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بناء اختبار املعرفت املهاريت لبعض أجهزة اجلمناستك لطالب كليت الرتبيت الرياضيت يف جامعت 
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 ( 2172  آب 22......... القبول  2172 حزيران 71)االستالم 

 امللخص
 ىدف البحث الى:       

 .   جامعة الموصل في كمية التربية الرياضية ةالثانيالسنة الدراسية طالب لجيزة الجمناستك ابناء اختبار المعرفة الميارية لبعض  -
 . كمية التربية الرياضية جامعة الموصلفي  ةالثانيالسنة الدراسية  لبعض اجيزة الجمناستك لطالبيارية مستوى المعرفة المتقييم  -
 . ختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستكوضع مستويات معيارية لعينة البحث في ا -
السنة الدراسية مجتمع البحث عمى طالب  تم استخدام المنيج الوصفي باألسموب المسحي لمالئمتو وطبيعة البحث ، اشتمل      

( طالب وطالبة موزعين 2:9( ، والبالغ عددىم )3123 – 3122الثانية في كمية التربية الرياضية جامعة الموصل لمعام الدراسي )
عمى الطالب  ( طالبة ، وذلك القتصار البحث31( طالبا ، بعد استبعاد )289( شعب ، اما عينة البحث االساسية فقد بمغت )9عمى )

%( ، موزعين بالشكل اآلتي :  88,64وبنسبة ) ( طالبا كعينة بناء249فقط ، ، وتم تقسيم عينة البحث الى عينتين منيم )
( 211( طالبا ، والتحميل اإلحصائي لمواقف االختبار إليجاد القوة التمييزية )9( طالبا ، والتجربة االستطالعية )41ألغراض الثبات )

%( ، أما وسائل جمع البيانات فقد استخدم الباحث االستبيان 33,58( طالبا وبنسبة )51عينة التطبيق فقد بمغت )طالبا ، اما 
والتحميل وجمع المعمومات واالختبار كوسائل لجمع البيانات وقد شممت االختبارات عمى: اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة 

جياز حصان المقابض( ، إذ تطمب البحث بناء ىذا االختبار عمى طالب و  ، المتوازي جيازو  األرضية ،الجمناستك )بساط الحركات 
عداد فقرات االختبار ، و الثانية كمية التربية الرياضية ، وقد تضمنت خطوات البناء } إعداد الصيغة األولية لالختبارالسنة الدراسية  ا 
التحميل اإلحصائي لمفقرات )معامل و  ، معامل الثبات، و  صدق المحكمين المواصفات العممية لالختبار والمتضمنة )، و  بصورتو األولية

 االتساق الداخمي بين فقرات االختبار( فضال عن إيجاد مفتاح التصحيح لفقرات االختبار{ .، و  السيولة والصعوبة
عادلة معامل االلتواء لـ)كارل م، و  االنحراف المعياري، و المنوال ، و  واقتصرت الوسائل اإلحصائية عمى المتوسط الحسابي      

واختبار)ت(  ز ، معامل التمييو  ،  معامل السيولة والصعوبةو  ر ،المتوسط الفرضي لالختبا، و  معامل االرتباط البسيطو  ، بيرسون(
 النسبة المئوية .و  لعينة واحدة

 وقد توصل الباحث الى االستنتاجات اآلتية:
 ءه لقياس المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك . فاعمية االختبار المعرفي الذي تم بنا -  
طالب السنة الدراسية الثانية في كمية التربية الرياضية ، بصورة عامة يتمتعون بمستوى معرفي مياري يؤثر ايجابيا عمى مستوى  -  

 تحصيميم الدراسي في مادة الجمناستك .
 معرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك .تم وضع مستويات معيارية لعينة البحث في اختبار ال - 

 جمناستك  ال -الميارية  المعرفةالكممات المفتاحية:   
 

  2176 –( 36) –العدد  –( 72) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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Constructing Skilful Cognition Test for Some Gymnastic Devices for the Students of 

College of Physical Education / Mosul University 
Lecturer . Firas Mahmoud Ali Al-Khokhi                                       

Abstract 

The research aims at : 

