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  الملخص
  :یأتي هدفت الدراسة إلى ما

التایكوانـدو فئـة المتقـدمین وقـد شـملت عینـة بناء مقیـاس لالختبـار المعرفـي الخططـي لالعبـي 
أندیة مثلت قـسم مـن أندیـة المنطقـة الوسـطى والـشمالیة حیـث كـان إجمـالي عـدد ) ٨(البحث على 

العبـا أمـا عـدد الالعبـین الـذین أجـابوا علـى االسـتمارات الخاصـة ) ٨٤(الالعبین في هذه األندیـة 
وقـد شـمل المقیـاس %) ٧١.٤٢(ة مقـدارها العبـا مثلـوا نـسبة مئویـ) ٦٠(بموضوع البحث فقد بلغ 

فقــرة لهــذه المحــاور ) ٣٨(محــورین وهــي الخطــط الدفاعیــة والخطــط الهجومیــة ، وقــد تــم صــیاغة 
واســتخدم الباحــث مجموعــة مــن الوســائل اإلحــصائیة الالزمــة للوقــوف علــى دقــة وعلمیــة المقیــاس 

ــــداخلي ، معامــــل النــــسبة المئویــــة ، معامــــل التمییــــز، معامــــل االتــــساق ا(المعرفــــي وهــــي  ــــا(ل ) ألف
  :وقد استنتج الباحث ما یأتي) الستخراج الثبات

ـــــــول  .١ ـــــــاس واســـــــتبعاد ) ٣٢(تـــــــم قب ـــــــرات مـــــــن أصـــــــل ) ٦(فقـــــــرة للمقی فقـــــــرة وهـــــــي )٣٨(فق
)١،١٢،١٥،٢٦،٣١،٣٤.(  

 ) .٠.٨٩٨(تمیز االختبار المعرفي الذي تم التوصل إلیه بمعامل ثبات جید مقداره  .٢

  :وقد أوصى الباحث

بــار المعرفــي الــذي تــم التوصــل إلیــه فــي قیــاس الجانــب المعرفــي الخططــي اســتخدام االخت
  .لالعبین في ریاضة التایكواندو

  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
  

CONSTRUCTING Knowledge Planning Measurement 

scale for Advanced Takowndow Players 
Dr. Mahmood Shuker Saleh  

Mosul university / college of physical education 
  

The present study aims at  constructing knowledgeable planning 

measurement scale for Tykowndow players in general and advanced 

Tykowndow player in particular . The sample of the study  included (8) 

eight clubs  which represent the north and middle region of Iraq . The 

total number of players of these clubs is (84) eighty four players . The 

number of the players who answered the questionnaire was (60) sixty 

players   (71.42%)  The measurement included two axis : one is offensive  

plans and the other is defensive plans . Thirty eight ( 83)   items have  

been put for these axes  and the researcher has used a group of statistic 

methods to ensure the exactness  and scientific quality of knowledge 

measurement scale ; and these are : ratio، discrimination coefficient 

consistency coefficient، Alfa coefficient to find out reliability.  

The researcher has concluded the following results :  

1- Thirty two (32)  items were accepted and six were rejected out of 

(38) thirty eight items ، these are :34،31،26، 15، 12، 1 .  

2- Knowledge experiment was characterizes by reliability  coefficient 

( 0،898).The researcher recommended using knowledge 

experiment، the researcher reached at in measuring knowledge side 

for the players in Taekowndow  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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  : التعریف بالبحث -١
  :البحث المقدمة وأهمیة١-١

       أصبح التطور العلمي الحدیث سمة هذا العصر لما یتصف به من سرعة في التطـور ومـا 
یطرأ علیه من اتجاهات جدیـدة وأفكـار حدیثـة تـؤثر فـي أسـلوبه وان هـذا التطـور یفـتح أفاقـا جدیـدة 

یجـب أن إن التقویم في التربیة الریاضیة .وكثیرة للتعرف على ماهو جدید في كل مجاالت الحیاة 
یكتمل باستخدام االختبارات التجریبیة والمعرفیة فنتائجها تمنح المعلم والمـدرب فرصـة تقـدیر حالـة 
الجماعةاو األفراد ومدى تقدمهم ، كما تكون مؤشرا إلى نقاط القوة والضعف فـي العملیـة التدریبیـة 

.  
ة الریاضـیة وكـذلك بـرامج  لمعظـم بـرامج التربیـالمهمـةكما وان المعرفة تعد احد األهداف          

مـن األمـور المهمـة معـرفتهم بالقـانون والقواعـد فالعبـین ل امطالب لل  ذلكأكان اللیاقة البدنیة سواء
كما یعد المقیـاس المعرفـي فـي ، ومن األداء والمصطلحات والخطط لجمیع أنواع النشاط الریاضي

تدریبیـة ویـساعد فـي تطـویر الجانـب المجال الریاضي من أهم أنواع القیاس ألنه یرتقـي بالعملیـة ال
  .المعرفي والوصول بالالعب للمستویات العالیة 

وان المعرفة والفهم تساعد الریاضي على حسن تحلیل المواقف الریاضیة المختلفة وانتقـاء         
فرحـات (االختبارات والحلول لمواجهة متطلبات هذه المواقف واإلسراع في تنفیذها خـالل المنافـسة 

،٣٤ – ٣١ ،٢٠٠١. (   
وتعـد االختبـارات المعرفیــة وسـیلة لتقیـیم التحــصیل فـي نهایـة الوحــدة التدریبیـة لمعرفـة مقــدار       

. ( تحـــصیل الالعبـــین كمـــا ویـــستخدم أیـــضا كوســـیلة لزیـــادة الدافعیـــة واكتـــشاف مـــواطن الـــضعف 
نتـشرت بـسرعة  الحدیثـة التـي اتالریاضـاوبما أن ریاضـة التایكوانـدو فـي  ) ٢٦٨، ٢٠٠٤زهران ،

 بعــد دخولهــا مــضمار األلعــاب االولمبیــة والتنــافس مــن اجــل والســیماهائلــة بــین جمیــع دول العــالم 
الوصــول بــالالعبین إلــى مراتــب المــستویات العالیــة مــن خــالل تطــویر قابلیــاتهم باســتخدام الوســائل 

رادیــة والنفــسیة العلمیــة مــن خــالل تطــویر جوانــب العملیــة بمختلــف جوانبهــا البدنیــة والمهاریــة واإل
وتعــد الخطــط الدفاعیــة والهجومیــة فــي ریاضــة التایكوانــدو لهــا أهمیــة فــي حــسن األداء .والخططیــة

  .وسرعة التفكیر واتخاذ القرار والتهیؤ لمواجهة طریقة لعب المنافس 
 فـــي اإلعـــداد الخططـــي والمهـــاري وتكمـــن مهمـــاً دورا ) الـــذهني ( ویلعـــب اإلعـــداد المعرفـــي        

حــث بتنــاول الجانــب الخططــي بالدراســة لمــا لهــا مــن أهمیــة فــي حــسم نتیجــة المبــاراة بــین أهمیــة الب
  .الالعبین في حالة تساویهم في الحالة التدریبیة والمهاریة 
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  : مشكلة البحث ٢-١
       إن معرفــــة قــــدرات الالعبــــین ومــــستویاتهم الخططیــــة تــــساعد المــــدربین فــــي تحدیــــد مــــستوى 

 ومـن خـالل االختبـار المعرفـي یـستطیع المــدرب ،الـدفاعي لالعبـینالتـصرف الخططـي الهجـومي و 
من اخذ إجابات الالعبـین للتعـرف علـى مـستوى قـدراتهم الخططیـة والتـي تـساعد فـي بنـاء منهاجـه 

  .التدریبي 
ومن خالل خبرة الباحـث فـي مجـال اللعبـة والتـدریب واالطـالع علـى المـصادر العلمیـة فـي        

یتناول الباحثین االختبارات المعرفیـة وألهمیـة مثـل هـذه الدراسـة كـون التقـویم ریاضة التایكواندو لم 
الیمكن أن یتم دون القیاس المعرفي أرتـا الباحـث تنـاول هـذه الدراسـة لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي تقیـیم 

  . مستوى الحقیقي لكي یبني علیه البرنامج التدریبي المستوى الالعبین والوقوف على 

 :  هدف البحث ٣-١
       بناء مقیاس لالختبار المعرفي الخططي لالعبي التایكواندو فئة المتقدمین

  : مجاالت البحث ٤-١
 . المنطقة الوسطىأندیة محافظة نینوى وبعض أندیةالعبو :  المجال البشري ١- ٤- ١
  . الریاضیة المشاركةباألندیةالقاعات الخاصة  : المجال المكاني ٢- ٤- ١
  .٥/٦/٢٠٠٨ لغایة ١٥/١٠/٢٠٠٧ابتدأ من  :المجال ألزماني  ٣- ٤- ١
  
  :المشابهة اإلطار النظري والدراسات -٢
  : االطار النظري ١-٢
 :  القیاس المعرفي ١-١-٢

 أن یالحظ اذ االختبارات التي تستخدم لقیاس عملیات التفكیر إلى         یشیر القیاس المعرفي 
 تــستخدم فــي المجــال وأنهــااختبــارات كتابیــة  أنهــاهــذه االختبــارات تــستخدم اللغــة المكتوبــة بمعنــى 

 إلــىویــشیر الفهــم فــي المجــال الریاضــي .  المعرفیــة األغــراضالریاضــي لقیــاس مــستوى تحــصیل 
ــــــي    القــــــدرة علــــــى اســــــتخدام المعلومــــــات والحقــــــائق العلمیــــــة المختلفــــــة فــــــي مجــــــال التطبیــــــق العمل

 القیـاس فهـي أنـواع أهـم القیـاس المعرفـي فـي المجـال الریاضـي مـن ویعد ،)٢٠٠٦،٢٧٩،رضوان(
 المعلومــات أنمــن المنظــورات الرئیــسة فــي مجالنــا حیــث ترتقــي بالعملیــة التعلیمیــة ویمكــن القــول 

