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ذ(ذ2102ذذـقدانذ22.........ذاؾؼبولذذ2102ذباطذذ26)االدتالمذذ

 امللخص

 :إلىىدف البحث 
 بناء اختبار المعرفة القانونية بالتنس لطالب المرحمة الثانية كمية التربية الرياضية جامعة الموصل.

 تقييم المعرفة القانونية بالتنس لطالب المرحمة الثانية كمية التربية الرياضية جامعة الموصل.

 القانونية بالتنس لطالب المرحمة الثانية كمية التربية الرياضية جامعة الموصل. وضع مستويات معيارية الختبار المعرفة

( 646المسح وتكون مجتمع البحث من طالب المرحمة الثانية والبالغ عددىم ) بأسموبواستخدم الباحث المنيج الوصفي 
 أداة إلىولموصول  ( طالباً 44والبالغة )( طالب وعينة التطبيق 601عينات البحث فقد شممت عينة بناء والبالغة ) أماطالبًا 

 اإلحصائيةالبحث فقد استعان الباحث باالستبيان وتحميل المحتوى متبعًا خطوات بناء االختبار المعرفي واقتصرت الوسائل 
ون برا -عمى المتوسط الحسابي، المنوال، االنحراف المعياري، معامل االلتواء، معامل االرتباط البسيط، معادلة سبيرمان

 الباحث: إليياالمستويات المعيارية، النسبة المئوية وكان من ابرز االستنتاجات التي توصل  ،ثباتاللتصحيح معامل 
 اختبار المعرفة القانونية بالتنس مقياسًا صادقًا لتقييم المعمومات والمعارف لعينة البحث. إن

 لية.اختبار المعرفة القانونية بالتنس يتميز بمعامالت عممية عا إن

 تتمتع عينة البحث بمستوى معرفي في قانون التنس يؤثر عمييم ايجابيًا عمى مستوى تحصيميم الدراسي في مادة التنس.
 مالئمة المستويات المعيارية التي تم وضعيا لمستوى عينة البحث. 

 موصلجامعة ال -طالب كمية التربية الرياضية  - التنس –المعرفة القانونية الكممات المفتاحية: 

Constructing the Rule Knowledge Test of  Tennis for sport Education College 

Students at Mosul University   

 Dr. Ethar A. Al-Kareem Ghazal 

Abstract 

This research aims at the follows: 

1.constructing the rule knowledge test of Tennis for second stage students of sport  education 

college at Mosul university. 

2.Evaluating the rule knowledge of tennis for second stage students of physical education 

college at Mosul university. 

3.Setting standardized  levels of rule  knowledge test for second stage students of physical 

education college at Mosul university. 

        The researcher was  used  a descriptive method with  survey style. The research society 

included (146) students of the second stage, and  included of (102) student construction 

samples. The application sample included(44) students .In order to reach the tool research, the 

researcher used content analysis followed by steps for constructing   knowledge  test. The 

statistical processing depended the mean, mode , standard deviation, ,skewness  , Simple  

correlation coefficient , and Spearmen-Brown equation reliability , standard levels, and 

percentage .  
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  The researcher concluded the following: 

1. The constructed  test for the rule knowledge of tennis is reliable test for evaluation for 

information  and knowledges for the sample of this research.  
2. The constructed test if tennis characterized with high scientific elements.  

3.The research sample has a knowledge level of tennis rule that positively affected its 

educational qualification in tennis. 

Keywords: Rule Knowledge - Tennis - Sport Education College Students - Mosul University   

 التعريف بالبحث -6
 البحث وأىميةالمقدمة  6-6

وحقل معرفي  أكاديميكنظام  والرياضةلمتربية البدنية  األكاديميةاليوية  تأكيدمع تزايد االىتمامات المعاصرة نحو " 
ضية برز فييا الجانب المعرفي بكل ثقمو، وعمد الباحثون في كل عمم من عموم التربية الريا مسيطرةمتميز، ظيرت نزعات 

وضع اختبارات معرفية وتحصيميو ليذا العمم فظيرت اختبارات معرفية في الفمسفة والتاريخ وعمم النفس الرياضي  إلىوالبدنية 
الرياضية والتدريب الرياضي من خالل  واإلدارةوعمم الحركة والتعمم النشاط البدني  أعضاءوعمم اجتماع الرياضة ووظائف 

 .(111،،99،لخولي وعنان،)ا "المعرفي لكل منيما اإلطار
نا حيث ترتقي ة في مجالالقياس فيي من المنظومات الرئيس أنواع أىمويعد قياس المعرفة في المجال الرياضي من 

مراحل التعمم الرياضي في ًا ال يمكن االستغناء عنو ءتدريب وتعميم القدرات المعرفية يعد جز  أنىارا بالعممية التعميمية فقد ذكر 
 أنومن الضروري  رية المرتبطة بالنشاط الذي يدربو،العبيو المعارف والمعمومات النظيتم باكتساب اجح ىو الذي يوالمدرب الن

يتعممو  أنيحدد بسيولة ما يجب  أنالمدرب  أوالمستخدمة في قياس المعرفة مصممة بحيث يستطيع المدرس  األدواتتكون 
ىناك  أنالتدريبية والواقع  أويتم تزويدىم بيا داخل الوحدة التعميمية  أنب الالعبين من الحقائق العممية التي يج أوالتالميذ 

حيث تتطمب  ىدفيو أوالعممية والتي تكون موضوعية  األنواعشيوعًا منيا  واألكثرعديدة من االختبارات المعرفية المقننة  أنواع
 .مختصرة إجاباتاالختبارات المقننة الموضوعية 

 (99-،99،233)فرحات، 
يم في ضوء لذا فانو يخضع لمتقو  ,بية الرياضيةضمن مناىج كميات التر  األساسيةالرياضية  األنشطةعد التنس احد وي 
الوسائل المستخدمة في تقويم ىذه  أكثراالختبارات من و  االنفعالية(و  النفس حركيةو  ربوية الموضوعية)المعرفيةالت األىداف
بمعرفة ومدى استيعاب الطالب لقواعد المعب والمصطمحات الفنية وتحميل وتمثل االختبارات الكتابية الخاصة  األىداف

يتضمنيا اختبار معرفي  أنكبيرة حيث يمكن  أىميةالزوجي  أوالضربات وتسجيل النقاط والخطط الخاصة بالمعب الفردي 
نتائج  أن إلى( 113،) ( وجرونمندولين111،وفي ىذا الصدد يشير كل من ميمومرانوا ) موضوعي يشمل كل المادة الدراسية

تطوير وتحسين  فضال عنالضعف والقوة وتقدير جوانب  األداءتحسين القدرات بشكل ايجابي وتحديد مستوى  إلىالتقويم تدفع 
 .ق التدريس والعممية التدريسيةائكل من المنياج وطر 

 (792،2335لسيد وحجازي،)ا 
يمدنا  أنفي كون ىذا النوع من االختبارات يمكن تتجمى  أنالبحث يمكن  أىمية أنومن خالل ما تقدم نجد  

ي مماعدنا في تقييميم بشكل موضوعي وعبالمعمومات والمعارف الخاصة بطالب التربية الرياضية في قانون التنس مما يس
الخاصة الطالب بالمعمومات  إلماموتعمل عمى  اقرأنيموتمكن الطالب من تصنيف مستوياتيم مع بعيدًا عن التقديرات الذاتية 

 بقانون التنس وتزيد من دافعيتيم لمتنمية والتطور في ميارتيم وقدراتيم في لعبة التنس.
 مشكمة البحث 6-1

يمي ىدفو تيسير ا درس التنس يكون ىناك برنامج تقو يمنالرياضية و  باألنشطةالتعميمية الخاصة  األىداففي ضوء  
دوافع التعمم ويشمل ىذا التقويم الجوانب  إثارةالتصنيف فضاًل عن عممية التعمم وقياس مدى التحصيل والتحسن والتشخيص و 

عب والجوانب النظرية الخاصة بميارات وتاريخ المعبة والقواعد الخاصة بالمعبة والتحكيم، ات وخطط المالعممية الخاصة بالميار 
اسيا بشكل عممي وموضوعي ولكن عمى قي إلىمعمم ويسعى الجوانب المعرفية التي يخطط ليا ال كأحديبرز قانون لعبة التنس و 
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عطى اىتمامًا كبيرًا لمجانب المعرفي بشكل عام ولمجانب المعرفي لممواد وتعممية التقويم في التربية الرياضية  إنمن الرغم 
الموضوعية لقياس التحصيل المعرفي في قانون التنس  األدواتالعممية بشكل خاص فقد الحظ الباحث نقص واضحًا في توافر 

تسيم في رفع المستوى المعرفي لمطالب من خالل  أنيمكن  أنياىذه الدراسة اعتقادًا منو  إلجراءالذي دفع الباحث  األمرذا ى
يستعان بيا في تقييم  أنمكن يفعالية ومصداقية ودقة وعممية  أكثرقياس  أداة إلخراجالباحث الخطوات العممية والمنيجية  إتباع

 ة في قانون التنس لدى طالب التربية الرياضية.الجوانب المعرفية والتحصيمي
 البحث أىداف 6-3
 جامعة الموصل. الثانية كمية التربية الرياضية السنةبناء اختبار المعرفة القانونية بالتنس لطالب  .،
 جامعة الموصل. الثانية كمية التربية الرياضية السنة بالتنس لطالبتقييم المعرفة القانونية  .2
  .جامعة الموصل الثانية كمية التربية الرياضيةالسنة لطالب باختبار المعرفة القانونية بالتنس رية وضع مستويات معيا .9
 مجاالت البحث 6-4

 .جامعة الموصل الثانية كمية التربية الرياضية السنةالمجال البشري: طالب  
 .،،1/23/،ولغاية  3/23،3،/،من  ابتداءاً المجال الزماني:  
 ت ومالعب التنس في كمية التربية الرياضية جامعة الموصل.المجال المكاني: قاعا 

 مصطمحات البحث: 6-5
متعددة ومتباينة والتي يتم من خالليا الحصول عمى المعارف  أشكاال تأخذوالتي  األسئمةاالختبار المعرفي: ىو مجموعة من 

 .(10،2335،والمعمومات لدى الفرد بتحديد مستواه المعرفي)طو وطو،
 النظري والدراسات السابقة اإلطار -1
 النظري اإلطار 1-6
 مفيوم المجال المعرفي 1-6-6

التخيل، الحكم، التعمم، التفكير والتي من خالليا يحصل الفرد ، االكتشاف، التعرف، اإلدراكىو تعبير شامل لعمميات  
الية والتعريف السابق لممعرفة من القانون التفسير تمييزًا ليا عن العمميات االنفع أووالتوضيح  اإلدراكيعمى المعارف والفيم 

( واعتبرىما مفيومًا واحدًا cognitive domain( والمجال المعرفي )cognitionالدولي لمتربية والذي يفرق فيو بين المعرفة )
مقيا السمات التي توصل المعرفة وتع أومن الصفات  األوليةىو المجموعة  (Williams)وليامز  رأيوالمجال المعرفي في 

المعتمدة عمى التفكير من اجل استظيار واسترجاع ومعالجة مدركات الفرد  األبعادشكل الميارات المتعددة  تأخذوالتي 
ذلك المجال الذي يشتمل عمى الميارات والقدرات  بأنوالمجال المعرفي لمتربية الرياضية  (سنجر وديكلممعمومات ويعرف )

 .(111،،71تعميمية معينة)الخولي وعنان، أىدافلمشرح ومعتمدة في ذلك عمى  العقمية لمتالميذ كالمعارف وقابميتيا
 القياس المعرفي الرياضي 1-6-1

في المجال الرياضي لقياس مستوى االختبارات التي تستخدم عمميات التفكير بمعنى اختبارات كتابية والتي تستخدم  إن 
ات والتطورات التي تحدث في المعمومات والفيم لمعديد من التعرف عمى التغيير  إلىالمعرفية وتيدف  األغراضتحصيل 

والمعمومات المتعمقة بالجسم البشري الرياضية وقواعد التحكيم  األنشطةالموضوعات المتعمقة بتاريخ التربية الرياضية وتاريخ 
 .(251،2331والتي تؤثر عمى كفاءتو في النشاط الرياضي)رضوان،

 األجيزةمن خالل  إالوزنيا  أورفة شي غير ممموس لذلك ال يمكن تقديرىا المع أن إلى( ،233وتشير فرحات) 
 أناستخدام اختبار كتابي لقياس المعرفة يعتمد عمى افتراض  أن إالقياس المعرفة غير مباشر  أنالميكانيكية مما يدل عمى 

مقدار ما حصمو الفرد من  أو إليياول االستجابات الناتجة عن الشي المكتوب تعكس بدرجة كبيرة كمية المعرفة التي تم الوص
 .معمومات ومعارف عن الظاىرة المقيسة

 (،99،233)فرحات، 
صنفناىا ضمن اختبارات السمات الوظيفية  أنبعد ىذه االختبارات  إلى( 100،كل من عالوي ورضوان) ضيفوي 

والموائح والقوانين الخاصة  لتي تدور حول التاريختزويدنا بالمعمومات ا إلىتيدف  أنياالتفسيرية(  أو)اختبارات السمات المعرفية 
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 أوعن طريق كتابة المقال  أووالنواحي الفنية والميارات وخطط الالعب وجميعيا معارف نظرية يمكن تطبيقيا شفويًا  باأللعاب
كبير ومع ذلك  االختيار من متعدد وتستخدم في المجال الرياضي بشكل أوالتزاوج  أوالخطأ  أوباستخدام الصواب  اإلجابة

التربية الرياضية عمى  أنشطةبناء الكثير من ىذا النوع من االختبارات بالنسبة لكل نشاط من  إلىماسة فنحن ما نزال في حاجة 
 .(70-100،،75)عالوي ورضوان،حده 

مقاييس  أنيااختبارات القدرات واختبار التحصيل عمى  إلى اإلشارةيرى بعض العمماء انو يمكن  أخرىومن ناحية  
اختبارات الميول والشخصية واالتجاىات فيي اختبارات غير معرفية حيث ال تتميز  أما (cognitive measures)معرفية 
 أوميول  أوقوائم جرد لسمات  أنياعمى  إليياعبارات االختبار فغالبًا ما يشار  أوخاطئة عمى بنود  أوصحيحة  إجاباتبوجود 

 .اتجاىات لتقدير خصائص الشخصية
 (100،،939)عالوي ورضوان، 
 المعرفية في المجال الرياضي األىداف 1-6-3

 تي:يأامىناك العديد من األىداف وك
الحركي الصحيح لكل  األداء/ معرفة المفاىيم والمصطمحات الرياضية/ معرفة فن واألبطالمعرفة تاريخ الرياضة  

 األمنمية والدفاعية الخاصة بالنشاط الرياضي/ معرفة قواعد معرفة الخطط اليجو نشاط رياضي/ معرفة قوانين وقواعد المعب/ 
 .(،92،233)فرحات،ة/ معرفة المياقة البدنية الخاصة / معرفة المعمومات الصحية العاماإلصاباتوالسالمة لتفادي 

 خطوات بناء االختبار المعرفي 1-6-4
 العمل. أوتحميل المحتوى  .،
 جدول المواصفات. .2
 عبارات االختبار. .9
 االختبار.تقييم  .9
 تعميمات االختبار. .7
 تصحيح االختبار. .1
 (،95،233تفسير الدرجة عمى المقياس.)فرحات، .5
 ترتيب يختمف قمياًل لمخطوات: أعطى( قد 2339النبيان ) أنبيد 
 القياس. أداةاستخدام الدرجات عمى  أىدافتحديد  .،
 جوانب السموك التي تمثل السمة. أوتحديد عناصر المحتوى  .2
 صفات.بناء جدول الموا .9
 بناء فقرات المقياس. .9
 مراجعة فقرات المقياس. .7
 فقرات المقياس.ل األوليالتطبيق  .1
 الخطوات القادمة وتشمل تحميل الفقرات، الصدق الثبات المعايير التصحيح. .5
 (01-10،2339النبيان،)