- Constructing skilful cognition test for some gymnastic devices for the 2
nd

 year students of 

college of physical education / Mosul university. 
- Evaluating the skilful cognition level for some gymnastic devices for the 2

nd
 year students 

of college of physical education / Mosul university. 
- Setting standard levels for the research sample of testing skilful cognition for some 
gymnastic devices. 
The researcher has adopted the descriptive methodology with survey style for its convenience to 
the nature of the research. The research community includes 2

nd
 year students of college of 

physical education / Mosul university (term 2001-2012) who are represented by (198) students of 
both sexes divided on (8) groups. The basic research sample includes (178) students after 
excluding (20) female students for the research is designed for only male students.  The sample 
has been divided into two samples , each of them includes (138) students as a construction sample 
at a proportion of ( 77,53%) .The students of this group are divided as follows : (30) students for 
reliability purposes , (8) students for pilot study , and (100) students for the statistical analysis to 
find the discriminating power. While , the application sample includes (40) students at a 
proportion of  (22,47%) . The means of collecting data adopted by the researcher are ; the 
questionnaire, analysis , collecting information and the test . The tests include: Skilful cognition 
test for some gymnastic devices (floor movement carpet, parallelogram apparatus, and horse-of-
handles apparatus ). The research is required to be constructed on 2

nd
 year students of college of 

physical education. So, the construction procedures involve preparing the initial formula of the 
test, preparing the initial test items , the scientific properties of the test which include ( the jury 
validity, reliability coefficient , the statistical analysis of the items , easiness and difficulty 
coefficient and the internal harmony among the test items ) as well as finding the correction key 
for the test items . 
The statistical means include the arithmetic mean, mode , standard deviation, equation of 
coefficient of skewenss by (Karl Person) , simple correlation coefficient, assumption mean of the 
test, easiness and difficulty coefficient , discrimination coefficient , T-test for one sample and 
percentage. 
The researcher has concluded the following results : 
- The afficiency of the cognitive test constructed to measure the skilful cognition for some 
gymnastic devices. 
- The 2

nd
 year students of college of physical education are enjoying high skilful cognition 

level that affects positively their learning achievement in gymnastic. 
- Setting standard levels for research sample in the skilful cognition for some gymnastic 
devices. 
Keywords: Skillful Cognition – Gymnastic           

 التعريف بالبحث -2
  المقدمة واىمية البحث 2-2
الجمناستؾ واحد مف االنشطة الرياضية التربوية التنافسية التي تسعى مختمؼ دوؿ العالـ لالىتماـ بو ورعايتو ،  يعد      

والميكانيكية  ـو االساسية والتي منيا العمـو التربوية والنفسيةوالجمناستؾ في تطوره وارتقاءه يعتمد عمى العديد مف العم
قدمت ىذه العمـو ذات االرتباط برياضة الجمناستؾ الكثير وؿ الفنية لمميارات الحركية ، و الحيوية والمعرفية وايضا االص
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مف المعارؼ والمساعدات التكنولوجية والتربوية والنفسية والفنية ماجعؿ ىناؾ طفرة في ىذا الموف مف النشاط الرياضي 
 ( . 941،  9999)بيومي ،  التربوي التنافسي المميز

جيدا وميما مف االلعاب الفردية ، والتي تتطمب  أنموذجالجمناستؾ واحدة مف االلعاب الرياضية والتي تعد ولعبة       
ممارستيا اداء ميارات حركية ذات مواصفات خاصة يخضع فييا الممارسيف لقوانيف وقواعد تمكنيـ مف اداء الميارات 

عمى كؿ مدرسي الجمناستؾ التفكير بتنظيـ وتخطيط  ائص االداء لكؿ جياز ، لذلؾطمبات وخصبصورة سميمة وحسب مت
لذا عمى الطالب اف يكوف عمى قدر مناسب مف المعرفة لكي يستطيع اف يواجو  التعمـ والتدريب لتمؾ الميارات ، عممية

الجابة عندما يكوف معرضا لمتقييـ مف خالؿ كؿ ىذه المواقؼ والمتغيرات التي قد يواجييا في اثناء االداء ويستخدميا ل
االختبارات التي يخضع ليا والتي ىي مف متطمبات المرحمة لغرض النجاح ، فقد ذكر ىارا " اف تدريب وتعميـ القدرات 