 فقد ذكرهـا هـاري ان تـدریب وتعلـیم القـدرات ، الكتمال الوحدات التطبیقیةمهمالعلمیة والعملیة جزء 
تعلم الریاضي والمـدرب النـاجح هـو العقلیة المعرفیة یعتبر جزا الیمكن االستغناء عنه في مراحل ال

الـــذي یهـــتم باكتــــساب العبیـــه المعـــارف والمعلومــــات النظریـــة المرتبطـــة بالنــــشاط الریاضـــي الــــذي 
یمارســـه الن تطـــویر الجانـــب المعرفـــي یـــساعد الالعـــب فـــي الوصـــول الـــى المـــستویات العالیـــة وان 
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انتقـاء االختبـارات والحلـول المعرفة والفهم یساعد الریاضـي علـى حـسن تحلیـل المواقـف المختلفـة  و 
وتعد معرفـة الخطـط الدفاعیـة ، في تنفیذها خالل المنافسةواإلسراعلمواجهة متطلبات هذه المواقف 

 ،فرحــــات(  المعرفیــــة فـــي المجــــال الریـــاضاألهـــدافوالهجومیـــة الخاصـــة بالنــــشاط الممـــارس احــــد 
٣٥-٣٢ ،٢٠٠١. (  

 أنهـا واضـحة فـضال عـن وأهـداف أسس على  تبنىأنها االختبار المعرفي إلى أهمیة      وترجع 
 جمیع جوانب العملیة التعلیمیة والتدریبیة فاالختبار المعرفي هو مقیاس تقویمي شامل لعملیة تأخذ

 )٣٣٩، ١٩٩٩٠عفاف ، (التحصیل 

 : بناء االختبارات المعرفیة ٢-١-٢
  .  تحلیل المحتوى والعمل -٢       .المعرفي تخطیط االختبار -١
 . عبارات االختبار - ٤        .المواصفاتجدول  إعداد -٣
  . تحلیل العبارات - ٦                  . تقیم االختبار -٥
  .االختبار تصحیح - ٨               .االختبار تعلیمات -٧
    .  تفسیر الدرجة على المقیاس -١٠        . اإلجابة مفتاح تصحیح -٩

  )٣٧ ،٢٠٠١ ،فرحات(                   
 : الخططي لالعب التایكواندو اإلعداد ٣-١-٢

 اكتـساب الالعـب المعلومـات والمعـارف والقـدرات الخططیـة إلـى الخططي اإلعداد         یهدف 
 بالقـــدر الكـــافي الـــذي یمكـــن الالعـــب مـــن حـــسن التـــصرف فـــي مختلـــف المواقـــف المتعـــددة وٕاتقانهـــا

 اكتساب إلى الخططي في ریاضة التایكواندو داداألع ویسعى ، المنافسات الریاضیةأثناءوالمتغیرة 
توظیــف المهــارات المكتــسبة فــي التوقیــت  الالعــب لفــن اســتخدام التحركــات والمراوغــة والعمــل علــى

   . تالمباراا أثناءالمناسب 
 اختیـــار لمهــارة حركیـــة معینــة فـــي موقــف معـــین وكلمـــا زادت إال الخططـــي مــاهو فاإلعــداد       
 من األكبر مما یوفر تركیز الجزء باإلتقان أداءهمهارات الحركیة كلما تمییز  الالعب للإتقاندرجة 

 بالغــة فــي ریاضــة التایكوانــدو أهمیــة الخططــي اإلعــداد ویمثــل ،عملیــات التفكیــر فــي خطــط اللعــب
 إحبـاط منـافس ایجـابي یحـاول بكـل قـواه أمامحیث یتمیز هذا النشاط بالكفاح والتنافس وجها لوجه 

كما یشیر العدیـد مـن الخبـراء فـي ریاضـة التایكوانـدو  تحقیقها  ، إلىسعى الالعب  التي یاألهداف
 الخططــي فـــي ریاضــة التایكوانـــدو منافــسة بـــین تفكیــرین همـــا تفكیــر الالعـــب فـــي اإلعـــداد أن إلــى

 ) . ٢٢٠، ٢٠٠٤زهران ، ( . مواجهة تفكیر المنافس 
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 :  خطط اللعب أنواع ٤-١-٢
  ) خطط دفاعیة- ب  خطط هجومیة- أ(:إلىیاضة التایكواندو یمكن تقسیم خطط اللعب في ر 

  :  الخطط الهجومیة -أ
 إلــىتهــدف بــصورة مباشــرة بانــه منهــاج الــسریعة والفعــال  الخططــي اإلعــداد    یعــرف الهجــوم فــي 

ـــاطق الـــضرب المـــسموح بهـــا مـــن جـــسم الالعـــب أو ركلـــة أوتـــسدید ضـــربة   عـــدة ضـــربات فـــي من
 مناسـبة ومـسافات متغیـرة وتتكـون الخطـط أوضـاعكات الهجومیـة مـن المنافس والبد من تنفیذ الحر 

  :  اآلتیةالهجومیة من العناصر 

   متابعة الهجوم -     األساسیة الركلة أو الضربة -      التمهید - 
بادرة والتي تشكل نقطة االنطالق فیها محاولة الهجوم موتتمیز الخطط الهجومیة بعنصر ال    

  . الجانب الدفاعي إغفالة عدم اععلى المنافس مع مرا
 :الدفاعیة الخطط - ب

 یـستخدمها الالعـب حتـى یـدافع أنهناك العدید من طـرق واسـتراتیجیات الـدفاع التـي یمكـن        
 مفـاهیم القتـال الحقیقیـة التـي یمكـن تطبیقهـا إلـى نـشیر فإننـاعن نفسه وعنـدما نتحـدث عـن الطـرق 

 الالعــب الممیــز هــو الــذي یكیــف إن ،عــب المنــافس مــن هجــوم الالجــةتناختلفــة  دفــاع مكأســالیب
 الخططیـة لدیـه علـى األسـالیبطریقة لعبه حسب المنافس وان ینوع من خطط اللعب والتي تعتمـد 

 الدفاعیــة األوضـاع الهجومیـة المختلفـة وســهولة االنتقـال مـن األسـالیباالتـزان والتعقـل فـي اختیــار 
 التــام بدقــة التوقیــت المناســب اإلحــساسمــضادة مــع  الهجومیــة الباألســالیبالمتنوعــة ودقــة ربطهــم 

 الركــل ممــا یمكنــه مــن امــتالك الــسیطرة علــى المبــاراة وأوضــاعالســتخدام كــل مــنهم طبقــا لظــروف 
  . ) ٢٤٩-٢٢٤، ٢٠٠٤زهران ، .(بصورة عالیة 

   الخططي لالعبي التایكواندواإلعدادمراحل  ٥-١-٢
بالعدیــد مــن المراحــل حتــى یــصل إلــى  الخططــي لالعبــي التایكوانــدو اإلعــدادتمــر عملیــة 

 الخططـــي ویـــستطیع التغلـــب علـــى مختلـــف المواقـــف التـــي تواجهـــه علـــى األداءدرجـــة التمیـــز فـــي 
  :وهذه المراحل هي. المباریاتأثناءالبساط 

  :مرحلة اكتساب الالعب للمعارف والمعلومات الخططیة: أوال
وقواعــد خططــي المطلوبــة  الاألداءوهــي تتطلــب معرفــة الالعــب النظریــة بمختلــف جوانــب 

 تمكین الالعب مـن حـسن تحلیـل يتستدعون اللعبة كما نالتي تطرأ على قاوالتعدیالت التایكواندو 
 ألهـــماللعـــب حـــسب المواقـــف الخططیـــة المختلفـــة واختیـــار انـــسب الحلـــول لهـــا مـــع توجیـــه النظـــر 

 الالعــب مـــع  الــشائعة كمــا یجــب تناســب المعلومـــات والمعــارف الخططیــة التــي یكتــسبهااألخطــاء
 وقدراتــه العالیــة حیــث یــسهم ذلــك فــي ربــط التــصورات الــسمعیة والبــصریة التــي اكتــسبها إمكانیاتــه
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 ٢٨١

ـــــة إذ  ـــــي مـــــا هـــــو األداء أنالالعـــــب بالتـــــصورات الحركی ـــــق للمعـــــارف والمعلومـــــات إال العمل  تطبی
  .المكتسبة

  تدریب الالعبین بشكل عملي على خطط اللعب المختلفة: ثانیا
وفـــــق خطـــــط اللعـــــب المختلفـــــة للتایكوانـــــدو ) المهـــــاري(الالعـــــب الحركـــــي  أداءوفیهــــا یـــــتم 
 الجانب الحركي المطلـوب وفـق المواقـف الخططیـة أداءحتى یستطیع الالعب الهجومیة والدفاعیة 

  . المباراةإستراتیجیةالمختلفة وحسب 
   اللعب المختلفة وأماكن وأوضاع الخططیة المناسبة لمسافات األسالیباكتساب : ثالثا

  .مسافات أربع یتدرب علیها الالعب وتنقسم إلى أن التي یجب المهمةوهي من النواحي الخططیة 
 .اللعب من المسافات المتوسطة.٣    .اللعب من المسافات البعیدة .١

 ).التالحم(اللعب من المسافات الضیقة .٤    .اللعب من المسافات القصیرة.٢

   وقدرات الالعبینمكانیاتإل الخططیة المناسبة األسالیباكتساب : رابعا
 وقـــدرات الالعبـــین مـــن مختلـــف إمكانیـــات الخططـــي الـــسلیم المناســـب حـــسب اإلعـــدادیتطلـــب 

