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   صالح الدینكلیة التربیة الریاضیة جامعة 

  
  الملخص

  هدف البحث  
، وثـم تحدیـد درجـات ومـستویات وٕاناثاالتعرف على اختبارات بطاریتي اللیاقة البدنیة ذكورا   

 كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، األولـــىالـــسنة الدراســـیة  اللیاقـــة البدنیـــة لطلبـــة اختبـــارمعیاریـــة لبطـــاریتي 
    جامعة صالح الدین

كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة في  األولىنة الدراسیة الس طلبة على عینة البحث اشتملت  
-٢٠٠٦ الدراسـيللموسـمطالبة  ) ٤٥( طالب و  ) ٧٥( بلغت العینة و صالح الدین ذكورا وٕاناثا 

٢٠٠٧.  
 االختبارات  وقد استخدم الباحث ألداء ستة عشر طالبا بسبب عدم حضورهم استبعادتم و 

  -:یأتيما لیل النتائج توصل الباحث الى  المسحي وبعد تحباألسلوبالمنهج الوصفي 
 تم تحدید درجات ومستویات ومعیاریة لبطاریتي اختبار اللیاقة البدنیة  طالب وطالبات   -
ثـــم ) متوســـط(حققـــت عینـــة الـــذكور فـــي اغلـــب االختبـــارات نـــسبًا عالیـــة فـــي المـــستوى المعیـــاري  -

 المــستوى المعیــاري األخیــرةالمرتبــة وثــم المــستوى المعیـاري مقبــول وب) جیــد (المـستوى المعیــاري  
 ضعیف 

ثـــم ) متوســـط( فـــي اغلـــب االختبـــارات نـــسبًا عالیـــة فـــي المـــستوى المعیـــاري اإلنـــاثحققـــت عینـــة  -
 المــستوى المعیــاري األخیــرةوثــم المــستوى المعیـاري مقبــول وبالمرتبــة ) جیــد (المـستوى المعیــاري  

 ضعیف
 ).جید جداً  (لم تحقق العینة اي نسبة في المستوى المعیاري -

  -:یاتيوأوصى الباحث بما   
  . مستوى اللیاقة البدنیة للطالب لتقویماعتماد الدرجات والمستویات المعیاریة  -
اشعار الطالب بالـدرجات والمـستویات المعیاریـة لكـل واحـد مـنهم للتعـرف علـى مـستواه الحقیقـي  -

 .والعمل على تطویر مستواه وتحسین االنجاز
 
 

––– 
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ABSTRACT 
 

Limitation of scores and Levels of battery standards for 
physical fitness(Surrey study on freshmen of physical 

education college ,university of salaaming  
 

By 
  Dr .Thaair . A . Augustine 

university of salaaming / College of Physical Education 
Purpose of the Study  
1- To identify on standard scores of battery for physical fitness test for 

both girls and boys . 
2- Limitation of scores and and levels of battery standard scores for 

physical fitness test of fresh men at the college physical education in 
the university of salaaming . 

Methodology 
1- A sample of (75) male students and (45) female students from 

college of physical education college ,university of salaaming were 
used as an in strumpet in this study (2006-2007). 

2- Descriptive study was used in this study . 
3- The study analyzed by using certain statistical methods . 
Conclusions and recommendations  

On the basis of analysis of the data ,the following conclusions were 
presented : 
1- The study pointed out scores and levels of battery for physical 

fitness test for both boys and girls . 
2- The study achieved of most of tests in the standards level 

( medium) then (good) then (acceptance) and then (poor) level for 
boys . 

3- The study achieved of most of tests of high level standard 
( medium) ,(good), (poor) level for girls. 

4- The study did not achieve any level of standard of (very good) . 
The study recommended; 
1- Scores and standard levels should be adopted for evaluation of 

physical fitness for boys. 
2- Teaching physical fitness course should be evaluated for more 

development .  
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  التعریف بالبحث - ١
   المقدمة واهمیة البحث١-١

 یكون بحاجة ملحة الى وسائل والتكنولوجیانة نأن المجتمع الذي سیطرت علیه االلة والمك
واسالیب تقویمیة وان القیاس واالختبار یعدان من هذه الوسائل واالسالیب وذلك للوقوف على 

مراد دراستها سواء كانت تشخیص حالتها ومستوى الفرد اوالطالب او الریاضي من الناحیة ال حالة
  .الخ... النفسیة ام المهاریة امالبدنیة 

وهذا یتطلب الى موضوعیة عالیة یجب ان تتوفر في كل اختبار جید والتي تعني وصف 
 كلیة التربیة الریاضیة  لكونونظراً  ،قدرات الفرد كما هي موجودة فعال اي وصف وضعه الراهن

ویة الریاضیة التي تهتم بالطالب من الناحیة البدنیة والفكریة والمهاریة مؤسسات التربال هي احدى
في كافة مجاالتها فیجب ان یكون هناك وسائل  التي تسعى الى ایجاد وتطبیق الموضوعیة البحتة

  الباحث الى ایجاد اىتر  الفتقار كلیة التربیة الریاضیة هذه الوسائل أتقویمیة للطالب ونظراً 
ت معیاریة لقیاس مستوى اللیاقة البدنیة لطالب كلیة التربیة الریاضیة من خالل مستویات و درجا

،والتي تعد صادقة ونقیة )١(بطاریة اختبار اللیاقة البدنیة  المستخرجة بطریقة التحلیل العاملي
ولكون مجتمع  كلیة التربیة الریاضیة لجامعة صالح الدین في اربیل یختلف عن باقي 

والتكوین الجسمي فال بد ان یكون له معاییر والتضاریس  العادات والتقالیدالمجتمعات بطبیعة 
ومستویات خاصة لكي یمكن مقارنته بنفسه وبغیره وبمجتمعات اخرى اذا تطلب االمر ذلك 
فالدرجة المعیاریة هي الوسیلة التي توضح العالقة بین انحراف درجة الریاضي عن الوسط  

وكل ما ذكر اعاله هو ، اف المعیاري لتوزیع درجات المجموعةالحسابي للمجموعة وبین االنحر 
شئ اساسي ومهم یحتاجه المعلم والمدرب للتعرف  على  مستوى التالمیذ او الالعبین لتفسیر 
ذلك االداء المكانیة تشخیص الحالة وعالجها اذا تطلب االمر ذلك وتكمن  اهمیة البحث في 

  .موضوعیة دقیقة وقوف على حالة الطالب الراهنة بصورةتقویم والال عملیة مساعدة المدرسین في
   مشكلة البحث ٢-١

 العتماد المدرسین في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة صالح الدین على وسائل نظراً 
 والعتمادهم على التقویم الذاتي والفتقار الكلیة الى مطبقة على عینات غیر مجتمع البحثتقویمیة 

  ولكي یكون التقویم اكثر فاعلیةاریة لتحدید مستوى الطالب بدنیاً استخدام الدرجات المعی

                                                 
بناء بطاریتي اختبار اللیاقة البدنیة وقدرتهما على التنبؤ  بمستوى التحصیل العملـي  : د اوغسطینثائرعبد األح) ١(

كلیــة ، دكتــوراه غیــر منــشورةةأطروحــ: (فــي بعــض الــدروس لطلبــة كلیــة التربیــة الریاضــیة  فــي جامعــة صــالح الــدین
  )٢٠٠٤،جامعة صالح الدین،التربیة الریاضیة 
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 ١١٠

السنة الدراسیة الباحث الى استخراج وایجاد مستویات ودرجات معیاریة لطلبة اى تر أ، وموضوعیة
  .كلیة التربیة الریاضیة/ األولى

  : هدف البحث٣-١
السنة الدراسیة طلبة تحدید درجات ومستویات معیاریة لبطاریة اختبار اللیاقة البدنیة ل 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦ صالح الدین للعام الدراسي  كلیة التربیة الریاضیة  جامعةاألولى
  : مجاالت البحث ٤-١
  .األولىالسنة الدراسیة  -ة طلبة كلیة التربیة الریاضی :المجال البشري ١-٤-١
  .٣٠/٤/٢٠٠٧ لغایة ٢٦/٣/٢٠٠٧ منابتدًا الفصل الدراسي الثاني  :ألزمانيالمجال  ٢-٤-١
جامعــة – القاعــة الداخلیــة والملعــب الخــارجي لكلیــة التربیــة الریاضــیة :المجــال المكــاني ٣-٤-١

  صالح الدین
  الدراسات النظریة والدراسات المشابهة - ٢
   الدراسات النظریة١-٢
  : التقویم  مفهوم١-١-٢

نما یتعدى  أي قدر قیمته فعندما نقوم شیئا النقتصر فقط باعطاء الشئ وزنا واء الشيقوم
اصدار احكام على قیمة االشیاء او ( فالتقویم یتضمن يءإلى إصدار الحكم على ذلك الش

  .)١() إلى مفهوم التحسین  اوالتعدیل أو التطویراالشخاص اوالموضوعات ویمتد أیضاً 
 یعني التحقق من  وزنه والتقویم في قاموس ویبسترفالتقویم في اللغة یعني  قیمة الشئ او

 اثناء  في نتائج االختبارات والمقاییس التي یتم  الحصول علیهاأساستقویم یتم على  وال،قیمة
  .تطبیقها على العینة

 الى طالب وزنا وهذا یعني بأن الأعطاه أي طالبقوم المعلم اداء ال،في التقویم التربوي 
وك  مدى احدث تغیرات في سلأياي حد استطاع االفادة من عملیة التعلیم المدرسیة والى 

وهذا یعني ان ، االجتماعیة  و في اكتساب مهارات وصفات في مواجهة  المشكالت طالبال
 ودرجة تحصیله وتفاعله ومدى طالبالتقویم  هو مؤشر یسلط الضوء على الحالة التعلیمیة لل

التقویم یساعدنا على  تحقیق البرامج لالهداف المرسومة وفي هذا الخصوص یقول روثني ان
  التدریس واثره ویجعلنا نتشكك في قیمة المناهج التعلیمیة تقدیر فاعلیة 

                                                 
القـــاهرة ، دار الفكــــر (  ،٣ ،ط١س والتقـــویم فــــي التربیـــة البدنیـــة والریاضــــیة ،جمحمـــد صـــبحي حــــسانین، القیـــا )١(

 ٣٨-٣٧ص )١٩٩٥العربي، 
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 ١١١

  نقاط الضعف  وبعدها  یمكننا التعدیل والمراجعة او رفض تلك المناهج على أظهاروكذلك  
  .١اعتبار انها غیر فعالة

عبین ثم القرار ال الداء الطالب والأما التقویم في التربیة البدنیة الریاضیة یتضمن تقدیراً 
، جیده ام غیر جیده اى هو الوضع الراهن لالعب او الطالب سواء كانت النتیجة على ذلك 

والتقویم الیقتصر على مستوى الطالب او الالعب وانما الوقوف على البرامج والمناهج وطرق 
وأسالیب التعلیم والتدریس واالمكانات وهذا یعني ان التقویم هو الوسیلة للتقدم والرقي واظهارنقاط 

 لان تقومها وبهذا  الصدد یقو لقوة واعطاء الحلول المناسبة والعلمیة للحالة التى ترید الضعف وا
م القیاس والتقویم امریبدو حتمیا اذا ما اردنا ان نعرف مدى ا استخدعن التقویم والقیاس ً ) بوشر(

برامج   هذه ال انواذا اردنا التحقق من  تدرس ومایتم عن طریقها،  فاعلیة البرامج التي أوفائدة
 اصدار حكم وقد عرف بلوم  التقویم على انهً  )١(تحقق فعال االغراض الموضوعة من اجلها ً 

الخ وانه یتضمن ...........المواد، الطرق، الحلول ،االعمال،االفكارلغرض ما على قیمة 
   ٢لتقدیر مدى كفایة االشیاء  ودقتها وفعالیتهاً  استخدام المحكات  المستویات  والمعاییر

  أنواع التقویم   ٢-١-٢
   :هناك عدة انواع من التقویم

   التقویم الموضوعي   ١- ٢- ١- ٢
هو التقویم الذي یتضمن اصدار احكام على نتائج االختبارات وان الطرق الموضوعیة 
التي توصلنا للوصول الى هذه النتائج هي اما عن طریق المعاییر او المستویات او المحكات 