 ييتـ باكتساب العبيوالمعرفية يعد جزء اليمكف االستغناء عنو في مراحؿ التعمـ الرياضي والمدرب الناجح ىو الذي 
   ( .34، 33،  1119" )فرحات ،  ظرية المرتبطة بالنشاط الذي يدربورؼ والمعمومات النالمعا

التي ينبغي عمى الطالب اف يتفيـ ويستوعب قدرا مالئما مف االمور عرفة الميارية مف االمور الميمة وتعد الم      
ضروري عمى الطالب معرفة االمور الميارية والموضوعات التي تتعمؽ بالجانب المياري )التكنيؾ( ، اذ بات مف المفيد وال

الف المعرفة " تسيؿ الوعي بالمعمومات او اكتشافيا اكتشافا مباشرا او اعادة اكتشافيا  ، التي تتعمؽ بالفعالية التي يمارسيا
ر في ؾ يؤكد )سنجر( " اف اكتساب المعارؼ والمعمومات تؤث( ، كذل95،  9999" )الخولي ، وعناف ، او التعرؼ عمييا 

 ( . 447، 9995القدرة عمى التحصيؿ المياري " )دبور ، ومالؾ ، 
تنفيذ  صميا االساسية )اجزائيا( ومف ثـاذ اف عممية توفر المعمومات تسيؿ عمى المتعمـ فيـ الحركة واستيعاب مفا      

ة ويشير الميارات الصعب سيماوال الميارة بظروؼ مختمفة ، وبذلؾ يتمكف المتعمـ مف التكيؼ مع الظروؼ المحيطة باالداء
" اف المعرفة الرياضية احد الشروط االساسية لتنفيذ الميارة الحركية ") حسانيف ، وعبد المنعـ ، )حسانيف ، وعبد المنعـ( 

9997  ،146 . )     
االختبار ذلؾ يعد ف مناىج كميات التربية الرياضية لوبما اف الجمناستؾ احد االنشطة الرياضية االساسية ضم      

او مايخص أي محدد اخر يؤثر  او المعرفية الميارية لوقوؼ مف خالليا عمى حالة الطالبوالقياس الوسيمة التي يمكف ا
في مستوى االداء ، لذلؾ تفنف المختصوف بوضع االختبارات او القياسات المناسبة بكؿ مجاؿ مف مجاالت التربية 

يا ، اما ذاتية تعتمد عمى الخبرات الشخصية والمعايير الذاتية او موضوعية الرياضية ، عمى اف االختبار اليخرج عف كون
الحصوؿ عمى النتائج لـ تمتاز بو مف دقة  يايميؿ العالـ االف الى استخداموالتي باستخداـ وحدات قياس متعارؼ عمييا 

لقياس الموضوعية ، كوحدات الرياضية مف خالؿ وحدات ا لأللعابوعدـ تدخؿ مؤثر خارجي والسيما في قياس الميارات 
 .  (911،  9987)عالوي ، ورضواف ، التكرار او الدرجة او الزمف او المسافة 

التعمـ لمميارات عف طريؽ توفر معمومات  ماتقدـ تكمف اىمية البحث مف خالؿ تحسيف وتسريع عممية ىعم وبناءا      
ترجمتيا باداء مناسب يكوف اقرب الى اليدؼ في عممية  فم المتعمـ عمى خمؽ قاعدة معرفية تمكنو معرفية مسبقة تساعد

ية المرحمة الثانية في كم التعمـ لمميارات وذلؾ مف خالؿ بناء اختبار لممعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستؾ لطالب
الب مف ، مما يساعدنا في تقييميـ بشكؿ موضوعي وعممي بعيدا عف التقديرات الذاتية وتمكف الطالتربية الرياضية 

 تصنيؼ مستوياتيـ مع اقرانيـ . 
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 مشكمة البحث  2-3   
تماما كبيرا لمجانب المعرفي بشكؿ عاـ ولمجانب عمى الرغـ مف اف عممية التقويـ في التربية الرياضية يعطي اى      

