفـان متباعـدین لیعطـي كـل )∗( الباحث من موضوعیة االختبار فقد خصص حكمـانلتأكد : الموضوعیة٤-٢-٣-٤-٣
إذ ، الحكـم الثــاني وتقـدیر  معامـل االرتبـاط بـین تقـدیر الحكـم األولإیجــادمنهمـا النتیجـة الخاصـة بـه لالختبـار وبعـد ذلـك تـم 

، ١٩٨٤، خــاطر والبیــك" (حكــم الثــاني هــو معامــل الموضــوعیةمحكــم األول وتقــدیر الم بــین تقــدیر المعامــل االرتبــاط" أن 
 كما یـستلزم طریقـة موحـدة فـي تقـویم األفرادیتضمن تقنین االختبار وضع شروط موحدة لتطبیق االختبار على جمیع ،)٢٥

والمختبـر ، تقتـضیه الطریقـة العلمیـة  الـذياألمـر،  من التوفیر لشروط مـضبوطةإال نوع ما هو فالتقنین، استجاباتهموتقدیر 
 إال إذا كانــت جمیــع الظــروف إلــى األفــراد االختبــار وال یمكــن أن نرجــع اخــتالف نتــائج، عامــل متغیــر فــي موقــف االختبــار

  ).٦٤، ١٩٩٩، باهي( وكان الفرد هو العامل الوحید المتغیر، ً ثابتة تمامااألخرى
 أن یحصل االختبار على معامالت علمیة جیدة ولكـن قـد األحیانقد یحدث في بعض : تدالیة التوزیع الطبیعي اع٥-٣

 التأكـدًال یتمتع بخاصیة التوزیع الطبیعي مما یجعله اختبارا غیر صالح للتطبیق وتشیر معظم المصادر العلمیة انـه یمكـن 
وقــد قــام ، ٢)كــا( هــذه الوســائل هــو اختبــار مربــع كــاي أدقوان  إحــصائیةمــن اعتدالیــة التوزیــع الطبیعــي مــن خــالل وســائل 

یستخدم اختبار مربع كاي للتحقق ممـا إذا كانـت " التوزیع الطبیعي لالختبار حیث ن مللتأكدالباحث باستخدام هذه الوسیلة 
عـض التوزیعـات النظریـة  تتطـابق مـع بالمقیـسةالمتمثلة في البیانات المتجمعة عـن الظـاهرة ) التجریبیة(شاهدة مالتكرارات ال

 التـي تجیـز لنـا تقـویم مـدى التطـابق بـین التكـرارات اإلحـصائیة اإلجراءاتللبیانات ام ال؟ واالختبار عبارة عن مجموعة من 
 یبـین قـیم )٤(والجـدول ) ١٨٥، ٢٠٠٣، رضـوان( المتوقعة في كل فئة من فئـات التطبیـق توالتكرارا) التجریبیة(المشاهدة 

  .اختبار مربع كاي
  

ـــار٦-٣ ـــق النهـــائي لالختب  المعـــامالت العلمیـــة ومالءمـــة إیجـــاد مـــن صـــالحیة االختبـــار مـــن خـــالل التأكـــد بعـــد : التطبی
 ١٦/٤/٢٠١٠ الرئیـــسیة للمـــدة مـــن التجربــة بـــإجراءالفریـــق العمــل المـــساعد  االختبــار لعینـــة البحـــث قــام الباحـــث وبمـــساعدة

  .١٩/٤/٢٠١٠ولغایة 
  ملعب كرة قدم للصاالت:  المستخدمةواألدوات األجهزة ٧-٣
  )١١( شواخص –     )٦( كرات قدم للصاالت -قدم للصاالت   كرة  مرمى -

                                         
  .جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة/ كرة قدم/ تدریب ریاضي/ م ادهام صالح.م) ∗(

  .جامعة الموصل/ ةكلیة التربیة الریاضی/ كرة قدم للصاالت/ قیاس وتقویم/ م عمار شهاب.   م
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 ١٧٩

  . شریط الصق-ط قیاس            شری-)     ٢( ساعة توقیت -
 اختبــار - ) بیرســون(لـــ  معامـل االرتبــاط البــسیط - االنحــراف المعیــاري  -  الوســط الحــسابي :اإلحــصائیة الوســائل ٨-٣
)T (معامــل االلتــواء  - المنــوال    -   قــانون النــسبة المئویــة-ات المــستقلة والمتــساویة العــدد  للعینــ )يالتكریتــي والعبیــد ،