  -:یأتيوكما 
  اییر   المع- اوال

أن درجات الخام التي نحصل علیها من تطبیق االختبارات لیس لها اي معنى او مدلول 
اال اذا رجعنا الى معیار یفسر هذه الدرجات فیمكن من خالله ان یوضح موقع الشخص بالنسبة  
لمجموعته وهل هو ضعیف  او  متوسط  او فوق الوسط وماهو موقعه بالنسبة القرانه في 

هي النتیجة االصلیة المشتقة من تطبیق االختبارات قبل ان تعالج لدرجة الخام االمجموعة، ف
 مد علیها عملیة تقنین االختباراتاحصائیا، وللوصول الى المعاییر وهي احدى االسس التي تعت

وللحصول على درجات معیاریة یجب ان یكون لدینا عینة وانحراف معیاري ووسط حسابي ومن 
  )الدرجة التائیة، الدرجة الزادیة، الدرجة المئینیة (ریةانواع الدرجات المعیا

     المستویات–ثانیا  

                                                 
عم ان ،دار الم  سیرة للن  شر  ( ،٢س امي  محم  د  ملح م؛ لقی  اس  والتق  ویم  ف ي التربی  ة الریاض یة وعل  م ال  نفس ، ط 1

 .)٤٠،ص٢٠٠٢،والتوزیع
  )٤٢ – ٣٩، ص ١٩٩٥(  ،مصدر سبق ذكرهمحمد صبحي حاسنین ؛   2
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 ١١٢

   تتشابه المستویات مع المعاییر على انها اسس داخلیة للحكم على الظاهرة قید الدراسة 
  .او موضوع التقویم ولكنها تختلف في جانبین

   Qualityتأخذ الصورة الكیفیة  -أ
 تكون علیه الظاهرةیجب ان  تحدد في ضوء ما -ب

وكما نعلم ان المستویات تستخدم بشكل كبیر في المجال الریاضي مثل المستویات التي 
تحددها كلیات التربیة الریاضیة لقبول الطلبة من خریجي او حاصلي على شهادة االعدادیة حیث 

اختبارات تشترط هذه الكلیة بنجاح الطالب بدرجة معینة وكذلك ضرورة تجاوزه لمستوى معین من 
  .١ه الطبیةی كفافضًال عناللیاقة البدنیة 

    المحكات -ثالثا
المحكات أسس خارجیة للحكم على الظاهرة موضوع التقویم وقد تأخذ الصیغة الكمیة او 

من افضل الوسائل المستخدمة في الحكم على صدق االختبارات، ) المیزان(الشكلیة ویعد المحك 
 اختبار لقیاس اللیاقة الحركیة و اردنا ان نتحقق من مقدار صدق فاذا كان هدفنا هو بناء بطاریة

هذه البطاریة في قیاس ماترید قیاسه او ماصممت من اجله، فأننا نستخدم طریقة المحك من 
واختبار اللیاقة ) التي قمنا ببنائها( البطاریة المستخدمة  وحداتخالل ایجاد معامل االرتباط بین

 فاذا كان معامل االرتباط بین االختبارین عالیا فأن ذلك یعد مؤشراً الحركیة سبق اثبات صدقه، 
  .٢ االختبار المستخدمعلى صدق 

   التقویم الذاتي٢- ٢- ١- ٢
 المتمركزحول الذات أي أن االحكام التي یصدرها الفرد تكون مرتبطة بذاته هو التقویم

احكام الفرد وااللفة ، وتكون  معاییر ذاتیة مثل المنفعة اوهو یعتمد في أصدار هذه االحكام على
  . ٣ الشعوریة أو أتجاهات وتتصف أحیانا بكونهاراءآنسمیها قرارات سریعة في صورة 
 
 
 
  

   المشابهة الدراسة٢ – ٢
   .١)٢٠٠٢دراسة محمد صابر  (١–٢ –٢

                                                 
القادســـیة،مطابع جامعـــة ( علـــي ســـلوم جـــواد الحكـــیم ، االختبـــارات والقیـــاس واالحـــصاء فـــي المجـــال الریاضـــي ،  1

  ).٤ -٣،ص٢٠٠٤القادسیة ،  
  )٤٢-٤١ص  ،١٩٩٥(  ،٣ ،ط١محمد صبحي حسانین ،مصدر سبق ذكره ،ج 2
  )٤٢، ص١٩٩٥(  ،٣ ،ط١محمد صبحي حسانین ،مصدر سبق ذكره ،ج 3
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 ١١٣

  )احة الحرةة لبعض المهارات االساسیة في السبتحدید درجات ومستویات معیاری(
  -: الدراسة الى هدفت

الــسنة الدراســیة احة الحــرة لطــالب ة لــبعض المهــارات االساســیة فــي الــسب تحدیــد درجــات معیاریــ-
   جامعة صالح الدین – في كلیة التربیة الریاضیة االولى

الـسنة الدراســیة احة الحـرة لطـالب ب تحدیـد مـستویات معیاریـة لـبعض المهـارات االساسـیة فـي الـس-
  مـنطالبـاً ) ٣٢( تكونت عینة البحـث مـن . صالح الدین ربیة الریاضیة جامعة في كلیة التاالولى
  .  اربیل/التربیة الریاضیة جامعة صالح الدین  بكلیةالسنة الدراسیة االولى من طالباً ) ٤٢(اصل 

وقــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي باالســلوب المـــسحي، وبعـــد تحلیـــل النتـــائج توصـــل 
  -:الباحث الى عدة استنتاجات اهمها

   .احة الحرةة لبعض المهارات االساسیة في السبات ومستویات معیاریتحدید درج*
 .الختبارات نسبا عالیة في مستوى مقبول حققت العینة في اغلب ا*
  .في جمیع االختبارات المهاریة) جید جدا( في المستوى  فقططالب) ٥(هناك *
  :  إجراءات البحث–٣
  : منهج البحث١– ٣

  .االسلوب المسحي لمالئمته وطبیعة البحثاستخدم الباحث المنهج الوصفي ب
  مجتمع البحث وعینته  ٢–٣
 جامعة  -یاضیة  لكلیة التربیة الر السنة الدراسیة االولى طلبة  البحثمجتمع اشتمل      

بنسبة   طالباً )٧٥( من  البحثعینة  اذ تكونت وطالبةا  طالب ) ١٣٦( والبالغ عددهم صالح الدین
- ٢٠٠٦ الدراسي للموسم )%١٠٠(مئویة بلغت  بنسبة  طالبة)٤٥( و %)٨٢.٤١(قدرها مئویة 
، وهذا یعني ان  بعد  أن تم استبعاد ستة عشرة طالبا بسبب عدم حضورهم لالختبارات٢٠٠٧

  .  طالبة )٤٥( و طالباً )٩١(مجتمع البحث تكون من 
  
  
  
   المستخدمةاألدوات و األجهزة  ٣ –٣

  :االتیة        استخدم الباحث االجهزة واالدوات 

                                                                                                                                            
مجلــة (حمــد صــابر ، تحدیــد درجــات ومــستویات معیاریــة لــبعض المهــارات االساســیة فــي الــسباحة الحــرة ،حــتم م 1

  )٢٠٠٥ ،جامعة صالح الدین ، ،٢٤زانكو، العدد 
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 ، أثنان لكل وزنكغم ،٣كغم و ٢ طبیة زنة ري،  ساعة توقیت الكترونیة ، كراتشریط قیاس مت(
مسطرة،  جهاز الحاسوب االلي،  طباشیر، بورك، ،م)١.٥(شواخص، اعالم، كرسي، حبل بطول 

  .) بساط،صافرة
   بطاریة االختبار المستخدمة٤– ٣

بناء بطاریتي ( الدكتوراه الموسومة تمده في اطروحة         تم استخدام بطاریة االختبارالمع
اختبار اللیاقة البدنیة وقدرتها على التنبؤ بمستوى التحصیل العملي في بعض الدروس لطلبة كلیة 

   .١)التربیة الریاضیة في جامعة صالح الدین
  -:یأتي ماوشملت بطاریة اختبار اللیاقة البدنیة للذكور 

     الیة متر من البدایة الع٣٠ عدو*
  كغم ٣رمي كرة طبیة من الجلوس زنة *
  ثني الجذع من الجلوس الطویل*
   )سارجنت( الوثب العمودي *
  .ثانیة١٠  لمدةجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتینال*
  متر٨٠٠ مشي - ركض*

   -:ما یأتياما بطاریة اختبار اللیاقة البدنیة لالناث شملت 
  .الركض المتعرج*
  .كغم٢الوقوف زنة رمي كرة طبیة من *
  .الجلوس من الرقود من وضع مد الركبتین حتى التعب*
 .متر٤٠٠ مشي -  ركض*

  طریقة اجراء االختبارات        ٥– ٣
 ومن خاللها ظهرت بعض االخطاء من جراء قبل أجراء التنفیذ أجریت تجربة أستطالعیة

 علیهــا أثنــاء التنفیــذ ، وتمــت معالجتهــا وتــسجیلها كمالحظــات لغــرض التأكیــدتطبیــق االختبــارات 
  :-للوقوف على الصعوبات وتذلیلها ومن ثم و 
  اجریــت االختبــارات علــى عینــة البحــث فــي القاعــة المغلقــة، والملعــب الخــارجي لكلیــة التربیــة *

  .الریاضیة، جامعة صالح الدین
  .   لجمیع افراد العینة نفسهلوقتالظروف نفسها و با   اجریت االختبارات تحت*
مـن قبـل الباحـث أوال ومـن ثـم )  ∗(ح وعـرض جمیـع مفـردات االختبـارات لفریـق العمـل  تم شـر *

  .للعینة بمساعدة فریق العمل قبل تنفیذ العینة لالختبارات

                                                 
  ثائر عبداالحد أوغسطین ، مصدر سبق ذكره 1
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 ١١٥

  . سجلت النتائج وفقا للمواصفات و الشروط المحددة لكل اختبار*
   مواصفات مفردات أختبارات البطاریتیین٦ – ٣
االكتفـاء بعـرض اسـم  الباحـث ارتأى لمفردات االختبارالدقیق من اجل اعطاء الوصف الشامل و *

     ة التسجیل االختبار والهدف وطریقة االداء وطریق
  :یأتي على حده كما كال  تین وللجنسین تم عرض مفردات االختبار للبطاری*
             )طالب(  بطاریة اختبار اللیاقة البدنیة ١–٦–٣

 :االختبار األول
  ).قدرة(الوثب العمودي : اسم االختبار

  .   القوة االنفجاریة لعضالت االطراف السفلى:  هدف االختبار
  :طریقة االداء

یمسك الطالب قطعة من الطباشیر ثم یقف مواجها للوحة ویمـد الـذراعین عالیـا القـصى مـایمكن *
  .ویحدد عالمة بالطباشیر على اللوحة مع مالحظة مالصقة العقبین لالرض

 ســـم) ٣٠(ـد ذلـــك مواجهـــا للوحـــة بالجانـــب بحیـــث تكـــون القـــدمین علـــى خـــط الـــیقـــف الطالـــب بعـــ*
 .المرسوم على االرض وبشكل متعامد مع اللوحة المثبتة على الحائط

یقـــوم الطالـــب بمرجحـــة الـــذراعین لالســـفل والـــى الخلـــف مـــع ثنـــي الجـــذع لالمـــام واالســـفل وثنـــي *
 .الركبتین الى وضع الزاویة القائمة فقط

مـد الـركبتین والـدفع بالقـدمین معــا للوثـب العلـى مـع مرجحـة الـذراعین بقـوة لالمــام یقـوم الطالـب ب*
واالعلـــى للوصـــول بهمـــا الـــى اقـــصى ارتفـــاع ممكـــن، حیـــث یقـــوم بوضـــع عالمـــة بالطباشـــیر علـــى 

 .اللوحة اوالحائط في اعلى نقطة یصل الیها
  .یقوم الطالب بمرجحة الذراع القریبة لالمام واالسفل عند الهبوط*

  :  ل الدرجاتتسجی
  .تحتسب احسن نتیجة من بین المحاوالت الثالثة الممنوحة للطالب*

                                                                                                                                            
م احمــد . ، مجامعــة صــالح الــدین/ م نــسرین بهجــت ،كلیــة التربیــة الریاضــیة . م -:تكــون الفریــق العمــل مــن  ) ∗(

/ جامعـة صـالح الـدین ، الـسید منهـل نبیـل بویـا  ، كلیـة التربیـة الریاضـیة  / محمد علي ، كلیة التربیة الریاضیة  
  جامعة صالح الدین
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 بین الخط الذي یصل الیه من الوقوف والعالمـة التـي یـصل السنتمتراتدرجة المختبر هي عدد *
  . ١سم) ١(الیها نتیجة الوثب مقربة القرب 