معمميف فال بد اف  المعرفي لممواد العممية بشكؿ خاص ، وبما اف كميات التربية الرياضية تسعى الى اعداد مدرسيف او
تتحقؽ مف اف طمبتيا يجمعوف بيف القدرة عمى تدريس الميارات الحركية الرياضية وكذلؾ المعمومات والمعارؼ المرتبطة 

خالؿ الوحدات  االساسية لمجمناستؾ ذلؾ فقد الحظ الباحث اف عممية تعمـ الميارات ؿومف خالبتمؾ الميارات الرياضية ، 
عمى مايظيره الطالب مف سموؾ حركي االمر الذي ادى الى نقص في تقويميا المعرفي وتؤكد التعميمية تيمؿ الجانب 

ايجاد وسيمة  واضح في توفر االدوات الموضوعية لقياس التحصيؿ المعرفي لمميارات االساسية ، االمر الذي دفع الباحث
في محاولة لمتوصؿ الى اداة  وذلؾوضوعية ، نستعيف بيا لتقويـ الميارات االساسية في الجمناستؾ وقياس التقدـ بصورة م

اكثر فعالية ودقة وعممية لقياس وتقييـ الطالب في الجوانب المعرفية والتحصيمية ضمف منيج مادة الجمناستؾ قياس 
 لممرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ . 

 البحث اىداف  9-4
في كمية التربية الرياضية  ةالثاني السنة الدراسية طالبلض اجيزة الجمناستؾ رية لبعبناء اختبار المعرفة الميا 2-4-2

 .    جامعة الموصؿ
التربية الرياضية  كميةفي  ةالثانيالسنة الدراسية  لبعض اجيزة الجمناستؾ لطالبالمعرفة الميارية مستوى تقييـ  2-4-3

 . جامعة الموصؿ
 .  ختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستؾاويات معيارية لعينة البحث في وضع مست 2-4-4
 مجاالت البحث 2-5
  .  جامعة الموصؿ في كمية التربية الرياضية ةالثانيلسنة الدراسية اطالب  : المجال البشري 9-5-2
 .  91/6/1191ولغاية  11/91/1199مف   ابتداء : المجال ألزماني 9-5-3
 .  كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿفي  ستؾ ة الجمناقاع : المجال المكاني 2-5-4
 تحديد المصطمحات  9-6
 :  المعرفة 2-6-2

مصطمح عاـ يعبر عف العمميات الخاصة باإلدراؾ، واالكتشاؼ، والتعرؼ، والتخيؿ، والتقدير، والتذكر، والتعمـ،        
أو التفسير تميزا ليا عف العمميات االنفعالية.  والتفكير، والتي مف خالليا يحصؿ الفرد عمى المعارؼ والفيـ اإلدراكي

 .  (95، 9999)الخولي وعناف،
 االختبار المعرفي :  2-6-3

اشكاال متعددة ومتباينة والتي يتـ مف خالليا الحصوؿ عمى المعارؼ  تأخذالتي مجموعة مف االسئمة ىو        
 ( . 998،  1117والمعمومات لدى الفرد بتحديد مستواه المعرفي )طو ، وطو ، 
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 االطار النظري والدراسات المشابية   -3 
 االطار النظري  3-2 
 القياس المعرفي الرياضي  1-9-9

فػي مجالنػا ، اذ ترتقػي  قياس ، فيػي مػف المنظػورات الرئيسػةقياس المعرفة في المجاؿ الرياضي مف اىـ انواع ال عدي       
( ، 33،  1119الكمػػػاؿ الوحػػػدات التطبيقيػػػة )فرحػػػات ،  يػػػة والنظريػػػة جػػػزء ميػػػـمعمومػػػات العممبالعمميػػػة التعميميػػػة ، واف ال

ويشػػػير القيػػػاس المعرفػػػي الػػػى االختبػػػارات التػػػي تسػػػتخدـ عمميػػػات التفكيػػػر بمعنػػػى انيػػػا اختبػػػارات كتابيػػػة والتػػػي تسػػػتخدـ فػػػي 
التطورات التي تحػدث فػي التغيرات و  المعرفية ، وتيدؼ الى التعرؼ الى المجاؿ الرياضي لقياس مستوى تحصيؿ االغراض