  :اآلتیةالنواحي المهاریة والبدنیة والنفسیة لذا یجب مراعاة العوامل 
  .) الخططي للمباریاتاألداءتوظیف المهارات بنجاح في (العوامل المهاریة لالعب  .١
وتعتمــد خطــط اللعــب الحــدیث فــي الوقــت الحــالي علــى االســتفادة (العــب العوامــل البدنیــة ل .٢

 ).من القدرات البدنیة لالعب

 ). التي یعتمد علیها السلوك الخططياألسسوهي (العوامل النفسیة لالعب .٣

 األداء المهاري والخططي إذ یتوقف األداء في عملیة مهماً وتلعب دورا (العوامل الجسمیة  .٤
 ).كبیرة على المواصفات الجسمیة لالعب المهاري والخططي بدرجة 

  
   المنافسین إمكانیات الخططیة التي تتناسب مع األسالیبمرحلة اكتساب : خامسا 
 أســلوب وقـدرات الالعــب مــع إمكانیــات تتناســب مـع كــل مــن أنیجــب  الخطـط الموضــوعیة إن

  :اآلتیةلعب المنافس مثل الحاالت 
 . العب قصیرأماماللعب .٢                        . العب طویلأماماللعب .١

 . العب مندفعأماماللعب .٤ ).األیسر( العب ذو الوضع المعكوس أماماللعب .٣

 . العب ممیز بالركالت القویةأماماللعب .٦         . العب یجید الهجوم المضادأماماللعب .٥

 .نیا وخططیا العب ممیز فأماماللعب .٨     . العب یمتاز بالركالت القاضیةأماماللعب .٧
   الخططیة المتعلقة بالعوامل الخارجیةاألسالیبمرحلة اكتساب : سادسا

وهي تشمل طبیعة المنافسة والظروف المناخیة وقرب مكان البطولة عـن سـطح البحـر أو 
  .الجو البارد أو الحار
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 ٢٨٢

  )المنافسة( الخططي في المباریات المختلفة األداءمرحلة اكتساب : سابعا
  :احل وهي تشمل المر أهموهي تعد 

 . الخططي في المباریات التجریبیةاألداءمتابعة  .١

 . الخططي في المباریات الواقعیةاألداءمتابعة  .٢

 )٣١٣- ٢٩٣، ٢٠٠٨ ، وآخرانالسكري (،)٢٣٢-٢٢٢، ٢٠٠٤زهران ،(

  الدراسات المشابهة ٦-٢
  )٢٠٠٨(دراسة رجب ، ولید خالد 

  )و ولفئتي الشباب والمتقدمین بناء مقیاس المعرفة القانونیة لالعبي التایكواند(
هــدفت الدراســة إلــى بنــاء مقیــاس لالختبــار المعرفــي القــانوني لالعبــي التایكوانــدو ولفئتــي 
الشباب والمتقدمین وقـد تـم اسـتخراج معامـل التمییـز ومعامـل الـسهولة ومعامـل الـصعوبة ، كمـا تـم 

 فقـــرة للمقیـــاس مـــن جمیـــع ٢٤ تـــم قبـــول اإلحـــصائیة العملیـــات إتمـــام معامـــل الثبـــات ، وبعـــد إیجـــاد
 فـي قیـاس الجانـب إلیـه الباحث باستخدام االختبار المعرفي الـذي تـم التوصـل أوصىالمحاور وقد 

  .المعرفي لالعبین في ریاضة التایكواندو
  )١٩٨١(دراسة واصل ، بثینة محمد 

  )باإلسكندریةبناء اختبار معرفة في اللیاقة البدنیة لطالبات كلیة التربیة الریاضیة (
هدفت الدراسة إلى دراسة مستوى معرفة طالبـات كلیـة التربیـة الریاضـیة للبنـات فـي اللیاقـة 

  . الختبار المعرفة في اللیاقة البدنیةمقیاسیهالبدنیة ، وبناء مستویات 
وقــد تــم اســتخراج معامــل الــصدق والثبــات والموضــوعیة لالختبــار وقــد تــم تطبیــق االختبــار 

 المعرفـة بإنمـاء الباحثة بضرورة االهتمـام أوصتاییر القیاسیة وقد ومن ثم تحدید المستویات والمع
  .لدى الطالبات للفرق المختلفة

   البحثإجراءات -٣
   منهج البحث١-٣

  .مته وطبیعة البحثئ المسح لمالبأسلوباستخدم الباحث المنهج الوصفي 
   مجتمع البحث٢-٣

 أندیـــــةوى وبعـــــض اشـــــتمل مجتمـــــع البحـــــث علـــــى العبـــــي التایكوانـــــدو فـــــي محافظـــــة نینـــــ
فئة المتقدمین كون الالعبین تم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة وهم  إذ.المحافظات الوسطى

فـضال لدیهم الخبرة الكافیة في مجـال خطـط اللعـب مـن خـالل مـشاركتهم فـي العدیـد مـن البطـوالت 
یبـین العینـة ) ١(م رق مضمون الفقرات المكونة للمقیاس ، والجدول عن اإلجابة في إمكانیاتهمعن 

  . المحافظات الوسطىأندیة محافظة نینوى وبعض أندیةوتوزیعها على 
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 ٢٨٣

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

  النسبة المئویة  عدد الالعبین الفعلي  عدد الالعبین  اسم النادي  ت
  ٩.٥  ٨  ١٢  نادي الفتوة الریاضي  ١
  ٩.٥  ٨  ١٢  ل الریاضينادي الموص  ٢
  ٩.٥  ٨  ١٢  نادي سنجار الریاضي  ٣
  ٩.٥  ٨  ١٢   شیت الریاضيأیادنادي   ٤
  ٩.٥  ٨  ١٢  نادي الرشیدیة الریاضي  ٥
  ٩.٥  ٨  ٨  )صالح الدین(نادي سعد الریاضي  ٦
  ٧.١  ٦  ٨  )االنبار(نادي التربیة الریاضي  ٧
  ٧.١  ٦  ٨  )دیالى(نادي بعقوبة الریاضي   ٨
  %٧١.٢  ٦٠  ٨٤   الالعبینإجمالي  

   وسائل جمع البیانات٣-٣
  استخدم الباحث االستبیان واالختبار كوسائل لجمع البیانات

   تحدید مجاالت االختبار ١-٣-٣
 البحــــوث التــــي تناولــــت المهــــارات األساســــیة وأدبیــــاتاطلــــع الباحــــث علــــى المــــصادر العلمیــــة 

 عملیــة إلجــراءلدفاعیــة ونتیجــة الهجومیــة والدفاعیــة والتــي تعــد وســائل لتنفیــذ الخطــط الهجومیــة وا
 الخطــط الهجومیـــة والدفاعیــة وحـــاالت اللعــب وقـــد توصـــل أهـــممــسح المـــصادر العلمیــة تـــم تحدیــد 

  : من نوعینتتألف خطط اللعب في التایكواندو أنالباحث إلى 
 .خطط اللعب الدفاعیة. ٢    .خطط اللعب الهجومیة.١

ــــة هــــذا مــــا  ــــسب متفاوت ــــشیر إلــــى  المــــصادر العلمیــــةإلیــــه أشــــارتوبن ــــي ت ــــسبة الخطــــط أن والت     ن
  %)٦٦(أما الخطط الدفاعیة تكون نسبتها %) ٣٤(الهجومیة

 . Kem.1994.www.T.F1998.Seok.1990.)                             ٢٠٠٤.زهران(  
  .یبین األهمیة النسبیة للمحاور حسب المصادر ) ٢ رقم الجدول(و

  )٢(رقم جدول 
  حاور النسبیة للماألهمیةیبین 

   النسبیةاألهمیة  المحاور  ت
  %٣٤  الخطط الهجومیة  ١
  %٦٦  الخطط الدفاعیة  ٢

  %١٠٠  المجموع
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 ٢٨٤

   لالختباراألولیة الصیغة أعداد ٢-٣-٣
 المواقـــف الخططیـــة الهجومیـــة والدفاعیـــة مـــن خـــالل تحلیـــل العدیـــد مـــن وٕاعـــدادتـــم تهیئـــة 

 فـي تأقیمـلة العالم الثامنـة عـشر والتـي نهائیة لبطو مباریات ) ٨(إذ قام الباحث بتحلیل المباریات 
وذلـــــك للحـــــصول علـــــى بعـــــض المواقـــــف  ٢٢/٥/٢٠٠٧  ولغایـــــة١٨/٥/٢٠٠٧مـــــن بكـــــین للفتـــــرة 

 النقـــاط وتالفـــي الهجـــوم وبمـــا یـــتالئم وٕاحـــرازالخططیـــة المهمـــة والتـــي تـــؤدي إلـــى حـــسم المباریـــات 
مواقـــف الخططیـــة  البنـــاء الخططـــي هـــو تحلیـــل الأســـاس أن إلـــى )هـــارة(ومجتمـــع البحـــث إذ یـــشیر 

 الفردیــة والزوجیــة وتــم تفریــغ البیانــات التــي تــم الحــصول علیهــا ثــم األلعــاب الالعبــین فــي ألحــسن
 توصــل األســاس المباریــات وتثبیتهــا ، وعلــى هــذا أثنــاءبنجــاح  المواقــف التــي تكــررت أهــماختیــار 

أهمیـــة النـــسبة  علـــى ،وبنـــاءاً ) الخطـــط الهجومیـــة والخطـــط الدفاعیـــة (اآلتیـــةالباحـــث إلـــى المحـــاور 
  سؤال وهي تمثل الصیغة األولیة لالختبار ) ٣٨(المئویة لمجاالت البحث تم وضع 

   جدول المواصفاتأعداد ٣-٣-٣
 النــسبیة لكــل محــور مــن محــاور البحــث قــام األهمیــة تــم اســتكمال الحــصول علــى أنبعــد 

وضـع عبـارات  النسبیة لكل محـور األهمیة أساس جدول المواصفات حیث تم على بإعدادالباحث 
 حـسب مظهـر مـستویات األسـئلةحیـث تـم صـیاغة تشمل جوانب المعرفـة والفهـم والتطبیـق ) أسئلة(