الرئيس ليذه  اليدف أنيتبعو الباحثون غير  أخرىناك ترتيب  وأحياناىناك تداخل في الخطوات  أنويرى الباحث  
 اختبار معرفي دقيق وموضوعي وذو مصداقية يحقق اليدف الذي وضع من اجمو. إلىالخطوات الوصول 

 الدراسات السابقة 1-1
 (1008دراسة جميل ) 1-1-6

 "بناء مقياس المعرفة القانونية بكرة اليد لطمبة كمية التربية الرياضية"
بكرة اليد لطمبة كمية التربية الرياضية وقد استخدم الباحث المنيج  بناء مقياس المعرفة القانونية إلىوىدف البحث 

 أما( طالب وطالبة 39،والبالغ عددىم ) 2330-2335الرابعة لمعام الدراسي  السنةالوصفي واشتمل مجتمع البحث عمى طمبة 
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المقياس  إلىالبيانات لموصول  لجمع كأداةطالبًا واستخدم الباحث االستبيان وتحميل المحتوى  (93)عينة البناء فقد كانت 
معامل السيولة والصعوبة ومعامل التمييز فضاًل عن معادلة جتمان  إيجادفي  اإلحصائيةومستخدمًا الوسائل  بصورتو النيائية

ية ليد لطالب كمية التربمية بكرة افي االختبارات الفص كأداةالباحث باعتماد المقياس  أوصىوبعد استيفاء خطوات بناء المقياس 
 .(239،2330)جميل،الرياضية 

 (1007) وآخراندراسة عبد القادر  1-1-1
 "األساسية" بناء مقياس المعرفة القانونية بكرة السمة لطمبة قسم التربية الرياضية في كمية التربية 

منيج الوصفي وىدفت الدراسة بناء مقياس المعرفة القانونية بكرة السمة لطمبة قسم التربية الرياضية وتم استخدام ال
( طالبًا وعينة 13عينة البحث فقد ضمت ) أما( طالبًا 59الثالثة والرابعة البالغ عددىم ) السنةوتكون مجتمع البحث من طمبة 
بناء مقياس المعرفة  إلى( طالبًا واشتممت وسائل جمع البيانات عمى االستبيان وتم التوصل 9،التجربة االستطالعية والثبات )

لمتقييم مستوى الطمبة في قانون كرة السمة.)عبد القادر  كأداةالباحثون باستخدامو  وأوصىالسمة  القانونية بكرة
 (،،،،2335،وآخران

 البحث إجراءات -3
 منيج البحث 3-6

 البحث  المسح لمالئمتو لطبيعة واىداف بأسموباستخدم الباحث المنيج الوصفي 
 مجتمع البحث وعيناتو 3-1

-23،3طمبة المرحمة الثانية كمية التربية الرياضية جامعة الموصل لمعام الدراسي )اشتمل مجتمع البحث عمى 
( طالبًا وىم يمثمون عينة البحث الذين اشتركوا في 92،( طالبة )9،( طالب وطالبة منيم )91،( والبالغ عددىم )،،23

الستطالعية وعينة الثبات وعينة القوة المعرفي وقد ضمت عينة البحث عينة البناء واشتممت عمى عينة التجارب ااالختبار 
 تفاصيل عينات البحث. يبين( ،) رقم التميزية لمفقرات كذلك عينة التطبيق وجدول

 (6) رقم جدول
 ونسبيا المئوية وأعدادىاتفاصيل عينات البحث يبين 

عينة التجارب  العينات
عينة القوة  عينة الثبات االستطالعية

عينة  عينة البناء زيةيالتمي
 تطبيقال

 المجموع
 النسبةو 

 91، 99 32، 52 23 3، اإلعداد
 %33، %9،.93 %11.01 %،91.9 %9.53، %1.07 النسبة المئوية

 البحث أداة 3-3
البحث ونظرًا لعدم توفر اختبار المعرفة القانونية بالتنس لطالب كمية التربية الرياضية جامعة  أىداف إلىلموصول 

( 23،3) وآخرانيشير عمر  إذالخطوات العممية والمنيجية لبناء االختبار المعرفي الموضوعي  بإتباعالموصل فقد قام الباحث 
ع من الموثوقية والبعد عن ار المقال لما تمتع بو من مستوى مرتفاختب أىميتوبدياًل فاق في االختبارات الموضوعية  أن إلى
دد من عمشاكل محدده و  أوتبارات الموضوعية مسائل ، وتتضمن االخ(951،23،3،وآخران)عمر الدرجات  إعطاءيز في حالت

تصحيحيا من اثر العوامل  تحررمن بينيا وىي موضوعية بسبب  إجابتواالختبارات او البدائل التي يختار الطالب 
  (07،2339الذاتية)عيسوى،

تتبع معظميا  أنيمكن  رئيسوالقياس كمًا وتنوعًا فان ىناك خطوات  أدواتوعمى الرغم من ظاىرة االتساع في انتشار 
 القياس وفيما يمي وصف لخطوات بناء اختبار المعرفة القانونية بالتنس أداةلبناء 

 : تحديد اليدف من االختبار المعرفي أوال
الذي البد قبيل  األمرخصوصية في التصميم والتطبيق ىذا  أداةلكل  إن( 2339في ىذا الخصوص يذكر النبيان )

والشروط من اجل دراستيا بعناية من اجل تعميق درجة  المبادئاس من التفكير واالنتباه لمجموعة قي أداةالشروع ببناء أي 
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القياس/ المجال السموكي موضع االىتمام/  أداةاليدف المتوقع تحقيقو من  القياس والتي تشمل: أداة إخراجالتمكن في 
 .(11-10،2339)النبيان، القياس أدواتطبيق وتصحيح المتعمقة بت اإلمكاناتالقياس/ مدى توفر  بأداةخصائص المستيدفين 

ييتم بو المعمم ىو استخدام االختبار كوسيمة تعمم ومصدر توليد  أنالشي الذي يجب  أن إلى( 2333ويضيف ممحم ) 
في التحصيل  االتجاىات االيجابية نحو عممية التعميم والتعمم وعاماًل مساعدًا في بناء الثقة بالنفس وتعزيز المشاعر االيجابية

 .(237،2333المادة التعميمية )ممحم، أوالوحدة  أوالمساق  أىدافوان يقيس بوضوح نتاجات تعميمية تشتق من 
من خالل  إليومن خالل اختبار المعرفة القانونية بالتنس المؤمل التوصل  األىدافتتحقق ىذه  أنالباحث  ويأمل

 الخطوات المنيجية والموضوعية.
  ئيسية)محاوره( الر  وأبعادهتوى اختبار المعرفة القانونية بالتنس ثانيًا: تحديد مح

تعديالتو  وأخر( 2333انون الدولي لمتنس لعام )لموصول الختبار المعرفة القانونية بالتنس فقد اعتمد الباحث عمى الق
رتو الشخصية في مجال تخصصو ( مادة قانونية معتمدًا في ذلك عمى خب93اده القانونية البالغة )و وقام بتحميل محتوياتو وم

جراءواطالعو عمى المراجع العممية المتخصصة   إلىىذه المحاوالت  أسفرتالمقابالت وتحميل لمحتوى المواد القانونية لمتنس  وا 
 :األتيمحاور رئيسة تشمل جميع محتويات قانون التنس وعمى النحو  أربعةتحديد 

 ب )الفردي والزوجي( والتركيبات الثابتة فيو.المواد القانونية الخاصة بالممع:األولالمحور  
 واالستقبال. باإلرسالالمواد القانونية الخاصة المحور الثاني: 
 .واألخطاءوالمجاميع  واألشواطالمواد القانونية الخاصة بتسجيل النقاط :الثالثالمحور  
  عامة.وقواعد  واإلدارياتالمواد القانونية الخاصة بمستمزمات المعبة ور الرابع:المح 

النسبية لحجم المادة المعرفية الخاصة بمواد قانون التنس بحيث تحقق التوزيع  األىميةوالغرض من ىذا التقسيم تحديد 
النسبية لكل محور ولكي  لألىميةوفقًا  األسئمةالمناسب لكل محور وتحدد مفردات االختبار المعرفي عن طريق تحديد عدد 

فقد تم عرضو عمى  األربعةقق من صدق محتوى اختبار المعرفة القانونية بالتنس ومحاوره يطمئن الباحث من ىذا التقسيم ويتح
 لموضوع الدراسة.صحة ومالئمة ىذا التقسيم  وأكدواالعاممين في لعبة التنس  *مجموعة من الخبراء

 النسبية لمحاور اختبار المعرفة القانونية بالتنس األىميةثالثًا: تحديد 
النسبية لمحاور اختبار المعرفة القانونية لمعبة التنس حيث اقترح نسبًا  األىميةل خبرتو بتحديد قام الباحث ومن خال

 األربعةلممارسي لعبة التنس ويكون مجموع المحاور  وأىميتيامئوية لكل محور بناء عمى ما يحتويو كل محور من مواد قانونية 
النسب المئوية الممثمة  إلىومناقشتيم لموصول  *عمى الخبراء ولكي يتحقق من صدق ىذه النسب المئوية تم عرضيا (33%،)

 (.2) رقم بصدق ليذه المحاور وىي كما موضحو في جدول
 (1) رقم جدول

 ألىميتياموضوعات محتوى قانون التنس والنسبة المئوية يبين 
موضوعات محتوى 

و النسبة  قانون التنس
 المئوية

المواد القانونية 
الخاصة بالممعب 

 يبات الثانيةوالترك

المواد القانونية 
 باإلرسالالخاصة 

 واالستقبال

المواد القانونية الخاصة 
 واألشواطبالنقاط 
 واألخطاءوالمجاميع 

المواد القانونية 
الخاصة بالمستمزمات 

 واإلداريات
،33% ،3% 93% 92.7% ،5.7% 

 رابعًا: تحديد المستويات المعرفية الختبار المعرفة القانونية بالتنس

                                                 
 اسماء الساده ذوي الخبرة واالختصاص في لعبة التنس **

   تنسالعاب  طرق تدريس وعد اهلل أ.د وليد
  تنسالعاب   عمم نفس أ.م طارق حمودي

  تنسالعاب  قياس وتقويم  د سبيان الزىيريأ.م.
 طاولة    عمم تدريب عمار محمد خميلم. 

 تنسالعاب   بايوميكانيك م.م عمر فاروق
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تم اختيار تصنيف بموم والذي يتكون من ستة مستويات لممعرفة وىي )المعرفة، الفيم، التطبيق، التحميل، التركيب، 
كانت العينة  إذاانو  إلى( ،233تشير فرحات ) إذ)المعرفة والفيم(  األوليينالتقويم( واقتصرت ىذه الدراسة عمى المستويين 

 ( ،99،233)فرحات،.المعرفة والفيم(تالميذ فيمكن اختيار المستوى المعرفي )
       صياغتيا وأسموب)فقرات( اختبار المعرفة القانونية بالتنس  أسئمةخامسًا:تحديد 

يمكن  األسئمةم اشتقاق مجموعة من تكل مادة قانونية ضمن المحاور  أىميةبعد تحديد محاور قانون التنس وتفصيل  
القياس  أداةمصمم  يبدأ أنالشائع حاليًا ىو  أن( في ىذا المعنى"2339ر النبيان)تقيس الجانب المعرفي لقانون التنس ويشي أن

بناء عدد من  إلىتمثل تمك السمة ليصار  أنياالسموك الدالة عمى السمة المنوي قياسيا والتي يعتقد  أنواعبافتراض عدد من 
 (59،2339الفقرات ليذا الغرض".)النبيان،

مالئمة لقياس المعرفة القانونية  واألكثر األسئمةااًل وقد راعى الباحث نوع ؤ ( س13والجدير بالذكر انو تم صياغة )
ما كانت النسب المئوية ليذين المستويين ل)المعرفة والفيم( و  المقترحةبالتنس وان تكون صياغتيا تقيس مستويات التعمم 

وبالتعامل مع ىذه النسب بالنسبة ( 107،،73،)حمدان،%( 77موع نسبيم المئوية )%( ومج3،%( و)الفيم97)المعرفة
%( وبناء عمى ىذه النسب فقد 0،%( ونسبة الفيم)02نسبة المعرفة ) أصبحتفقد  (%33،)والتناسب وليكون مجموع نسبيم 

ار يلالختبار المعرفي وتم اختسؤااًل ( 13ومجموعيما ) سؤاالً ( 5،الفيم ) أسئمةونسبة  سؤاالً ( 59مستوى المعرفة ) أسئمةكانت 
ستخدامًا في االختبارات شيوعًا وااألكثر  األنواعالموضوعية وىي الصح والخطأ واالختيار من متعدد وىذه  األسئمةين من نوع

تعميمية من  أىدافيستخدم في تقويم تحقيق  أنمرونة حيث يمكن  األنواع أكثرالمعرفية، حيث يعد ىذا النوع من المفردات 
 (.،،15،23مستويات معرفية مختمفة )عالم،

 :يأتياختبار المعرفة القانونية بالتنس ما  أسئمةوصياغة  إعدادوقد روعي في 
 احتواء الفقرة الواحدة عمى فكرة واحدة. .،
 من معنى. أكثراالبتعاد عن الكممات التي تحمل  .2
 البساطة والسيولة وعدم الغموض. .9
مكانيةالموضوعية  .9  .اإلجاباتتبويب  وا 
 (29،23،3.)مجيد،اإليحائية األسئمةتحاشي  .7
 (99،2337.)الدليمي والميداوي،أخرى إجابةعمى الفقرة ما يكشف عن  اإلجابةتكون  الن أ .1

يقوم بعرضيا بشكل غير رسمي عمى  األوليةالقياس بصورتو  أداةانو بعد كتابة فقرات  إلى( 2339ويشير النبيان)
 أورداتيا والدقة والصحة ودرجة غموض المعنى من سالمة المغة ومفلمتأكد  األداةفي موضوع  *مجموعة من الميتمين والخبراء
 (09،2339)النبيان، .وضوحو فضاًل عن قواعد المغة

في اختصاص طرق  *عمى مجموعة من المحكمين والخبراء األوليةفقد قام الباحث بعرض االختبار في صورتو  
ى مالئمتيا لمحتوى قانون التنس ولعينة االختبار ومد أسئمةالتدريس والقياس والتقويم ومدرسي ومدربي التنس حول صالحية 

 .(،)ممحق األسئمةبعض التعديالت عمى بعض  إجراءالخبراء مالحظاتيم وتوجيياتيم تم  أبدى أنالبحث وبعد 
 

 ماجستير لغة عربية م. بسام خمف*  *                                                 
*

 السادة ذوي الخبرة واالختصاص أسماء 
 طرق تدريس  أ.م.د اياد محمد شيت  وتقويم قياس  أ.د ىاشم احمد سميمان

 قياس وتقويم  أ.م.د سبيان الزىيري  طرق تدريس  يد وعداهللأ.د ول
 قياس وتقويم  أ.م.د سعد باسم جميل  قويمقياس وت  أ.د مكي محمود

 طرق تدريس  م.د محمد سييل  طرق تدريس  أ.د طالل نجم
 تربية رياضية  م.م عمر فاروق  وتقويم قياس أ.م.د عبد الكريم قاسم غزال

  س وتقويمقيا  أ.م.د ضرغام جاسم
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 جداول المواصفات لالختبار المعرفي إعدادسادسًا: 
ات االختبار حيث يستفاد من يقترح عمماء النفس استخدام ما يعرف بجداول مواصف لألسئمةالستكمال صدق المحتوى  

 :األتيالجداول في 
 ( االختبار.أسئمةوعدد فقرات ) أنواعتحديد  
 الميام لعمميات التفكير وتحديد عدد الفقرات بكل عممية. أنواعتحديد  
تحديد العناصر والمجاالت الفرعية لمموضوع الرئيس الذي اعد لو االختبار وعدد الوحدات الخاصة بكل  

 (209-202،2331مجال)رضوان،
 أن( 23،3) وآخرونوقد اعد الباحث جدول المواصفات لمحتوى قانون التنس ولمستوى المعرفة والفيم ويشير عمر 