٢٠٩-١٠١، ١٩٩٩.(  
  )١٨٦، ٢٠٠٣، رضوان( اختبار مربع كاي -
  )δ) (Kirkendall DR, et al, 1987, 29-6( الدرجة المعیاریة المعدلة -

  ).δ-6() قانون(معادلة 

5016.67                                                   لتكرارللمسافة وا
S

XXZ +×
−

=

−

  

5016.67                                                            للزمن
S

X- XZ +×=

−

  
  

  
  ج

  : عرض وتحلیل نتیجة االختبار-٤
ًى عینـة البحـث فـضال عـن ذكـر الوصـف اإلحـصائي سیتناول الباحث في هذا الباب وصف االختبار الذي طبق عل

  .اریة والدرجات الخام والمعیاریة لالختباریوالمستویات المع
  .األداءالقدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل :  اسم االختبار-
  .األداءقیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل :  الهدف من االختبار-
، )١١(شــواخص  )٦( قــدم للــصاالت كــرات،  مرمــى كــرة قــدم للــصاالت،كــرة قــدم للــصاالتملعــب :  المــستخدمةاألدوات -

  .شریط الصق ، شریط قیاس، )٢(ساعة توقیت 
وعنــد ) ١(ًیقــف الالعــب عنــد المحطــة األولــى وكمــا هــو موضــح فــي الــشكل المرفــق طیــا وعنــد الــشاخص : األداء طریقــة -

إلـى الـشاخص ) ١(ین الـشواخص فـي المحطـة األولـى مـن الـشاخص  البدء یقوم الالعب بدحرجة الكرة بـإشارة إعطاءه
 لیــستدیر مــن حولــه والجــري إلــى الــشریط الالصــق لیقــوم بوضــع )٣(لیــستدیر مــن حولــه ثــم الجــري إلــى الــشاخص ) ٢(
لیجـري ) ٢-١( ثـم یـذهب إلـى المحطـة الثانیـة لیقـوم بالـدخول ودحرجـة الكـرة مـن بـین الشاخـصین، الكرة عنده) إیقاف(

ه لیــستدیر مــن حولــه لیتجــ) ٤ (الــشاخصنحــو لیــستدیر مــن حولــه والجــري إلــى جهــة الیمــین ) ٣(ة إلــى الــشاخص بــالكر
ًویـستدیر مــن حولــه متجهـا إلــى الــشریط ) ٣(لیعــود بعـدها إلــى الــشاخص ) ٣(مــن خلـف الــشاخص ) ٥(إلـى الــشاخص 

لیقــوم ) ١(ها  مــن خلــف الــشاخص ثــم یــذهب إلــى المحطــة الثالثــة لیبــدء، الكــرة عنــده) إیقــاف(الالصــق لیقــوم بوضــع 
لیــستدیر مــن حولــه والــذهاب إلــى ) ٣( ثــم الجــري إلــى الــشاخص حولــهلیــستدیر مــن ) ٢(بــالجري بــالكرة إلــى الــشاخص 
 لیــدحرج الكــرة الثانیــة  األولــىوبعــدها یــذهب الالعــب إلــى المحطــة، الكــرة عنــده) إیقــاف(الــشریط الالصــق لیقــوم بوضــع 

 التـي تـم األخـرى الكـرة یركـل الكـرة إلـى المرمـى ثـم بركـللـى الـشریط الالصـق یقـوم من بین الشواخص وعند الوصـول إ
  .ً نفس هذه العملیة في المحطة الثانیة والثالثة ویكون بذلك منهیا في عملیة الدحرجة األولى لیكررإیقافها

  . الكرة الثانیة في المحطة الثالثةركلاالختبار عند 
  :األداء شروط -
v  البدءإشارةبار عند سماع  الالعب االختیبدأأن . 
v على الالعب أن یستدیر من حول الشواخص. 
v  التسلسل المطلوب في االختبارإتباععلى الالعب . 
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v  جزء من القدمین التهدیف وفي أيالدحرجة ولالعب الحریة في استخدام أي من الرجلین في. 
v  عن المرمىتارأم) ٧(على الالعب االلتزام بالتهدیف من خلف الشریط الالصق الذي یبعد . 
v  في كل محطة قبل تنفیذ االختبار) ١(یجب أن یكون موضع الكرات عند الشاخص. 
  :التسجیل -
یــسجل لالعــب الــزمن الــذي یــستغرقه لقطــع المــسافة المطلوبــة منــه مــن خلــف أول شــاخص فــي المحطــة األولــى وألخــر  •