المعمومػػات والفيػػـ لمعديػػد مػػف الموضػػوعات المتعمقػػة بتػػارين التربيػػة البدنيػػة ، وتػػارين االنشػػطة الرياضػػية ، وقواعػػد التحكػػيـ ، 
 ( .179،  1116والمعمومات المتعمقة بالجسـ البشري ، والتي تؤثر عمى كفائتو في النشاط الرياضي )رضواف ، 

ض العمماء انو يمكف االشارة الػى اختبػارات القػدرات واختبػار التحصػيؿ عمػى انيػا مقػاييس معرفيػة ومف ناحية اخرى يرى بع
، اما اختبارات الميوؿ والشخصية واالتجاىات فيي اختبارات غير معرفية حيث التتميز بوجود اجابات صػحيحة او خاطئػة 

جػػرد لسػػمات او ميػػوؿ او اتجاىػػات لتقػػدير خصػػائص عمػػى بنػػود او عبػػارات االختبػػار فغالبػػا مايشػػار الييػػا عمػػى انيػػا قػػوائـ 
 ( .  413،  9987عالوي ، ورضواف ، )الشخصية 

 ية االختبارات المعرفية اىم 3-2-3
 تمدنا بالمعمومات والمعارؼ عف المعبة التي يمارسيا  الفرد .  -   
 تمدنا بالمعمومات عف حالة الفرد الرياضي . -   

 عف العوامؿ البيئية التي يمكف اف تؤثر في االداء . تمدنا بالمعمومات المناسبة -   

 ( .35،  1119تؤثر في تعميـ الميارات الحركية المختمفة ، مما يؤدي الى رفع المياقة البدنية )فرحات ،  -   
 األىداف المعرفية في المجال الرياضي   3-2-4

 معرفة تارين الرياضة واألبطاؿ.  -   
 .   حات الرياضية السائدة في النشاط الممارسمعرفة المفاىيـ والمصطم -   
 .   معرفة فف األداء الحركي الصحيح لكؿ نشاط رياضي )التكنيؾ( -   
 .   معرفة قوانيف وقواعد المعب -   
 .  معرفة الخطط اليجومية والدفاعية الخاصة بالنشاط الممارس -   
 .   معرفة قواعد األمف والسالمة لتفادي اإلصابات -   
 .   ة المعمومات الصحية العامةمعرف -   
 .   معرفة المياقة البدنية الخاصة بالنشاط الممارس -   
 معرفة القيـ االجتماعية المكتسبة مف الممارسة وكذلؾ السموؾ المتميز.  -   
 .  (33 - 31 ، 1119، )فرحاتمعرفة الميارات الترويحية التي يمكف أف يمارسيا في وقت الفراغ   -   

 منيج مادة الجمناستك لمصف الثاني محتوى  3-2-2
يتكوف محتوى منيج  مادة الجمناستؾ مف ستة اجيزة  معتمدة لمرجاؿ وىي )جياز بساط الحركات االرضية ،        
يزة جياز حصاف القفز( ، وتشمؿ تمؾ االجو جياز الحمؽ ، و جياز العقمة ، و جياز حصاف المقابض ، و جياز المتوازي ، و 

كات اكروباتيكية مرتبطة بحركات اخرى ، ومرجحات بندولية وانواع اخرى مف المرجحات عمى ميارات تضـ حر 
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كال منيا عمى وصؼ تكاز ، والتي  تؤدى بسالسؿ حركية ، تشمؿ والمقصات ، وحركات المرجحة والطيراف واوضاع االر 
ؽ ائوطر  األخطاءؽ تصحيح ائر ، واالخطاء الشائعة ، وطوالخطوات التعميمية )طرؽ التدرج( االداء الفني لمحركة ، 

عمى تمؾ االجيزة حركات الالمساعدة ، وكما تضـ عمى رسومات توضح المسار الحركي لالعب عمى كؿ حركة مف 
 ( . 997 -5، 9985)احمد ، مراد ، 