السموكية( من  أوالتعميمية ) األىدافصادقة تعكس القدر الذي تحققت بو  مرآةباستخدام جدول المواصفات يكون االختبار 
 .تدريس محتوى مقرر دراسي معين لخال

 (23،3،،،9 ،وآخرونمر )ع 
( ويؤمن صدق ،91،233وكذلك تحديد صدق محتواه )فرحات،ويفيد جدول المواصفات في البناء الصحيح لالختبار  
التعمم  أىدافموضوع االختبار وعمى جميع  أوالمادة  أجزاءعمى مختمف  أسئمتوتوزيع  إلىيجبر الفاحص  ألنواالختبار 
 .(230،2333)ممحم، الموضوعو
 ( يبين ذلك.9دول رقم )والج 

 (3)رقم  جدول
 جدول مواصفات اختبار المعرفة القانونية بالتنسيبين 

 النسبية األىمية موضوعات محتوى قانون التنس
 %33،مستويات التعمم لبموم 

 %0،الفيم  %02المعرفة  المجموع
 1 2 5 %3، الممعب والتركيبات الثابتة

 25 7 22 %93 واالستقبال اإلرسال
 90 5 ،9 %92.7 واألخطاءوالمجاميع  واألشواطالنقاط 

 1، 9 9، %5.7، واإلدارياتالمستمزمات 
 13 5، 59 %33، األسئمةالنسبة المئوية ومجموع 

 يمي: من جدول المواصفات يتضح ما  
 أنيظير اال تغطي اربعة موضوعات لمحتوى القانون و ؤ س (13)من  يتألفاختبار المعرفة القانونية بالتنس  أن

%( وان نسبة مستوى 33،مساويًا لـ) لألوزانالنسبية توزعت بشكل متفاوت بين موضوعات القانون وان المجموع الكمي  األىمية
 .سؤاالً  (5،)يقابميا  (%0،)ومستوى الفيم  سؤاالً  (59)يقابميا  (%02)المعرفة 

النسبية  األىميةبار وصياغتيا بما يتناسب مع االخت أسئمةوبعد االنتياء من جدول المواصفات قام الباحث بمراجعة 
 .األوليةلممحاور وفقرات مستوى المعرفة والفيم ليصبح االختبار بصورتو 
 سابعًا: التجربة االستطالعية الختبار المعرفة القانونية بالتنس

الب تماثل المجموعة ( إلى انو يجب أن يطبق االختبار تطبيقًا مبدئيًا عمى عينة أو عينات من الط2331يشير عالم)
الفعمية المستيدفة التي سيطبق عمييا االختبار في صورتو النيائية، وىذه الخطوة تعد من الخطوات الضرورية ألنو سيتم بناءًا 
عمى نتائج ىذا التطبيق تحميل الفقرات ومراجعتيا وحذف الفقرات غير المميزة أو التي مستوى صعوبتيا 

 (15،2331،مرتفع.)عالم،
من عينة البناء  ( طالب3،عمى عينة تكونت من ) األوليةتجربة استطالعية لالختبار بصورتو  بإجراءباحث قام ال

 عن واإلجابةاالختبار ووضوح التعميمات  أسئمةوكان اليدف منيا تسجيل المالحظات المختمفة ورصد استجابات الطالب عمى 
درجة  إعطاءالطالب حيث تم  إجاباترقو االختبار وتم تصحيح تحديد الوقت الذي يستغ فضال عن تطرأالتساؤالت التي قد 
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الصحيحة التي  اإلجاباتالخاطئة وبذلك تكون درجة الطالب في االختبار مجموع  اإلجاباتالصحيحة ودرجة صفر عن  لإلجابةواحدة 
 شكل مبدئي.وصالحيتو لمتطبيق ب وأسئمتوحصل عمييا في االختبار وكانت نتيجة ىذه التجربة وضوح االختبار 

 ثامنًا: تطبيق اختبار المعرفة القانونية بالتنس عمى عينة القوة التميزية
الثانية وبعد تطبيق االختبار السنة ( طالبًا من طالب 52وقد قام الباحث بتطبيق االختبار المعرفي وعمى عينة بمغت )

االختبار من حيث مستوى الصعوبة والسيولة  أسئمةحميل تىدف ىذا التطبيق حيث الحصول عمى الدرجة الكمية لكل طالب تم وتصحيحو و 
 ومعامل التمييز الختيار الفقرات الصالحة لمصيغة النيائية لالختبار المعرفي.

 اختبار المعرفة القانونية بالتنس ألسئمة اإلحصائيتاسعًا: التحميل 
قياس فعالة تعمل  بأدواتفوائد تساعده في الخروج لما تؤديو من  األىميةقياس عمى درجة عالية من مال فقرات تعد عممية تحميل

الحد الذي يجعميا  إلىعمى تطوير فقرات االختبار يعمل تحميل الفقرات  أنقياسًا دقيقًا كما يتوقع  اإلنسانيةعمى قياس السمات والصفات 
ف بعممية تحميل تطويره تعر  أوذا داللة فيما يقيسو ذلك االختبار وان مجمل عممية بناء مقياس  إسياماتسيم 

  .(00،2339،الفقرات)النبيان،
اليدف من تحميل الفقرات ىو تحسين نوعية االختبار من خالل كشف النقص في الفقرات  أن إلى( ،10،ويشير الزوبعي )
 (،10،،559)الزوبعي،ياغتيا واستبعاد غير الصالح منيا. الضعيفة والسيمة من اجل ص

 وفيما يمي استعراض ليذا التحميل:
الذين حصموا عمى  األفرادعبارة عن نسبة  بأنياصعوبة الفقرة تعرف :  معامل صعوبة الفقرة وسيولتيا لالختبار المعرفي

( فرد 33،كانت العينة اقل من ) إذاانو  إلى(، ويشير ممحم 23،3،،27ككل )الخياط، األفرادبشكل صحيح مقسوم عمى عدد  إجابة
ال( الفقرة فقد ؤ ليحصل الباحث عمى صعوبة )الس(، و 291،2333ين متساويتين متضادتين )ممحم،فيتم تقسيم افراد العينة الى مجموعت

 اإلجاباتمن عدد ( % 73)األولىمجموعتين المجموعة  إلى اإلجاباتعينة التميز ترتيبًا تنازليًا وتم تصنيف  إجاباتقام بترتيب 
 ثلحيث تم( طالبًا. 91الدنيا وتشمل )وتمثل المجموعة  جاباتاإلمن عدد  (%73)( طالبًا و91وتمثل المجموعة العميا وتشمل )

االختبار المعرفي، تال ذلك حساب عدد الذين  إجاباتعمى  األداءتعكس الفروق في مجموعتين متضادة ك)المجموعة العميا والدنيا( 
ال( فقرة من فقرات االختبار ؤ لكل )س صحيحة عمى كل فقرة من االختبار لكال المجموعتين وتم حساب معامل الصعوبة إجابات أجابوا

        :اآلتيةالمعرفي وذلك بتطبيق المعادلة 
      

 
 
 

 (20،2332،،وآخرون )الظاىر
انو  إلى( 2331يشير رضوان ) إذ( 3.53-3.93وبناءا عمى تطبيق ىذه المعادلة فقد تم قبول الفقرات التي يقع معامل صعوبتيا بين )

ينجح فييا جميع المفحوصين وان ال تكون صعبة جدًا بحيث يرسب فييا كل المفحوصين الن سيمة جدًا بحيث تكون الفقرة  ال أنيجب 
سيولتيا ال تمدنا بالمعمومات الكافية عن مستوى تحصيل المفحوصين وقد ارتضى عمماء  أوالفقرات المتطرفة من مستويات صعوبتيا 

 تقييميا فقرة جيدة.يكون ( و 3.53-3.93يتراوح مستوى الصعوبة ما بين ) أنالقياس 
  (،92-923،2331)رضوان،

 أن إالخطوات حساب معامل تمييز الفقرات مشابية لخطوات حساب معامل صعوبة الفقرة  أن :معامل تمييز فقرات االختبار المعرفي
 معادلتيا ىي:

 
 
 

 
 

 (20،2332،)الظاىر وآخرون،

 إجابت صحيحت عدد الذين أجابوا إجابت صحيحت      عدد الذين أجابوا                                 

 علي الفقرة من المجموعت العليا  +  علي الفقرة من المجموعت الدنيا            

 معامل صعوبت الفقرة = 

 عدد أفراد المجموعت العليا  +  عدد أفراد المجموعت الدنيا       

 وا إجابت صحيحتعدد الذين أجابوا إجابت صحيحت      عدد الذين أجاب                                 

 علي الفقرة في المجموعت العليا  +  علي الفقرة في المجموعت الدنيا            

 دليل تمييز الفقرة =     

 عدد المفحوصين في إحدى المجموعتين)العليا والدنيا(       
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( 111،يشير الخولي وعنان ) إذ ،(3.53-3.93رات التي يقع معامل تمييز )عمى تطبيق ىذه المعادلة فقد تم قبول الفق وبناءً 
كل من بموم وماديوس وىاستبنج  بإجماع( وذلك 3.53-3.93الكشف عن حدود معامل التمييز المقبولة تنحصر بين ) أن إلى

 ك.ذل بين( ي9)رقم  وجدول  (111،،07،)الخولي وعنان،وىورناك وكارلتون وابيل وجونسون وفيميبس
 (4) رقم جدول

 وتمييز الفقرات الختبار المعرفة القانونية بالتنس والسيولة معامالت الصعوبةيبين 
اؾػؼر

 اؾتؿققز اؾدفوؾة اؾصعوبة اؾػؼرة اؾتؿققز اؾدفوؾة اؾصعوبة اؾػؼرة اؾتؿققز اؾدفوؾة اؾصعوبة اؾػؼرة اؾتؿققز اؾدفوؾة اؾصعوبة ة

1 956.9 953.1 95363 4. 958.4 951.8  .7 953.4 956.8 95.68 79 956.9 953.1 95.47 

4 95.79 95341 95.44 4. 95681 95319 95.74 .8 95.3. 95.66 953. 71 95613 95367 95391 

3 95693 95397 95.77 46 95.38 95.64 95369 .9 95363 95647 959.4 74 95816 95364 95318 

. 95738 95464  47 95.17 95.83 95368 .9 959.3 95..7  73 95693 95397 953. 

. 9538. 95616 95.31 48 95..6 95... 95.77 .1 95.3. 95.66 95.31 7. 9579. 9549.  
6 95. 95. 95.99 49 95.47 95.73 95318 .4 95.31 95.69 95. 7. 95.6. 95.3. 95.44 

7 953. 9566 95.74 39 956.9 953.1 95. .3 956.7 953.3 9539. 76 95..6 95..3 953. 

8 95.11 95.89 95368 31 95897 95193  .. 95..6 95... 95.9. 77 9571. 9548.  
9 95... 95..6 95373 34 959.. 959.6  .. 956.9 953.1 95.99 78 95.9 95.1 95314 

19 95474 95718  33 95..6 95... 95311 .6 95.44 95.78 95... 79 95699 95391 95381 

11 95897 95193  3. 95.88 95.14 953. .7 95681 95.19 95363 89 95.68 95.34 95336 

14 9571. 9548.  3. 9594 9598  .8 95.81 95.89 95.77 81 95863 95137  
13 95.99 95.91 95.9 36 95638 95364 9539. .9 956.7 95..3 95. 84 95.1. 95.8. 953.1 

1. 95... 95..6 95... 37 95849 95171  69 953.4 956.8 95349 83 956.8 953.4 95336 

 صفر 95.36 ...95 .8 9539 95319 95681 61 95374 95487 95613 38 95.77 956.8 953.4 .1

16 95647 95373 95.99 39 956.7 953.3 953. 64 95613 95387 318 8. 953. 956. 95.67 

17 95.6. 95.3. 953. .9 95.79 95.41 953. 63 958.4 951.8  86 95694 95398 95344 

18 953. 957. 95377 .1 95.99 95.91 95361 6. 956. 953. 95399 87 956.4 953.8 95386 

19 95697 95393 95.11 .4 9567 95.3 95386 6. 95661 95339 953. 88 9567 9533 953. 

49 9587. 9514.  .3 95374 95618 95336 66 95.68 95.34 95.36 89 95.38 95.64 9539. 

41 95.3. 95.66 953.9 .. 956.7 953.3 95.44 67 95.9. 95.9. 953.. 99 959.. 959..  
44 95397 95693 95314 .. 95.6. 95.3. 95386 68 95.38 95.64 95...     
      95464 95738 69 95347 ...95 ...95 6. صفر 6..95 ...95 43

 
 )الفقرات المضممة ىي الفقرات الساقطة بمعامالت الصعوبة والسيولة وتمييز الفقرات(

 :يأتيما  (9) رقم يتبين من جدول
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( 3.179-53،.3قيم معامل الصعوبة لفقرات اختبار المعرفة القانونية بالتنس تراوحت ما بين ) أن يظير معامل الصعوبة
ىناك مجموعة  أن( نجد 3.53-3.93قيم معامل الصعوبة التي اعتمدىا الباحث والتي تقع ما بين ) إلىوعند الرجوع 

صحيحة( وسقطت  إجابةالفقرة  عن أجابوا( لصعوبتيا )قمة عدد الذين 3.93( فقرات قد سقطت منيا التي اقل من )أسئمة)
عمى ىذا التحميل فقد تم  وبناءً  صحيحة( إجابةالفقرة  عن أجابوادد الذين ( لسيولتيا )كثرة ع3.53من ) أكثرفقرات ىي 

 (.3،9،،،،،2،،29،23،،55،59،11،19،73،95،97،92،9،،13،0( فقرة من االختبار المعرفي وىي:)5،حذف )
             معامل السيولة

العالقة بين  أن إذوفقًا لمصعوبة،  قد يستخدم بعض مصممي المقياس درجة سيولة الفقرة لدراسة صعوبتيا وترتيبيا 
 )الواحد الصحيح( ،معامل السيولة + معامل الصعوبة =  ي:أتك فيما يالسيولة والصعوبة مباشرة، كما يتضح ذل

 الفقرات التي سقطت بمعامل الصعوبة ىي نفسيا التي سقطت بمعامل السيولة. أنوىذا يعني ( ،233،،5)فرحات،
           معامل تمييز الفقرات
الختبار قيم معامل تمييز الفقرات  أن( 9من الجدول )التي سقطت بمعاممي الصعوبة والسيولة يظير  بعد حذف الفقرات

يز الفقرات التي اعتمدىا الباحث يقيم معامل تم إلى( وعند الرجوع 3.713-المعرفة القانونية قد تراوحت ما بين )صفر
( فقرات من 9فقد تم حذف ) اإلجراءيز وضعيفة وتحتاج لمراجعة وبناء عمى ىذا ي( لكونيا سالبة التمفأكثر 3.93)بالغة وال

( وبيذا يكون عدد الفقرات التي حذفت بسبب عدم استيفائيا الشروط الخاصة 09،91،29االختبار المعرفي وىي فقرات )
 رة.( فق53) ( فقرة ليصبح االختبار المعرفي23بمعامالت الصعوبة والسيولة وتمييز الفقرات )

 حساب المعامالت العممية الختبار المعرفة القانونية بالتنس :اً عاشر 
الختبار المعرفة القانونية بالتنس فقد مر بناء االختبار بعدة خطوات كان اليدف منيا  الصورة النيائية إلى لموصول

ي أتيولة وتميز الفقرات وفيما ياالرتقاء بالخصائص العممية لالختبار من الصدق والثبات فضاًل عن معامالت الصعوبة والس
 وصف ليذه الخطوات:

          صدق االختبار المعرفي
يزي )اسموب معامل االتساق يتم التحقق من صدق االختبار عبر صدق المحتوى وصدق المحكمين والصدق التم

عمى  التأكيديرتبط بو أي  ( بقولو يعد االختبار صادقًا في ضوء أي شي191،فقد عبر جيمفورد )والصدق الذاتي الداخمي( 
ذلك ك)صدق المحتوى وصدق المحكات( من الصدقالتركيز عمى عدد محدود قتصر تعددية المحكات ليعد االختبار صادقًا ثم ا