  :االختبار الثاني
  .م٨٠٠ مشي –اختبار ركض :  اسم االختبار

  قیاس التحمل الدوري التنفسي:  الختبارهدف ا
یقف الطالب خلف خط البدایة متخذًا وضع البدء العالي، عند سماع اشارة البـدء :   طریقة االداء

مــن الحكــم یجــري الطالــب لیقطــع المــسافة المحــددة حتــى یتجــاوزخط النهایــة، لــه الحــق فــي المــشي 
  .ركضعند شعوره بالتعب على شرط ان یشجع بالمواصلة على ال

م بالدقیقــة )٨٠٠(یــسجل الــزمن الــذي ســجله الطالــب فــي قطــع المــسافة المحــددة :تــسجیل الــدرجات
  . ٢والثانیة

  :  االختبار الثالث
  . ثوان١٠  لمدة الجلوس من الرقود من وضع ثني الركبتین:  اسم االختبار

  .قیاس القوة العضلیة لعضالت البطن: هدف االختبار
  : طریقة االداء

الــب وضــع الرقــود علــى الظهــر، ثــم یقــوم بثنــي الــركبتین، بینمــا یقــوم بــسحب العقبــین  یتخــذ الط*
  .ناحیة المقعد بحیث تكون المسافة بینهما أقل ما یمكن

  .قبةر  یقوم الطالب بتشبیك اصابع الیدین خلف ال*
  . یقوم احد من زمالئه بتثبیت عقبي الطالب اثناء اداء االختبار*
الیمنــى بالــذراع  ة البــدء یقــوم بــالجلوس بحیــث یلمــس بالتبــادل الركبــة ِاشــار  عنــد اعطــاء الطالــب *

  .االیسر والركبة الیسرى بالذراع االیمن
  .         ل الزمن المحدد لالختبار یستمر الطالب في تكرار االداء السابق اكبر عدد من المرات خال*

  :تسجیل الدرجات
  .رقود التي یسجلها خالل الزمندرجة الطالب هي عدد المرات الصحیحة للجلوس من ال*
 :التحتسب مرات الجلوس من الرقود صحیحة في الحاالت االتیة*

فك أصابع الیدین خلف الرقبة، عدم لمس الركبتین بالتبادل في وضع الجلـوس، عنـد دفـع االرض 
  .١بالذراع اثناء الجلوس

                                                 
ــدین رضــوان ، 1  ١٩٩٤مــصدر ســبق ذكــره ،(،3،طأختبــارات االداء الحركــيمحمــد حــسن عــالوي ومحمــد نــصر ال

   )٨٦-٨٤،ص
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  االختبار الرابع
  .مكغ٣  زنةرمي الكرة الطبیة من الجلوس:  اسم االختبار

  .قیاس القوة االنفجاریة لعضالت االطراف العلیا:   هدف االختبار
  :  طریقة االداء

یجلس الطالب على الكرسي ممسكًا بـالكرة الطبیـة بالیـدین بحیـث تكـون الكـرة امـام الـصدروتحت *
  .ومستوى الذقن، كما یجب ان یكون الجذع مالصقًا لحافة الكرسي

 مـن الخلـف عـن طریـق محكـم وذلـك لغـرض منـع یوضع حول صدر الطالب حبل بحیـث یمـسك*
 .حركة الطالب لألمام اثناء دفع الكرة بالیدین

 .یتم حركة دفع الكرة بأستخدام الیدین فقط*
  : تسجیل الدرجات

درجة كل محاولة هي المسافة بین الحافة االمامیة للكرسي وبین أقرب نقطة تضعها الكـرة علـى *
  .سم١٥االرض ناحیة الكرسي مقربة ألقرب 

 .٢درجة الطالب هي درجة أحسن محاولة من المحاوالت الثالث*
  :االختبار الخامس

  .ثني الجذع لالمام من الجلوس الطویل:  اسم االختبار
وضع لفخذ في حركات الثني لألمام من  قیاس المرونة وخاصًة مرونة الظهر وا:  هدف االختبار

  .الجلوس الطویل
  :  طریقة األداء

  .لجلوس طوًالمع أستقامة الظهر والیدین على الجانب مالمستین لألرضیقوم الطالب با*
یحـاول الطالـب مــد الـذراعین أمامـًا علــى اسـتقامتها وثنـي الجــذع لألمـام للوصـول الــى أبعـد مــدى *

 .ممكن
  :  تسجیل الدرجات

أصــابعه   تقـاس المــسافة مــن بدایــة العقبــین المــدى الـذي یــستطیع أن یــصل الیــه الطالــب بــأطراف 
+ سون من النقطة الصفریة لیكون بأتجاه األمام عند بدایـة العقبـین لتي تضع عندها مسطرة جو وا

  .٣وتسجل نتائج أفضل محاولة من المحاوالت الثالثة. سم٢٥-سم واالتجاه الخلفي ٢٥
  :االختبار السادس

  .    م من ألبدایة العالیة٣٠ركض مسافة : اسم االختبار 
  .النتقالیةقیاس السرعة ا: هدف األختبار
  :طریقة األداء

                                                                                                                                            
القــــــاهرة ،دار الفكــــــر (،٢،طأختبــــــارات االداء الحركــــــيمحمــــــد حــــــسن عــــــالوي ومحمــــــد نــــــصر الــــــدین رضــــــوان ، 1

  )١٤٢-١٣٩،ص١٩٨٩العربي،
   )١١٢-١١٠ ،ص١٩٩٤(، ٣محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان ،طالمصدر السابق ، 2
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یقــف الطالــب علــى خــط البدایــة متخــذًا وضــع البــدء العــالي، عنــد ســماع ِاشــارة البــدء یعــدو الطالــب 
  .بأقصى سرعة الى أن یتجاوز خط النهایة

  : تسجیل الدرجات
  .١) من الثانیة٠,١الى أقرب (یسجل الزمن الذي یقطع الطالب فیه المسافة المحددة بالثانیة

  )طالبات( اللیاقة البدنیة اختبارریة بطا ٢-٦-٣
  األختبار األول
  .الركض المتعرج:  اسم االختبار

  .قیاس الرشاقة:  هدف األختبار
  :   طریقة اآلداء

تتخــذ الطالبــة وضــع االســتعداد مــن البــدء العــالي خلــف خــط البدایــة وعنــد الطــرف االیمــن عنــد *
  ).أ(النقطة

 والبــالغ )٨( الطالبــة بــالركض بــین الــشواخص علــى شــكل عنــد ِاعطــاء الطالبــة ِاشــارة البــدء تبــدأ*
ثـــم تـــدور الطالبـــة حـــول الـــشاخص األخیـــر، ثـــم تـــستمر فـــي الجـــري بـــین عـــددهم أربعـــة شـــواخص 

الـــشواخص بـــنفس الطریقـــة الـــسابقة وعنـــدما تـــصل ِالـــى الـــشاخص األول تنطلـــق منـــه لتقطـــع خـــط 
 ).ب(النهایة عند الطرف اآلخر عند النقطة

ـــار منـــذ لحظـــة د:  تـــسجیل الـــدرجات ـــذي تـــستغرقه فـــي أداء االختب رجـــة كـــل طالبـــة هـــي الـــزمن ال
  .٢ من الثانیة١/١٠ِاعطائها ِاشارةالبدء وحتى قطع خط النهایة ألقرب 

  :االختبار الثاني
  كغم٢  زنةرمي الكرة الطبیة من الوقوف: اسم االختبار

  .قیاس القوة االنفجاریة لعضالت االطراف العلیا: هدف األختبار
  :ة اآلداءطریق

  .تقف الطالبة خلف خط البدایة وتكون الكرة فوق الرأس ممسوكة بالیدین*
 .تقوم الطالبة بارجاع الكرة للخلف والمیل بجذعها الى الخلف والقدمین ثابتة على االرض*
 .تقوم الطالبة برمي الكرة الى االمام ألبعد مسافة*

الـى اقـرب عالمـة لخـط البدایـة ) ة الداخلیـةالحافـ(تقاس المسافة من خط البدایـة:  تسجیل الدرجات
  .٣تتركها الكرة على األرض

                                                 
   )٢٤٩-٢٤٧، ص١٩٨٩( ،٢ر سبق ذكره،طمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان،مصد 1
   )٢٩٠-٢٨٨، ص١٩٩٤( ، ٣محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان، مصدر سبق ذكره، ط 2
الموصل،مطابع التعلیم (قاسم المندالوي وأخرون، االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة ، 3

  )١٥٨ ،ص١٩٨٩العالي،
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 ١١٩

  
  

  :االختبار الثالث
  .الجلوس من الرقود من وضع مد الركبتین حتى التعب: اسم االختبار

  .قیاس مطاولة عضالت البطن: هدف األختبار
ي الجــذع امامــًا مــن وضــع الرقــود والكفــان متــشابكان خلــف الرقبــة تقــوم الطالبــة بثنــ:  طریقــة اآلداء

اســفل للمــس الــركبتین بالتبــادل، یكــرر أكبــر عــدد ممكــن مــن المــرات علــى ان تقــوم زمیلــة بتثبیــت 
  .  قدمي الطالبة على األرض

    .١یسجل للطالبة عدد المحاوالت الصحیحة التي قامت بها: تسجیل الدرجات
  :االختبار الرابع
  .    م٤٠٠ مشي –ركض : اسم االختبار

  .قیاس التحمل الدوري والتنفسي: هدف األختبار
 أشـارة البـدء تقف الطالبة خلف خـط البدایـة متخـذة وضـع البـدء العـالي، عنـد سـماع: طریقة اآلداء

ع المــسافة المحــددة حتــى تتجــاوز خــط النهایــة، لهــا الحــق فــي المــشي عنــد مــن الحكــم تجــري لتقطــ
  . شعورها بالتعب على شرط ان تشجع بالمواصلة على الركض

بالدقیقــة ).م٤٠٠(یــسجل الــزمن الــذي ســجلته الطالبــة فــي قطــع المــسافة المحــددة: درجاتتــسجیل الــ
  .٢والثانیة

    الوسائل االحصائیة٧ –٣
   الوسط الحسابي*         

   االنحراف المعیاري         *
   الدرجة المعیاریة         *
   الدرجة المعیاریة المعدلة         *

  . ٣ النسبة المئویة        * 
  
  
 
 

                                                 
ـــــة،جمحمـــــد صـــــبحي حـــــسانین،التقویم وال 1 ـــــاس فـــــي التربیـــــة البدنی ـــــي،(،٢،ط١قی  ١٩٨٧القـــــاهرة ،دار الفكـــــر العرب

  )٢٩١،ص
  )٢١٣-٢١٠، ص١٩٩٤( ،٣محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان،مصدر سبق ذكره ،ط 2
الموصـل ، دار الكتـب ( ودیع یاسین وحسن محمد العبیدي، التطبیقات االحصائیة في بحوث التربیة الریاضـیة ، 3

   )١٨٥، ١٨٣ ، ١٥٤، ١٠٣، ص ١٩٩٦ر، للطباعة والنش
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 ١٢٠

   النتائجعرض وتحلیل - ٤
  عرض وتحلیل النتائج١–٤
عرض األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبطاریتي أختبار اللیاقة  ١-١- ٤

   .البدنیة
  )١(رقم جدول 

  یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبطاریتي أختبار اللیاقة البدنیة طالب 
    ´ ± 
      
      
      
      
 

 
    

      

  )٢(رقم جدول 
  یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبطاریتي أختبار اللیاقة البدنیة  طالبات

    ´ ± 
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 ١٢١

 عرض وتحلیل بطاریة أختبار اللیاقة البدنیة للطالب٢-١-٤
رض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل  ع١- ٢- ١- ٤

  .م من بدایة٣٠مستوى والنسب المئویة الختبار ركض 
  )٣(رقم جدول 

یبین عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى 
  متر من بدایة العالیة٣٠والنسب المئویة الختبار ركض 

 
 
 


 


   

 –    
 –    
 –    
 –    
 –    

 

 –    

                              
 الـــدرجات المعیاریــة المعدلــة والمــستویات المعیاریـــة المقابلــة حــسب التوزیـــع یبــین ) ٣(رقــم جــدول 