ـــسبتها المئویـــة  ـــتعلم للمعرفـــة والفهـــم والتطبیـــق بمـــا یتناســـب ون  األســـئلةیبـــین ) ٣(رقـــم والجـــدول ال
  .المعطاة لكل مستوى من مستویات التعلم

  )٣(رقم جدول 
  ة المئویة لكل مستوى وعدد االسئلة النسبیة والنسباألهمیةیبین 

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

  العدد الكلي

  ١٣  ٣  ٢  ٨  %٣٤  الخطط الهجومیة  ١
  ٢٥  ٧  ٣  ١٥  %٦٦  الخطط الدفاعیة  ٢
  ٣٨  ١٠  ٥  ٢٣  %١٠٠  المجموع  
  االستبیان الخاص بالفقرات ٤-٣-٣

 بـدائل أربـع االختبـار المتعـدد مـن أسـلوب حیث استخدام فیهـا  الفقرات وصیاغتهاإعدادتم 
 إجابتــه إذ یقــدم للمختبــر موقفــا ویطلــب منــه تحدیــد األجوبــة أفــضل ، نمــط اإلجابــةللحــصول علــى 

 مختلفـــة وفـــي هـــذا النـــوع تكـــون البـــدائل جمیعهـــا وأوزانباختیـــار بـــدیل واحـــد بـــین عـــدة بـــدائل لهـــا 
 هنالك أن، أي األجوبة أفضل صحة من البقیة أو أكثرصحیحة بصورة جزئیة ولكن احدها یكون 

   أهمیتهــــــــــــاحیــــــــــــث درجــــــــــــة مــــــــــــن  األصــــــــــــح صــــــــــــحیحة ولكــــــــــــن اختیــــــــــــار إجابــــــــــــة مــــــــــــن أكثـــــــــــر
 اقرهــا بلــوم مــن حیـــث ألتـــيوقــد وزعـــت حــسب النــسبة المئویــة ) ٢٠٠٢،١٠٤ ،وآخــرونالظــاهر (
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% ٤٥ (آلتیـةاوكما موضح في جدول المواصفات وهي تـشكل النـسبة ) المعرفة ، الفهم، التطبیق(
  ).للتطبیق%٢٠للفهم، % ١٠للمعرفة ، 

 تم استكمال صیاغتها تـم عرضـها علـى الـسادة الخبـراء فـي مجـال القیـاس والتقـویم أنبعد 
 هذا االختبار أنواقروا  ١٠/١١/٢٠٠٧ولغایة  ٢٩/١٠/٢٠٠٧ من للمدةوذلك  *وطرائق التدریس

 وٕاعـــادة) ٤، ٣، ٢ ، ١ (األرقـــامبیقـــیس الـــسلوك الـــذي وضـــع لقیاســـه فـــضال عـــن ترتیـــب البـــدائل 
یبـین الفقـرات المـصاغة ) ١( أي فقرة والملحـق إضافةف أو حذالفقرات ولم یتم صیاغة في بعض 

  .سؤال)٣٨( االختبار أصبح وبذلك  التعدیالت المناسبة مع ذكر صالحیة البدائلوٕاجراء
  
   لالختبار  العلمیةاألسس ٤-٣
  ة مالئمة االختبار لعمر وجنس العین١-٤-٣

لغــرض التحقــق مــن مالئمــة االختبــار للعینــة اســتخدم الباحــث معامــل االلتــواء وتبــین مــن 
  .یبین ذلك ) ٤(رقم خالل هذا العامل ان االختبار مالئم للعینة والجدول 

  )٤(رقم الجدول 
  یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء لالختبار

االنحراف   الحسابيالوسط 
  المعیاري

  االختبار المعرفي  معامل االلتواء  المنوال
١.٢١  ٥٨  ١٩.٥٩  ٨١.٧١  

  حتوىمصدق ال ٢-٤-٣
 مــدى تمثیــل االختبــار أو المقیــاس لمكونــات القــدرة أو أســاسیقــوم صــدق المحتــوى علــى 
، إذ یـــشیر صـــدق ) ١٨٥-١٨٤، ٢٠٠٦رضـــوان ، (قیـــسها یالـــسمة أو الـــشيء أو الظـــاهرة التـــي 

بالنــسبة لالختبــارات المعرفیــة إلــى الوحــدات التــي یتــضمنها االختبــار أي ان ) المــضمون(المحتــوى 
محتـــوى ( مـــن أن المفـــردات التـــي یتـــضمنها االختبـــار التأكـــدیتطلـــب ) المـــضمون(صـــدق المحتـــوى 

تعكــس أو تمثــل محتــوى الظــاهرة المــستهدفة مــن القیــاس، وقــد تــم التحقــق مــن الــصدق ) االختبــار
 األفــــالمتبیان والخــــاص بالمحــــاور والفقــــرات عــــن طریــــق تحلیــــل مــــسبقا فــــي البنــــد الخــــاص باالســــ

  .واالطالع على المصادر العلمیة الخاصة بخطط التایكواندو
  
   الصدق الظاهري٣-٤-٣

                                           
 ).١(ینظر اسماء السادة الخبراء والمختصین في الملحق  *
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 ٢٨٦

  .یعني الصدق الظاهري ان االختبار یبدو صادق في صورته الظاهریة
  ).٢٧٤، ٢٠٠٠عالوي ورضوان ،(

عــدد مــن الخبــراء عــرض الفقــرات علــى علیــه فقــد تحقــق هــذا النــوع مــن الــصدق مــن خــالل 
فـي القیـاس والتقـویم وطرائـق التـدریب والـذین اقـروا صـالحیة الفقـرات لقیـاس مـا وضـع والمختصین 

  .أرائهممن % ١٠٠من اجله وقد حاز على نسبة 
  الصدق التمییزي ٤-٤-٣

 المجموعــــات أســــلوب الــــصدق التمییــــزي إذ تــــم اســــتخدام إجــــراءوقــــد تــــم ذلــــك مــــن خــــالل 
 العینة أفراد تقسیم األسلوبللكشف عن المواقف الممیزة في بناء االختبار ویتضمن هذا  المتضادة

 إلــى األعلـىإلـى مجمـوعتین متطـرفتین لتحقیـق ذلــك تـم ترتیـب درجـات الالعبـین ترتیبــا تنازلیـا مـن 
 أنالعبــا بعــد ) ٣٠(كــل مجموعــة  ثــم تقــسیمهم إلــى مجمــوعتین متــساویتین ، وقــد تــضمن األدنــى

المحتـسبة ) ت(على مواقـف االختبـار واعتمـاد قیمـة  إجابتهمتهم ترتیبا تنازلیا في ضوء رتبت درجا
 المجمــوعتین العلیــا والــدنیا لكــل موقــف مــن مواقــف إجابــاتالختبــار داللــة الفــروق بــین متوســطات 

  .یبین ذلك) ٥(رقم  لاالختبار والجدو 
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 ٢٨٧

  )٥(جدول 
  وداللة الفروق ) ت(یبین قیمة 

  
  داللة الفروق  t  ت  داللة الفروق t  ت
  معنوي  ٣.٠٩٦  ٢٠  غیر معنوي  ١  ١
  معنوي  ٣.٠٣٨  ٢١  معنوي  ٣.٣٥٧  ٢
  معنوي  ٢.٩٥٤  ٢٢  معنوي  ٤.١٨٤  ٣
  معنوي  ٣.٥٨٥  ٢٣  معنوي  ٥.٣٧٩  ٤
  معنوي  ٣.٣٤٧  ٢٤  معنوي  ٢.٧٠٧  ٥
  معنوي  ٢.٥٢٦  ٢٥  معنوي  ٢.١٢٩  ٦
  غیر معنوي  ١.٥٧١  ٢٦  معنوي  ٣.١١٧  ٧
  عنويم  ٤.٢٣٩  ٢٧  معنوي  ٤.٢٩٩  ٨
  معنوي  ٣.١٨٧  ٢٨  معنوي  ٣.٤٣٢  ٩
  معنوي  ٣.٤١٥  ٢٩  معنوي  ٢.٨٠٨  ١٠
  معنوي  ٣.٩٣٥  ٣٠  يمعنو   ٣.٢٣١  ١١
  غیر معنوي  ١.٦٢١  ٣١  غیر معنوي  ٠.٦٣٢  ١٢
  معنوي  ٤.٣٣٤  ٣٢  معنوي  ٢.٨٦٢  ١٣
  معنوي  ٥.٠٠٢  ٣٣  معنوي  ٤.٧١٦  ١٤
  غیر معنوي  ١.٥٠٣  ٣٤  غیر معنوي  ١.٢٤٢  ١٥
  معنوي  ٣.٠٨٨  ٣٥  معنوي  ٢.٠٨١  ١٦
  معنوي  ٣.٦٥٢  ٣٦  معنوي  ٣.٧٣٩  ١٧
  معنوي  ٤.٢٤٥  ٣٧  معنوي  ٢.٧٦٦  ١٨
  معنوي  ٧.١٧٥  ٣٨  معنوي  ٢.٢٩٤  ١٩

  
  )٢.٠٠= (الجدولیة ) ت(قیمة ) ٥٨( درجة حریة أمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى 

وعــة ممیــزة بــین المجم غیــر )٣٤ ،٣١ ،٢٦، ١٥، ١،١٢( الفقــرات أن مــن الجــدول ویتبــین       
 وبـذلك )٢،٠٠( الجدولیـة البالغـة )t( المحتسبة اصغر من قیمة )t(حیث كانت قیمة العلیا والدنیا 

  .فقرة ) ٣٢(أصبح االختبار 
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   معامل االتساق الداخلي٥-٤-٣
تم استخراج معامل االتساق الـداخلي للوصـول إلـى القـوة التمییزیـة للمواقـف إذ یعـد معامـل 