  المشابية الدراسات  3-3
 (3114ي وحسن )يدراسة يح 3-3-2

 لعاب الرياضية لطالب كمية التربية البدنية""بناء اختبار معرفي لمميارات الفنية لبعض األ         
 :  ىدفت الدراسة إلى      
 . بناء اختبار معرفي في الميارات الفنية األساسية لبعض األلعاب الرياضية   -      

الثالثة الدراسية طالب السنة  عمى العينة ، اشتممت لمالئمتو وطبيعة البحثالوصفي استخدـ الباحث المنيج       
( طالبا وتـ استبعاد الطالب الحاصميف عمى شيادة دبمـو تربية بدنية مف 41كمية التربية البدنية بالزاوية وبواقع )مف 
واتبع الباحثاف عددًا مف الخطوات لبناء ر ، لغرض تطبيؽ إجراءات بناء االختبا، وقد اختيرت ىذه العينة  العينة

فردات لالختبار المعرفي مف المصادر النظرية والبحوث السابقة م واعداد معرفي والتي اشتممت اختياراالختبار ال
والمقابالت الشخصية وكذلؾ إطالع الباحثاف عمى عدد مف البحوث السابقة فضاًل عف عرض مفردات االختبار عمى 

ات مفرد عف د حدد الباحثاف طريقة اإلجابة. وق العبارات المختارةد موا ف الخبراء لغرض إبداء الرأي فيعينة م
 .  االختبار )العبارات( بطريقة االختيار مف متعدد

 معامؿ التمييز. و ،  االنحراؼ المعياريو ،  أما الوسائؿ اإلحصائية فقد تضمنت الوسط الحسابي     
 وقد تم التوصل الى االستنتاجات االتية :       
 .  ب الرياضية الفرقية منيا والفرديةمف الممكف اختبار المعارؼ والمعمومات المرتبطة بالميارات الفنية لأللعا -
 .  كذلؾ يوفر االختبار المعرفي لمميارات الفنية لأللعاب الرياضية وسيمة عممية دقيقة لقياس تعمـ تمؾ الميارات -

                                         (157-151، 1113ف ، ي وحسي)يح                                                                              
 (3122)غزال دراسة  1-3-3

 المعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد لطمبة الصف الثالث بكمية التربية الرياضية جامعة الموصل "مقياس " بناء       
 ىدفت الدراسة الى :  
كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ ة في الثالثاسية السنة الدر المعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد لطمبة  مقياسبناء  -  
. 
كمية التربية الرياضية جامعة  ة فيالثالث رية والقانونية بكرة اليد لطمبة السنة الدراسيةتقييـ مستوى المعرفة النظ -  

 الموصؿ .
والبالغ  ةالثالث الدراسية واشتمؿ مجتمع البحث مف طمبة السنة، باألسموب المسحي  المنيج الوصفي تـ استخدـ       

موزعيف بالشكؿ اآلتي :  طالبا (931) ، أما عينات البحث فقد شممت عمى عينة البناء والبالغةطالبا ( 987)عددىـ 
إليجاد القوة  االختبار، والتحميؿ اإلحصائي لمواقؼ طالب ( 91، والتجربة االستطالعية ) طالبا (11) ألغراض الثبات

أما وسائؿ جمع البيانات فقد ،  ، وكال حسب نسبتو طالبا (41، أما عينة التطبيؽ فقد بمغت )ب طال( 911التمييزية )
استخدـ الباحث االستبياف والتحميؿ وجمع المعمومات واالختبار كوسائؿ لجمع البيانات وقد شممت االختبارات عمى: مقياس 
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مية التربية ة في كالثالث عمى طمبة السنة الدراسية المقياسذا المعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد ، إذ تطمب البحث بناء ى
عداد فقرات المقياس بصورتو األولية ، و عداد الصيغة األولية لممقياس ، ا}وقد تضمنت خطوات البناء  الرياضية ، ا 

اإلحصائي  التحميؿو الثبات ،  معامؿو ( ، صدؽ المحكميف والصدؽ الذاتيالمواصفات العممية لممقياس والمتضمنة ) و 
االتساؽ الداخمي بيف فقرات المقياس( فضال عف إيجاد مفتاح التصحيح لفقرات و )معامؿ السيولة والصعوبة ، لمفقرات 