  -:یاتيالعالیة وكما  متر من البدایة ٣٠الطبیعي وعدد الطالب والنسب المئویة الختبار ركض 
  % ٢٩.٣٣طالب بنسبة مئویة ) ٢٢(في مستوى جید 

  %٤١.٣٣طالب بنسبة مئویة ) ٣١(في مستوى متوسط 
  %٢٠طالب بنسبة مئویة ) ١٥(في مستوى مقبول 

  %٩.٣٣طالب بنسبة مئویة ) ٧(في مستوى ضعیف 
  شكل عامیبین الدرجات الخام والمعیاریة والمعیاریة المعدلة ب ) ٤(رقم والجدول 
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 ١٢٢

 م ركض ) ٣٠( یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة الختبار ركض   )٤( رقم جدول 
         
59.04761 0.904761 4.06 68.81016 1.881016 3.7 78.57271 2.857271 3.34 
58.77643 0.877643 4.07 68.53898 1.853898 3.71 78.30153 2.830153 3.35 
58.50524 0.850524 4.08 68.2678 1.82678 3.72 78.03035 2.803035 3.36 
58.23406 0.823406 4.09 67.99662 1.799662 3.73 77.75917 2.775917 3.37 
57.96288 0.796288 4.1 67.72543 1.772543 3.74 77.48799 2.748799 3.38 
57.6917 0.76917 4.11 67.45425 1.745425 3.75 77.2168 2.72168 3.39 

57.42052 0.742052 4.12 67.18307 1.718307 3.76 76.94562 2.694562 3.4 
57.14933 0.714933 4.13 66.91189 1.691189 3.77 76.67444 2.667444 3.41 
56.87815 0.687815 4.14 66.64071 1.664071 3.78 76.40326 2.640326 3.42 
56.60697 0.660697 4.15 66.36952 1.636952 3.79 76.13208 2.613208 3.43 
56.33579 0.633579 4.16 66.09834 1.609834 3.8 75.86089 2.586089 3.44 
56.06461 0.606461 4.17 65.82716 1.582716 3.81 75.58971 2.558971 3.45 
55.79342 0.579342 4.18 65.55598 1.555598 3.82 75.31853 2.531853 3.46 
55.52224 0.552224 4.19 65.2848 1.52848 3.83 75.04735 2.504735 3.47 
55.25106 0.525106 4.2 65.01361 1.501361 3.84 74.77617 2.477617 3.48 
54.97988 0.497988 4.21 64.74243 1.474243 3.85 74.50498 2.450498 3.49 
54.7087 0.47087 4.22 64.47125 1.447125 3.86 74.2338 2.42338 3.5 

54.43751 0.443751 4.23 64.20007 1.420007 3.87 73.96262 2.396262 3.51 
54.16633 0.416633 4.24 63.92889 1.392889 3.88 73.69144 2.369144 3.52 
53.89515 0.389515 4.25 63.6577 1.36577 3.89 73.42026 2.342026 3.53 
53.62397 0.362397 4.26 63.38652 1.338652 3.9 73.14907 2.314907 3.54 
53.35279 0.335279 4.27 63.11534 1.311534 3.91 72.87789 2.287789 3.55 
53.0816 0.30816 4.28 62.84416 1.284416 3.92 72.60671 2.260671 3.56 

52.81042 0.281042 4.29 62.57298 1.257298 3.93 72.33553 2.233553 3.57 
52.53924 0.253924 4.3 62.30179 1.230179 3.94 72.06435 2.206435 3.58 
52.26806 0.226806 4.31 62.03061 1.203061 3.95 71.79316 2.179316 3.59 
51.99688 0.199688 4.32 61.75943 1.175943 3.96 71.52198 2.152198 3.6 
51.72569 0.172569 4.33 61.48825 1.148825 3.97 71.2508 2.12508 3.61 
51.45451 0.145451 4.34 61.21706 1.121706 3.98 70.97962 2.097962 3.62 
51.18333 0.118333 4.35 60.94588 1.094588 3.99 70.70844 2.070844 3.63 
50.91215 0.091215 4.36 60.6747 1.06747 4 70.43725 2.043725 3.64 
50.64097 0.064097 4.37 60.40352 1.040352 4.01 70.16607 2.016607 3.65 
50.36978 0.036978 4.38 60.13234 1.013234 4.02 69.89489 1.989489 3.66 
50.0986 0.00986 4.39 59.86115 0.986115 4.03 69.62371 1.962371 3.67 

49.82742 -0.01726 4.4 59.58997 0.958997 4.04 69.35253 1.935253 3.68 
49.55624 -0.04438 4.41 59.31879 0.931879 4.05 69.08134 1.908134 3.69 

  
 درجة الخام الدرجة المعیاریة المعیاریة المعدلة درجة الخام الدرجة المعیاریة المعیاریة المعدلة درجة الخام الدرجة المعیاریة المعیاریة المعدلة
37.89541 -1.15622 4.82 43.31905 -0.61386 4.62 48.74269 -0.07149 4.42 
37.62423 -1.18334 4.83 43.04787 -0.64098 4.63 48.47151 -0.09861 4.43 
37.35305 -1.21046 4.84 42.77669 -0.66809 4.64 48.20033 -0.12573 4.44 
37.08186 -1.23758 4.85 42.5055 -0.69521 4.65 47.92915 -0.15285 4.45 
36.81068 -1.2647 4.86 42.23432 -0.72233 4.66 47.65796 -0.17997 4.46 
36.5395 -1.29181 4.87 41.96314 -0.74945 4.67 47.38678 -0.20709 4.47 

36.26832 -1.31893 4.88 41.69196 -0.77657 4.68 47.1156 -0.2342 4.48 
35.99714 -1.34605 4.89 41.42078 -0.80369 4.69 46.84442 -0.26132 4.49 
35.72595 -1.37317 4.9 41.14959 -0.8308 4.7 46.57324 -0.28844 4.5 
35.99714 -1.40029 4.91 40.87841 -0.85792 4.71 46.30205 -0.31556 4.51 
35.72595 -1.4274 4.92 40.60723 -0.88504 4.72 46.03087 -0.34268 4.52 

   40.33605 -0.91216 4.73 45.75969 -0.36979 4.53 
   40.06487 -0.93928 4.74 45.48851 -0.39691 4.54 
   39.79368 -0.9664 4.75 45.21733 -0.42403 4.55 
   39.5225 -0.99351 4.76 44.94614 -0.45115 4.56 
   39.25132 -1.02063 4.77 44.67496 -0.47827 4.57 
   38.98014 -1.04775 4.78 44.40378 -0.50539 4.58 
   38.70896 -1.07487 4.79 44.1326 -0.5325 4.59 
   38.43777 -1.10199 4.8 43.86142 -0.55962 4.6 
   38.16659 -1.1291 4.81 43.59023 -0.58674 4.61 
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 ١٢٣

عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى  ٢-٢-١-٤
  كغم٣والنسب المئویة الختبار رمي كرة طبیة من الجلوس 

  )٥(رقم جدول 
عیاریة وعدد الطالب لكل مستوى یبین عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات الم

  كغم٣  زنةوالنسب المئویة الختبار رمي كرة طبیة من الجلوس

  
 


   

 –     
 –    
 –    
 –    
 –     




 

 –     

  
حـــسب التوزیـــع الـــدرجات المعیاریـــة المعدلـــة والمـــستویات المعیاریـــة المقابلـــة یبـــین ) ٥(رقـــم جـــدول 

  -:كغم وكما یلي٣الطبیعي وعدد الطالب والنسب المئویة الختبار رمي كرة طبیة زنة 
  %٤٩.٣٣طالب بنسبة مئویة ) ٣٧(في مستوى جید 

  %٤٨طالب بنسبة مئویة ) ٣٦(في مستوى متوسط 
  % ٢.٦٦طالب بنسبة مئویة ) ٢(في مستوى مقبول 

  یاریة والمعیاریة المعدلة  بشكل عام لهذا االختباریبین الدرجات الخام و المع ) ٦(رقم والجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٦(رقم الجدول 
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 ١٢٤

   كغم ٣یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة الختباررمي كرة طبیة زنة 
المعیاریة 
 المعدلة

الدرجة 
 المعیاریة

الدرجة 
 الخام

المعیاریة 
 المعدلة

 الدرجة المعیاریة
الدرجة 
 الخام

52.83981 0.283981 5.25 32.96114 -1.703886 3.5 
53.40777 0.340777 5.3 33.52911 -1.647089 3.55 
53.97573 0.397573 5.35 34.09707 -1.590293 3.6 
54.54369 0.454369 5.4 34.66503 -1.533497 3.65 
55.11166 0.511166 5.45 35.23299 -1.476701 3.7 
55.67962 0.567962 5.5 35.80095 -1.419905 3.75 
56.24758 0.624758 5.55 36.36892 -1.363108 3.8 
56.81554 0.681554 5.6 36.93688 -1.306312 3.85 
57.3835 0.73835 5.65 37.50484 -1.249516 3.9 
57.95147 0.795147 5.7 38.0728 -1.19272 3.95 
58.51943 0.851943 5.75 38.64076 -1.135924 4 
59.08739 0.908739 5.8 39.20873 -1.079127 4.05 
59.65535 0.965535 5.85 39.77669 -1.022331 4.1 
60.22331 1.022331 5.9 40.34465 -0.965535 4.15 
60.79127 1.079127 5.95 40.91261 -0.908739 4.2 
61.35924 1.135924 6 41.48057 -0.851943 4.25 
61.9272 1.19272 6.05 42.04853 -0.795147 4.3 
62.49516 1.249516 6.1 42.6165 -0.73835 4.35 
63.06312 1.306312 6.15 43.18446 -0.681554 4.4 
63.63108 1.363108 6.2 43.75242 -0.624758 4.45 
64.19905 1.419905 6.25 44.32038 -0.567962 4.5 
64.76701 1.476701 6.3 44.88834 -0.511166 4.55 
65.33497 1.533497 6.35 45.45631 -0.454369 4.6 
65.90293 1.590293 6.4 46.02427 -0.397573 4.65 
66.47089 1.647089 6.45 46.59223 -0.340777 4.7 
67.03886 1.703886 6.5 47.16019 -0.283981 4.75 

   47.72815 -0.227185 4.8 
   48.29611 -0.170389 4.85 
   48.86408 -0.113592 4.9 
   49.43204 -0.056796 4.95 
   50 0 5 
   50.56796 0.056796 5.05 
   51.13592 0.113592 5.1 
   51.70389 0.170389 5.15 
   52.27185 0.227185 5.2 
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 ١٢٥

عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى  ٣- ٢- ١-٤
  والنسب المئویة الختبار ثني الجذع من الجلوس الطویل

  )٧(رقم جدول 
یبین عرض الدرجات المعیاریة والمستویات المعیاریة و عدد الطالب لكل مستوى والنسب 

  المئویة الختبار ثني الجذع من الجلوس الطویل

  
 


 


 


 

 –    
 –    
 –    
 –    
– –    



 

 –    

 الـــدرجات المعیاریـــة المعدلـــة والمـــستویات المعیاریـــة المقابلـــة حـــسب التوزیـــع یبـــین) ٧(رقـــم جـــدول 
  -:الطبیعي وعدد الطالب والنسب المئویة الختبار ثني الجذع من الجلوس الطویل وكما یلي

  %١٧.٣٣بنسبة مئویة ) ١٣(في مستوى جید 
  % ٦٦.٦٦بنسبة مئویة ) ٥٠(في مستوى متوسط 
  %١٢بنسبة مئویة ) ٩(في مستوى مقبول 

  %٤بنسبة مئویة ) ٣(في مستوى ضعیف 
  یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة بشكل عام ) ٨(رقم والجدول 
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 ١٢٦

  )٨(الجدول 
  لخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة الختبارثني الجذع من الجلوس الطویل یبین الدرجات ا

  

 

  

 

56.1143 0.61143 19 33.01584 -1.698416 -15 
56.79366 0.679366 20 33.69521 -1.630479 -14 
57.47303 0.747303 21 34.37458 -1.562542 -13 
58.15239 0.815239 22 35.05394 -1.494606 -12 
58.83176 0.883176 23 35.73331 -1.426669 -11 
59.51113 0.951113 24 36.41268 -1.358732 -10 
60.19049 1.019049 25 37.09204 -1.290796 -9 
60.86986 1.086986 26 37.77141 -1.222859 -8 
61.54923 1.154923 27 38.45077 -1.154923 -7 
62.22859 1.222859 28 39.13014 -1.086986 -6 
62.90796 1.290796 29 39.80951 -1.019049 -5 
63.58732 1.358732 30 40.48887 -0.951113 -4 
64.26669 1.426669 31 41.16824 -0.883176 -3 
64.94606 1.494606 32 41.84761 -0.815239 -2 
65.62542 1.562542 33 42.52697 -0.747303 -1 
66.30479 1.630479 34 43.20634 -0.679366 0 
66.98416 1.698416 35 43.8857 -0.61143 1 