فــي مجــال التربیــة الریاضــیة لالختبــارات المعرفیــة وهــو الطــرق شــیوعا  أكثــراالتــساق الــداخلي مــن 
 األبعــادمعامــل االرتبــاط بــین المفــردة والمجمــوع الكلــي لالختبــار وكلمــا كــان معامــل ارتبــاط درجــات 

علـى تـوافر االتـساق الـداخلي لالختبـار عالیا مع الدرجة الكلیة لالختبار كان ذلك دلیال ) المحاور(
  .ة الكلیة لالختبار هي المحك للتحقق من الصدق الدرجأنككل حیث 

  ).٦٨، ٢٠٠١فرحات ،(
یبـین ) ٦(رقـم والجـدول قد تم استخدام معامل االرتباط البسیط بیرسـون للتحقـق مـن ذلـك و 

   .ذلك
  )٦(رقم جدول 

  االرتباط بین الفقرة والدرجة الكلیة لالختبار یبین معامل 
  داللة االرتباط  معامل االتساق الداخلي  ت  داللة االرتباط  معامل االتساق الداخلي  ت
  معنوي  ٠.٤٣٤  ١٧  معنوي  ٠.٥٧٢  ١
  معنوي  ٠.٥١٨  ١٨  معنوي  ٠.٦١٣  ٢
  معنوي  ٠.٤١٠  ١٩  معنوي  ٠.٦٠٧  ٣
  معنوي  ٠.٤٩٣  ٢٠  معنوي  ٠.٤٠٢  ٤
  معنوي  ٠.٥٦٩  ٢١  معنوي  ٠.٤٥١  ٥
  معنوي  ٠.٤٤٨  ٢٢  معنوي  ٠.٤٥٣  ٦
  معنوي  ٠.٥٠٧  ٢٣  معنوي  ٠.٤٨٠  ٧
  معنوي  ٠.٥٥٣  ٢٤  معنوي  ٠.٤٥٨  ٨
  معنوي  ٠.٤٩٧  ٢٥  معنوي  ٠.٤٠٢  ٩
  معنوي  ٠.٤٥١  ٢٦  معنوي  ٠.٥٣٩  ١٠
  معنوي  ٠.٥٥٤  ٢٧  معنوي  ٠.٥٢٠  ١١
  معنوي  ٠.٥٧٤  ٢٨  معنوي  ٠.٥٨١  ١٢
  معنوي  ٠.٥٤٤  ٢٩  معنوي  ٠.٣٥١  ١٣
  معنوي  ٠.٥٧٩  ٣٠  معنوي  ٠.٤١٣  ١٤
  معنوي  ٠.٦٣٧  ٣١  معنوي  ٠.٤٤٣  ١٥
  معنوي  ٠.٧٢٣  ٣٢  معنوي  ٠.٤١٧  ١٦

  )٠.٢١٤= (الجدولیة) ر(قیمة ) ٥٨( درجة حریة أمام) ٠.٠٥ (≤معنوي عند مستوى معنویة 
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 جمیــع فقــرات االختبــار تتمتــع باتــساق داخلــي حیــث كانــت أنیظهــر ) ٦(رقــم مـن الجــدول 
 عدد فقرات المقیاس أصبحوبذلك الجدولیة ) ر(جمیع قیم معامل االرتباط معنویة مقارنة مع قیمة 

   ومفتاح التصحیحیبین المقیاس بشكله النهائي) ٣(فقرة والملحق ) ٣٢(بشكله النهائي 
  ثبات االختبار ٥-٣

 الدرجات التي یتم الحـصول علیهـا دقیقـة وخالیـة مـن الخطـأ ومـن أنیعني ثبات االختبار 
 الظـاهرة  أو االتساق الذي یقیس به االختبـارواإلتقان الثبات یشیر إلى مدى الدقة أنالمتفق علیه 

  ).٩٨، ٢٠٠٦رضوان ، (التي وضع من اجلها 
عنــدما تكــون وذلــك بــسبب كــون هــذه المعادلــة تــستخدم ) ألفــا(وقــد اســتخدم الباحــث معادلــة 

وهـو ) ٠.٨٩٨(وقد بلغ معامل الثبـات ) ٢٤٨ ،٢٠٠٤النبهان ،  (إجابات عن الفقرة بعدة اإلجابة
  .معامل ثبات جید لغرض اعتماده في البحث

  بة االستطالعیة التجر ٦-٣
العبـین ، وقـد ) ٦(عینة التجربة االسـتطالعیة والمؤلفـة مـن  قام الباحث بتطبیق االختبار على   

  .دقیقة) ٤٥( هو اإلجابة زمن مستغرق في أقصى إذ كان اإلجابةتم تسجیل زمن االنتهاء من 
  اإلحصائیة المعالجات ٧-٣
الوســط الحــسابي ، ( اإلحــصائیة اآلتیــة تــم اســتخدام الحاســوب اآللــي للحــصول علــى المعالجــات -

  .)  ،النسبة المئویةtاالنحراف المعیاري ، معامل االلتواء ،معامل االرتباط البسیط ،اختبار 
  ) .٣٤٨، ٢٠٠٤النبهان ،( معادلة ألفا-
  : عرض النتائج -٤

م في ضوء نتائج المعالجات اإلحصائیة التي استخدمت في جمیع المراحل التـي مـر بهـا البحـث تـ
ـــــــــــرة واســـــــــــتبعاد ) ٣٢(قبـــــــــــول  ـــــــــــرات وهـــــــــــي ) ٦(فق بمعامـــــــــــل ) ٤٣، ٣١، ٢٦، ١٥، ١٢، ١(فق

 ).٠.٨٩٨( التمییز،وتمییز االختبار المعرفي بمعامل ثبات قدره 
  االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

الت تم التوصل الختبار المعرفة الخططیة لالعبي التایكواندو المتقدمین بعد استیفاء جمیع المعام
 .العلمیة الخاصة ببناء االختبار 

   التوصیات٢-٥
 فــي قیــاس الجانــب المعرفــي الخططــي إلیــهاســتخدم االختبــار المعرفــي الــذي تــم التوصــل 

  .لالعبي التایكواندو
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 ٢٩٠

  المصادر
 اإلحــــــصائیةالتطبیقــــــات ): ١٩٩٩(التكریتــــــي ، ودیــــــع یاســــــین والعبیــــــدي ، حــــــسن عبــــــد  .١

الریاضـــیة ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة الحاســـوب فـــي بحـــوث التربیـــة واســـتخدامات 
 .الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر 

لفئتـــي بنـــاء مقیـــاس المعرفـــة القانونیـــة لالعبـــي التایكوانـــدو ): ٢٠٠٨(رجـــب ، ولیـــد خالـــد  .٢
 .٤٨، العدد١٤الشباب والمتقدمین ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، المجلد

 المدخل إلـى القیـاس فـي التربیـة البدنیـة والریاضـة ):٢٠٠٦(رضوان ، محمد نصر الدین  .٣
 .، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة

 .التایكواندو، دار الكتب ، القاهرة): ٢٠٠٤(زهران ، احمد سعید  .٤

 . القاهرة،التایكواندو ، منشأة المعارف ): ٢٠٠٨ (وآخران إبراهیمالسكري ، خیریة  .٥

، ١ والمقــاییس التربویــة والنفــسیة ، طاالختبــارات: )٢٠٠٦(عــالم ، صــالح الــدین محمــود .٦
 . ، دار الفكر العربي ، القاهرةاألزهركلیة التربیة ، جامعة 

ـــة ): ١٩٩٠(عبـــد الكـــریم ، عفـــاف  .٧ ـــة البدنی ـــتعلم فـــي التربی ـــدریس لل ـــشأة الت والریاضـــة ، من
 .اإلسكندریةالمعارف ، 

ــــدین .٨ ــــ): ٢٠٠٠(عــــالوي ، محمــــد حــــسن ورضــــوان ، محمــــد نــــصر ال ــــي التربی ة القیــــاس ف
 .الریاضیة وعلم النفس الریاضي ، دار الفكر العربي 

 .، جامعة حلوان ، القاهرة١القیاس المعرفي الریاضي، ط): ٢٠٠١(فرحات ، لیلى السید .٩

، دار الـــشروق ١ القیـــاس فـــي العلـــوم الـــسلوكیة ،طأساســـیات): ٢٠٠٤(النبهـــان ، موســـى . ١٠
 .األردنللنشر والتوزیع ، عمان ، 

بناء اختبار معرفي في اللیاقة البدنیة لطالبات كلیة التربیة : )١٩٨١(واصل ، بثینة محمد. ١١
 .اإلسكندریة، جامعة حلوان، ١ ، دراسات وبحوث ،العددباإلسكندریةالریاضیة 

12. Kem Min(1994): Taekwondo،W.T.F. 

13. Kim Jong Rok(1990) : Intent to Taekwondo،P.L،Korea. 

14. Seok Ryun Kim (1998): Taekwondo Teaching Methodology، 
T.H.E.S.I.S. 

15. Shin Jin Cak (1975): Taekwondo (pomse) W.T.F، Nogosam 
dongma po.900. 

16. w.w.w.W.T.F،World Taekwondo Federation (2008). 
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 ٢٩١

  )١(ملحق 
   السادة الخبراء والمختصینأسماءیبین 

  االختصاص  الكلیة  اسم الخبیر  ت
  بایومیكانیك  جامعة الموصل/ الریاضیةكلیة التربیة  ودیع یاسین التكریتي.د.أ  .١
  قیاس وتقویم  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  هاشم احمد سلیمان.د.أ  .٢
  قیاس وتقویم  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  عبد الكریم قاسم غزال.د.م.أ  .٣
   وتقویمقیاس  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  ایثار عبد الكریم غزال.د.م.أ  .٤
  طرائق تدریس  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  طالل نجم عبد اهللا.د.م.أ  .٥
  طرائق تدریس  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  ولید وعداهللا.د.م.أ  .٦
  طرائق تدریس  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  حازم مطرود.د.م.أ  .٧
  قیاس وتقویم  جامعة الموصل/لریاضیةكلیة التربیة ا  ضرغام جاسم.د.م.أ  .٨
  قیاس وتقویم  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  مكي محمود حسین.د.م.أ  .٩
  قیاس وتقویم  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  سبهان محمود الزهیري.د.م.أ  .١٠
  طرائق تدریس  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  ایاد محمد شیت.د.م.أ  .١١
  قیاس وتقویم  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  سعد باسم جمیل.د.م  .١٢
  طرائق تدریس  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  سلوان خالد.د.م  .١٣
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 ٢٩٢