  .نیة ثا١/١٠ في المحطة الثالثة وال قرب  الثانیةلحظة التي یلمس فیها الكرة
 .درجات إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا للمرمى) ٥(یمنح الالعب  •
 .درجات إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا السفلى للمرمى) ٤(یمنح الالعب  •
 .درجات إذا لمست الكرة التقسیم األول على جانبي زوایا المرمى) ٣(یمنح الالعب  •
 .ت الكرة التقسیم الثاني على جانبي زوایا المرمىدرجتان إذا لمس) ٢(یمنح الالعب  •
 .درجة واحدة إذا لمست الكرة التقسیم في الوسط) ١(یمنح الالعب  •
 .إذا لم تلمس الكرة اي التقسیمات الهدف) صفر(یمنح الالعب  •
 .إذ لمست الكرة الخطوط بین تقسیمات الهدف تمنح الدرجة األكبر وحسب وضع الكرة •
 .درجة) ٣٠(ار التهدیف هي الدرجة الكلیة الختب •
ــة  • ـــى الدرجـــة المعیاریـ ـــزمن والتهـــدیف إل ــول الـــدرجتین لل ــدها تحـ ــین للدقـــةσبعـ ـــدینا درجتـ والتحمـــل ) التهـــدیف(  ویكـــون ل
 . تجمع وتقسم على اثنین لیصبح لدینا درجة واحدة تعبر عن قدرة الالعب على التهدیف في هذا االختبار)الزمن(
 .في كل محطة) كرتین(احدة ولثالث محطات ولتكراریین عدد المحاوالت لالعب محاولة و •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یوضح اختبار القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء) ١(الشكل رقم

 سم٥٠ سم٣٧.٥ سم٣٧.٥ سم٥٠ سم٣٧.٥ سم٣٧.٥   سم٥٠

٥ 
٣ ٢ ١ ٢ ٣ 

٥ 

٤  ٤ 

 م١

 م١

  

  م٧
  

  م٧

  

   الصقشریط

  

١.٥

  

  شریط الصق
٢  

٣  
∆  ∆  

  

  م١
  

  

  م١
  

∆    

  ∆   
 

 ٣  
 

 ٥        

∆ 

 
 

 ٤  
   

∆ ٢  
   

∆ ١  

 

 ١  

  

  شریط الصق
  

  م١.٥

∆  

٣  ∆  ∆   

 ١  

∆  
 م٢

  م١.٥

٢  

 المحطة األولى

  

  م١.٥

  

  م٧

مرمى كرة قدم 
 للصاالت

 م١  
 الثانیةالمحطة 

   الثالثةالمحطة
 تحمل نفس قیاسات المحطة االولى

  

  م١.٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 .......................تصميم وبناء اختبار لقياس القدرة على التهديف

 ١٨١

  یبین الوصف اإلحصائي لالختبار )٤(رقمالجدول 
  ٢كا  االلتواء  المنوال  ع± َس وحدة القیاس  االختبار

  ٣.٨٥  ٠.٨٦  ١٤.٠  ٤.٥٨  ١٤.١٥  درجة  )التهدیف(الدقة 
  ٤.١٢  ٠.٠٨  ١.٠٣  ٠.١٥  ١.٠٧  دقیقة  )التحمل (الزمن

ـــن ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــدول مـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــالل الجـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــث) ٤( خـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــستدل الباحــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرب:یــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــة ویقتـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــستوى العینــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــم لمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــار مالئــ ـــ ــ ـــ ــ ــ    االختبـــ
ــواء ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل االلت ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــة معامــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــي بداللــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــع الطبیعـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــن التوزیـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا ، مــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــوال إذ مــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــواء مقب ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــل االلتـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــد معامـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــث یعــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   ًحی

ـــراوح ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــین  تــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــي ) ١±( بــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه فــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــاد علیـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــن االعتمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــار یمكــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــل االختبـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــا یجعـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــیمممــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــائجتعمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ    النتــ
  هـــي اقـــل مـــن قیمتـــه الجدولیـــة) ٢كـــا( الجـــدول یـــستدل الباحـــث أن قیمـــة مـــن خـــالل).١٩٧٩، ١٩٩٩ ،التكریتـــي والعبیـــدي(