ي توضيح النواع الصدق أتوفيما ي (23،3،،1،،وآخرون )عمرصدق البنية كجوىر لمفيوم الصدق حاليا عمى التأكيدزاد 
 المستخدمة:

 وىصدق المحت
ويتضمن الفحص المنظم لمحتوى ( 59،23،3ويقصد بو مدى تمثيل االختبار لجوانب التي وضع لقياسيا )الياسري،  

مة لممجال السموكي المطموب قياسو كان يغطي العينة الممث إذااالختبار، الميام، المفردات( لتحديد ما  أسئمة) االختبار
 األبعاد أوفي تحديد المجاالت  إيجادهم التعريف وتتمخص طريقة ( ويطمق عميو الصدق بحك12،2332،، وآخرون)عمر 

 بأنو( صدق المحتوى 100،( ويعرف مجيد )97،2332،، وآخروناىر ظ)ال منيا المفيوم طبقًا لنظرية معينةالتي يتكون 
وع القياس وفقراتو وبنوده لتحديد مدى تمثيميا لموض قياسمتحميل منطقي لمواد ال إجراءالصدق الذي يتم عن طريق 

( وقد قام الباحث بتحميل قانون التنس تحمياًل شاماًل لمواده حيث تم وضعيا ضمن 99،23،3)مجيد،والمواقف التي يقيسيا
تم  كل محور يضم مجموعة من المواد القانونية وضمن اطالع الباحث وتدريسو لمادة التنس وخبرتو أساسيةاربعة محاور 

ىذه المحاور وبالمجموع  أىميةًا لصياغة فقرات االختبار بحيث يتفق عددىا مع نسبية لكل محور تمييد أىمية إعطاء
 لجأ اإلجراءالكمي تغطي كل الفقرات المقترحة جميع الجوانب المعرفية والسموكية لقانون التنس ولزيادة موضوعية ىذا 

المحاور وما تضم من مواد بتدريس وتدريب التنس بشكل جماعي حيث عرضت ىذه استشارة خبراء مختصين  إلىالباحث 
وبناء عمى ت الطفيفة بعض التعديال إجراء%( بعد 33،اتفاق ) إلىالنسبية المقترحة حيث تم التوصل  وأىميتياالقانون 
 .األولية( فقرة لالختبار المعرفي وبصورتيا 13تم صياغة ) اإلجراء
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 لمحكميناصدق 
عمى مجموعة من ذو الخبرة  األوليةرض االختبار بصورتو ( فقرة تم ع13فقرات المقياس البالغة ) إعدادبعد  

واالختصاص )في مجال القياس والتقويم وطرائق التدريب والعاممين بتدريس وتدريب لعبة التنس( لغرض تقويم 
وصالحية فقراتو ومدى تغطيتيا لمحاور القانون ومدى شمول الفقرات لكل  االختبار والحكم عمى صالحيتو ككل

جراءالتنس مواد قانون   األسئمةعدد من  إضافة أوصياغة  إعادة أوالتعديالت المناسبة ليا من خالل )حذف  وا 
المقترحة عمييا )الصح  اإلجابةوبدائل  األسئمةلالختبار( وبما يتالئم وعينة البحث فضاًل عن صالحية نمط 

انو  إلى( 111،يشير عويس ) إذالتحقق من الصدق احد وسائل  اإلجراءوالخطأ واالختيار من متعدد( ويعد ىذا 
 فإذايعد االختبار صادقًا بعد عرضو عمى عدد من المختصين والخبراء في المجال الذي يقيسو االختبار  أنيمكن 

ىذا االختبار يقيس السموك الذي وضع لقياسو يمكن لمباحث االعتماد عمى حكم الخبراء  أناقر الخبراء 
ومالحظات السادة الخبراء تم استخراج صدق الخبراء من خالل  ( وبعد تحميل استجابات111،،77)عويس،

التي اتفق عمى  األسئمةتم قبول  إذاالختبار المعرفي  أسئمةالنسبية المئوية لموافقة الخبراء حول صالحية 
يشير بموم  إذالخبراء حيث لم يتم حذف أي سؤال ولكن تم تعديل بعضيا  أراءمن  فأكثر (%57)صالحيتيا 

تقل عن  يحصل عمى نسبة اتفاق لمخبراء في صالحية الفقرات ال أنانو عمى الباحث  إلى( 109،) وآخرون
 (109،،21،،وآخرون)بموم .من تقدير الخبراء في ىذا النوع من الصدق فأكثر (57%)

  
 )اسموب معامل االتساق الداخمي(الصدق التمييزي 

عمى تقدير لصدقو التكويني  الحصول إلىمعامل تجانسو  أويؤدي فحص االتساق الداخمي  
داخمي لحساب صدق الفقرات  ( الدرجة الكمية لالختبار كمحك،17،( وقد قدم ليند كويست )111،،97)باىي،
يز الفقرة عن طريق االتساق الداخمي( والتي تعتمد عمى تحميل العالقة يعميو اسم )مؤشر تم أطمقحيث 

ميزان  أوالكمية عمى االختبار ككل والتي تستخدم كمحك  )االرتباط( بين درجة المفحوص عمى الفقرة ودرجتو
( الى 159،( ويؤكد ابو حطب وسيد )993،2331ان،داخمي لتقويم صدق كل فقرة من فقرات االختبار )رضو 

انو من مؤشرات صدق المقياس ارتباط كل فقرة في المقياس بمحك داخمي وىو درجة المقياس ككل )ابو حطب 
معامل االرتباط بين درجة الفقرة بالدرجة الكمية  إيجادغير المميزة تم  استبعاد الفقرات (، وبعد159،،39،، وسيد

 (7) رقم ( طالبًا والموضحة في جدول52)البالغة لالختبار المعرفي لعينة القوة التميزية 
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 (5) رقم جدول
 ية بالتنسمعامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية الختبار المعرفة القانونيبين 

اؾػؼر

 ة
ؿعاؿلذ

ؿعاؿلذ اؾػؼرة اؾدالؾة االرتباط

ؿعاؿلذ اؾػؼرة اؾدالؾة االرتباط

ؿعاؿلذ اؾػؼرة اؾدالؾة االرتباط

 اؾدالؾة االرتباط

 غريمعنوي 95993 79 معنوي 95.36 7. فقرة ساقطة .4 معنوي 9393 1

 معنوي .9549 71 معنوي 954.8 8. معنوي .9546 .4 معنوي 953.4 4

 معنوي 954.8 74 فقرة ساقطة 9. معنوي 954.6 46 معنوي ..953 3

 معنوي 95361 73 فقرة ساقطة 9. معنوي .9531 47 فقرة ساقطة .

 فقرة ساقطة .7 معنوي 95399 1. معنوي .9539 48 معنوي .95.9 .

 معنوي .95.1 .7 معنوي 953.7 4. معنوي .9546 49 معنوي 95334 6

 معنوي 95469 76 معنوي .9539 3. عنويم 95.76 39 معنوي 954.9 7

 فقرة ساقطة 77 معنوي .9543 .. فقرة ساقطة 31 معنوي 95498 8

 غريمعنوي 95936 78 معنوي 953.4 .. فقرة ساقطة 34 غريمعنوي 95446 9

 معنوي ..954 79 معنوي 95334 6. معنوي 954.6 33 فقرة ساقطة 19

 غريمعنوي 95119 89 معنوي 95399 7. معنوي 95479 .3 فقرة ساقطة 11

 فقرة ساقطة 81 معنوي 95.91 8. فقرة ساقطة .3 فقرة ساقطة 14

 معنوي 954.9 84 معنوي 95438 9. معنوي 95488 36 معنوي .95.7 13

 معنوي 954.8 83 معنوي 95331 69 فقرة ساقطة 37 معنوي 95.39 .1

 فقرة ساقطة .8 غريمعنوي .9597 61 معنوي 95469 38 معنوي 95368 .1

 غريمعنوي 95186 .8  .9531 64 معنوي 95434 39 معنوي 953.9 16

 غريمعنوي 95914 86 فقرة ساقطة 63 معنوي 95343 9. معنوي 954.9 17

 معنوي 954.7 87 غريمعنوي 95969 .6 معنوي 954.7 1. غريمعنوي 95967 18

 عنويم 954.6 88 معنوي 95433 .6 معنوي 954.7 4. معنوي 95433 19

 معنوي 954.9 89 معنوي 95489 66 معنوي 95373 3. فقرة ساقطة 49

 فقرة ساقطة 99 غريمعنوي 951.9 67 معنوي ...95 .. معنوي .9534 41

    معنوي .9549 68 معنوي .9533 .. معنوي 95438 44
    فقرة ساقطة 69 معنوي 95438 6. فقرة ساقطة 43

 ( 992،  101،)منسي،  3.292الجدولية تساوي  r قيمة 53=2-52جة حرية وامام در  3.37 ≥معنوي عند مستوى 
قيم معامل االرتباط بين فقرات االختبار والدرجة الكمية الختبار المعرفة القانونية بالتنس قد  أن( يظير 7من الجدول )

( فقرات لم تثبت قدرة 3،ط )( ىذا يعني سقو 3.292( الجدولية البالغة )r( وعند مقارنتيا بقيمة)3.951-3.3،2تراوحت )
( وبعد حذف ىذه الفقرات يصبح اختبار المعرفة القانونية 0،1،،،01،07،03،50،53،15،19،1)  تميزية وىي فقرات:

 (.2( فقرة وكما موضح في ممحق )13بالتنس )
 ثبات اختبار المعرفة القانونية بالتنس

تقيس بيا الظاىرة موضوع القياس ويعد  أنيمة القياس المستخدمة التي يمكن لوسيعني ثبات االختبار درجة التماسك والدقة 
ولمحصول عمى معامل الثبات تم  (،19،233فرحات،ىاما لجودة االختبار المعرفي ) إحصائيامعامل الثبات مؤشرًا 
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 إلىر استخدام طريقة التجزئة النصفية وفي ىذه الطريقة يتم الحصول عمى درجتين لكل فرد عن طريق تقسيم االختبا
لممحاوالت الفردية والنصف الثاني لممحاوالت الزوجية وعمى ذلك نحصل عمى درجتين لكل فرد  أولنصفين نصف 

واالرتباط بين ىاتين الدرجتين وىذا يعد بمثابة االتساق الداخل لنصف االختبار فقط وليس لالختبار ككل )عالوي 
وفي ضوء ذلك تم تحديد الفقرات الفردية والزوجية لالختبار ( طالبًا 23)( وقد بمغت عينة الثبات 100،،919ورضوان،

 عمىلكل فرد درجتين بناء  أصبحإذ ( فقرة( 13الفقرات المتبقية لالختبار ) أنبعد حذف الفقرة الساقطة وغير المميزة )عمما 
عمى الفقرات  إجابتومجموع  الفقرات الفردية والدرجة الثانية عن إجابتومجموعة  األولىفقرات االختبار الدرجة  عن إجابتو

 (1) رقم كما موضح بالجدولالزوجية وتم استخدام معامل االرتباط البسيط 
 (6) رقم جدول

 ثبات االختبار المعرفي لقانون التنس بطريقة التجزئة النصفيةيبين 

 ع± ¯س ع± ¯س ان براونمعامل سبيرم معامل االرتباط النصفي العبارات الزوجية العبارات الفردية اإلحصائيةالمعامالت 
 3.139 3.027 9،.9 0.73، 9.19 ،.5، االختبار المعرفي

 3.999=3.37*قيمة معامل االرتباط والدال احصائيًا عن مستوى 
  ،3.71=،3.3*قيمة معامل االرتباط والدال احصائيًا عن مستوى 

القيمة تمثل الثبات لنصف االختبار لذا لجا  ( وىذه3.027المحتسبة ) (rقيمة )ان  أتيما ي بين( يت1) رقنمن الجدول
-2،،، 2331)رضوان،تصحيح معامل ثبات نصف االختباربراون الصورة المختصرة ل -معادلة سبيرماناستخدام  إلىالباحث 
ليصبح  (،05،23،3الفقرات )كوافحو، بإضافةاالختبار  إطالةالزيادة الحاصمة نتيجة بتستخدم لمتنبؤ  أنوالتي يمكن  (9،،

 وتمثل ثبات عالي لالختبار المعرفي. إحصائيا( وىذه قيمة دالة 3.139قيمة معامل الثبات لالختبار ككل )
  الصدق الذاتي الختبار المعرفة القانونية بالتنس

لمعامل صدق  األعمىالحد  إلىيشير  إذمؤشر الحدود الكبرى لمصدق التجريبي والعاممي  بأنويعرف الصدق الذاتي 
الصمة الوثيقة بين الثبات والصدق الذاتي ويقاس بحساب الجذر  إلىمؤشر الثبات ويشير البيي  أيضايطمق عميو االختبارات و 

    .(111،،،23)الخولي وعنان، لتربيعي لمثباتا
 وعمى ضوء ذلك فان الصدق الذاتي لالختبار المعرفي ىو:
  

 
 ومفتاح التصحيحلتنس حادي عشر: المواصفات النيائية الختبار المعرفة القانونية با

ييدف اختبار المعرفة القانونية بالتنس التعرف عمى المعمومات لدى طالب التربية الرياضية في مادة التنس )قانون 
( 97منيا ) سؤاالً ( 13صائل العممية التعميمية في التنس ويتضمن االختبار )حتقويمية موضوعية لمعرفة المعبة( وىو وسيمة 

عمييا عمى كل عبارة والدرجة العميا لالختبار  باإلجابةخطأ يقوم الطالب  أوصح  إجابةل ؤا( س7،د و)ال اختيار من متعدؤ س
وفي ضوء ذلك فان الدرجة الكمية لممختبر ىي مجموع  (%33،)وىي تمثل  سؤالدرجة لكل  إعطاء أساس( درجة عمى 13)

ومعارفو  ومعمومات زيادةقرات االختبار وكمما ارتفعت درجات الطالب في االختبار كمما دل ذلك عمى الصحيحة عمى ف اإلجابات
 .(9و2كما موضحو في ممحقي ) في قانون لعبة التنس

 ثاني عشر: التطبيق النيائي الختبار المعرفة القانونية بالتنس
الثانية في كمية التربية الرياضية جامعة  سنةالتم تطبيق اختبار المعرفة القانونية بالتنس عمى عينة من طالب 

ورقة منفصمة لإلجابة مع  قاالختبار حيث ترف عنإذ تم شرح طريقة اإلجابة ( طالبًا 99الموصل حيث بمغت عينة التطبيق )
 اإلجابةكان نمط  أوخطأ  أمصح  اإلجابةعميو سواء كانت نمط  واإلجابة سؤالبخط واضح رقم الاالختبار يدون عمييا الطالب 

وتصحيحيا وبيذا تكون درجة الطالب عمى االختبار ىي مجموع  اإلجاباتاالختيار من متعدد وبعد انتياء االختبار تم جمع 
 االختبار المعرفي جميعيا. أسئمةعمى  إجاباتو الصحيحة

 

  09242=           0920الصدق الذاتي =        معامل الثباث        =         



 ........بناء اختبار املعرفة القانونية بالتنس لطالب كلية

221 

 

 
 ثالث عشر: تحديد زمن االختبار المعرفي النيائي

بالتنس عمى عينة التطبيق قام الباحث باحتساب الزمن التجريبي لالختبار بعد ان تم تطبيق اختبار المعرفة القانونية  
( 2حيث تم احتساب زمن اجابة اول طالب وزمن اجابة اخر طالب ثم حصل عمى مجموع زمن كال االجابتين وقسميما عمى)

 (5) رقم ليحصل عمى متوسط الزمن التجريبي )الزمن المناسب لالختبار( وكما موضح في جدول
 (7)رقم  جدول

 تحديد الزمن لالختبار المعرفي النيائييبين 
 الزمن التجريبي

 طالب أخر إجابة طالب أول إجابة متوسط الزمن التجريبي المجموع
 ( د40) ( د80) ( د45) ( د35)

 :اإلحصائيةالوسائل  3-4
المتوسط ة باالختبار المعرفي النتائج الخاص إلىلمعالجة بيانات البحث لموصول  اإلحصائيةتم استخدام الوسائل  

براون الصورة المختصرة  -الحسابي/ االنحراف المعياري/ معادلة معامل االلتواء/ معامل االرتباط البسيط/ معادلة سبيرمان
 لتصحيح معامل الثبات/ معادلة معامل الصعوبة والسيولة/ معادلة معامل التمييز.