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢(ملحق 

            كلیة التربیة الریاضیة
     جامعة الموصل

  
  استبیان/ م 

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

  
 الخططـــي لالعبـــي بنـــاء مقیـــاس لالختبـــار المعرفـــي "         فـــي النیـــة إجـــراء البحـــث الموســـوم 

فقـرات  ولكونكم من ذوي الخبـرة واالختـصاص أضـع أمـام حـضراتكم "التایكواندو لفئة المتقدمین  
مـدى . ١: یـأتيمـا رأیكـم حـول راجیا منكم  إبداء  والمعد من قبل الباحث األولیةالمقیاس بصورته 

  .وضوح الفقرات
  .مدى مالئمة الفقرات. ٢
  )١-٣-٥-٧ (اإلجابةمالئمة وزن .٣
  

   منها األصح صحیحة ولكن االختیار اإلجابات كافة أنعلما : مالحظة
  

  مع فائق الشكر والتقدیر
  

  الباحث
  محمود شكر صالح.د.م

  
  

  :الثالثياالسم 
  :االختصاص

  :العلمياللقب 
  :التاریخ
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 ٢٩٣

  الخطط الهجومیة : المحور األول 
  تعد أفضل الوقفات في أثناء المباریات في تشكیل الخطط الهجومیة - ١
   وقفة ركوب الحصان -            وقفة التهیؤ - 
   وقفة المشي -        الوقفة األمامیة - 
   وتنفیذ الخطط الهجومیة  إن أكثر المهارات استخداما في  تشكیال- ٢
   الركلة الدائریة -     خلفیة  الركلة ال- 
   الركلة الهاللیة -    الركلة األمامیة - 
  كون من  اذا تأفضل یكون الهجوم  - ٣
   حركتین -      حركة واحدة - 
   أكثر من ثالث -   ثالث حركات - 
  ان أفضل الوقفات إثناء اللعب - ٤
   القفز في المكان -     الوقوف بثبات دون التقدم والتراجع - 
   التحرك یمین ویسار مع تغییر الوقفة -        وف ثابتا مع تحریك الیدین  الوق- 
  الهجوم اخذ نقطة على العب في منطقة محددة ونجح عند - ٥
   تغیر مكان الضربة على الجهة األخرى -       تلعب على نفس المكان - 
    تلعب على نفس المكان ولكن مع تغییر المهارة التي حصلنا فیها على النقطة- 
   تلعب على نفس المكان وبقوة اكبر- 
  إذا كان الالعب المنافس یلعب تغطیة كاملة الوقوف مع غلق الذراعین یؤدي الالعب -٦
   تبدیل مع هجوم ركلة هاللیة وااللتصاق مع الالعب المنافس - 
   ركلة مستقیمة مع ركلة هاللیة وااللتصاق مع المنافس - 
  بنفس الرجل ركلة دائریة أمامیة على الوجه  ركلة هاللیة مع الزحف باألمامیة و - 
   الدوران ثم الهجوم ركلة هاللیة أو دائریة أمامیة - 
  وقفة في المكان یؤدي الالعب إذا كان الالعب المنافس یغییر ال- ٧
   ركلة هاللیة دائریة مع التبدیل -        ركلة الهاللیة مع التبدیل - 
   دائریة مع التبدیل  ركلة-  زحف وركلة هاللیة مع التبدیل - 
  إذا كان الالعب المنافس یلعب باالنسحاب أو بالتراجع یؤدي الالعب - ٨
   دفع ركلة أمامیة مع دبل هاللیة -     زحف وركلة هاللیة أمامیة مع دبل هاللیة - 
   ركلة هاللیة دائریة مع دبل هاللیة -                        دوران مع دبل هاللیة - 
  ب المنافس یتخذ وقفة مع رفع احد القدمین والدفاع بها یؤدي الالعباذا كان الالع- ٩
   زحف للجانب وركلة هاللیة بالرجل األمامیة - زحف لالمام وركلة هاللیة بالرجل األمامیة - 
   ركلة دائریة عكس الرجل -    ركلة أمامیة دائریة على الوجه - 
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 ٢٩٤

     یؤدي الالعبنتظارباال اذا كان الالعب المنافس یلعب دفاع ركلة خلفیة -١٠
   دفع أمامیة مع ركلة دائریة -      دفع أمامیة مع دبل هاللیة - 
   دفع جانبي مع ركلة خلفیة أو دائریة-  ركلة نصف هاللیة مع دبل هاللیة - 
 یؤدي الالعبإذا كان الالعب المنافس ال یعطي فرصة للهجوم من خالل االلتصاق بالالعب -١١

  ركلة هاللیة بقوة مع دبل -   هاللیة دائریة أمامیة على الوجهضربة مستقیمة مع ركلة-
  ركلة هاللیة على الوجه بدون لف الجذع-  ع القفزمدبل هاللیة مع ثالث ركالت -

  إذا الالعب المنافس یلعب دفاع بالحركات األمامیة یؤدي الالعب -١٢
  جل األمامیة وأداء ركلة دائریة قطع جانبي بالر -  ركلة هاللیة بالزحف لالمام مع دبل هاللیة - 
  قطع جانبي بالرجل األمامیة وأداء ركلة هاللیة -   دائریة أمامیة بالزحف على الوجه - 

  الالعب یؤدي من وضعیة الدفاع یغییر  الالعب المنافس كانإذا -١٣
   تغییر الوضع مع أداء ركلة هاللیة بالرجل األمامیة - 
   بالرجل الخلفیة تغییر الوضع مع أداء ركلة هاللیة- 
   ركلة هاللیة بالرجل األمامیة مع تبدیل الالعب - 
   ركلة هاللیة بالرجل الخلفیة مع تبدیل الالعب- 

  الخطط الدفاعیة  : المحور الثاني 
  تعد من أفضل الوقفات في أثناء المباریات في تنفیذ الخطط الدفاعیة - ١
   وقفة التهیؤ-   وقفة المشي - 
   وقفة ركوب الحصان -   الوقفة األمامیة- 
  إن أكثر المهارات استخداما في تشكیل وتنفیذ الخطط الدفاعیة - ٢
   الركلة الدائریة-   الركلة الخلفیة - 
   الركلة الهاللیة -   الركلة الدائریة األمامیة - 
  یتألف افضل الدفاع من - ٣
   حركتین -    حركة واحدة - 
  أكثر من ثالث حركات -  ثالث حركات - 
  مع منافس طویل القامة  في المباریات  ةتقابلاذا العب الیتخذ - ٤
   یقف بعید عن الالعب -             یقف قریب من الالعب- 
   یقف مسافة اعتیادیة من الالعب -   یقف مسافة متوسطة من الالعب - 

  عندما یكون الالعب في نهایة الملعب حتى یتجنب الخروج من الملعب علیه اداء الدفاع األتي -٥
   التجنب مع أداء الركلة الخلفیة -    التجنب مع أداء الركلة الهاللیة - 
   التجنب مع أداء الركلة المستقیمة  -  التجنب مع أداء الركلة الدائریة- 
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 ٢٩٥

   بالرجل الیسرى یؤدي الالعب الركلة الهاللیة عندما یهاجم الالعب المنافس ب- ٦
  یمنى  زحف للجانب مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل ال- 
   زحف للخلف مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الیمنى- 
   زحف للجانب مع أداء  الركلة الدائریة األمامیة بالرجل الیمنى- 
   زحف للخلف مع أداء الركلة الدائریة بالرجل الیسرى - 
  عندما یهاجم الالعب المنافس بالرجل االمامیة الیساریة یؤدي الالعب - ٧
   تغییر الوقفة بوضع الرجل الیمنى لإلمام -        لیمنى  ركلة خلفیة بالرجل ا- 
   دبل هاللیة البدایة بالرجل الیمنى-  ركلة أمامیة دائریة بالرجل الیمنى - 
  بالركلة الخلفیة بالرجل الیمنى یؤدي الالعب عندما یهاجم الالعب المنافس - ٨
    زحف للجانب مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الیمنى - 
  للخلف مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الیمنى زحف - 
   زحف للجانب مع أداء الركلة الدائریة األمامیة بالرجل الیمنى - 
   زحف للجانب مع أداء الركلة الدائریة األمامیة بالرجل الیسرى- 
  عندما یهاجم الالعب المنافس بالرجل الخلفیة الیمنى یؤدي الالعب - ٩
   ركلة هاللیة بالرجل الیمنى -  رجل الیسرى  تغییر الوقفة إلى وقفة بال- 
   دبل هاللیة بدایة بالرجل الیمنى -            ركلة خلفیة بالرجل الیسرى - 

  ركلة هاللیة دائریة بالیسرى یؤدي الالعبعندما یهاجم الالعب المنافس  -١٠
   ركلة دائریة بالرجل الیمنى -            ركلة خلفیة بالرجل الیمنى - 
   دفع بالركل أمامي بالرجل الیمنى-  هاللیة دائریة بالرجل الیسرى  ركلة - 

  ركلة مستقیمة على الوجه بالیمنى یؤدي الالعب عندما یهاجم الالعب المنافس -١١
  ركلة هاللیة دائریة بالیمنى -         ركلة دائریة یسرى -
  لجانب ركلة هاللیة بالیمنى بالیمنى مع زحف ل-ركلة هاللیة بالیمنى -