مما یدل على انه ال توجد فرق معنویة بـین القـیم المتوقعـة والقـیم المـشاهدة ممـا یـشیر إلـى توزیـع العینـة ) ١١.٠٧(والبالغة 
  ).٣٧٨، ٢٠٠٣، رضوان( تعمیم النتائج واعتماد االختبارإمكانیةبشكل طبیعي مما یتیح 

  )التهدیف(معیاریة للدقة اللمستویات ایبین  )٥(رقم ل الجدو
  %النسبة   التكرارات δ-6  القیم الخام  المستوى
  %١.٠٤  ١  ٨٣.٣٤- ١٠٠  فاكثر-٢٣  جید جدا

  %١٤.٥٨  ١٤  ٦٦.٦٧-٨٣.٣٥  ٢٢-١٩  جید
  %٣٦.٤٥  ٣٥  ٥٠-٦٦.٦٨  ١٨-١٤  متوسط
  %٣٠.٢٥  ٣٠  ٣٣.٣٣-٥٠.٠١  ١٣-١٠  مقبول
  %١٤.٥٨  ١٤  ١٦.٦٦-٣٣.٣٤  ٩-٦  ضعیف

  %٢.٠٨  ٢  ٠-١٦.٦٧  فمادون-٥  ضعیف جدا
، %)١.٠٤(وبنـسبة مئویـة قـدرها ) ١(ًأن عدد الالعبـین بمـستوى جیـد جـدا  :یالحظ الباحث) ٥(من خالل الجدول 

ــدد الالعبـــین بمـــستوى جیـــد  وكـــان عـــدد الالعبـــین بمـــستوى ، %)١٤.٥٨( وبنـــسبة مئویـــة قـــدرها ً العبـــا)١٤(بینمـــا كـــان عـ
ًالعبـا وبنـسبة ) ٣٠(فـي حـین كـان عـدد الالعبـین بمـستوى مقبـول ، %)٣٦.٤٥( وبنـسبة مئویـة قـدرها ًالعبا) ٣٥(متوسط 

وكـان ، %)١٤.٥٨(ًالعبا وبنسبة مئویة قـدرها ) ١٤(فیما كان عدد الالعبین بمستوى ضعیف ، %)٣٠.٢٥(مئویة قدرها 
  %).٢.٠٨( العبین وبنسبة ومئویة) ٢(ًعدد الالعبین بمستوى ضعیف جدا 

  

  )التحمل (مستویات ألمعیاریة للزمنالیبین  )٦(رقمدول الج
  %النسبة   التكرارات  δ-6  القیم الخام  المستوى
  %صفر  صفر  ٨٣.٣٤- ١٠٠  فمادون- ٠.٧٦  جید جدا

  %١٣.٥٤  ١٣  ٦٦.٦٧-٨٣.٣٥  ٠.٧٧- ٠.٩١  جید
  %٣٨.٥٤  ٣٧  ٥٠-٦٦.٦٨  ٠.٩٢- ١.٠٧  متوسط
  %٣٣.٣٣  ٣٢  ٣٣.٣٣-٥٠.٠١  ١.٢٢- ١.٠٦  مقبول
  %١٤.٥٨  ١٤  ١٦.٦٦-٣٣.٣٤  ١.٣٧- ١.٢٣  ضعیف

  %صفر  صفر   صفر-١٦.٦٧  فوق فما- ١.٣٨  ضعیف جدا
ــالل الجــــدول    ــدا :یالحــــظ الباحــــث) ٦(مــــن خــ ــد جــ ــین بمــــستوى جیــ ــدد الالعبــ ــدرها ) صــــفر(ً أن عــ وبنــــسبة مئویــــة قــ

لالعبــین وكــان عــدد ا، %)١٣.٥٤(ًالعبــا وبنــسبة مئویــة قــدرها ) ١٣(بینمــا كــان عــدد الالعبــین بمــستوى جیــد ، %)صــفر(
ًالعبـا ) ٣٢(في حـین كـان عـدد الالعبـین بمـستوى مقبـول ، %)٣٨.٥٤(ًالعبا وبنسبة مئویة قدرها ) ٣٧(بمستوى متوسط 
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ـــدرها  ــ ــة ق ـــ ـــسبة مئوی ــ ـــعیف ، %)٣٣.٣٣(وبن ــستوى ضــ ــ ــــین بمـ ـــدد الالعبـ ــان عــ ــا كـــ ــ ــدرها ) ١٤(فیمـ ــ ـــة قـ ــسبة مئویــ ــ ــــا وبنـ ًالعبـ
  %).صفر(العب وبنسبة ومئویة ) صفر(ًوكان عدد الالعبین بمستوى ضعیف جدا ، %)١٤.٥٨(