 عرض النتائج ومناقشتيا -4
 بار المعرفة القانونية بالتنسعرض نتائج اخت 4-6

 إلىتم التوصل  إحصائيابعد تطبيق اختبار المعرفة القانونية بالتنس عمى عينة التطبيق وتصحيحو ومعالجة البيانات 
 .اآلتيةالنتائج 

 (8)رقم  جدول
 ب كمية التربية الرياضيةومعامل االلتواء الختبار المعرفة القانونية بالتنس لطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

 معامل االلتواء المنوال االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكمية المعالم اإلحصائية
 3.931 99 5.22 91.11 درجة 13 اختبار المعرفة القانونية بالتنس

 :أتيما يتبين ي أعالهمن الجدول 
( درجة وبانحراف 91.11ر المعرفة القانونية بالتنس كان )عينة التطبيق عمى اختبا إلجاباتالمتوسط الحسابي  إن

( 13العينة فوق المتوسط مقارنة مع الدرجة الكمية لالختبار البالغة ) أداءمستوى  أن( درجة وىذا يعني 5.22معياري قدره )
وىذا يقترب من التوزيع  (3.931معامل االلتواء فقد بمغ ) أما( درجة 99المنوال كان)قيمة  أن أيضادرجة ويالحظ من الجدول 

 (.،±)وقع معامل االلتواء بين إذاااللتواء يعد طبيعيًا واالختبار مالئم لمعينة  أن إلى( 103،يشير االطرقجي) إذالطبيعي 
 (103،،231)االطرقجي،

 عرض المستويات المعيارية لنتائج عينة التطبيق في اختبار المعرفة القانونية بالتنس 4-1
وعدم اعتمادنا عمى الدرجات الخام لالختبار فقط فقد قام الباحث البحث ولزيادة وضوح التقويم  ألىدافاستكمااًل 

 أكثرتساعد ىذه المستويات في تفسير الدرجات الخام وتعطييا معنى مما يجعميا  إذبوضع مستويات معيارية لعينة التطبيق 
 استخداميا  في عممية التقويم أثناءموضوعية في 

 (115،،32،)الجوادي، 
 
 
 
 
 



 ........بناء اختبار املعرفة القانونية بالتنس لطالب كلية

222 

 

 
 (9) رقم جدول

 الدرجات الخام والمستوى المعياري وعدد الطالب والنسبة المئويةيبين 
 النسبة المئوية عدد الطالب المستوى المعياري الدرجات الخام

 %9.77 2 جيد جداً  فاكثر 9.،7
 %7.13، 5 جيد 9.،0-7،.99
 %21.77 9، متوسط 5،.91.11-99
 %99.31 7، مقبول 21.09-91.17
 %9.19، 1 ضعيف 22.72-21.09

 %2.25 ، ضعيف جداً  فاقل ،22.7
 %33، 99 5.22ع = ± 91.11¯ =س

 :يأتييتبين ما  أعالهمن الجدول 
 ( طالبان وبنسبة مئوية 2حصل عمى مستوى جيد جدًا )(9.77%). 
 ( طالب وبنسبة مئوية 5حصل عمى مستوى جيد )(،7.13%). 
 ( طال9،حصل عمى مستوى متوسط ) (%21.77)بًا وبنسبة مئوية. 
 ( طالبًا وبنسبة مئوية 7،حصل عمى مستوى مقبول )(99.31%). 
 ( طالب وبنسبة مئوية 1حصل عمى مستوى ضعيف )(،9.19%). 
 ( طالبًا وبنسبة مئوية ،حصل عمى مستوى ضعيف جدًا )(2.25%). 

الثانية كمية التربية الرياضية، جامعة  سنةال( طالبًا من طالب 99وذلك من المجموع الكمي لعينة التطبيق البالغة )
 %.33،الموصل ويمثمون النسبة المئوية 

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-6

الثانية  السنة اختبار المعرفة القانونية بالتنس مقياسًا صادقًا لتقييم المعمومات والمعارف بالمواد القانونية لمتنس لطالب 
 جامعة الموصل. كمية التربية الرياضية

 عالية.عممية اختبار المعرفة القانونية بالتنس وسيمة عممية يمكن االعتماد عمييا حيث يتميز بمعامالت  
ايجابيًا عمى مستوى تحصيميم  بمعرفة في قانون التنس يؤثر عمييمالثانية كمية التربية الرياضية  السنةيتمتع طالب  

 الدراسي في مادة التنس.
 ت المعيارية التي تم وضعيا لمستوى عينة البحث.مالئمة المستويا 

 التوصيات 5-1
 الثانية في مادة التنس.السنة ضرورة اعتماد اختبار المعرفة القانونية بالتنس من قبل المدرسين في تقويم طالب  
 بناء اختبارات معرفية لمجوانب العممية )الميارية والخططية( في مادة التنس. 
 المصادر

 (: التقويم النفسي، مكتبة االنجمو المصرية.159،حمد عثمان )أبو حطب وسيد ا 
 (الوسائل التطبيقية في الطرق اإلحصائية، ط103،االطرقجي، محمد عمي:)،.دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت ، 
 ( المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق،مركز الكتاب لمنشر،مصر111،باىي،مصطفى حسين:) 
 (: تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني، ترجمة محمد أمين المفتي وآخرون، دار ماكروىيل 109،وآخران) بموم، بنيامين

 لمنشر.
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 (بناء مقياس المعرفة القانونية بكرة اليد لطمبة كمية التربية الرياضية، بحث منشور، مجمة 2330جميل، سعد باسم :)
 ( ، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل.90( العدد)9،الرافدين لمعموم الرياضية، المجمد )

 (بناء بطارية اختبار الميارات اليجومية بكرة اليد لطالب كمية التربية الرياضية، جامعة 115،الجوادي، عبدالكريم قاسم :)
 الموصل، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصل.

 ( طرق سائ107،حمدان،محمد زياد:).مة لمتدريس الحديث واالسئمة الصفية، دار التربية الحديثة،عمان ،االردّن 
 ( المعرفة الرياضية، ط111،الخولي، أمين وعنان محمود :)،.دار الفكر العربي، القاىرة ، 
 (أساسيات القياس والتقويم في التربية، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.23،3الخياط، ماجد محمد :) 
 دار 2(:القياس والتقويم في العممية التعميمية،ط2337دليمي،احسان عميوي والميداوي،عدنان محمود)ال،

 الكتب،والوثائق،بغداد.
 ( المدخل الى القياس في التربية البدنية والرياضة، ط2331رضوان، محمد نصر الدين :)،.مركز الكتاب لمنشر، القاىرة ، 
 (: االختبار والمقاييس النفسية، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة ،10،)الزوبعي، عبد الجميل، إبراىيم وآخرون

 الموصل.
 (بناء اختبار لتقويم الكفايات اإلدارية لمطالب المعمم، بحث منشور 2335السيد محسن حبيب وحجازي، احمد أبو الفضل :)

 ، الجامعة األردنية.في مجمد المؤتمر العممي الدولي األول، المجمد األول، كمية التربية الرياضية
 (مبادئ االختبارات البدنية والرياضية، دار الكتاب لمطباعة والنشر، جامعة ،10،الطالب، نزار والسامرائي، محمود :)

 الموصل.
 ( بناء اختبار معرفي تقني في قانون الكرة الطائرة مبرمج عمى الحاسب 2335طو، عمي مصطفى وطو، أيمن مصطفى :)

 مجمد المؤتمر العممي الدولي الثاني، كمية التربية الرياضية، جامعة اليرموك.اآللي، بحث منشور في 
 (مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط2332الظاىر، زكريا، محمد وآخرون :)، الدار العممية والدولية لمنشر والتوزيع ،

 ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان.
 ( بنا2335عبد القادر،سعد فاضل وآخران :) ء مقياس المعرفة القانونية بكرة السمة لطمبة قسم التربية الرياضية في كمية

 التربية األساسية، بحث منشور في مجمة أبحاث كمية التربية األساسية.
 ( القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،،23عالم، صالح الدين محمود :)

 ، االردن.، عمان
 (االختبارات الميارية النفسية والمجال الرياضي، دار الكتاب 105،عالوي، محمد حسن ورضوان، محمد نصر الدين :)

 الحديث، القاىرة.
 ( اإلحصاء التعميمي في التربية البدنية والرياضية ،ط23،3عمر صادق وآخران :)دار الفكر العربي، القاىرة.2 ، 
 (دليل البحث العممي، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة. 111،عويس، خير الدين عمي احمد:) 
 (االختبارات والمقاييس النفسية، منشاة المعارف باإلسكندرية.2339عيسوى، عبد الرحمن محمد :) 
 ( القياس المعرفي الرياضي، ط،233فرحات، ليمى السيد :)،.مركز الكتاب لمنشر ، 
 (2333القانون الدولي لمتنس :).االتحاد المركزي العراقي لمتنس، العراق 
 (القياس والتقويم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 23،3كوافحو، تيسير مفمح :)

 والطباعة، عمان، األردن.
 (التدريب الرياضي،مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر،جامعة المو 100،مجيد،ريسان خريبط:).صل 
 (القياس والتقويم في التربية وعمم النفس، ط2333ممحم، سامي محمد :)،.دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع، سوريا ، 
 (اإلحصاء والقياس في التربية وعمم النفس، دار المعرفة الجامعة، اإلسكندرية.،10،منسي، محمود عبد الحميم:) 
 ( أساسيات القياس والتق2333النبيان، موسى:).ويم في العموم السموكية، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان 
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 (األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية، دار الضياء لمطباعة والتصميم، النجف، 23،3الياسري، محمد جاسم :)
 العراق.

 
 (6ممحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 كمية التربية الرياضية
 

 ............... المحترم.السيد الخبير..................
 

 م/ بيان راي
 

 تحية طيبة
بناء اختبار المعرفة القانونية بمعبة التنس لطمبة كمية التربية الرياضية جامعة في النية إجراء البحث الموسوم)

 ( ولكونكم من أىل الدراية والمعرفة في اختصاصكم، يمتمس الباحث من سيادتكم:الموصل
ناسب االختبار المعرفي والموافقة عمييا وذلك بوضع صح أمام الفقرة وتحت البديل المناسب ترشيح أىم الفقرات التي ت -

 )تصمح، ال تصمح، تصمح بعد التعديل( مع ذكر التعديل المناسب أو إضافة أي فقرة ترونيا مناسبة لممقياس.
 
 

 مع التقدير...
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث
 د. ايثار عبد الكريم غزال
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 خرت اإلجابة الصحيحة )اكتب الرقم فقط(: اأوال

 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
       داحةذاؾتـسذؿدتطقؾةذاؾشؽلذؼقاداتفاذبادلرتذوأجزائه5ذ 0

 02عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ4عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.ذاؾطولذ0
 02عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ01عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.ذاؾطولذ2
 01.42عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ3.22عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.22.ذاؾطولذ2

 

 دم(42دم(ذوؿنذادلـتصفذ)006.ذؿنذاجلاـبنيذ)2
 دم(43دم(ذوؿنذادلـتصفذ)011.ذؿنذاجلاـبنيذ)2
 دم(40دم(ذوؿنذادلـتصفذ)012.ذؿنذاجلاـبنيذ)2

 ؿالحظات5
       أمساءذخطوطذؿؾعبذاؾتـسذفي5 2

 .ذخطذاجلاـبذاؾزوجيذواؾػرديذوخطذاالردالذوخطذاؾودط0
 .ذخطوطذاجلاـبذوخطذاؾؼاعدةذوخطذاالردال2
 ـبذوخطذاؾؼاعدةذوخطذاالردالذواخلطذاؾـصفذؾالردال.ذخطوطذاجلا2
 .ذخطوطذاجلاـبذواخلطذاؾـفائيذوخطذاالردال2

 ؿالحظات5
       اؾثوابتذادلدؾحذبفاذؿؾعبذاؾتـس5 2

 .ذاؾشبؽةذواعؿدتفاذواؾدقاجذوؽرديذاحلؽم0
 .ذاؾشبؽةذواعؿدتفاذواؾدقاجذودؼفذادلؾعب2
 اؾدقاجذوؽراديذاجلؿفور.ذاؾشبؽةذواعؿدتفاذو2
 .ذؽلذؿاذذؽرذاعاله2

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
       ادلداػةذخؾفذخطذاؾؼاعدةذوخطوطذاجلاـبذالذتؼلذعن5ذ 2

 م(2مذذذذذوذذذذذ6.ذ)2م(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2مذذذذوذذذذذ3.ذ)0
 م(2.12مذذذذوذذذذ2.2.ذذ)2ذذذذذمذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.2مذذذوذذذذذ2.)2

 ؿالحظات5
       وزنذاؾؽرةذؿاذبني5 6

 (ذغم21(ذغمذوذ)21.)2(ذغمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23.2(ذغمذوذ)26.2.ذ)0
 (ذغم21(ذغمذوذ)66.ذ)2(ذغمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22(ذغمذوذ)24.ذ)2

 ؿالحظات5
       دمذقؽونذارتدادفاذؿاذبنيذ221طفاذؿنذارتػاعذالختبارذصالحقةذاؾؽرةذػإــاذـدؼ 2

 (ذدم021(ذدمذوذ)41.)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ031(ذدمذوذ)021.ذ)0
 (ذدم021(ذدمذوذ)011.ذ)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ021(ذدمذوذ)021.ذ)2

 ؿالحظات5
       قبعدذعؿودذاؾشبؽةذعنذاخلطذاجلاـيبذؿداػة 3

 (ذدم40.ذ)2ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(ذدمذذ22.ذ)0



 ........بناء اختبار املعرفة القانونية بالتنس لطالب كلية

226 

 

 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 (ذدم021.ذ)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ011.ذ)2

 ؿالحظات5

       فـاكذاـواعذؿنذاؾؽراتذحدبذـوعذادلالعبذوفي 4

 .ذؽراتذؾؾؿالعبذاؾصؾبةذواؾعشبقة0
 .ذؽراتذؾؾؿالعبذاؾعشبقةذاؾرؿؾقة2
 .ذؽراتذؾؾؿالعبذاؾرؿؾقةذواؾصؾبة2
 .ذؽراتذخاصةذؾؽلذؿؾعب2

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي

       رولذؿضربذاؾتـسذورولذاجلزءذاؾبقضويذوعرضهذالذقتجاوز 01

 (ذدم21(ذدمذ)22(ذدمذ)21.ذ)2(ذدمذذذذذذذذ22(ذدمذ)21(ذدمذ)61.ذ)0
 (ذدم24.02(ذدمذ)20.22(ذدمذ)30.23.ذ)ذ2(ذدمذذذذذذذ22(ذدمذ)23(ذدمذ)22.ذ)2

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

       تؾعبذؾعبةذاؾتـسذبالعبنيذفؿاذ 00

 .ذؿدتؼبلذرقؾةذاألذواط2.ذؿردلذرقؾةذاألذواطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ0
 .ذذؽلذؿاذذؽرذأعاله2.ذؿردلذذوطذوؿدتؼبلذذوطذذذذذذذذذذذذذذ2

 ؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبةؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذد

       ػائدةذاؾؼرعةذفوذؾتحدقد 02

 .ذاؾالعبذادلدتؼبل2.ذاؾالعبذادلردلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ0
 .ذذؽلذؿاذذؽرذأعاله2.ذاختقارذاحدىذجفيتذادلؾعبذذذذذذذذذذ2

 ؿالحظاتذ5فذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

       قؾعبذاإلردالذؿنذوراء 02

 .ذخطذاؾؼاعدة2اإلردالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذخط0
 .ذاخلطذادلـصفذدلـطؼةذاإلردال2.ذاخلطذاؾـفائيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2