   ركلة دائریة بالیمنى یؤدي الالعب عندما یهاجم الالعب المنافس -١٢
   الركلة الخلفیة بالرجل الیسرى -         دفع أمامي بالرجل الیمنى - 
   ركلة دائریة أمامیة بالیمنى -   دبل هاللیة البدایة بالرجل الیمنى - 

   لعب یؤدي الالعبقطع بالرجل الیمنى ثم یعندما یهاجم الالعب المنافس  -١٣
   تجنب مع أداء ركلة أمامیة دائریة بالیمنى -     تجنب مع أداء ركلة هاللیة بالیمنى- 
   الزحف لإلمام مع أداء ركلة هاللیة بالیمنى -  تجنب مع أداء ركلة  دائریة أمامیة بالیمنى- 
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 ٢٩٦

  بحركات عالیة على الوجه یؤدي الالعبعندما یهاجم الالعب المنافس  -١٤
  ون قریب من الالعب المنافس مع أداء ركلة هاللیة  یك- 
   یكون قریب من الالعب المنافس مع أداء دبل هاللیة- 
   یكون بعید من الالعب المنافس مع أداء ركلة هاللیة - 
   یكون بعید من الالعب المنافس ویلعب بالرجل األمامیة - 

   جه بالیمنى یؤدي الالعببالركلة المستقیمة على الو عندما یهاجم الالعب المنافس  -١٥
   ركلة هاللیة دائریة بالیمنى -    ركلة دائریة بالیسرى - 
   ركلة هاللیة بالیمنى مع الزحف للجانب -      ركلة هاللیة  بالیمنى- 

  في المباریاتأفضل أنواع الدفاع ان -١٦
    بالذراعین من خالل استخدام أوضاع الدفاع المختلفة - 
  دام حركات القطع  بالرجلین من خالل استخ- 
 بالرجلین من خالل أداء الركالت المناسبة بالذراعین والرجلین من خالل أداء الركالت  - 

  والضربات المناسبة 
  بعد تنفیذ تكنیك هجوميلدفاع طریقة لن أفضل ا-١٧
    حظن الالعب بالیدین حتى ال یستطیع رد الهجوم - 
   أداء أي حركة إضافیة - 
  بر قدر ممكن حتى ال یستطیع الرد  التقرب من الالعب ألك- 
   أداء ضربة مستقیمة على واقیة الصدر كأحد أسالیب التغطیة - 

  ان افضل الوقفات لغرض الدفاع بالنسبة لحركات الیدین-١٨
   الدفاع لألسفل بالذراع األمامیة والدفاع للوسط بالذراع الخلفیة - 
   ترك الیدین حرة - اعین   الدفاع لألسفل بالذر -     الدفاع للوسط  بالذراعین- 

  اذا كان الالعب المنافس یلعب بنفس الرجل اكثر من مهارة في ان واحد یقوم الالعب -١٩
   حركات خلفیة أو دائریة -  أكثر من مهارة حركات مضادة عكس االتجاه بان واحد - 
   اخذ وضع دفاع أسفل بالذراع وأداء الركلة أو المهارة بان واحد مع حركة الدفاع - 
   حركات مضادة بنفس االتجاه - 

  إذا كان الالعب المنافس یلعب دبل هاللیة حركتین فأكثر یؤدي الالعب -٢٠
   قطع أو دفع بالرجل األمامیة -         ركلة هاللیة بقوة بان واحد - 
  على الوجه ) هزازة(  ركلة مستقیمة -   حركات خلفیة أو دائریة باتجاهین - 
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 ٢٩٧

س یلعب ركلة هاللیة أو دائریة أمامیة مع الزحف بالرجل األمامیة إذا كان الالعب المناف-٢١
  یؤدي الالعب 

  بالرجل األمامیة على الوجه ) هزازة(  ركلة مستقیمة -  ركلة هاللیة مضادة بالرجل الخلفیة - 
   ركلة هاللیة مضادة أو دائریة أمامیة بالزحف بالرجل األمامیة - 
   على الوجه بالرجل األمامیة   ركلة هاللیة دائریة أمامیة مضادة- 

إذا كان الالعب المنافس یلعب ركلة هاللیة ودبل أمامیة دائریة مع القفز بالرجل الثانیة -٢٢
  یؤدي الالعب 

  قطع بعد الركلة األولى  وأ دفع -   ركلة خلفیة بعد الركلة األولى - 
    ركلة هاللیة ثم دفع أو قطع - 
  یسار×یمین أویسار×اء الركلة الهاللیة األمامیة یمین الضرب بالقبضة على واقیة الصدر وأد- 

اذا كان الالعب المهاجم یلعب هجوم مركب یتالف من ركلة هاللیـة ونـصف دائریـة وركلـة -٢٣
  دائریة یؤدي الالعب

   ركلة خلفیة في اثناء الهجوم اثناء الركلة الهاللیة نصف دائریة على واقیة الصدر - 
  لهجوم بعد العاللیة نصف دائریة  دفع ركلة امامیة في اثناء ا- 
   ركلة هاللیة مع زحف للجانب اثناء الركلة الدائریة - 
   ركلة دائریة بعد الركلة الهاللیة نصف دائریة  - 

  اذا كان الالعب المهاجم یلعب ركلة نصف دائریة امامیة یؤدي الالعب -٢٤
    تجنب مع اداء ركلة هاللیة على وسط الجسم - 
  لة دائریة امامیة على الوجه  تجنب مع اداء رك- 
   اداء الركلة الهاللیة مع الزحف لالمام عن وسط الجسم - 
   اداء الركلة الدائریة االمامیة على الوجه بالرجل االمامیة - 

  واحد یؤدي الالعب × اذا كان الالعب المهاجم یلعب ركلة هاللیة واحد -٢٥
   الهجوم ركلة دائریة في وسط-   ركلة خلفیة في وسط الهجوم - 
  واحد×  ركلة هاللیة عكس الهجوم واحد-  ركلة هاللیة في وسط الهجوم- 
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 ٢٩٨

  )٣(الملحق 
  أسئلة االختبار المعرفي

  الخطط الهجومیة : المحور األول 
   إن أكثر المهارات استخداما في  تشكیل وتنفیذ الخطط الهجومیة - ١
       الركلة الخلفیة - 
   الركلة الدائریة - 
  یة  الركلة األمام- 
   الركلة الهاللیة - 
   إن أفضل أنواع الهجوم  یكون من  - ٢
   حركة واحدة - 
   حركتین - 
   ثالث حركات - 
   أكثر من ثالث - 
  ان أفضل الوقفات في إثناء اللعب - ٣
   الوقوف بثبات دون التقدم والتراجع - 
   القفز في المكان - 
   الوقوف ثابتا مع تحریك الیدین - 
  تغییر الوقفة  التحرك یمین ویسار مع - 
  عند نجاح الهجوم واخذ نقطة على الالعب  - ٤
   تلعب على نفس المكان - 
   تغیر مكان الضربة على الجهة األخرى - 
   تلعب على نفس المكان ولكن مع تغییر المهارة التي حصلنا فیها على النقطة - 
   تلعب على نفس المكان وبقوة اكبر- 
كاملـة الوقـوف مـع غلـق الجـسم بالـذ راعـین  یـؤدي إذا كان الالعـب المنـافس یلعـب تغطیـة -٥

  الالعب المهاجم
   تبدیل مع هجوم ركلة هاللیة وااللتصاق مع الالعب المنافس - 
   ركلة مستقیمة مع ركلة هاللیة وااللتصاق مع المنافس - 
   ركلة هاللیة مع الزحف باألمامیة وبنفس الرجل ركلة دائریة أمامیة على الوجه - 
  لهجوم ركلة هاللیة أو دائریة أمامیة  الدوران ثم ا- 
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 ٢٩٩

  إذا كان الالعب المنافس یغییر الوقفة في المكان یؤدي الالعب المهاجم - ٦
   ركلة الهاللیة مع التبدیل - 
   ركلة هاللیة دائریة مع التبدیل - 
   زحف وركلة هاللیة مع التبدیل - 
   ركلة دائریة مع التبدیل - 
  نسحاب أو بالتراجع یؤدي الالعب المهاجم دبلإذا كان الالعب المنافس یلعب باال - ٧
   زحف وركلة هاللیة أمامیة مع دبل هاللیة - 
   دفع ركلة أمامیة مع دبل هاللیة - 
   دوران مع دبل هاللیة - 
   ركلة هاللیة دائریة مع دبل هاللیة - 
  یعد افضل انواع الهجوم ضد وقفة القطع  - ٨
  ة  زحف لالمام وركلة هاللیة بالرجل األمامی- 
   زحف للجانب وركلة هاللیة بالرجل األمامیة - 
   ركلة أمامیة دائریة على الوجه - 
   ركلة دائریة عكس الرجل - 
  ان افضل انواع الهجوم ضد مدافع یلعب باالنتظار  - ٩
   دفع أمامیة مع دبل هاللیة - 
   دفع أمامیة مع ركلة دائریة - 
   ركلة نصف هاللیة مع دبل هاللیة - 
   ركلة خلفیة أو دائریة دفع جانبي مع- 

إذا كان الالعب المنافس ال یعطي فرصة للهجوم من خالل االلتـصاق بالالعـب فـان -١٠
  الالعب المهاجم یؤدي

  ضربة مستقیمة مع ركلة هاللیة دائریة أمامیة على الوجه-
  ع القفز؟دبل هاللیة مع ثالث ركالت -
  ركلة هاللیة على الوجه بدون لف الجذع-
   هاللیة بقوة مع دبل ركلة-