  

  )التهدیف(للدقة ) δ-6(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة  )٧(رقمالجدول 
  الدرجة 

  الخام
  الدرجة المعیاریة

δ−6  
  الدرجة 

  خام
  الدرجة المعیاریة

δ−6  
  الدرجة 

  الخام
  المعیاریة الدرجة
δ−6  

  الدرجة
   الخام

  الدرجة المعیاریة
δ−6  

١  2 ٨  28 ١٥  53 ٢٣  82 
٢  6 ٩  31 ١٦  57 ٢٤  86 
٣  9 ١٠  35 ١٧  60 ٢٥  89 
٤  13 ١١  39 ١٨  64 ٢٦  93 
٥  17 ١٢  42 ١٩  68 ٢٧  97 
٦  20 ١٣  46 ٢٠  71 ٢٨  98 
٧  24 ١٤  49 ٢١  75 ٢٩  99 
        ٢٢  79 ٣٠  100 

  .باحث على الوسط الحسابي في استخراج االنحراف ما بین درجة وأخرىاعتمد ال *
   للزمنδ−6(یبین الدرجات الخام والدرجات المعیاریة  )٨(رقمالجدول 

  الدرجة 
  الخام

  الدرجة المعیاریة
δ−6  

  الدرجة 
  خام

  الدرجة المعیاریة
δ−6  

  رجة الد
  الخام

  الدرجة المعیاریة
δ−6  

  الدرجة
   الخام

  الدرجة المعیاریة
δ−6  

0 1.52 25 1.295 50 1.07 75 0.845 
1 1.511 26 1.286 51 1.061 76 0.836 
2 1.502 27 1.277 52 1.052 77 0.827 
3 1.493 28 1.268 53 1.043 78 0.818 
4 1.484 29 1.259 54 1.034 79 0.809 
5 1.475 30 1.25 55 1.025 80 0.8 
6 1.466 31 1.241 56 1.016 81 0.791 
7 1.457 32 1.232 57 1.007 82 0.782 
8 1.448 33 1.223 58 0.998 83 0.773 
9 1.439 34 1.214 59 0.989 84 0.764 
10 1.43 35 1.205 60 0.98 85 0.755 
11 1.421 36 1.196 61 0.971 86 0.746 
12 1.412 37 1.187 62 0.962 87 0.737 
13 1.403 38 1.178 63 0.953 88 0.728 
14 1.394 39 1.169 64 0.944 89 0.719 
15 1.385 40 1.16 65 0.935 90 0.71 
16 1.376 41 1.151 66 0.926 91 0.701 
17 1.367 42 1.142 67 0.917 92 0.692 
18 1.358 43 1.133 68 0.908 93 0.683 
19 1.349 44 1.124 69 0.899 94 0.674 
20 1.34 45 1.115 70 0.89 95 0.665 
21 1.331 46 1.106 71 0.881 96 0.656 
22 1.322 47 1.097 72 0.872 97 0.647 
23 1.313 48 1.088 73 0.863 98 0.638 
24 1.304 49 1.079 74 0.854 99 0.629 

       ١٠٠  0.62 
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 ١٨٣

  :االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥
  : االستنتاجات١-٥
وثبـــات   علمیـــة جیـــدة مـــن صـــدقبأســـس االختبـــار متـــع الوســـائل العلمیـــة الخاصـــة ببنـــاء االختبـــارات فقـــد تألتبـــاعنتیجـــة  -

  .وموضوعیة وتوزیع طبیعي مناسب
  .لالختبار قید البحث) δ-6( تم التوصل إلى جداول خاصة بالمستویات المعیاریة والدرجات المعیاریة -
ً االختبار توزع توزیعا طبیعیا- ً.  
   : التوصیات٢-٥
 العلمیـــة مـــن صـــدق وثبـــات وموضـــوعیة وتوزیـــع طبیعـــي فـــي تقیـــیم وتقـــویم عملیـــة األســـس اعتمـــاد االختبـــار كونـــه حقـــق -

  .التهدیف لالعبي كرة القدم للصاالت
  . في تقییم وتقویم مستوى الالعبین البحثأظهرها االعتماد على الجداول المعیاریة التي -
  . االستفادة من هذا االختبار عند وضع البرامج التدریبیة وانتقاء الالعبین خدمة لهذه اللعبة-
  . عملیة التهدیفعلى استخدام هذا االختبار كوسیلة لتدریب الالعبین -
  . المستفیدة من البحثاألندیة تعمیم نتائج االختبار على -