   44.56507 -0.543493 2 
   45.24444 -0.475556 3 
   45.9238 -0.40762 4 
   46.60317 -0.339683 5 
   45.9238 -0.271746 6 
   47.9619 -0.20381 7 
   48.64127 -0.135873 8 
   49.32063 -0.067937 9 
   50 0 10 
   50.67937 0.067937 11 
   51.35873 0.135873 12 
   52.0381 0.20381 13 
   52.71746 0.271746 14 
   53.39683 0.339683 15 
   54.0762 0.40762 16 
   54.75556 0.475556 17 
   55.43493 0.543493 18 
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 ١٢٧

عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى  ٤- ٢- ١-٤
  )سارجنت(والنسب المئویة الختبار الوثب العمودي 

  )٩(رقم جدول 
  المئویةیبین عرض الدرجة المعیاریة المعدلة المستویات المعیاریة وعدد الطالب والنسبة 

  )سرجنت ( الختبار الوثب العمودي 

  
 


   

 –    
 –    
 –    
 –    
 –    




 

 –    
 الـــدرجات المعیاریـــة المعدلـــة والمـــستویات المعیاریـــة المقابلـــة حـــسب التوزیـــع یبـــین) ٩(رقـــم جـــدول 

  -:وكما یلي) سرجنت(دي الطبیعي وعدد الطالب والنسب المئویة الختبار الوثب العمو 
  %١٦طالبًا بنسبة مئویة ) ١٢(في مستوى جید 

  %٣٧.٣٣طالبًا بنسبة مئویة ) ٢٨(في مستوى متوسط
  % ٢٠طالبًا بنسبة مئویة ) ١٥(في مستوى مقبول 

  %٢٦.٦٦طالبًا بنسبة مئویة ) ٢٠(في مستوى ضعیف 
   المعدلة بشكل عامیبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة ) ١٠(رقم والجدول 
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 ١٢٨

  )١٠(رقم الجدول 
   )سارجنت(یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة الختبار الوثب العمودي 

       
64.6547 1.465475 80 36.34551 -1.36545 40 
65.36249 1.536249 81 37.05324 -1.29468 41 
66.07022 1.607022 82 37.76097 -1.2239 42 
66.77795 1.677795 83 38.4687 -1.15313 43 
67.48568 1.748568 84 39.17643 -1.08236 44 
68.19341 1.819341 85 39.88417 -1.01158 45 

   40.5919 -0.94081 46 
   41.29963 -0.87004 47 
   42.00736 -0.79926 48 
   42.71509 -0.72849 49 
   43.42282 -0.65772 50 
   44.13055 -0.58694 51 
   44.83828 -0.51617 52 
   45.54601 -0.4454 53 
   46.25375 -0.37463 54 
   46.96148 -0.30385 55 
   47.66921 -0.23308 56 
   48.37694 -0.16231 57 
   49.08467 -0.09153 58 
   49.7924 -0.02076 59 
   50.50013 0.050013 60 
   51.20786 0.120786 61 
   51.91559 0.191559 62 
   52.62333 0.262333 63 
   53.33106 0.333106 64 
   54.03879 0.403879 65 
   54.74652 0.474652 66 
   55.45425 0.545425 67 
   56.16198 0.616198 68 
   56.86971 0.686971 69 
   57.57744 0.757744 70 
   58.28517 0.828517 71 
   58.99291 0.899291 72 
   59.70064 0.970064 73 
   60.40837 1.040837 74 
   61.1161 1.11161 75 
   61.82383 1.182383 76 
   62.53156 1.253156 77 
   63.23929 1.323929 78 
   63.94702 1.394702 79 
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 ١٢٩

عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى  ٥-٢-١-٤
 )١٠( لمـدة والنسب المئویة الختبارالجلوس من الرقود من وضع ثني الـركبتین

  .ثوان

  
  ) ١١(رقم جدول 

المعیاریة و عدد الطالب لكل مستوى ونسب المئویة یبین الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات 
  . ثوان)١٠(لمدة الختبار الجلوس من الرقود في وضع ثني الركبتین 

  
 


 


  

 
 –    
 –    
 –    
 –    
 –    









 

 –    

یــة المقابلــة حــسب التوزیــع  الــدرجات المعیاریــة المعدلــة والمــستویات المعیار یبــین) ١١(رقــم جــدول 
لمـدة الطبیعي وعدد الطالب والنسبة المئویة الختبـار الجلـوس مـن الرقـود فـي وضـع ثنـي الـركبتین 

  -:یاتي وكما  ثوان)١٠(
  %١٣.٣٣طالبًا بنسبة مئویة ) ١٠(في مستوى جید 

  %٤٤طالبًا بنسبة مئویة ) ٣٣(في مستوى متوسط
  % ٢٩.٣٣ طالبًا بنسبة مئویة) ٢٢(في مستوى مقبول 

  %١٣.٣٣طالبًا بنسبة مئویة ) ١٠(في مستوى ضعیف 
  یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة بشكل عام لهذا االختبار) ١٢(رقم والجدول 

  
  
  
  

  )١٢(رقم الجدول 
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 ١٣٠

یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة الختبار الجلوس من الرقود في وضع ثني 
     ثوان)١٠(لمدة ین الركبت

   
35.85786 -1.414214 8 
42.92893 -0.707107 9 

50 0 10 
57.07107 0.707107 11 
64.14214 1.414214 12 

عـــرض الـــدرجات المعیاریـــة المعدلـــة والمـــستویات المعیاریـــة وعـــدد الطـــالب لكـــل  ٦-٢-١-٤
  تر٨٠٠مئویة الختبارركض مشي مستوى والنسب ال

  )١٣(رقم جدول 
یبین عرض الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة وعدد الطالب لكل مستوى 

  متر٨٠٠والنسب المئویة الختبار ركض ومشي 

  


 

  

 
 –    
 –    
 –    
 –    
 –    




 

 –    

  
 الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة المقابلةحسب التوزیع نیبی) ١٣(رقم جدول 

  -:یاتيمتر وكما ٨٠٠الطبیعي وعدد الطالب والنسب الختبار ركض ومشي 
  %٤١.٣٣طالبًا بنسبة مئویة ) ٣١(في مستوى جید 

  %٤٠طالبًا بنسبة مئویة ) ٣٠(في مستوى متوسط
  % ١٦ طالبًا بنسبة مئویة) ١٢(في مستوى مقبول 

  %٢.٦٦طالبًا بنسبة مئویة ) ٢(في مستوى ضعیف 
  یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة بشكل عام لهذا االختبار ) ١٤( رقم والجدول 

  )١٤(الجدول 
  ثانیة/ متر ٨٠٠یبین الدرجات الخام و المعیاریة والمعیاریة المعدلة الختبار ركض ومشي 
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 ١٣١

  

 

  

 

  

 

41.10102 -0.889898 214 54.13167 0.413167 173 67.16233 1.716233 132 
40.78319 -0.921681 215 53.81385 0.381385 174 66.84451 1.684451 133 
40.46537 -0.953463 216 53.49603 0.349603 175 66.52668 1.652668 134 
40.14755 -0.985245 217 53.17821 0.317821 176 66.20886 1.620886 135 
39.82973 -1.017027 218 52.86039 0.286039 177 65.89104 1.589104 136 
39.51191 -1.048809 219 52.54257 0.254257 178 65.57322 1.557322 137 
39.19409 -1.080591 220 52.22475 0.222475 179 65.2554 1.52554 138 
38.87627 -1.112373 221 51.90693 0.190693 180 64.93758 1.493758 139 
38.55845 -1.144155 222 51.5891 0.15891 181 64.61976 1.461976 140 
38.24063 -1.175937 223 51.27128 0.127128 182 64.30194 1.430194 141 
37.92281 -1.207719 224 50.95346 0.095346 183 63.98412 1.398412 142 
37.60499 -1.239501 225 50.63564 0.063564 184 63.6663 1.36663 143 
37.28717 -1.271283 226 50.31782 0.031782 185 63.34848 1.334848 144 
36.96934 -1.303066 227 50 0 186 63.03066 1.303066 145 
36.65152 -1.334848 228 49.68218 -0.031782 187 62.71283 1.271283 146 
36.3337 -1.36663 229 49.36436 -0.063564 188 62.39501 1.239501 147 
36.01588 -1.398412 230 49.04654 -0.095346 189 62.07719 1.207719 148 
35.69806 -1.430194 231 48.72872 -0.127128 190 61.75937 1.175937 149 
35.38024 -1.461976 232 48.4109 -0.15891 191 61.44155 1.144155 150 
35.06242 -1.493758 233 48.09307 -0.190693 192 61.12373 1.112373 151 
34.7446 -1.52554 234 47.77525 -0.222475 193 60.80591 1.080591 152 

34.42678 -1.557322 235 47.45743 -0.254257 194 60.48809 1.048809 153 
34.10896 -1.589104 236 47.13961 -0.286039 195 60.17027 1.017027 154 
33.79114 -1.620886 237 46.82179 -0.317821 196 59.85245 0.985245 155 
33.47332 -1.652668 238 46.50397 -0.349603 197 59.53463 0.953463 156 
33.15549 -1.684451 239 46.18615 -0.381385 198 59.21681 0.921681 157 
32.83767 -1.716233 240 45.86833 -0.413167 199 58.89898 0.889898 158 

   45.55051 -0.444949 200 58.58116 0.858116 159 
   45.23269 -0.476731 201 58.26334 0.826334 160 
   44.91487 -0.508513 202 57.94552 0.794552 161 
   44.59705 -0.540295 203 57.6277 0.76277 162 
   44.27922 -0.572078 204 57.30988 0.730988 163 
   43.9614 -0.60386 205 56.99206 0.699206 164 
   43.64358 -0.635642 206 56.67424 0.667424 165 
   43.32576 -0.667424 207 56.35642 0.635642 166 
   43.00794 -0.699206 208 56.0386 0.60386 167 
   42.69012 -0.730988 209 55.72078 0.572078 168 
   42.3723 -0.76277 210 55.42095 0.542095 169 
   42.05448 -0.794552 211 55.08513 0.508513 170 
   41.73666 -0.826334 212 54.76731 0.476731 171 
   41.41884 -0.858116 213 54.44949 0.444949 172 

  
  
  
   عرض وتحلیل  بطاریة اللیاقة البدنیة طالبات٣-١-٤
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 ١٣٢

عــرض   الــدرجات  المعیاریــة   المعدلــة  والمــستویات  المعیاریــة  وعــدد الطالبــات   ١-٣-١-٤
  مستوى والنسب المئویة الختبار الركض المتعرج لكل 

  )١٥(رقم جدول 
وعدد الطالبات  لكل  یبین عرض   الدرجات  المعیاریة   المعدلة  والمستویات  المعیاریة  

  الختبار الركض المتعرج مستوى   والنسب المئویة

   
   

 
     

  
    

  
    

     
 

  
    



 
 
 
 
 
 

  
 

   

 

  الدرجات المعیاریة المعدلة والمستویات المعیاریة التالیة  حسب التوزیعیبین) ١٥(رقم جدول 
  :یاتيالطبیعي وعدد الطالب والنسب  المئویة  الختبار الركض المتعرج وكما  

   %٢٦.٦٦طالبات بنسبة مئویة   ) ١٢(في مستوى جید 
   %٦٤.٤٤طالبات بنسبة مئویة  ) ٢٩(في مستوى متوسط 
   %٦.٦٦طالبات بنسبة مئویة   ) ٣(في مستوى مقبول 

   %٢.٢٢طالبات بنسبة مئویة   ) ١(في مستوى ضعیف 
یبین الدرجات الخام و المعیاریة  و المعیاریة المعدلة بشكل عام لهذا  ) ١٦( رقم والجدول 
  .االختبار

  
  

  )١٦(رقم جدول ال
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 ١٣٣

  الختبار الركض المتعرج. یبین الدرجات الخام و المعیاریة  و المعیاریة المعدلة
  


 