 ؿالحظات5

       سيذاإلردالذقؼفذادلردلذبطرقؼة 02

 .ذؿواجهذدلـطؼةذإردالذادلـاػس2.ذؼطرقةذدلـطؼةذإردالذادلـاػسذذذذذذذذذذذذذ0
 .ذذؽلذؿاذذؽرذأعاله2ـطؼةذإردالذادلـاػسذذذذذذذ.ذؿنذؿـتصفذؿ2

 ؿالحظات5
       ادلؾعبذاؾزوجيذاعرضذؿنذادلؾعبذاؾػرديذ 02

 ؿرت(ذ2.21.ذ)2ؿرت(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.ذ)0
 ؿرت(ذ2.ذ)2ؿرت(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.22.ذ)2

 ؿالحظات5
       ؾعبذبؾونذواحدذوعرضفاذؿاذعداذخطذاؾؼاعدةتؽونذخطوطذادل 06

 دم(2.)ذ2دمذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ3.)ذ0
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 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 دم(ذ0.ذ)2دم(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.)ذ2ذ

 ؿالحظات5

       ؾونذؽرةذاؾتـسذاؾؼاـوـقة 02

 .ذأيذؾون2.ذصػراءذذذذذذذذذذذ2.ذخضراءذذذذذذذذذذ2.ذبقضاءذذذذذذذذذذ0
 ؿالحظات5
       تؼدمذداحةذاؾتـسذدلـطؼيتذفؿاذ 03

 .ذؿـطؼةذاإلردالذواؾداحةذاخلؾػقة2.ذؿـطؼةذإردالذوؿـطؼةذادتؼبالذذذذذذذذذذذذذ0
 .ذذؽلذؿاذذؽرذأعاله2.ذادلـطؼةذاألؿاؿقةذوادلـطؼةذاخلؾػقةذذذذذذذذ2

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي
       ؽرةذسيذادلؾعبتعدذاؾ 04

 حلظةذاعالنذاؾـتقجةذذ-2حلظةذوؼوفذادلردلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 حلظةذؿالؿدةذؿضربذادلردلذ-2حلظةذرػعذاؾؽرةذسيذاهلواءذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

 ؿالحظات5
       ادلردلذؼذفذؽرتنيذسيذأثـاءذاإلردالذؼرارذاحلؽمذ 21

 خيدرذـؼطةذذذذ-2ذذذذذذذذذذذذذذذذخيدرذإردالذذذذذذذذذذذ-0
 قعادذاإلردالذإذاذملذقؽنذؿتعؿدًاذ-2قدتؿرذاؾؾعبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
       حيقذؾؾؿردلذخاللذاإلردالذان 20

 هذؿاذذؽرذأـػاالذحيقذؾذ-ذ2قؾؿسذخطذاؾؼاعدةذذذذ-2قؼػزذذذذذذ-2ميشيذذذذذذذذذذ-0
 ؿالحظات5
       عـدؿاذتؽونذؿرداًلذقؽونذأداءذاإلردالذباؾتبادلذمينيذقدارذوفؽذاذحتىذـفاقةذ 22

 ؽؾفاذصحقحةذ-2ادلباراةذذذذذذذذذذ-2اجملؿوعةذذذذذذذذذذذ-2اؾشوطذذذذذذذذذذذذ-0
 ؿالحظات5
       ادلردلذؼذفذاؾؽرةذوملذقضربفاذؼرارذاحلؽمذ 22

 قـبفهذإذاذتعؿدذوقعقدفاذ-2قعقدفاذاحلؽمذذذ-2خيدرذـؼطةذذذ-2رذإردالذذخيدذ-0
 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذمتققزذاؾػؼرات

       إذاذأخطاذادلردلذبؽرةذاإلردالذاألوديذػاـهذؿنذحؼهذأنذقؾعبذ 22

 ؽرةذثاـقةذؿنذـػسذاجلفةذذ-2ؽرةذثاـقةذؿنذاجلفةذاؾثاـقةذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 قعقدذاؾؽرةذؿرةذثاـقةذذ-2قـؼلذاإلردالذإديذادلـاػسذذذذذذذذذذذذذذذ-2

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
       الذقؼومذادلردلذبأداءذاإلردالذحتىذقؽونذادلدتؼبلذ 22

 ؿتخذًاذوضعقةذاالدتعدادذذ-2واؼػًاذسيذؿـطؼةذاإلردالذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 أوذحاضرذذyesحتىذقؼولذادلدتؼبلذذ-2عدًاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؿدتذ-2

 ؿالحظات5

       قأؿرذاحلؽمذبإعادةذاإلردالذعـدؿا 26
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 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 ادلدتؼبلذغريذؿدتعدذذذ-2قؽونذاحلؽمذغريذؿتابعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 ؽلذؿاذذؽرذاـػًاذ-2ةذذذذذذذعـدذدخولذؿؤثرذخارجيذؿؤثرذعلذدريذادلباراذ-2

 ؿالحظات5
       ادلردلذػشلذسيذاؾؽرةذاألوديذثمذادتؿرذاؾؾعبذسيذاؾؽرةذاؾثاـقةذوحدثذذيذأؿرذاحلؽمذباإلعادةذػانذادلردل 22

 قعقدذاالردالذبؽرتنيذذذ-2قعقدذاإلردالذبؽرةذواحدةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 قؾعبذاإلردالذؿنذاجلفةذاؾثاـقةذ-2ذذذذذذذحدبذرأيذاحلؽمذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

 ؿالحظات5

       قعادذاإلردالذعـدذتؾؿسذاؾؽرةذ 23

ذدلدتذاؾشبؽةذودؼطتذسيذؿـطؼةذاالردالذاؾصحقحةذذ-2ذيقعذاؾرتؽقباتذاؾثابتةذذذ-0

 دلدتذزؿقلذادلردلذذذذ-2دلدتذاؾؽرةذادلدتؼبلذاوذأيذذيذقؾبدهذاوذحيؿؾهذذذ-2
 ؿالحظات5

       سيذاؾؾعبذاؾػرديذقؽونذادلردلذاالولذؿرداًلذؿرةذثاـقةذسيذاؾشوطذ 24

 ؽؾؿاذؽانذػائزًاذ-2حتىذـفاقةذاجملؿوعةذذذذذذذذ-2اؾرابعذذذذذذذذ-2اؾثاؾثذذذذذذذ-0
 ؿالحظات5فذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة 

       قؽونذتغقريذجفيتذادلؾعبذسيذـفاقةذاالذواط 21

 ـفاقةذاجملؿوعةذ-2ـفاقةذؽلذذوطذذذذذذذذذ-2اؾػردقةذذذذذذذ-2ذذاؾزوجقةذذذذ-0
 ؿالحظات5

ذقػؼدذاؾالعبذاؾـؼطةذسيذحاالتذؿتعددةذدببفاذ 20

ذاحلؽمذذ-2ادلـاػسذذذذذذذذذذذذ-0

 عدمذؼدرتهذإرجاعذاؾؽرةذبصورةذصحقحةذدلؾعبذادلـاػس-2اجلؿفورذذذذذذذذذذذ-2ذ

      

 ؿالحظات5 

       ؼطةذعـدؿاذقػشلذسيذأداءذقػؼدذادلردلذاؾـ 22

 ادلـاػسذذ-2دلسذؽرتهذؾؾشبؽةذذذذذذذذذذ-2ارداؾنيذذذذذذذذذ-2اإلردالذاألولذذذذذذ-0
 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

ذؽرةذاؾالعبذدلدتذاؾرتؽقباتذاؾثابتةذعداذاؾشبؽةذؼبلذانذتؾؿسذؿؾعبذادلـاػسذػاـهذ 22

 حدبذرايذاحلؽمذ-2خيدرذاؾالعبذاؾـؼطةذذذ-2ادذاؾـؼطةذذذتعذ-2قربحذاؾـؼطةذذذذ-0
      

 ؿالحظات5

       حدثتذاعاؼةذؿتعؿدةذؾؾؿـاػسذؿنذؼبؾكذػانذؼرارذاحلؽم 22

ذتـبقفكذذذ-2اعادةذاؾـؼطةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0

 قغريذاالردالذؾؾؿـاػسذ-2ميـحذادلـاػسذـؼطةذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2
 ؿالحظات5

       ـزولذاؾؽرةذعؾىذاخلطذسيذاثـاءذاؾؾعبذػانذاؾؽرةذتعدذ 22
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 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 حدبذرايذاحلؽمذ-2داخؾةذوالعبهذذذذذذذ-2تعادذاؾـؼطةذذذذذذذ-2خارجةذذذذذذذذ-0

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

       ـؼاطذفيذذ2تدجقلذـؼاطذاؾشوطذ 26

ذذوط(ذ-22-21-02)-2ذوط(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-21ذ-21ذ-01)ذ-0

 ذوط(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-21-21-02)ذ-2ذوط(ذذذذذذذذذذذذذذذ-61-22-21-02)ذ-2
 ؿالحظات5
       ذيقعذػانذادلردلذاؾذيذقربحذاؾـؼطةذبعدذاؾتعادلذفيذذ21بعدذتعادلذاؾالعبانذذ 22

ذؾؾؿردلذذAdvantageذ-2ؾؾؿدتؼبلذذذذذذذذذذذAdvantageذ-0

 ؾؾؿردلذDeuceذ-2ؾؾؿدتؼبلذذذذذذذذذذذذذذذذذDeuceذ-2ذ
 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

       ػانذادلردلذقؾعبذاالردالذؿنذجفةذذ21-02عـدؿاذتؽونذاؾـتقجةذ 23

 حدبذرايذاحلؽمذ-2ذذأيذجفةذقرقدفاذذ-2اؾقدارذذذذ-2اؾقؿنيذذذذ-0
 ؿالحظات5
       ػانذادلردلذقؾعبذاالردالذؿنذجفةذذ21-21عـدؿاذتؽونذاؾـتقجةذ 24

 حدبذرايذاحلؽمذ-2أيذجفةذقرقدفاذذذذ-2اؾقدارذذذذ-2اؾقؿنيذذذذ-0
 ؿالحظات5
       ادلردلذاالولذسيذاؾؾعبذاؾزوجيذقؽونذؿرداًلذؾؾؿرةذاؾثاـقةذسيذاؾشوطذ 21

 اؾدادسذ-2اخلاؿسذذذذ-2اؾرابعذذذذذ-2ثاؾثذذذاؾذ-0
 ؿالحظات5
       قػوزذاؾالعبذاوذاؾػرققذباجملؿوعةذعـدؿاذقصلذ 20

ذبػارقذذورنيذعنذادلـاػسذذذ-2اؾشوطذاؾدابعذذذذ-2اؾشوطذاؾدادسذذذذ-0

 اذواطذ6اوذبػارقذذورنيذػاؽثرذعـدؿاذقصلذذ6-2بػارقذذوطذذ-2ذ
 ؿالحظات5
       دـىذؾعددذاالذواطذسيذاجملؿوعةذفواحلدذاال 22

 اذواط(ذ4)ذ-2اذواط(ذذذذذذذذذ6)ذ-2اذواط(ذذذذذذ3)ذ-2اذواط(ذذذذذذذ2)ذ-0
 ؿالحظات5
       اؾالعبذاؾذيذقػوزذبشوطذؽدرذاؾتعادلذقػوز 22

 ؽؾفاذصحقحةذ-2بادلباراةذذذذذ-2باجملؿوعةذذذذ-2باؾشوطذذذذذ-0

 ؿالحظات5
       (ذعـدؿاذقتعادلذاؾالعبانذبــT.B.Sطذؽدرذاؾتعادلذذ)قدتخدمذذو 22

 اذواط(ذؾؽلذالعبذ2)ذ-2ذوط(ذذذذذذذ6)ذ-2اذواط(ذذذذذ2)ذ-2اذواط(ذذذذذذ2)ذ-0
 ؿالحظات5

       احلدذاالعؾىذؾعددذاالذواطذسيذاجملؿوعةذاؾواحدةذفوذ 22

 حمدد()غريذذ-2ذوط(ذذذذ02)ذ-2ذوط(ذذذذذذ02)ذ-2اذواط(ذذذذ01)ذ-0
 ؿالحظات5
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 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
       ذوطذؽدرذاؾتعادلذقتؽونذؽحدذادـىذؿنذ 26

 ـؼاط(ذ6)ذ-2ـؼاط(ذذذذ2)ذ-2ـؼطة(ذذذذ01)ذ-2ـؼطة(ذذذذ00)-0
 ؿالحظات5
 قؽونذترتقبذاالردالذسيذذوطذؽدرذاؾتعادلذ 22

 ـؼطةذؾؾؿردلذوـؼطةذؾؾؿدتؼبلذ-2ـؼطتنيذؾؾؿردلذوـؼطتنيذؾؾؿدتؼبلذذذذذذذذذ-0
 اؾشوطذؽؾهذؾؾؿردلذ-2ؾؾؿردلذبعدفاذـؼطتنيذؾؽلذؿـفؿاذذذـؼطةذذ-2

      

 ؿالحظات5
       ؽرةذاالردالذاؾثاـقةذتصقبذزؿقلذادلردلذؼرارذاحلؽمذ 23

 حدبذرايذاحلؽم-2قدتؿرذاؾؾعبذذذذ-2قعادذاالردالذذذ-2ـؼطةذؾؾؿدتؼبلذذذذ-0
 ؿالحظات5
       احلدذاالؼصىذؾعددذاجملاؿقعذسيذادلباراةذفوذ 24

ذؾؾـداء(ذذ2ؾؾرجالذذ2)ذذ-2ؾؾـداء(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2ؾؾرجالذذ2)ذ-0

 صحقحذؽلذؿاذذؽرذاعالهذذ-2حدبذاؾبطوؾةذؾؾرجالذواؾـداءذذذذذذذذذ-2
 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذمتققزذاؾػؼرات

       ؿفؿةذؿراؼيبذاخلطوطذسيذؾعبةذاؾتـس 21

ذإبعادذوذيعذاؾؽراتذعنذادلؾعبذذذ-2ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإعالنذاؾـتقجةذذذذذذذذذذذ-0

 ؿداـدةذبعضفمذسيذاؾتحؽقمذذ-2إعالنذؽونذاؾؽرةذداخلذأوذخارجذادلؾعبذذذذذذذذ-2
 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

       اؾوؼتذبنيذـؼطةذوأخرىذالذقتجاوزذ 20

ذثاـقةذ(ذ21)ذ-2ثاـقةذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذ21)ذ-0

 )غريذحمددذاؾزؿنذوحدبذرغبةذادلردل(ذ-2ثاـقة(ذذذذذذذذذذذذذذذذذ21)ذ-2
 ؿالحظات5
       قدؿحذؾالعبذػرتةذاقؼافذؿرةذواحدةذؾؾؿعاجلةذ 22

 )ذغريذحمددذاؾزؿن(-2دؼائق(ذذذذذذذ2)ذ-2دؼائق(ذذذذذذذ01)ذ-2)زيدةذدؼائق(ذذذذ-0
 ؿالحظات5
       حيقذؾالعبذادرتاحةذالذتزقدذعنذعـدذتغقريذجفيتذادلؾعبذ 22

 )غريذحمدد(ذ-2دؼائق(ذذذذذذذذذ2)ذ-2دؼقؼةذ(ذذذذذذذذذذ2)ذ-2دؼقؼة(ذذذذذذذذذ0.21)ذ-0
 ؿالحظات5
       ػرتةذاإلرياءذالذتزقدذعنذ 22

 )ػرتةذؽاػقةذؾإلرياء(ذ-2)دؼقؼتني(ذذذذذذ-2دؼائق(ذذذذذذذ2)ذ-2)عشرةذدؼائقذ(ذذذذذذ-0
 ات5ؿالحظ
ادرتاحةذاؾتواؾقتذؾالعبذسيذؿباراةذؿنذثالثةذجماؿقعذؿرةذواحدةذوؿرتنيذسيذؿباراةذؿنذزيدةذجماؿقعذوقؽونذ 22