  

  : المقترحات٣-٥
  . لقیاس القدرة على التهدیفآخر بناء اختبار -
  . إجراء بحوث مشابهة على مستویات وعینات أخرى مشابهة-
  . إجراء بحوث مشابهة على مناطق جغرافیة أخرى-

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
، ٣ط، العربــيمبــادئ القیــاس النفــسي والتقیــیم التربــوي للطالــب الجــامعي والمعلــم ): ١٩٨٥(ســبع محمــد ، أبــو لبــدة •

  .األردن، كلیة التربیة الریاضیة، األردنجامعة 
، مركـز الكتـاب للنـشر، ١ط، المعامالت العلیمة العملیة بین النظریـة والتطبیـق): ١٩٩٩(مصطفى حسین ، باهي •

 .القاهرة
 واسـتخدامات الحاسـوب فـي اإلحـصائیةالتطبیقـات ): ١٩٩٩(حـسن محمـد عبـد ، ودیـع یاسـین والعبیـدي، التكریتي •

 .جامعة الموصل،  دار الكتب للطباعة والنشرمدیریة، بحوث التربیة الریاضیة
دار الفكـر العربـي لطبـع ، ٦ط، القیاس والتقویم فـي التربیـة البدنیـة والریاضـیة ): ٢٠٠٤(محمد صبحي ، حسانین •

 .القاهرة، والنشر
، دار المتنبـــي، ١ط،  اختباراتهـــا– العوامــل المـــؤثرة علیهـــا –اللیاقـــة البدنیـــة ومكوناتهـــا ): ١٩٨٥(حلمـــي ،  حــسین •

 .قطر
 .مصر، دار المعارف، ٣ط، القیاس في المجال الریاضي): ١٩٨٤(علي فهمي ، محمد والبیك احمد، خاطر •
دار الفكـر ، ١ط،  االستداللي في علوم التربیـة البدنیـة والریاضـیةاإلحصاء): ٢٠٠٣(محمد نصر الدین ، رضوان •

 .القاهرة، العربي
مركـــز الكتـــاب ، ١ط، المـــدخل إلـــى القیـــاس فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة) ٢٠٠٦(الـــدین محمـــد نـــصر ، رضـــوان •

 .القاهرة، للنشر
 فـي كـرة األداءوضع اختبـار لقیـاس القـدرة علـى التـصویب مـن خـالل دقـة وتحمـل ): ٢٠٠١(علي ابراهیم ، زهدي •

 .اإلسكندریةجامعة ، )٢٣(العدد ، بحث منشور في كلیة التربیة للنبات، السلة
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ــسیة): ١٩٨١(وآخـــرون ، عبـــدالجلیل ابــــراهیم، الزوبعـــي • ، دار الكتــــب للطباعـــة والنــــشر، االختبــــارات والمقـــاییس النفـ
 .جامعة الموصل

ــدالخالق • ــ ـــسن ، عبـــ ــ ــصام حــ ــ ــات: )١٩٨٠(عـــ ــ ـــات وتطبیقـــ ــ ــــي نظریــ ــدریب الریاضـــ ـــ ـــة، ٣ط، التــ ــــب الجامعیــــ ، دار الكتـــ
 .مصر، اإلسكندریة

، االختبـارات المهاریـة والنفـسیة فـي المجـال الریاضـي): ١٩٨٧(محمـد نـصر الـدین ، محمد حسن ورضـوان، عالوي •
 .القاهرة، دار الفكر العربي، ١ط

 .األردن، عمان، دار الشرق للنشر والتوزیع، ١ط، أسباب القیاس في العلوم السلوكیة): ٢٠٠٤(موسى ، النبهان •
• Kirkendll DR, Gruber JJ & Johnson RE (2987) Measurement & evaluation for 

physical educators 2ed cdil, Hunan Kinetics publishers, Inc. 
  یوضح أسماء السادة الخبراء والمختصین)١(رقمملحق ال

أسماء السادة الخبراء   ت
  الكلیة والجامعة  االختصاص  والمختصین

  لجامعة الموص/ كلیة التربیة الریاضیة  ساحة ومیدان/ فسلجة التدریب الریاضي  د یاسین طه.أ  ١
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ علم التدریب الریاضي  د زهیر قاسم.أ  ٢
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ تعلم حركي  د محمد خضر.أ  ٣
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة ید/ قیاس وتقویم   د ثیالم یونس.أ  ٤
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة سلة/ یمقیاس وتقو  د هاشم احمد.أ  ٥
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  ساحة ومیدان/ علم التدریب الریاضي  د ایاد محمد.أ  ٦
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ قیاس وتقویم  د مكي محمود.أ  ٧
  قسم التربیة الریاضیة/ یة التربیة األساسیةكل  كرة قدم/ علم التدریب الریاضي  د معتز یونس.أ  ٨
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة ید/ قیاس وتقویم  د عبدالكریم قاسم.م.أ  ٩