  

 

  

 

60.84652 1.084652 7.9 64.03269 1.403269 7.43 67.28665 1.728665 6.95 
60.77873 1.077873 7.91 63.9649 1.39649 7.44 67.21886 1.721886 6.96 
60.71094 1.071094 7.92 63.89711 1.389711 7.45 67.15106 1.715106 6.097 
60.64315 1.064315 7.93 63.82932 1.382932 7.46 67.08327 1.708327 6.98 
60.57536 1.057536 7.94 63.76153 1.376153 7.47 67.01548 1.701548 6.99 
60.50757 1.050757 7.95 63.69374 1.369374 7.48 66.94769 1.694769 7 
60.43978 1.043978 7.96 63.62594 1.362594 7.49 66.8799 1.68799 7.01 
60.37199 1.037199 7.97 63.55815 1.355815 7.5 66.81211 1.681211 7.02 
60.3042 1.03042 7.98 63.49036 1.349036 7.51 66.74432 1.674432 7.03 
60.23641 1.023641 7.99 63.42257 1.342257 7.52 66.67653 1.667653 7.04 
60.16862 1.016862 8 63.35478 1.335478 7.53 66.60874 1.660874 7.05 
60.10082 1.010082 8.01 63.28699 1.328699 7.54 66.54095 1.654095 7.06 
60.03303 1.003303 8.02 63.2192 1.32192 7.55 66.40537 1.640537 7.08 
59.96524 0.996524 8.03 63.15141 1.315141 7.56 66.33758 1.633758 7.09 
59.89745 0.989745 8.04 63.08362 1.308362 7.57 66.26978 1.626978 7.1 
59.82966 0.982966 8.05 63.01583 1.301583 7.58 66.20199 1.620199 7.11 
59.76187 0.976187 8.06 62.98404 1.294804 7.59 66.1342 1.61342 7.12 
59.69408 0.969408 8.07 62.88025 1.288025 7.6 66.06641 1.606641 7.13 
59.62629 0.962629 8.08 62.81246 1.281246 7.61 65.99862 1.599862 7.14 
59.5585 0.95585 8.09 62.74466 1.274466 7.62 65.93083 1.593083 7.15 
59.49071 0.949071 8.1 62.6787 1.267687 7.63 65.86304 1.586304 7.16 
59.42292 0.942292 8.11 62.60908 1.260908 7.64 65.79525 1.579525 7.17 
59.35513 0.935513 8.12 62.54129 1.254129 7.65 65.72746 1.572746 7.18 
59.28734 0.928734 8.13 62.4735 1.24735 7.66 65.65967 1.565967 7.19 
59.21954 0.921954 8.14 62.40571 1.240571 7.67 65.59188 1.559188 7.2 
59.15175 0.915175 8.15 62.33972 1.233792 7.68 65.52409 1.552409 7.21 
59.08396 0.908396 8.16 62.27013 1.227013 7.69 65.4536 1.54563 7.22 
59.01617 0.901617 8.17 62.20234 1.220234 7.7 65.3885 1.53885 7.23 
58.94838 0.894838 8.18 62.13455 1.213455 7.71 65.32071 1.532071 7.24 
58.88059 0.888059 8.19 62.06676 1.206676 7.72 65.25292 1.525292 7.25 
58.8128 0.88128 8.2 61.99897 1.199897 7.73 65.18513 1.518513 7.26 
58.74501 0.874501 8.21 61.93118 1.193118 7.74 65.11734 1.511734 7.27 
58.67722 0.867722 8.22 61.86338 1.186338 7.75 65.04955 1.504955 7.28 
58.60943 0.860943 8.23 61.79559 1.179559 7.76 64.98176 1.498176 7.29 
58.54164 0.854164 8.24 61.7278 1.17278 7.77 64.91397 1.491397 7.3 
58.47385 0.847385 8.25 61.66001 1.166001 7.78 64.84618 1.484618 7.31 
58.40606 0.840606 8.26 61.59222 1.159222 7.79 64.77839 1.477839 7.32 
58.33826 0.833826 8.27 61.52443 1.152443 7.8 64.7106 1.47106 7.33 
58.27047 0.827047 8.28 61.45664 1.145664 7.81 64.64281 1.464281 7.34 
58.20268 0.820268 8.29 61.38885 1.138885 7.82 64.57502 1.457502 7.35 
58.13489 0.813489 8.3 61.32106 1.132106 7.83 64.50722 1.450722 7.36 
58.0671 0.80671 8.31 61.25327 1.125327 7.84 64.43943 1.443943 7.37 
57.99931 0.799931 8.32 61.18548 1.118548 7.85 64.37164 1.437164 7.38 
57.93152 0.793152 8.33 61.11769 1.111769 7.86 64.30385 1.430385 7.39 
57.86373 0.786373 8.34 61.0499 1.10499 7.87 64.23606 1.423606 7.4 
57.79594 0.779594 8.35 60.9821 1.09821 7.88 64.16827 1.416827 7.41 
57.72815 0.772815 8.36 60.91431 1.091431 7.89 64.10048 1.410048 7.42 
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 ١٣٤

  

 

  

 

  

 

51.01686 0.101686 9.35 54.33861 0.433861 8.86 57.66036 0.766036 8.37 
50.94907 0.094907 9.36 54.27082 0.427082 8.87 57.59257 0.759257 8.38 
50.88128 0.088128 9.37 54.20303 0.420303 8.88 57.42578 0.752478 8.39 
50.81349 0.081349 9.38 54.06745 0.413524 8.89 57.45698 0.745698 8.4 
50.7457 0.07457 9.39 54.06745 0.406745 8.9 57.38919 0.738919 8.41 
50.67791 0.067791 9.4 53.99966 0.399966 8.91 57.3214 0.73214 8.42 
50.61012 0.061012 9.41 53.93186 0.393186 8.92 57.25361 0.725361 8.43 
50.54233 0.054233 9.42 53.86407 0.386407 8.93 57.18582 0.718582 8.44 
50.47454 0.047454 9.43 53.79628 0.379628 8.94 57.11803 0.711803 8.45 
50.40674 0.040674 9.44 53.72849 0.372849 8.95 57.05024 0.705024 8.46 
50.33895 0.033895 9.45 53.6607 0.36607 8.96 56.98245 0.698245 8.47 
50.27116 0.027116 9.46 53.59291 0.359291 8.97 56.91466 0.691466 8.48 
50.20337 0.020337 9.47 53.52512 0.352512 8.98 56.84687 0.684687 8.49 
50.13558 0.013558 9.48 53.45733 0.345733 8.99 56.77908 0.677908 8.5 
50.06779 0.006779 9.49 53.38954 0.338954 9 56.71129 0.671129 8.51 

50 0 9.5 53.32175 0.332175 9.01 56.6435 0.66435 8.52 
49.93221 -0.006779 9.51 53.25396 0.325396 9.02 56.5757 0.65757 8.53 
49.86442 -0.013558 9.52 53.18617 0.318617 9.03 56.50791 0.650791 8.54 
49.79663 -0.020337 9.53 53.11838 0.311838 9.04 56.44012 0.644012 8.55 
49.72884 -0.027116 9.54 53.05058 0.305058 9.05 56.37233 0.637233 8.56 
49.66105 -0.033895 9.55 52.98279 0.298279 9.06 56.30454 0.630454 8.57 
49.59326 -0.040674 9.56 52.915 0.2915 9.07 56.23675 0.623675 8.58 
49.52546 -0.047454 9.57 52.84721 0.284721 9.08 56.16896 0.616896 8.59 
49.45767 -0.054233 9.58 52.77942 0.277942 9.09 56.10117 0.610117 8.6 
49.38988 -0.061012 9.59 52.71163 0.271163 9.1 56.03338 0.603338 8.61 
49.32209 -0.067791 9.6 52.64384 0.264384 9.11 55.96559 0.596559 8.62 
49.2543 -0.07457 9.61 52.57605 0.257605 9.12 55.8978 0.58978 8.63 
49.18651 -0.081349 9.62 52.50826 0.250826 9.13 55.83001 0.583001 8.64 
49.11872 -0.088128 9.63 52.44047 0.244047 9.14 55.76222 0.576222 8.65 
49.05093 -0.094907 9.64 52.37268 0.237268 9.15 55.69442 0.569442 8.66 
48.98314 -0.101686 9.65 52.30489 0.230489 9.16 55.62663 0.562663 8.67 
48.91535 -0.108465 9.66 52.2371 0.22371 9.17 55.55884 0.555884 8.68 
48.84756 -0.115244 9.67 52.1693 0.21693 9.18 55.49105 0.549105 8.69 
48.77977 -0.122023 9.68 52.10151 0.210151 9.19 55.42326 0.542326 8.7 
48.71198 -0.128802 9.69 52.03372 0.203372 9.2 55.35547 0.535547 8.71 
48.64418 -0.135582 9.7 51.96593 0.196593 9.21 55.28768 0.528768 8.72 
48.57639 -0.142361 9.71 51.89814 0.189814 9.22 55.21989 0.521989 8.73 
48.5086 -0.14914 9.72 51.83035 0.183035 9.23 55.1521 0.51521 8.74 
48.44081 -0.155919 9.73 51.76256 0.176256 9.24 55.08431 0.508431 8.75 
48.37302 -0.162698 9.74 51.69477 0.169477 9.25 55.01652 0.501652 8.76 
48.30523 -0.169477 9.75 51.62698 0.162698 9.26 54.94873 0.494873 8.77 
48.23744 -0.176256 9.76 51.55919 0.155919 9.27 54.88094 0.488094 8.78 
48.16965 -0.183035 9.77 51.4914 0.14914 9.28 54.81314 0.481314 8.79 
48.10186 -0.189814 9.78 51.42361 0.142361 9.29 54.74535 0.474535 8.8 
48.03407 -0.196593 9.79 51.35582 0.135582 9.3 54.67756 0.467756 8.81 
47.96628 -0.203372 9.8 51.28802 0.128802 9.31 54.60977 0.460977 8.82 
47.89849 -0.210151 9.81 51.22023 0.122023 9.32 54.54198 0.454198 8.83 
47.8307 -0.21693 9.82 51.15244 0.115244 9.33 54.47419 0.447419 8.84 
47.7629 -0.22371 9.83 51.08465 0.108465 9.34 54.4064 0.44064 8.85 
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41.05162 -0.894838 10.82 44.37337 -0.562663 10.33 47.69511 -0.230489 9.84 
40.98383 -0.901617 10.83 44.30558 -0.569442 10.34 47.62732 -0.237268 9.85 
40.91604 -0.908396 10.84 44.23778 -0.576222 10.35 47.55953 -0.244047 9.86 
40.84825 -0.915175 10.85 44.16999 -0.583001 10.36 47.49174 -0.250826 9.87 
40.78046 -0.921954 10.86 44.1022 -0.58978 10.37 47.42395 -0.257605 9.88 
40.71266 -0.928734 10.87 44.03441 -0.596559 10.38 47.35616 -0.264384 9.89 
40.64487 -0.935513 10.88 43.96662 -0.603338 10.39 47.28837 -0.271163 9.9 
40.57708 -0.942292 10.89 43.89883 -0.610117 10.4 47.22058 -0.277942 9.91 
40.50929 -0.949071 10.9 43.83104 -0.616896 10.41 47.15279 -0.284721 9.92 
40.4415 -0.95585 10.91 43.76325 -0.623675 10.42 47.085 -0.2915 9.93 

40.37371 -0.962629 10.92 43.69546 -0.630454 10.43 47.01721 -0.298279 9.94 
40.30592 -0.969408 10.93 43.62767 -0.637233 10.44 46.94942 -0.305058 9.95 
40.23813 -0.976187 10.94 43.55988 -0.644012 10.45 46.88162 -0.311838 9.96 
40.17034 -0.982966 10.95 43.49209 -0.650791 10.46 46.81383 -0.318617 9.97 
40.10255 -0.989745 10.96 43.4243 -0.65757 10.47 46.74604 -0.325396 9.98 
40.03476 -0.996524 10.97 43.3565 -0.66435 10.48 46.67825 -0.332175 9.99 
39.96697 -1.003303 10.98 43.28871 -0.671129 10.49 46.61046 -0.338954 10 
39.89918 -1.010082 10.99 43.22092 -0.677908 10.5 46.54267 -0.345733 10.01 
39.83138 -1.016862 11 43.15313 -0.684687 10.51 46.47488 -0.352512 10.02 
39.76359 -1.023641 11.01 43.08534 -0.691466 10.52 46.40709 -0.359291 10.03 
39.6958 -1.03042 11.02 43.01755 -0.698245 10.53 46.3393 -0.36607 10.04 