 المقياس { .
معادلة معامؿ االلتواء و االنحراؼ المعياري ، و المنواؿ ، و واقتصرت الوسائؿ اإلحصائية عمى المتوسط الحسابي ،      

معامؿ و معامؿ السيولة والصعوبة ، و المتوسط الفرضي لممقياس ، و عامؿ االرتباط البسيط ، مو لػ)كارؿ بيرسوف ( ، 
 النسبة المئوية .و التمييز ، 

 وقد تم التوصل الى االستنتاجات االتية :       
 فاعمية المقياس الذي تـ بناءه لقياس المعرفة النظرية والقانونية بكرة اليد . -
 .في المعرفة النظرية والقانونية  بكرة اليد بالتحصيؿ العاليتميز طمبة الصؼ الثالث    -

 (964-931،  1199)غزاؿ ،                                                                               
 اجراءات البحث -4
 منيج البحث  4-2

 عة البحثاستخدـ الباحث المنيج الوصفي باالسموب المسحي لمالءمتو وطبي      
 مجتمع البحث وعينتو  4-3
 مجتمع البحث 4-3-2
لمعاـ الدراسي  في جامعة الموصؿ ةالثاني سنة الدراسيةالكمية التربية الرياضية طمبة أشتمؿ مجتمع البحث عمى       
 .   ( طالبة11و ) با( طال978منيـ ) وطالبة ،  ابطال (998( ، والبالغ عددىـ )1191 – 1199)
 البحث عينة  4-3-3

( طالبا ، 978الثانية ، البالغ عددىـ ) السنة الدراسيةب كمية التربية الرياضية اشتممت عينة البحث عمى طال        
تـ اخيارىـ بطريقة عمدية و القتصار البحث عمى الطالب فقط ،  مف عينة البحث ، ف( طالبة تـ استبعادى11باستثناء )

 : اتيث إلى ما ي، تـ تقسيـ عينة البحمف مجتمع البحث 
 عينة البناء 4-3-3-2
( :77,53طريقة عشوائية مف عينة البحث ، ويمثموف نسبة )ب، تـ اختيارىـ  طالبا (938اشتممت عينة البناء عمى )      

، والتحميؿ اإلحصائي لمفقرات )القوة التمييزية( ،  جراء التجربة االستطالعية لالختبارمف عينة البحث ، وذلؾ لغرض إ
 .  ثباتوال
 عينة التطبيق  4-3-3-3
  يمثموف نسبة ،  عشوائية مف عينة البحث ـ بطريقة( طالبا تـ اختيارى41) عينة التطبيؽ عمى اشتممت      
 يبيف ذلؾ . (9)رقـ  والجدوؿ  ، (11,47%)
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 يبين تفاصيل عينة البناء والتطبيق (2)رقم  الجدول

 العينات         
 عدد الطالب

 نـاءعينـة الب
عينة 
 التطبيق

المجموع 
 الكمي
 والنسبة

عينة التجربة 
 االستطالعية

عينة 
 الثبات

عينة القوة 
 يةالتمييز 

مجموع عينة 
 البناء

9 41 211 249 51 289 
 %211 %33,58 %88,64 %67,29 %27,96 %،5,6 النسبة المئوية

 أداة البحث 3-4
طالب السنة لالجمناستؾ المعرفة الميارية لبعض اجيزة يقيس  ر اختبارلموصوؿ الى اىداؼ البحث ونظرا لعدـ توف      

باتباع الخطوات العممية والمنيجية لبناء االختبار جامعة الموصؿ قاـ الباحث  كمية التربية الرياضيةفي  ةالثاني الدراسية
ديال فاؽ في اىميتو اختبار " الى اف االختبارات الموضوعية ب( 1119)عمر واخراف ،  اذ يشير ، المعرفي الموضوعي

 (  379، 1119المقاؿ لما تتمتع بو مف مستوى مرتفع مف الموثوقية والبعدعف التحيز في اعطاء الدرجات )عمر واخراف ،