  قسم التربیة الریاضیة/ كلیة التربیة األساسیة  كرة سلة/ قیاس وتقویم  د سعد فاضل.م.أ  ١٠
  جامعة الموصل/ التربیة الریاضیةكلیة   العاب مضرب/ قیاس تقویم  د سبهان محمود.م.أ  ١١
  جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ قیاس وتقویم  د اسعد الزم.م.أ  ١٢
  جامعة السلیمانیة/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ علم التدریب الریاضي  د هافال خورشید.م.أ  ١٣
  جامعة الموصل/ یاضیةكلیة التربیة الر  كرة قدم/ قیاس وتقویم  د ولید خالد.م.أ  ١٤
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ تعلم حركي  د نوفل فاضل.م.أ  ١٥
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة ید/ قیاس وتقویم  د سعد باسم.م.أ  ١٦
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ علم التدریب الریاضي  طارق حسین. م  ١٧
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  اثقال/ قیاس وتقویم   عمر سمیر. م  ١٨
  جامعة بغداد/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم للصاالت/ علم التدریب الریاضي  م ومیض شامل.م  ١٩
  جامعة السلیمانیة/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ علم التدریب الریاضي  م هاوكار ساالر.م  ٢٠
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم/ علم التدریب الریاضي  هادي احمدم .م  ٢١
  جامعة الموصل/ كلیة التربیة الریاضیة  كرة قدم للصاالت/ قیاس وتقویم  م عمار شهاب.م  ٢٢
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  )٢ ( رقمالملحق
  
  

  

  استمارة استبیان/ م                     
  

  المحترم..............................فاضل األستاذ ال
  ........تحیة طیبة

تـصمیم وبنـاء اختبـار لقیـاس القـدرة علـى التهـدیف مـن خـالل دقـة وتحمـل (في النیـة إجـراء البحـث الموسـوم بــ 
  ).األداء لالعبي كرة القدم للصاالت

 وعلـم التـدریب الریاضـي كـان مـن ولكونهم من ذوي الخبـرة واالختـصاص فـي مجـال كـرة القـدم والقیـاس والتقـویم
ًالضروري العودة إلى أرائكم القیمة علما أن عینـة البحـث هـم مـن العبـي الـدوري العراقـي للدرجـة الممتـازة فـي المنطقـة 

  .یرجى من سیادتكم بیان مدى صالحیة االختبار المرافق، الشمالیة
  

  ....واهللا الموفق.... مع االمتنان واالحترام لجهودكم
  

  :لكاملاالسم ا
  :اللقب العلمي
  :االختصاص

  :الكلیة والجامعة
  :التاریخ
  :التوقیع

  
  :الرموز المستخدمة في االختبار

  العب×               
          شاخص ∆
                كرة•

  شریط الصق  

  الجري بدون كرة
  
  
  
  
  
  
  

  جامعة الموصل
 كلیة التربیة الریاضیة

  الباحث
  ربیع خلف جمیل الزهیري
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  .حمل األداءالقدرة على التهدیف من خالل دقة وت: اسم االختبار -
 .قیاس القدرة على التهدیف من خالل دقة وتحمل األداء: الهدف من االختبار -
شـریط ، )١٥(شـواخص ، )٦ (كـرات قـدم للـصاالت، مرمـى كـرة قـدم للـصاالت، ملعب كرة قـدم للـصاالت: األدوات المستخدمة -

 .الصقشریط ، )٢ (ساعة توقیت، قیاس
وعنـد إعطـاءه ) ١(ًلى كما هو موضح فـي الـشكل المرفـق طیـا عنـد الـشاخص یقف الالعب عند المحطة األو: طریقة األداء -

لیـستدیر مـن حولـه ثـم ) ٣(لیـستدیر مـن حولـه ثـم الجـري إلـى الـشاخص ) ٢(إشارة البـدء یقـوم الالعـب بـالجري إلـى الـشاخص 
 الثانیة لیقوم بالدخول من ثم یذهب إلى المحطة،  الكرة المستقرة عند الشاخص إلى المرمىبركللیقوم ) ٤(الجري إلى الشاخص 