39.62801 -1.037199 11.03 42.94976 -0.705024 10.54 46.27151 -0.372849 10.05 
39.56022 -1.043978 11.04 42.88197 -0.711803 10.55 46.20372 -0.379628 10.06 
39.49243 -1.050757 11.05 42.81418 -0.718582 10.56 46.13593 -0.386407 10.07 
39.42464 -1.057536 11.06 42.74639 -0.725361 10.57 46.06814 -0.393186 10.08 
39.35685 -1.064315 11.07 42.6786 -0.73214 10.58 46.00034 -0.399966 10.09 
39.28906 -1.071094 11.08 42.61081 -0.738919 10.59 45.93255 -0.406745 10.1 
39.22127 -1.077873 11.09 42.54302 -0.745698 10.6 45.86476 -0.413524 10.11 
39.15348 -1.084652 11.1 42.47522 -0.752478 10.61 45.79697 -0.420303 10.12 
39.08569 -1.091431 11.11 42.40743 -0.759257 10.62 45.72918 -0.427082 10.13 
39.0179 -1.09821 11.12 42.33964 -0.766036 10.63 45.66139 -0.433861 10.14 
38.9501 -1.10499 11.13 42.27185 -0.772815 10.64 45.5936 -0.44064 10.15 

38.88231 -1.111769 11.14 42.20406 -0.779594 10.65 45.52581 -0.447419 10.16 
38.81452 -1.118548 11.15 42.13627 -0.786373 10.66 45.45802 -0.454198 10.17 
38.74673 -1.125327 11.16 42.06848 -0.793152 10.67 45.39023 -0.460977 10.18 
38.67894 -1.132106 11.17 42.00069 -0.799931 10.68 45.32244 -0.467756 10.19 
38.61115 -1.138885 11.18 41.9329 -0.80671 10.69 45.25465 -0.474535 10.2 
38.54336 -1.145664 11.19 41.86511 -0.813489 10.7 45.18686 -0.481314 10.21 
38.47557 -1.152443 11.2 41.79732 -0.820268 10.71 45.11906 -0.488094 10.22 
38.40778 -1.159222 11.21 41.72953 -0.827047 10.72 45.05127 -0.494873 10.23 
38.33999 -1.166001 11.22 41.66174 -0.833826 10.73 44.98348 -0.501652 10.24 
38.2722 -1.17278 11.23 41.59394 -0.840606 10.74 44.91569 -0.508431 10.25 

38.20441 -1.179559 11.24 41.52615 -0.847385 10.75 44.8479 -0.51521 10.26 
38.13662 -1.186338 11.25 41.45836 -0.854164 10.76 44.78011 -0.521989 10.27 
38.06882 -1.193118 11.26 41.39057 -0.860943 10.77 44.71232 -0.528768 10.28 
38.00103 -1.199897 11.27 41.32278 -0.867722 10.78 44.64453 -0.535547 10.29 
37.93324 -1.206676 11.28 41.25499 -0.874501 10.79 44.57674 -0.542326 10.3 
37.86545 -1.213455 11.29 41.1872 -0.88128 10.8 44.50895 -0.549105 10.31 
37.79766 -1.220234 11.3 41.11941 -0.888059 10.81 44.44116 -0.555884 10.32 
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 الخام معیاریةال المعدلة الخام المعیاریة المعدلة
34.34033 -1.565967 11.81 37.72987 -1.227013 11.31 
34.27254 -1.572746 11.82 37.66238 -1.233762 11.32 
34.20475 -1.579525 11.83 37.59429 -1.240571 11.33 
34.13696 -1.586304 11.84 37.5265 -1.24735 11.34 
34.06962 -1.593038 11.85 37.45871 -1.254129 11.35 
34.00138 -1.599862 11.86 37.39092 -1.260908 11.36 
33.93359 -1.606641 11.87 37.32313 -1.267687 11.37 
33.8658 -1.61342 11.88 37.25534 -1.274466 11.38 

33.79801 -1.620199 11.89 37.18754 -1.281246 11.39 
33.73022 -1.626978 11.9 37.11975 -1.288025 11.4 
33.66242 -1.633758 11.91 37.05196 -1.294804 11.41 
33.59463 -1.640537 11.92 36.98417 -1.301583 11.42 
33.52684 -1.647316 11.93 36.91638 -1.308362 11.43 
33.45905 -1.654095 11.94 36.84859 -1.315141 11.44 
33.39126 -1.660874 11.95 36.7808 -1.32192 11.45 
33.32347 -1.667653 11.96 36.71301 -1.328699 11.46 
33.25568 -1.674432 11.97 36.64522 -1.335478 11.47 
33.18789 -1.681211 11.98 36.57743 -1.342257 11.48 
33.1201 -1.68799 11.99 36.50964 -1.349036 11.49 

33.05231 -1.694769 12 36.44185 -1.355815 11.5 
32.98452 -1.701548 12.01 36.37406 -1.362594 11.51 
32.91673 -1.708327 12.02 36.30626 -1.369374 11.52 
32.84894 -1.715106 12.03 36.23847 -1.376153 11.53 
32.78114 -1.721886 12.04 36.17068 -1.382932 11.54 
32.71335 -1.728665 12.05 36.10289 -1.389711 11.55 

   36.0351 -1.39649 11.56 
   35.96731 -1.403269 11.57 
   35.89952 -1.410048 11.58 
   35.83173 -1.416827 11.59 
   35.76394 -1.423606 11.6 
   35.69615 -1.430385 11.61 
   35.62836 -1.437164 11.62 
   35.56057 -1.443943 11.63 
   35.49278 -1.450722 11.64 
   35.42498 -1.457502 11.65 
   35.35719 -1.464281 11.66 
   35.2894 -1.47106 11.67 
   35.22161 -1.477839 11.68 
   35.15382 -1.484618 11.69 
   35.08603 -1.491397 11.7 
   35.01824 -1.498176 11.71 
   34.95045 -1.504955 11.72 
   34.88266 -1.511734 11.73 
   34.81487 -1.518513 11.74 
   34.74708 -1.525292 11.75 
   34.67929 -1.532071 11.76 
   34.6115 -1.53885 11.77 
   34.5437 -1.54563 11.78 
   34.47591 -1.552409 11.79 
   34.40812 -1.559188 11.8 
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ــة والمــستویات  ٢-٣-١-٤ ــة المعدل ــدرجات المعیاری ــل عــرض ال ــات  لك ــة وعــدد الطالب المعیاری
   كغم٢  زنةمستوى  والنسب المئویة  الختبار  رمي  كرة  طبیةمن  الوقوف

  )١٧(رقم جدول 
یبین عرض الدرجات المعیاریة والمستویات المعیاریة وعددالطالبات لكل مستوى والنسب 

    للطالباتكغم٢ من الوقوف زنة المئویة الختبار رمي كرة طبیة

  


 

 


 


 

     
     
     
     
     





      

 الــدرجات المعیاریــة المعدلــة والمــستویات المعیاریــة المقابلــة حــسب التوزیــع  یبــین)١٧(رقــم جــدول 
كغـم   للطالبـات ٢رمـي كـرة طبیـة مـن الوقـوف   الطبیعي وعدد الطالب والنـسب المئویـة الختبـار 

  :یاتيوكما 
  %١١.١١طالبة بنسبة مئویة   ) ٥(في  مستوى جید 

  %١١.١١طالبة بنسبة مئویة   ) ٥(في  مستوى متوسط 
  %٤٨.٨٨طالبة بنسبة مئویة   ) ٢٢(في  مستوى مقبول 

  %٢٨.٨٨طالبة بنسبة مئویة   ) ١٣(في  مستوى ضعیف 
ـــة  والمعیاریـــة المعدلـــة  بـــشكل عـــام لهـــذا )  ١٨( رقـــم والجـــدول  ـــین الـــدرجات الخـــام و المعیاری یب
  االختبار

  )١٨ ( رقم الجدول
  كغم   ٢الختبار رمي كرة طبیة من الوقوف    یبین الدرجات الخام و المعیاریة  والمعیاریة المعدلة

  
     

56.73691 0.673691 5.65 32.99733 -1.700267 3.8 
57.37852 0.737852 5.7 33.63894 -1.636106 3.85 
58.02013 0.802013 5.75 34.28055 -1.571945 3.9 
58.66174 0.866174 5.8 34.92216 -1.507784 3.95 
59.30335 0.930335 5.85 35.56377 -1.443623 4 
59.94496 0.994496 5.9 36.20538 -1.379462 4.05 
60.58657 1.058657 5.95 36.84699 -1.315301 4.1 
61.22818 1.122818 6 37.4886 -1.25114 4.15 
61.18698 1.1186979 6.05 38.13021 -1.186979 4.2 
62.5114 1.25114 6.1 38.77182 -1.122818 4.25 
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63.15301 1.315301 6.15 39.41343 -1.058657 4.3 
63.79462 1.379462 6.2 40.05504 -0.994496 4.35 
64.43623 1.443623 6.25 40.69665 -0.930335 4.4 
65.07784 1.507784 6.3 41.33826 -0.866174 4.45 
65.71945 1.571945 6.35 41.97987 -0.802013 4.5 
66.36106 1.636106 6.4 42.62148 -0.737852 4.55 
67.00267 1.700267 6.45 43.26309 -0.673691 4.6 

   43.9047 -0.60953 4.65 
   44.54631 -0.545369 4.7 
   45.18792 -0.481208 4.75 
   45.82953 -0.417047 4.8 
   46.47114 -0.352886 4.85 
   47.11275 -0.288725 4.9 
   47.75436 -0.224564 4.95 
   48.39597 -0.160403 5 
   49.03758 -0.096242 5.05 
   49.67919 -0.032081 5.1 
   50.32081 0.032081 5.15 
   50.96242 0.096242 5.2 
   51.60403 0.160403 5.25 
   52.24564 0.224564 5.3 
   52.88725 0.288725 5.35 
   53.52886 0.352886 5.4 
   54.17047 0.417047 5.45 
   54.81208 0.481208 5.5 
   55.45369 0.545369 5.55 
   56.0953 0.60953 5.6 

 عرض الدرجات  المعیاریة المعدلة  والمستویات المعیاریة  وعدد الطالبات لكل ٣- ٣- ١- ٤
  مستوى والنسب المئویة الختبار الجلوس من الرقود من وضع مدالركبتین من التعب

  )١٩(رقم جدول 
  المعیاریة المعدلة  والمستویات المعیاریة  وعدد الطالبات لكل مستوى یبین عرض الدرجات

  الجلوس من الرقود من وضع مدالركبتین حتى التعب والنسب المئویة الختبار
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 الــدرجات المعیاریــة المعدلــة والمــستویات المعیاریــة المقابلــة حــسب  یبــین)١٩(رقــم جــدول 
التوزیـــع الطبیعـــي وعـــدد الطالبـــات والنـــسب المئویـــة الختبـــار الجلـــوس مـــن الرقـــود مـــن وضـــع مـــد 

  :یاتيالركبتین وكما 
  %١٥.٥٥طالبة بنسبة مئویة   ) ٧(في  مستوى جید 

  %٤٦.٦٦ مئویة   طالبة بنسبة) ٢١(في  مستوى متوسط 
  %٢٨.٨٨طالبة بنسبة مئویة   ) ١٣(في  مستوى مقبول 

  %٨.٨٨طالبة بنسبة مئویة   ) ٤(في  مستوى ضعیف 
یبــــین الــــدرجات الخــــام و المعیاریــــة  والمعیاریــــة المعدلــــة  بــــشكل عــــام لهــــذا  ) ٢٠(رقــــم والجــــدول 
  االختبار

   )٢٠(رقم الجدول 
یاریة المعدلة الختبار الجلوس من الرقود من وضع یبین الدرجات الخام و المعیاریة  والمع

  التعب مدالركبتین حتى

   
33.16749 -1.683251 2 
34.15764 -1.584236 3 
35.14779 -1.485221 4 
36.13793 -1.386207 5 
37.12808 -1.287192 6 
38.11823 -1.188177 7 
39.10838 -1.089162 8 
40.09852 -0.990148 9 
41.08867 -0.891133 10 
42.07882 -0.792118 11 
43.06897 -0.693103 12 
44.05911 -0.594089 13 
45.04926 -0.495074 14 
46.03941 -0.396059 15 
47.02956 -0.297044 16 
48.0197 -0.19803 17 
49.00985 -0.099015 18 