 اؾزؿنذ
 )غريذحمددذاؾزؿن(ذ-2)دؼقؼتنيذ(ذذذذذذذذ-2دؼائق(ذذذذذذذ2)-2دؼائق(ذذذذذذ2)ذ-0

      

 ؿالحظات5
ذقػضلذتغقريذاؾؽراتذبعدذذذ 26

ذأذواطذذذذ2ؽلذذ-2ذذذذذذذذذؽلذجمؿوعةذذذذذذذذذذذذذذ-0

      



 ........بناء اختبار املعرفة القانونية بالتنس لطالب كلية

231 

 

 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 عـدؿاذتدتفؾكذاؾؽراتذأوذتتفشمذ-2أذواطذذذذذذذذذذذذذذ4إديذذ2ؿنذذ-2

 ؿالحظات5
       ؼاـونذاؾؾعبذاؾزوجيذخيتؾفذعنذؼاـونذاؾؾعبذاؾػرديذسيذ 22

ذعددذاألذواطذسيذؽلذجمؿوعةذذ-2عددذاألذواطذواجملاؿقعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0

 الذخيتؾفذسيذأيذذيذذ-2بذواإلردالذواالدتؼبالذذذذذذذذذأبعادذادلؾعذ-2
 ؿالحظات5
ذسيذاؾؾعبذاؾزوجيذوبعدذضربةذاإلردالذوردذادلدتؼبلذقؽونذتبادلذضربذاؾؽراتذ 23

ذؿرتنيذؾؽلذالعبذسيذؽلذػرققذذ-2ؿرةذؾؽلذالعبذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0ذ

 ؿرةذؾكذوؿرةذؾزؿقؾكذ-2غريذحمددذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2ذ

      

 ؿالحظات5

       حدثذخطاذسيذترتقبذاالردالذومتذاؽتشاػهذقؽونذؼرارذاحلؽمذ 24

 احتدابذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذذ-2اعادةذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذ-0
 ؽلذاحلاالتذصحقحةذ-2قدتؿرذاؾؾعبذعؾىذفذاذاؾوضعذذذذذ-2

 ؿالحظات5
ذاؽتشاػهذقؽونذؼرارذاحلؽمحدثذخطاذسيذترتقبذاالدتؼبالذومتذذ61

ذاحتدابذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذذ-2اعادةذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذ-0

ذقدتؿرذاؾؾعبذعؾىذفذاذاؾوضعذحتىذـفاقةذاؾشوطذثمذقصححذ-2

ذؽلذاحلاالتذصحقحةذ-2

ذذذ

ذؿالحظات5

       العبذقتؾؼىذارذاداتذوـصائحذؿنذادلدربذسيذاثـاءذاؾؾعبذقؽونذؼرارذاحلؽمذ 60

 قدتؿرذاؾؾعبذ-2قاؿرذاحلؽمذباالعادةذذذذ-2حيقذؾهذذذذذ-2توجقهذاـذارذؾالعبذذذذ-0
 ؿالحظات5

ذ

ذثاـقًا5ذاجبذبصحذاوذخطاذعؾىذاؾعباراتذاالتقة

 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
ذاؾوفؿيذؾؾشبؽ 62 ةذبشرطذانذالذقدخلذخيدرذاؾالعبذاؾـؼطةذوفوذحياولذضربذاؾؽرةذسيذحاؾةذختطقهذاالؿتداد

 ؿؾعبذادلـاػس
ذذذ

 ؿالحظات5
       قطاؾبذادلردلذوؼوفذادلدتؼبلذسيذؿـطؼةذؿعقـةذداخلذادلؾعبذالداءذاالردال 62

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
ذقؼػزذؿنذػوقذاؾشبؽةذاديذؿؾعبذادلـاػسذاثـاءذوجودذاؾؽرةذسيذاؾؾعبذبش 62 رطذانذالذخيدرذاؾالعبذاؾـؼطةذعـدؿا

 قؾؿسذاؾشبؽة
      

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي
       سيذؾعبةذزوجقةذحيقذؾزؿقلذادلدتؼبلذارجاعذؽرةذاالردال 62

 ؿالحظات5
       سيذؾعبةذزوجقةذحيقذؾزؿقلذادلردلذانذقؼفذمبوؼعذحيجبذرؤقةذادلدتؼبلذ 66
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 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 ؿالحظات5
       ـيذتفشؿتذاؾؽرةذقاؿرذاحلؽمذباعادةذاالردالذاؾثاـيذػؼطبعدذراحذاالردالذاؾثا 62

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي
       سيذؾعبةذزوجقةذؼامذادلردلذبردذذيقعذاؾؽراتذؿعذاؾػرققذادلـاػسذوملذقتدخلذزؿقؾه 63

 ؿالحظات5

صائحذ 64 ـاءذاالدرتاحةذبنيذاالذواطذحيقذؾالعبذسيذاؾبطوالتذاؾػرؼقةذتؾؼيذارذاداتذـو        ؿنذادلدربذسيذاث

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة

درجةذذ02درجةذمشااًلذاوذزتذخطذذ02تزقدذوتـؼصذػرتاتذاالدرتاحةذبنيذاجملاؿقعذسيذادلـارقذاؾيتذػوقذخطذ 21

 جـوبًاذ
      

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي

       قدتؿرذاؾؾعبذاذاذاؾؽرةذاصابتذاحلؽمذاوذؽردقهذبشرطذانذتدخلذؿؾعبذادلـاػسذ 20

 ؿالحظات5

       حيقذؾالعبذاثـاءذؾعبذاؾؽرةذتعؿدذضربذاؾؽرةذاديذجدمذادلـاػس 22

 ؿالحظات5

       ختدرذاؾـؼطةذاذاذؽرةذادلـاػسذدلدتذؿؾعبكذثمذارتدتتذاديذؿؾعبهذوملذتؾؿدفا 22

 ؿالحظات5
       حيقذؾالعبذانذقطاؾبذاحلؽمذبازاؾةذاؾؽراتذؿنذؿؾعبذادلـاػسذعـدؿاذالتؽونذاؾؽرةذسيذادلؾعب 22

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
       حيقذؾالعبذاقؼافذاؾؾعبذعـدؿاذقرىذخصؿهذدؼطذعؾىذاالرض 22

 ؿالحظات5
       اخرىذؿؾؼاةذسيذؿؾعبهحيقذؾالعبذاقؼافذاؾؾعبذعـدؿاذترتطمذؽرةذاؾؾعبذبؽرةذ 26

 ؿالحظات5
       اؾالعبذقطاؾبذباعادةذاؾـؼطةذذحبجةذانذؿراؼبذاخلطذملذقرافاذ 22

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
       قدتؿرذاؾؾعبذاذاذؽرةذاؾؾعبذارتطؿتذبؽرةذاخرىذسيذاهلواءذذوملذقعرتضذاحدذاؾالعبني 23

 مبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾيذؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطت
ذخلارجذ 24 ذادلـاػسذسيذررقؼفا ذؿؾعبذادلـاػسذوؽاـتذؽرة ذخارج ذردفا ذعـدؿا ذاؾـؼطة ذباعادة ذؾالعبذادلطاؾبة حيق

 ؿؾعبهذ
      

 ؿالحظات5
       حيقذؾزؿقلذادلدتؼبلذردذذيقعذاؾؽراتذاديذؿؾعبذادلردلذبدالذؿنذزؿقؾهذ 31

 التداقذاؾداخؾيؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذا
       صالحقةذؽراتذاؾتـسذسيذاؾوزنذواحلجمذواؾضغطذاؾداخؾيذ)اؾؼػزة( 30

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
      حيقذؾؾؿردلذسيذؾعبةذزوجقةذانذقؾعبذاالردالذؿنذاؾـؼطةذاحملصورةذبنيذاخلطذاجلاـيبذاؾزوجيذواؾػرديذؿنذ 32
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 الذتصؾح تصؾح اؾػؼرات ت
تصؾحذبعدذ

 اؾتعدقل
 وراءذخطذاؾؼاعدةذذ

 ؿالحظات5
       سيذؽرةذاالردالذاؾثاـقةذاخػقذادلردلذسيذاصابةذاؾؽرةذػاـهذقعقدذاحملاوؾةذؿرةذثاـقةذ 32

 ؿالحظات5
سيذؾعبةذػردقةذؿؾعوبةذعؾىذؿؾعبذزوجيذؽرةذاالردالذدلدتذؿاذبنيذعؿودذاؾشبؽةذاؾزوجيذواؾػرديذودخؾتذ 32

 وقعادذletؿـطؼةذاالردالذقعدذاالردالذ
      

 ؼرةذدؼطتذمبعاؿلذمتققزذاؾػؼراتؿالحظات5ذفذهذاؾػ
       االردالذاؾثاـيذؾقسذؾهذوؼتذحمددذؾؾعبة 32

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي
       حيقذؾالعبذادتخدامذاؽثرذؿنذؿضربذسيذادلباراةذاثـاءذؾعبذاؾـؼطة 36

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاالتداقذاؾداخؾي
       قلذادلدتؼبلذاؾـؼطةذاذاذادتؼبلذاالردالذبدالذؿنذزؿقؾهخيدرذزؿ 32

 ؿالحظات5
       خيدرذادلدتؼبلذاؾـؼطةذاذاذدلدتهذؽرةذاالردالذوفوذواؼفذخارجذؿـطؼةذاالردال 33

 ؿالحظات5
رريانذذقدتؿرذاؾؾعبذاذاذادتطاعذاؾالعبذارجاعذاؾؽرةذؿنذوراءذاؾؼائمذاؾػرديذاوذاؾزوجيذوحتىذوؾوذؽانذارتػاع 34

 اؾؽرةذاؼلذؿنذارتػاعذاؾشبؽةذبشرطذانذتدخلذؿؾعبذادلـاػس
      

 ؿالحظات5
       سيذؾعبةذزوجقةذدؼوطذاؾؽراتذعؾىذاخلطوطذاجلاـبقةذاؾػردقةذتعدذاؾؽراتذداخل 41

 ؿالحظات5ذفذهذاؾػؼرةذدؼطتذمبعاؿلذاؾصعوبة
 

ذ(2ؿؾحقذ)

ذبقةذاؾرقاضقةذبصقغتهذاؾـفائقةاختبارذادلعرػةذاؾؼاـوـقةذباؾتـسذؾطالبذؽؾقةذاؾرت

ذاخرت االجابة الصحيحةاواًل5ذ

 اإلجابة اؾػؼرات ت

0  

   داحةذاؾتـسذؿدتطقؾةذاؾشؽلذؼقاداتفاذبادلرتذوأجزائه5ذ

 02عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ4عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.ذاؾطولذ0
 02عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ01عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.ذاؾطولذ2
 01.42عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ3.22عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.22.ذاؾطولذ2
 02.01عرضذادلؾعبذاؾزوجيذذ3.2عرضذادلؾعبذاؾػرديذذ22.21.ذاؾطولذ2

2  

   ارتػاعذاؾشبؽة5

 دم(011دم(ذوؿنذادلـتصفذ)021.ذؿنذاجلاـبنيذ)0
 دم(42دم(ذوؿنذادلـتصفذ)006.ذؿنذاجلاـبنيذ)2
 دم(43دلـتصفذ)دم(ذوؿنذا011.ذؿنذاجلاـبنيذ)2
 دم(40دم(ذوؿنذادلـتصفذ)012.ذؿنذاجلاـبنيذ)2

2  
   أمساءذخطوطذؿؾعبذاؾتـسذفي5

 .ذخطذاجلاـبذاؾزوجيذواؾػرديذوخطذاالردالذوخطذاؾودط0
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 اإلجابة اؾػؼرات ت
 .ذخطوطذاجلاـبذوخطذاؾؼاعدةذوخطذاالردال2
 .ذخطوطذاجلاـبذوخطذاؾؼاعدةذوخطذاالردالذواخلطذاؾـصفذؾالردال2
 اجلاـبذواخلطذاؾـفائيذوخطذاالردالذ.ذخطوط2

2  

   ادلداػةذخؾفذخطذاؾؼاعدةذوخطوطذاجلاـبذالذتؼلذعن5ذ

 م(2مذذذذذوذذذذذ6.ذ)2م(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2مذذذذوذذذذذ3.ذ)0
 م(2.12مذذذذوذذذذ2.2.ذذ)2مذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.2مذذذوذذذذذ2.)2

2  

   وزنذاؾؽرةذؿاذبني5

 (ذغم21(ذغمذوذ)21.)2(ذغمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ23.2(ذغمذوذ)26.2.ذ)0
 (ذغم21(ذغمذوذ)66.ذ)2(ذغمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22(ذغمذوذ)24.ذ)2

6  

   دمذقؽونذارتدادفاذؿاذبنيذ221الختبارذصالحقةذاؾؽرةذػإــاذـدؼطفاذؿنذارتػاعذ

 (ذدم021(ذدمذوذ)41.)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ031(ذدمذوذ)021.ذ)0
 (ذدم021(ذدمذوذ)011.ذ)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ021(ذدمذوذ)021.ذ)2

2  

   قبعدذعؿودذاؾشبؽةذعنذاخلطذاجلاـيبذؿداػة

 (ذدم40.ذ)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ22.ذ)0
 (ذدم021.ذ)2(ذدمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ011.ذ)2

3  

   قؾعبذاإلردالذؿنذوراء

 .ذخطذاؾؼاعدة2ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ.ذخطذاإلردالذ0
 .ذاخلطذادلـصفذدلـطؼةذاإلردال2.ذاخلطذاؾـفائيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2

4  

   سيذاإلردالذقؼفذادلردلذبطرقؼة

 .ذؿواجهذدلـطؼةذإردالذادلـاػس2.ذؼطرقةذدلـطؼةذإردالذادلـاػسذذذذذذذذذذذذذ0
 ؿاذذؽرذأعالهذ.ذذؽل2.ذؿنذؿـتصفذؿـطؼةذإردالذادلـاػسذذذذذذذ2

01  

   ادلؾعبذاؾزوجيذاعرضذؿنذادلؾعبذاؾػرديذ

 ؿرت(ذ2.21.ذ)2ؿرت(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.ذ)0
 ؿرت(ذ2.ذ)2ؿرت(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.22.ذ)2

00  

   تؽونذخطوطذادلؾعبذبؾونذواحدذوعرضفاذؿاذعداذخطذاؾؼاعدة

 دم(2.)ذ2ذذذذذذذذذذذذدمذ(ذذذذذذذذذذذذ3.)ذ0
 دم(ذ0.ذ)2دم(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ2.)ذ2ذ

02  
   ؾونذؽرةذاؾتـسذاؾؼاـوـقة

 .ذأيذؾون2.ذصػراءذذذذذذذذذذذ2.ذخضراءذذذذذذذذذذ2.ذبقضاءذذذذذذذذذذ0

02  

   تعدذاؾؽرةذسيذادلؾعب

 حلظةذاعالنذاؾـتقجةذذ-2حلظةذوؼوفذادلردلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 حلظةذؿالؿدةذادلضربذؾؾؽرةذ-2حلظةذرػعذاؾؽرةذسيذاهلواءذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

02  
   حيقذؾؾؿردلذخاللذاإلردالذان

 الذحيقذؾهذؿاذذؽرذأـػاذ-ذ2قؾؿسذخطذاؾؼاعدةذذذذ-2قؼػزذذذذذذ-2ميشيذذذذذذذذذذ-0

02  
   عـدؿاذتؽونذؿرداًلذقؽونذأداءذاإلردالذباؾتبادلذمينيذقدارذوفؽذاذحتىذـفاقةذ

 ؽؾفاذصحقحةذ-2ادلباراةذذذذذذذذذذ-2اجملؿوعةذذذذذذذذذذذ-2اؾشوطذذذذذذذذذذذذ-0



 ........بناء اختبار املعرفة القانونية بالتنس لطالب كلية

235 

 

 اإلجابة اؾػؼرات ت

06  

   الذقؼومذادلردلذبأداءذاإلردالذحتىذقؽونذادلدتؼبلذ

 ؿتخذًاذوضعقةذاالدتعدادذذ-2واؼػًاذسيذؿـطؼةذاإلردالذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 أوذحاضرذذyesتىذقؼولذادلدتؼبلذحذ-2ؿدتعدًاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