  إذا غیر الالعب المنافس من وضعیة الدفاع فان الالعب المهاجم یؤدي-١١
   تغییر الوضع مع أداء ركلة هاللیة بالرجل األمامیة - 
   تغییر الوضع مع أداء ركلة هاللیة بالرجل الخلفیة- 
   ركلة هاللیة بالرجل األمامیة مع تبدیل الالعب - 
  لخلفیة مع تبدیل الالعب ركلة هاللیة بالرجل ا- 
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  الخطط الدفاعیة  : المحور الثاني 
  تعد من أفضل الوقفات في أثناء المباریات في تنفیذ الخطط الدفاعیة -١٢
   وقفة المشي - 
   وقفة التهیؤ- 
   الوقفة األمامیة- 
   وقفة ركوب الحصان - 

  یتألف افضل الدفاع من -١٣
   حركة واحدة - 
   حركتین - 
   ثالث حركات - 
  ثر من ثالث حركات أك- 

  یجب ان یكون مكان الالعب المدافع اذا تقابل مع منافس طویل القامة  -١٤
   یقف قریب من الالعب- 
   یقف بعید عن الالعب - 
   یقف مسافة متوسطة من الالعب - 
   یقف مسافة اعتیادیة من الالعب - 

علیه اداء الدفاع عندما یكون الالعب في نهایة الملعب وحتى یتجنب الخروج من الملعب -١٥
  األتي 

   التجنب مع أداء الركلة الهاللیة - 
   التجنب مع أداء الركلة الخلفیة - 
   التجنب مع أداء الركلة الدائریة- 
   التجنب مع أداء الركلة المستقیمة  - 

  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة الهاللیة  -١٦
  منى  زحف للجانب مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الی- 
   زحف للخلف مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الیمنى- 
   زحف للجانب مع أداء  الركلة الدائریة األمامیة بالرجل الیمنى- 
   زحف للخلف مع أداء الركلة الدائریة بالرجل الیسرى - 

  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة المستقیمة-١٧
   ركلة خلفیة بالرجل الیمنى - 
  ة بوضع الرجل الیمنى لإلمام  تغییر الوقف- 
   ركلة أمامیة دائریة بالرجل الیمنى - 
   دبل هاللیة البدایة بالرجل الیمنى- 
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 ٣٠١

  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة الدائریة االمامیة-١٨
   زحف للجانب مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الیمنى - 
  ى زحف للخلف مع أداء الركلة الهاللیة بالرجل الیمن- 
   زحف للجانب مع أداء الركلة الدائریة األمامیة بالرجل الیمنى - 
   زحف للجانب مع أداء الركلة الدائریة األمامیة بالرجل الیسرى- 

  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة الخلفیة-١٩
   تغییر الوقفة إلى وقفة بالرجل الیسرى - 
   ركلة هاللیة بالرجل الیمنى - 
   الیسرى  ركلة خلفیة بالرجل- 
   دبل هاللیة بدایة بالرجل الیمنى - 

   تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة الهاللیة الدائریة-٢٠
   ركلة خلفیة بالرجل الیمنى - 
   ركلة دائریة بالرجل الیمنى - 
   ركلة هاللیة دائریة بالرجل الیسرى - 
   دفع بالركل أمامي بالرجل الیمنى- 

  عن الركلة الهاللیة مزدوجة بالقفزتعد من أفضل أنواع الدفاع  -٢١

  ركلة دائریة یسرى -
  ركلة هاللیة دائریة بالیمنى -
  ركلة هاللیة بالیمنى بالیمنى مع زحف للجانب -ركلة هاللیة بالیمنى -

  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة قطع جانبي-٢٢
   دفع أمامي بالرجل الیمنى - 
  رى  الركلة الخلفیة بالرجل الیس- 
   دبل هاللیة البدایة بالرجل الیمنى - 
   ركلة دائریة أمامیة بالیمنى - 

  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة اللعب بالرجل الخلفیة-٢٣
   یكون قریب من الالعب المنافس مع أداء ركلة هاللیة - 
   یكون قریب من الالعب المنافس مع أداء دبل هاللیة- 
  فس مع أداء ركلة هاللیة  یكون بعید من الالعب المنا- 
   یكون بعید من الالعب المنافس ویلعب بالرجل األمامیة - 
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  تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة األمامیة -٢٤
   ركلة دائریة بالیسرى - 
   ركلة هاللیة دائریة بالیمنى - 
   ركلة هاللیة  بالیمنى- 
   ركلة هاللیة بالیمنى مع الزحف للجانب - 

  )قریب جدا ( أنواع الدفاع عن الركلة ضد العب مالحق یلعب تعد من أفضل -٢٥
   بالذراعین من خالل استخدام أوضاع الدفاع المختلفة - 
   بالرجلین من خالل استخدام حركات القطع - 
 بالرجلین من خالل أداء الركالت المناسبة بالذراعین والرجلین من خالل أداء الركالت  - 

  والضربات المناسبة 
   أفضل أنواع الدفاع عن الركلة یلعب ركالت عالیة تعد من-٢٦
   حظن الالعب بالیدین حتى ال یستطیع رد الهجوم - 
   أداء أي حركة إضافیة - 
   التقرب من الالعب ألكبر قدر ممكن حتى ال یستطیع الرد - 
   أداء ضربة مستقیمة على واقیة الصدر كأحد أسالیب التغطیة - 

  ن اللعب زحف بالرجل األمامیة تعد من أفضل أنواع الدفاع ع-٢٧
   أكثر من مهارة حركات مضادة عكس االتجاه بان واحد - 
   حركات خلفیة أو دائریة - 
   اخذ وضع دفاع أسفل بالذراع وأداء الركلة أو المهارة بان واحد مع حركة الدفاع - 
   حركات مضادة بنفس االتجاه - 

  ن فأكثر یؤدي الالعب إذا كان الالعب المنافس یلعب دبل هاللیة حركتی-٢٨
   قطع أو دفع بالرجل األمامیة -    ركلة هاللیة بقوة بان واحد - 
  على الوجه ) هزازة(  ركلة مستقیمة -   حركات خلفیة أو دائریة باتجاهین - 

إذا كان الالعب المنافس یلعب ركلة هاللیة أو دائریة  أمامیة مع الزحف بالرجل األمامیة -٢٩
  یؤدي الالعب 

    هاللیة مضادة بالرجل الخلفیة ركلة - 
   ركلة هاللیة مضادة أو دائریة أمامیة بالزحف بالرجل األمامیة- 
    ركلة هاللیة دائریة أمامیة مضادة على الوجه بالرجل األمامیة - 
  بالرجل األمامیة على الوجه ) هزازة(  ركلة مستقیمة - 
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 ٣٠٣

ة دائریة مع القفز بالرجل الثانیة إذا كان الالعب المنافس یلعب ركلة هاللیة ودبل أمامی-٣٠
  یؤدي الالعب 

   ركلة خلفیة بعد الركلة األولى - 
  و قطع بعد الركلة األولى أ دفع - 
   ركلة هاللیة ثم دفع أو قطع - 
  یسار×یمین أویسار× الضرب بالقبضة على واقیة الصدر وأداء الركلة الهاللیة األمامیة یمین- 

  كلة نصف دائریة امامیة یؤدي الالعب اذا كان الالعب المهاجم یلعب ر -٣١
   تجنب مع اداء ركلة هاللیة على وسط الجسم - 
   تجنب مع اداء ركلة دائریة امامیة على الوجه - 
   اداء الركلة الهاللیة مع الزحف لالمام عن وسط الجسم - 
   اداء الركلة الدائریة االمامیة على الوجه بالرجل االمامیة - 

  واحد یؤدي الالعب × اجم یلعب ركلة هاللیة واحد اذا كان الالعب المه-٣٢
   ركلة خلفیة في وسط الهجوم - 
   ركلة دائریة في وسط الهجوم- 
   ركلة هاللیة في وسط الهجوم- 
 واحد×  ركلة هاللیة عكس الهجوم واحد- 
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  مفتاح التصحیح
  الخطط الهجومیة

٢ ، ١ ، ٣ ، ٤( .١.( 
٤، ٣، ٢ ، ١( .٢.( 
٤، ١، ٢، ٣( .٣.( 
٢، ١، ٣ ، ٤( .٤.( 
٣ ، ٤، ٢، ١( .٥.( 
٤ ،٢ ، ٣ ، ١( .٦.( 
٣ ، ١ ، ٢ ، ٤( .٧.( 
٤ ، ١ ، ٣ ، ٢( .٨.( 
٢ ، ٣ ، ٤، ١( .٩(. 

١ ، ٣ ، ٢ ، ٤ (.١٠.( 
٢ ، ١ ، ٣ ، ٤(.١١.( 

 الخطط الدفاعیة
٣ ، ١ ، ٢ ، ٤(.١٢.( 
١، ٤ ، ٣ ، ٢(.١٣.( 
٢، ٤، ٣ ، ١(.١٤.( 
٤، ٣، ٢ ، ١(.١٥.( 
٤ ،٣، ١، ٢(.١٦.( 
١، ٢، ٤، ٣(.١٧.( 
٢، ١، ٤، ٣(.١٨.( 
١ ، ٢ ، ٣ ، ٤(.١٩.( 
٣، ٢ ، ٤ ، ١(.٢٠.( 
١ ، ٣ ، ٢ ، ٤(.٢١.( 
٢ ، ٤ ، ٣ ، ١(.٢٢.( 
١ ، ٣ ، ٤ ، ٢(.٢٣.( 
٣ ، ١ ، ٤ ، ٢(.٢٤.( 
١، ٢، ٤، ٣(.٢٥.( 
١، ٢، ٤، ٣(.٢٦.( 
٣ ، ١ ، ٤ ، ٢(.٢٧.( 
١ ، ٢ ، ٣ ، ٤(.٢٨.( 
٣، ٤، ٢ ، ١(.٢٩.( 
١، ٤ ، ٣ ، ٢(.٣٠.( 
٣ ، ١ ، ٤ ، ٢(.٣١.( 
٣ ، ٢ ، ٤، ١(.٣٢.( 
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