50 0 19 
50.99015 0.099015 20 
51.9803 0.19803 21 
52.97044 0.297044 22 
53.96059 0.396059 23 
54.95074 0.495074 24 
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55.94089 0.594089 25 
56.93103 0.693103 26 
57.92118 0.792118 27 
58.91133 0.891133 28 
59.90148 0.990148 29 
60.89162 1.089162 30 
61.88177 1.188177 31 
62.87192 1.287192 32 
63.86207 1.386207 33 
64.85221 1.485221 34 
65.84236 1.584236 35 
66.83251 1.683251 36 

  عرض الدرجات المعیاریة والمستویات المعیاریة وعددالطالبات لكل مستوى ٤- ٣- ١- ٤
   متر           ٤٠٠مشي  -والنسب المئویة الختبار ركض 
  )٢١(رقم جدول 

ن عرض الدرجات المعیاریة والمستویات المعیاریة وعددالطالبات لكل مستوى والنسب یبی
   متر          ٤٠٠مشي  - المئویة الختبار ركض 

  
 


 


 


 

     
     
     
       
     


 

     

یاریــة المعدلــة والمــستویات المعیاریــة المقابلــة حــسب التوزیــع الــدرجات المع یبــین )٢١(رقــم جــدول 
  :یاتي متر  وكما ٤٠٠مشي   -الطبیعي وعدد الطالب والنسب المئویة الختبار ركض

  %٦.٦٦طالبة بنسبة مئویة   ) ٣(في  مستوى جید 
  %٤٢.٢٢طالبة بنسبة مئویة   ) ١٩(في  مستوى متوسط 
  %٤٢.٢٢ویة  طالبة بنسبة مئ) ١٩(في  مستوى مقبول 

  %٨.٨٨طالبة بنسبة مئویة   ) ٤(في  مستوى ضعیف 
  یبین الدرجات المعیاریة  والمعیاریة المعدلة  بشكل عام لهذا االختبار ) ٢٢(رقم والجدول 
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 ١٤١

  )٢٢(رقم الجدول 
   متر     ٤٠٠مشي –یبین الدرجات الخام و المعیاریة  والمعیاریة المعدلة الختبار ركض 

       
44.52952 -0.547048 123 67.01926 1.701926 86 
43.92169 -0.607831 124 66.41143 1.641143 87 
43.31386 -0.668614 125 65.8036 1.58036 88 
42.70603 -0.729397 126 65.19577 1.519577 89 
42.0982 -0.79018 127 64.58794 1.458794 90 

41.49037 -0.850963 128 63.98011 1.398011 91 
40.88254 -0.911746 129 63.37227 1.337227 92 
40.27471 -0.97253 130 62.76444 1.276444 93 
39.66688 -1.03331 131 62.15661 1.215661 94 
39.05905 -1.0941 132 61.54878 1.154878 95 
38.45122 -1.15488 133 60.94095 1.094095 96 
37.84339 -1.21566 134 60.33312 1.033312 97 
37.23556 -1.27644 135 59.72529 0.972529 98 
36.62772 -1.33723 136 59.11746 0.911746 99 
36.01989 -1.39801 137 58.50963 0.850963 100 
35.41206 -1.45879 138 57.9018 0.79018 101 
34.80423 -1.51958 139 57.29397 0.729397 102 
34.1964 -1.5803 140 56.68614 0.668614 103 
33.58857 -1,64114 141 56.07831 0.607831 104 
32.98074 -1.70193 142 55.47048 0.547048 105 

   54.86265 0.486265 106 
   54.25481 0.425481 107 
   53.64698 0.364698 108 
   53.03915 0.303915 109 
   52.43132 0.243132 110 
   51.82349 0.182349 111 
   51.21566 0.121566 112 
   50.60783 0.060783 113 
   50 0 114 
   49.39217 -0.060783 115 
   48.78434 -0.121566 116 
   48.17651 -0.182349 117 
   47.56868 -0.243132 118 
   46.96085 -0.303915 119 
   46.35302 -0.364698 120 
   45.74519 -0.425481 121 
   45.13735 -0.486265 122 
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 ١٤٢

   االستنتاجات والتوصیات-٥
    االستنتاجات١-٥
   االستنتاجات الخاصة بالذكور١-١-٥

  :ا یأتي ممن خالل النتائج التي حصل علیها الباحث ثم التوصل الى 
لجمیـــع اختبـــارات اللیاقـــة البدنیـــةعلى التـــوالي وحـــسب ) جیـــد(طالـــب فـــي مـــستوى ) ١٢٥( هنـــاك *

  ، % ٤٩.٣٣، % ٢٩.٣٣( اذ بلغـت النـسبة المئویـة ارات المـذكورة فـي البحـث تسلـسل االختبـ
 ٤١.٣٣، % ١٣.٣٣، % ١٦،%  ١٧.٣٣(%  

 البدنیــة علــى التــوالي وحــسب طالــب فــي مــستوى متوســط لجمیــع اختبــارات اللیاقــة) ٢٠٨(هنــاك *
 ،% ٤٨،% ٤١.٣٣( اذ بلغــــت النــــسبة المئویــــة .  ارات المــــذكورة فــــي البحــــثتسلــــسل االختبــــ

 ٤٠، % ٤٤،  % ٣٧.٣٣ ، %٦٦.٦٦                 (%  
طالـــب فـــي مـــستوى مقبـــول لجمیـــع اختبـــارات اللیاقـــة البدنیـــة علـــى التـــوالي وحـــسب ) ٧٥( هنـــاك *

، % ١٢، % ٢.٦٦، % ٢٠( اذ بلغــت النـسبة المئویــة فـي البحـث  بـارات المــذكورة تسلـسل االخت
١٦ ، %٢٩.٣٣ ، %٢٠ (%  

طالـــب فـــي مـــستوى ضـــعیف لجمیـــع اختبـــارات اللیاقـــة البدنیـــة علـــى التـــوالي وحـــسب ) ٤٢( هنــاك*
 ،% ٤، % ٠،% ٩.٣٣( اذ بلغــــت النــــسبة المئویــــة . ارات المــــذكورة فــــي البحــــثتسلــــسل االختبــــ

٢.٦٦، % ١٣.٣٣ ،% ٢٦.٦٦ %.(  
 االستنتاجات الخاصة باإلناث ٢-١-٥

  -:ما یأتيمن خالل النتائج التي حصل علیها الباحث تم التوصل الى 
لجمیع اختبارات اللیاقة البدنیة على التوالي وحسب التسلسل ) جید(طالبة في مستوى ) ٢٧(هناك*

، % ٢٦.٦٦(ة  اذ بلغــت النــسبة المئویــج االختبــارات المــذكورة فــي عــرض تحلیــل ومناقــشة النتــائ
١٥.٥٥، % ١١.١١%   

 ٦.٦٦(  %   
ـــاك * ـــة فـــي مـــستوى  ) ٧٤(  هن ـــوالي ) متوســـط ( طالب ـــى الت ـــة عل ـــارات اللیاقـــة البدنی ـــع أختب لجمی

   اذ بلغـــــت النـــــسبة المئویـــــة لیـــــل ومناقـــــشة النتـــــائج وحـــــسب تسلـــــسل االختبـــــارات فـــــي عـــــرض وتح
 )٤٢.١٩، % ٤٦.٦٦، % ١١.١١، % ٦٤.٤٤    ( %  
لجمیـــع اختبـــارات اللیاقـــة البدنیـــة علـــى التـــوالي بحـــسب ) مقبـــول(ة فـــي مـــستوى طالبـــ) ٥٧(هنـــاك *

 اذ بلغــــت النـــــسبة المئویـــــة  عـــــرض وتحلیــــل ومناقـــــشة النتـــــائج تسلــــسل االختبـــــارات المــــذكورة فـــــي
)٤٢.٢٢،% ٢٨.٢٨، % ٤٨.٨٨، % ٦.٦٦%،   (                                                                        

لجمیــع اختبــارات اللیاقــة البدنیــة علــى التــوالي بحــسب ) ضــعیف(طالبــة فــي مــستوى ) ٢٢( هنــاك *
   اذ بلغـــــت النـــــسبة المئویـــــة عـــــرض وتحلیـــــل ومناقـــــشة النتـــــائج تسلـــــسل االختبـــــارات الـــــذكورة فـــــي

) ٨.٨٨،% ٨.٨٨، % ٢٨.٨٨ ،% ٢.٢٢.(  %  
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 ١٤٣

    التوصیات ٢ – ٥
  وصى الباحث بالتوصیات التالیة           أ

اعتماد الدرجات والمستویات المعیاریة المستخرجة من قبل الباحث لتقویم مـستوى اللیاقـة البدنیـة *
  .االولى من قبل مدرس مادة اللیاقة البدنیة للمرحلة االولى لطلبة المرحلة 

 .اریةاجراء بحوث مشابهة للمراحل االخرى لتحدید الدرجات والمستویات المعی*
اشــعار الطــالب بالــدرجات والمــستویات المعیاریــة لكــل واحــد مــنهم للتعــرف علــى مــستواه الحقیقــي *

   .زوالعمل على تطویر مستواه وتحسین االنجا
   العربیة المصادر

ثائرعبد األحد اوغسطین، بناء بطاریتي اختبـار اللیاقـة البدنیـة و قـدرتهما علـى التنبـؤ بمـستوى  -١
ـــــة كلیـــــة التربیـــــة الریاضـــــیة، جامعـــــة صـــــالح التحـــــصیل العملـــــي فـــــي بعـــــض  الـــــدروس لطلب

 ).٢٠٠٤الریاضیة، جامعة صالح الدین أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة (الدین،
 تحدید درجات ومستویات معیاریة لـبعض المهـارات االساسـیة فـي الـسباحة حتم محمد صابر، -٢

   ).٢٠٠٥، ٢٤اسیة، العدد اربیل، جامعة صالح الدین، مجلة العلوم االس: (الحرة
دار ، عمان : ( ٢ط، سامي  محمد ملحم ، القیاس  والتقویم  في التربیة الریاضیة وعلم النفس  -٣

  ) .٢٠٠٢، المسیرة للنشر والتوزیع
  :علـــــــي ســـــــلوم جـــــــواد الحكـــــــیم ، االختبـــــــارات والقیـــــــاس واإلحـــــــصاء فـــــــي المجـــــــال الریاضـــــــي -٤

  ) .٢٠٠٤القادسیة،مطابع جامعة القادسیة، ( 
ـــــاراقاســـــم -٥ ـــــدالوي واخـــــرون ، االختب ـــــة  الریاضـــــیة   ت حـــــسن المن ـــــي التربی ـــــویم ف ـــــاس والتق  والقی

 ). ١٩٨٩الموصل، مطابع التعلیم العالي،(
  :٣محمـــــــد حـــــــسن عـــــــالوي محمـــــــد نـــــــصر الـــــــدین رضـــــــوان ، اختبـــــــارات األداء الحركـــــــي ،ط -٦

  ) .١٩٩٤القاهرة،دار الفكر العربي ( 
القــاهرة، : (٢بـارات األداء الحركـي ،طمحمـد حـسن عـالوي ومحمــد نـصر الـدین رضــوان ، اخت -٧

  ).١٩٨٩دار الفكر العربي 
القــاهرة ،دار الفكــر : (٢ط ،١محمــد صــبحي حــسنین ، التقــویم والقیــاس فــي التربیــة البدنیــة ،ج -٨

  ) .١٩٨٧العربي 
دار ،القـــاهرة:( ٣محمـــد صـــبحي حـــسنین ، القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ،ط -٩

  ).١٩٩٥الفكر العربي 
: ١مـــروان عبـــد المجیـــد ابـــراهیم ، االختبـــارات والقیـــاس والتنـــویم فـــي التربیـــة الریاضـــیة ،ط - ١٠

 ) .١٩٩٩عمان، دار الفكر العربي، (
ودیــــــع یاســــــین ، حــــــسن محمــــــد العبیــــــدي ، التطبیقــــــات االحــــــصائیة فــــــي بحــــــوث التربیــــــة  - ١١

   ) .١٩٩٦دار الكتب للطباعة ، جامعة الموصل ، (  الریاضیة،
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