لیـستدیر مـن ) ٤(لیستدیر من حوله والجري إلى جهة الیمـین إلـى الـشاخص ) ٣(لیجري إلى الشاخص ) ٢-١(بین الشاخصین 
لیعـود بعـدها إلـى الـشاخص ویـستدیر مـن حلـوه متجهـا إلـى الـشاخص ) ٣(مـن خلـف الـشاخص ) ٥(حلوه لیتجه إلى الـشاخص 

ثم یذهب إلى المحطة الثالثة لیبدءها من خلـف ،  الكرة المستقرة عند الشاخصین إلى المرمىبركل لیمر من بینهما لیقوم) ٧-٦(
 والـذهاب إلـى حولهلیستدیر من ) ٣( ثم الجري إلى الشاخص حولهلیستدیر من ) ٢(لیقوم بالجري إلى الشاخص ) ١(الشاخص 
عـدها یـذهب إلـى المحطـة األولـى ثـم المحطـة الثانیـة ثـم ب،  الكرة المـستقرة عنـد الـشاخص إلـى المرمـىبركللیقوم ) ٤(الشاخص 

 .ًالمحطة الثالثة لیكرر في االختبار منهیا االختبار عند المحطة الثالثة
 :شروط األداء -
  .أن یبدء الالعب االختبار عند سماع إشارة البدء •
 .على الالعب أن یستدیر من حول الشواخص •
 .ختبارعلى الالعب إتباع التسلسل المطلوب منه في اال •
 .لالعب الحریة في استخدام أي من الرجلین في التهدیف وفي أي جزء من القدمین •
 .أمتار عن المرمى) ٧(على الالعب االلتزام بالتهدیف من خلف الشریط الالصق الذي یبعد  •
  :التسجیل -
لـى وألخـر لحظـة یسجل لالعب الزمن الذي یستغرقه لقطع المـسافة المطلوبـة منـه مـن خلـف أول شـاخص فـي المحطـة األو •

  . ثانیة١/١٠التي یلمس فیها الكرة في المحطة الثالثة وال قرب 
 .درجات إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا العلیا للمرمى) ٥(یمنح الالعب  •
 .درجات إذا لمست الكرة التقسیمات في الزوایا السفلى للمرمى) ٤(یمنح الالعب  •
 .التقسیم األول على جانبي زوایا المرمىدرجات إذا لمست الكرة ) ٣(یمنح الالعب  •
 .درجتان إذا لمست الكرة التقسیم الثاني على جانبي زوایا المرمى) ٢(یمنح الالعب  •
 .درجة واحدة إذا لمست الكرة التقسیم في الوسط) ١(یمنح الالعب  •
 .إذا لم تلمس الكرة اي التقسیمات الهدف) صفر(یمنح الالعب  •
 .تقسیمات الهدف تمنح الدرجة األكبر وحسب وضع الكرةإذ لمست الكرة الخطوط بین  •
 .درجة) ٣٠(الدرجة الكلیة الختبار التهدیف هي  •
 تجمـع وتقـسم علـى والتهـدیف ویكـون لـدینا درجتـین للـزمن δبعدها تحول الدرجتین للزمن والتهدیف إلـى الدرجـة المعیاریـة  •

 .هدیف في هذا االختباراثنین لیصبح لدینا درجة واحدة تعبر عن قدرة الالعب على الت
  .لالعب محاولة واحدة ولثالث محطات ولتكرارین في كل محطة: عدد المحاوالت -

  یصلح                ال یصلح                                   یصلح بعد التعدیل
  .یرجى ذكر أي تعدیل أو مقترح لالختبار أن وجد في ظهر االختبار: مالحظة
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٥ 

٣ ٢ ١ ٢ ٣ 

٥ 

٤  ٤ 

 م١

 م١

 سم٥٠ سم٢٥ سم٢٥ م١ سم٢٥ سم٢٥   سم٥٠

  

  م٧
  

  م٧

  

  شریط الصق
  

  

  م١.٥
  

  شریط الصق
  ٢  

٣  
∆  ∆  

  

  م١
  

  

  م١
  

  

∆    

  ∆   
 

 ٣  
 

 ٥        

∆ 

   

 
 

 ٤  

   
∆ ٢  

   
∆ ١  

 

 ١  

  

  شریط الصق
  

  

  م١.٥

  

  م١
  

∆  

٣  
∆  ∆   

 ١  

∆  

 م٢

  م١.٥

٢  

 المحطة األولى

  

  م١.٥

  

  م٧

مرمى كرة قدم 
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