02  

   قأؿرذاحلؽمذبإعادةذاإلردالذعـدؿا

 ادلدتؼبلذغريذؿدتعدذذذ-2قؽونذاحلؽمذغريذؿتابعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 ؽلذؿاذذؽرذاـػًاذ-2عـدذدخولذؿؤثرذخارجيذؿؤثرذعلذدريذادلباراةذذذذذذذذ-2

03  

   ؿرذاؾؾعبذسيذاؾؽرةذاؾثاـقةذوحدثذذيذأؿرذاحلؽمذباإلعادةذػانذادلردلادلردلذػشلذسيذاؾؽرةذاألوديذثمذادت

 قعقدذاالردالذبؽرتنيذذذ-2قعقدذاإلردالذبؽرةذواحدةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0
 قؾعبذاإلردالذؿنذاجلفةذاؾثاـقةذ-2حدبذرأيذاحلؽمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

04  
   قعادذاإلردالذعـدذتؾؿسذاؾؽرةذ

دلدتذاؾؽرةذادلدتؼبلذاوذأيذذيذقؾبدهذاوذذ-2دلدتذاؾشبؽةذودؼطتذسيذؿـطؼةذاالردالذاؾصحقحةذذذ-2اؾرتؽقباتذاؾثابتةذذذذيقعذ-0

 دلدتذزؿقلذادلردلذذذذ-2حيؿؾهذذ

21  
   سيذاؾؾعبذاؾػرديذقؽونذادلردلذاالولذؿرداًلذؿرةذثاـقةذسيذاؾشوطذ

 ؽؾؿاذؽانذػائزًاذ-2عةذذذذذذذحتىذـفاقةذاجملؿوذ-2اؾرابعذذذذذذذذ-2اؾثاؾثذذذذذذذ-0

20  
   قؽونذتغقريذجفيتذادلؾعبذسيذـفاقةذاالذواط

 ـفاقةذاجملؿوعةذ-2ـفاقةذؽلذذوطذذذذذذذذذ-2اؾػردقةذذذذذذذ-2اؾزوجقةذذذذذذ-0

22  
ذؽرةذاؾالعبذدلدتذاؾرتؽقباتذاؾثابتةذعداذاؾشبؽةذؼبلذانذتؾؿسذؿؾعبذادلـاػسذػاـهذ

 حدبذرايذاحلؽمذ-2خيدرذاؾالعبذاؾـؼطةذذذ-2ةذذذتعادذاؾـؼطذ-2قربحذاؾـؼطةذذذذ-0
  

22  
   حدثتذاعاؼةذؿتعؿدةذؾؾؿـاػسذؿنذؼبؾكذػانذؼرارذاحلؽم

ذتـبقهذاؾالعبذذذ-2اعادةذاؾـؼطةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0

 قغريذاالردالذؾؾؿـاػسذ-2ميـحذادلـاػسذـؼطةذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2

22  
   ـؼاطذفيذذ2تدجقلذـؼاطذاؾشوطذ

ذذوط(22-21-02)-2ذوط(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ21ذ-21ذ-01)ذ-0

 ذوط(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ21-21-02)ذ-2ذوط(ذذذذذذذذذذذذذذ61-22-21-02)ذ-2

22  
   ػانذادلردلذقؾعبذاالردالذؿنذجفةذذ21-02عـدؿاذتؽونذاؾـتقجةذ

 حدبذرايذاحلؽمذ-2أيذجفةذقرقدفاذذذذ-2اؾقدارذذذذ-2ؾقؿنيذذذاذ-0

26  
   ػانذادلردلذقؾعبذاالردالذؿنذجفةذذ21-21عـدؿاذتؽونذاؾـتقجةذ

 حدبذرايذاحلؽمذ-2أيذجفةذقرقدفاذذذذ-2اؾقدارذذذذ-2اؾقؿنيذذذذ-0

22  
   ادلردلذاالولذسيذاؾؾعبذاؾزوجيذقؽونذؿرداًلذؾؾؿرةذاؾثاـقةذسيذاؾشوطذ

 اؾدادسذ-2اخلاؿسذذذذ-2اؾرابعذذذذذ-2ؾثاؾثذذذاذ-0

23  
   قػوزذاؾالعبذاوذاؾػرققذباجملؿوعةذعـدؿاذقصلذ

ذبػارقذذورنيذعنذادلـاػسذذذ-2اؾشوطذاؾدابعذذذذ-2اؾشوطذاؾدادسذذذذ-0

 اذواطذ6اوذبػارقذذورنيذػاؽثرذعـدؿاذقصلذذ6-2بػارقذذوطذذ-2ذ

24  
   احلدذاالدـىذؾعددذاالذواطذسيذاجملؿوعةذفو

 اذواطذ4ذ-2اذواطذذذذذذذذذ6ذ-2اذواطذذذذذذ3ذ-2اذواطذذذذذذذ2ذ-0

21  
   اؾالعبذاؾذيذقػوزذبشوطذؽدرذاؾتعادلذقػوز

 ؽؾفاذصحقحةذ-2بادلباراةذذذذذ-2باجملؿوعةذذذذ-2باؾشوطذذذذذ-0
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 اإلجابة اؾػؼرات ت

20  
   (ذعـدؿاذقتعادلذاؾالعبانذبــT.B.Sقدتخدمذذوطذؽدرذاؾتعادلذذ)

 اذواط(ذؾؽلذالعبذ2)ذ-2ذوط(ذذذذذذذ6)ذ-2اذواط(ذذذذذ2)ذ-2اذواط(ذذذذذذ2)ذ-0

22  
   احلدذاالعؾىذؾعددذاالذواطذسيذاجملؿوعةذاؾواحدةذفوذ

 غريذحمددذ-2ذوط(ذذذذ02)ذ-2ذوط(ذذذذذذ02)ذ-2اذواط(ذذذذ01)ذ-0

22  
   ذوطذؽدرذاؾتعادلذقتؽونذؽحدذادـىذؿنذ

 اط(ـؼذ6)ذ-2ـؼاط(ذذذذ2)ذ-2ـؼطة(ذذذذ01)ذ-2ـؼطة(ذذذذ00)-0

22  

   قؽونذترتقبذاالردالذسيذذوطذؽدرذاؾتعادلذ

 ـؼطةذؾؾؿردلذوـؼطةذؾؾؿدتؼبلذ-2ـؼطتنيذؾؾؿردلذوـؼطتنيذؾؾؿدتؼبلذذذذذذذذذ-0
 اؾشوطذؽؾهذؾؾؿردلذ-2ـؼطةذؾؾؿردلذبعدفاذـؼطتنيذؾؽلذؿـفؿاذذذذ-2

22  
   ؽرةذاالردالذاؾثاـقةذتصقبذزؿقلذادلردلذؼرارذاحلؽمذ

 حدبذرايذاحلؽم-2قدتؿرذاؾؾعبذذذذ-2قعادذاالردالذذذ-2ذذذـؼطةذؾؾؿدتؼبلذ-0

26  
   اؾوؼتذبنيذـؼطةذوأخرىذالذقتجاوزذ

ذثاـقةذ(ذ21)ذ-2ثاـقة(ذذذذذذذذذذذذذذذذذ21)-0

 )غريذحمددذاؾزؿنذوحدبذرغبةذادلردل(ذ-2ثاـقة(ذذذذذذذذذذذذذذذذ21)ذ-2

22  
   قدؿحذؾالعبذػرتةذاقؼافذؿرةذواحدةذؾؾؿعاجلةذ

 )ذغريذحمددذاؾزؿن(-2دؼائق(ذذذذذذذ2)ذ-2دؼائق(ذذذذذذذ01)ذ-2ةذدؼائق(ذذذ)زيدذ-0

23  
   عـدذتغقريذجفيتذادلؾعبذحيقذؾالعبذادرتاحةذالذتزقدذعنذ

 )غريذحمدد(-2دؼائق(ذذذذذذذذذ2)-2دؼقؼةذ(ذذذذذذذذذذ2)ذ-2دؼقؼة(ذذذذذذذذذ0.21)ذ-0

24  
   ػرتةذاإلرياءذالذتزقدذعنذ

 )ػرتةذؽاػقةذؾإلرياء(ذ-2)دؼقؼتني(ذذذذذذ-2دؼائق(ذذذذذذذ2)ذ-2ذ)عشرةذدؼائقذ(ذذذذذ-0

21  
   ادرتاحةذاؾتواؾقتذؾالعبذسيذؿباراةذؿنذثالثةذجماؿقعذؿرةذواحدةذوؿرتنيذسيذؿباراةذؿنذزيدةذجماؿقعذوقؽونذاؾزؿنذ

 )غريذحمددذاؾزؿن(ذ-2)دؼقؼتني(ذذذذذذذذذ-2دؼائق(ذذذذذذذ2)ذ-2دؼائق(ذذذذذذ2)ذ-0

20  
ذأذواطذذذذ2ؽلذذ-2ؽلذجمؿوعةذذذذذذذذذذذذذ-0قريذاؾؽراتذبعدذذذذذذذذذذذذذذقػضلذتغ

 عـدؿاذتدتفؾكذاؾؽراتذأوذتتفشمذ-2أذواطذذذذذذذذذذذذذذ4إديذذ2ؿنذذ-2
  

22  
   ؼاـونذاؾؾعبذاؾزوجيذخيتؾفذعنذؼاـونذاؾؾعبذاؾػرديذسيذ

ذجمؿوعةذذعددذاألذواطذسيذؽلذ-2عددذاألذواطذواجملاؿقعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0

 الذخيتؾفذسيذأيذذيذذ-2أبعادذادلؾعبذواإلردالذواالدتؼبالذذذذذذذذذذ-2

22  
ذسيذاؾؾعبذاؾزوجيذوبعدذضربةذاإلردالذوردذادلدتؼبلذقؽونذتبادلذضربذاؾؽراتذ

ذؿرتنيذؾؽلذالعبذسيذؽلذػرققذذ-2ؿرةذؾؽلذالعبذذذذذذذذذذذذذذذذذ-0ذ

 ةذؾزؿقؾكؿرةذؾكذوؿرذ-2غريذحمددذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ-2ذ

  

22  

   حدثذخطاذسيذترتقبذاالردالذومتذاؽتشاػهذقؽونذؼرارذاحلؽمذ

 احتدابذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذذ-2اعادةذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذ-0
 ؽلذاحلاالتذصحقحةذ-2قدتؿرذاؾؾعبذعؾىذفذاذاؾوضعذذذذذ-2

22  

ذحدثذخطاذسيذترتقبذاالدتؼبالذومتذاؽتشاػهذقؽونذؼرارذاحلؽم

 احتدابذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذذ-2اعادةذاؾـؼاطذوتصحقحذاخلطاذذذذذذ-0
ذقدتؿرذاؾؾعبذعؾىذفذاذاؾوضعذحتىذـفاقةذاؾشوطذثمذقصححذ-2

ذؽلذاحلاالتذصحقحةذ-2
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 اإلجابة اؾػؼرات ت

 ثاـقًا5ذاجبذبؽؾؿةذصحذاوذخطًا

   الذقدخلذؿؾعبذادلـاػسذخيدرذاؾالعبذاؾـؼطةذوفوذحياولذضربذاؾؽرةذسيذحاؾةذختطقهذاالؿتدادذاؾوفؿيذؾؾشبؽةذبشرطذان  26

   سيذؾعبةذزوجقةذحيقذؾزؿقلذادلدتؼبلذارجاعذؽرةذاالردال  22

   سيذؾعبةذزوجقةذحيقذؾزؿقلذادلردلذانذقؼفذمبوؼعذحيجبذرؤقةذادلدتؼبلذ  23

   سيذؾعبةذزوجقةذؼامذادلردلذبردذذيقعذاؾؽراتذؿعذاؾػرققذادلـاػسذوملذقتدخلذزؿقؾه  24

   احلؽمذاوذؽردقهذبشرطذانذتدخلذؿؾعبذادلـاػسذقدتؿرذاؾؾعبذاذاذاؾؽرةذاصابتذ  21

   حيقذؾالعبذاثـاءذؾعبذاؾؽرةذتعؿدذضربذاؾؽرةذاديذجدمذادلـاػس  20

   ختدرذاؾـؼطةذاذاذؽرةذادلـاػسذدلدتذؿؾعبكذثمذارتدتتذاديذؿؾعبهذوملذتؾؿدفا  22

   حيقذؾالعبذاقؼافذاؾؾعبذعـدؿاذقرىذخصؿهذدؼطذعؾىذاالرض  22

   بذعـدؿاذترتطمذؽرةذاؾؾعبذبؽرةذاخرىذؿؾؼاةذسيذؿؾعبهحيقذؾالعبذاقؼافذاؾؾع  22

   حيقذؾؾالعبذادلطاؾبةذبإعادةذاؾـؼطةذعـدؿاذردفاذخارجذؿؾعبذادلـاػسذوؽاـتذؽرةذادلـاػسذسيذررقؼفاذخلارجذؿؾعبهذ  22

   وراءذخطذاؾؼاعدةذذذحيقذؾؾؿردلذسيذؾعبةذزوجقةذانذقؾعبذاالردالذسيذادلـطؼةذاحملصورةذبنيذاخلطذاجلاـيبذاؾزوجيذواؾػرديذؿن  26

   سيذؽرةذاالردالذاؾثاـقةذاخػقذادلردلذسيذاصابةذاؾؽرةذػاـهذقعقدذاحملاوؾةذؿرةذثاـقةذ  22

   خيدرذزؿقلذادلدتؼبلذاؾـؼطةذاذاذادتؼبلذاالردالذبدالذؿنذزؿقؾه  23

   خيدرذادلدتؼبلذاؾـؼطةذاذاذدلدتهذؽرةذاالردالذوفوذواؼفذخارجذؿـطؼةذاالردال  24

61  
اذاذادتطاعذاؾالعبذارجاعذاؾؽرةذؿنذوراءذاؾؼائمذاؾػرديذاوذاؾزوجيذوحتىذوؾوذؽانذارتػاعذرريانذاؾؽرةذاؼلذؿنذارتػاعذذقدتؿرذاؾؾعب

 اؾشبؽةذبشرطذانذتدخلذؿؾعبذادلـاػس
  

ذ(2ؿؾحقذ)

ذؿػتاحذتصحقحذاختبارذادلعرػةذاؾؼاـوـقةذباؾتـس

ذرؼمذاؾػؼرة
اإلجابةذ

ذاؾصحقحة
ذرؼمذاؾػؼرة

اإلجابةذ

ذاؾصحقحة
ذاؾػؼرةرؼمذ

اإلجابةذ

ذاؾصحقحة
ذرؼمذاؾػؼرة

اإلجابةذ

ذاؾصحقحة

ذخطأذ26ذ2ذ20ذ2ذ06ذ2ذ0

ذخطأذ22ذ2ذ22ذ2ذ02ذ2ذ2

ذصحذ23ذ2ذ22ذ2ذ03ذ2ذ2

ذصحذ24ذ2ذ22ذ2ذ04ذ2ذ2

ذخطأذ21ذ0ذ22ذ0ذ21ذ0ذ2

ذصحذ20ذ2ذ26ذ2ذ20ذ2ذ6

ذصحذ22ذ2ذ22ذ2ذ22ذ2ذ2

ذخطأذ22ذ0ذ23ذ2ذ22ذ2ذ3

ذخطأذ22ذ2ذ24ذ2ذ22ذ0ذ4

ذخطأذ22ذ2ذ21ذ0ذ22ذ2ذ01

ذخطأذ26ذ2ذ20ذ2ذ26ذ2ذ00

ذخطأذ22ذ2ذ22ذ2ذ22ذ0ذ02

ذخطأذ23ذ2ذ22ذ2ذ23ذ2ذ02

ذصحذ24ذ2ذ22ذ2ذ24ذ2ذ02

ذصحذ61ذ2ذ22ذ2ذ21ذ2ذ02

 