 المعرفة المياريةاختبار خطوات بناء  3-4-2
رة عامة ، والتي تقيس الجوانب ىناؾ خطوات أساسية يمكف إتباعيا عند بناء االختبارات أو المقاييس المعرفية بصو        

 : أو الصفة أو القدرة ، وىي ماياتي الكمية لمميارة أو السمة
                              تقييـ )تحميؿ( االختبار -4     تعميمات االختبار  -3     بناء عبارات االختبار -1       ختبار لالالتخطيط  -2  
 (83-39،  1119)فرحات ،                  فسير الدرجة عمى المقياست -6       تصحيح االختبار  - 5  
 لالختبارالتخطيط  4-4-2-2

بحيث يشمؿ كؿ المنياج  لتخطيط لمحتويات االختبارالجيد إلى تخطيط متأف ، لذلؾ قاـ الباحث با يحتاج االختبار       
 ما يمي :، ويتضمف التخطيط االختباربصورة متوازنة ، وبحسب أىمية محتوى 

 اف يحدد القائـ بوضع المقياس مجاؿ عمؿ )تطبيؽ( المقياس واالغراض الخاصة بو . -
 اف يحدد المسؤوؿ عف اعداد المقياس مسبقا طبيعة محتوى المقياس )الفقرات( ، وطبيعة االستجابة عمييا . -
 تحديد اسموب العينة الالزمة لبناء المقياس موضح نوع العينة ، وحجميا . -

 ضع التفاصيؿ والترتيبات الخاصة بالتطبيؽ االولي والنيائي لممقياس .و  -

 تقدير الوقت المتوقع اف يستغرقو المقياس )طوؿ المقياس( . -

 . (181،  1116)رضواف ،  تحديد االساليب االحصائية المتوقع التعامؿ معيا لبناء المقياس -

  اختبار المعرفة الميارية  تحديد محاور 4-4-2-3
والمنيج ( 9985،  حنتوش واخراف)و، ( 9985ومراد ، )احمد مف خالؿ اطالع الباحث عمى المصادر العممية        

( 6، لوحظ اف ىناؾ )( ، الخاص بمادة الجمناستؾ 1191 - 1199لمعاـ ) ةالثاني الدراسي المقرر لطالب السنة الدراسية
جياز العقمة و حصاف المقابض ، و جياز المتوازي ، و رضية ، )بساط الحركات اال خاصة لجمناستؾ االجيزة لمرجاؿ اجيزة
، مف  ، ولخصوصية مادة الجمناستؾ مف حيث الميارات االساسية والمتطمباتجياز حصاف القفز( و الحمؽ ،  جيازو ، 

 ( اجيزة فقط والمقررة ضمف منياج3قد اعتمد الباحث عمى )ف خالؿ االعتماد عمى مفردات المنيج الدراسي المقرر،
جياز و جياز المتوازي ، و الذي سيتـ تدريسو فعميا ، وىي اجيزة )بساط الحركات األرضية ، و الفصؿ الدراسي االوؿ 
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تشمؿ  محاور فرعية( د الميارات االساسية لكؿ جياز )ك، ثـ تـ تحدي ةتـ اعتبارىا محاور رئيسحصاف المقابض( اذ 
 .  (1) رقـ الجدوؿوكما مبيف في جميع محتويات االجيزة الثالثة 

 (3)رقم  الجدول
 ة والفرعيةيبين المحاور الرئيس

 ر الفرعية )الميارات(و المحا المحاور الرئيسية )االجيزة( ت
 ميارة الميزاف االمامي بساط الحركات االرضية -9

 ميارة الوقوؼ عمى اليديف
 ميارة الوقوؼ عمى الراس

 ميارة الدحرجة المكورة االمامية
 لدحرجة المكورة االخمفيةميارة ا

 ميارة الدحرجة االمامية فتحا
 ميارة الغطس

 جياز المتوازي -1
 
 

  و االبطيف ة والخمفية باالرتكاز عمى اليديفميارة المرجحة االمامي
 ميارة الدحرجة االمامية فتحا
 ميارة الوقوؼ عمى الكتفيف

 اليبوطات  )االمامي والخمفي(
 ميارة مرجحة دخوؿ وخروج لرجؿ اليسارواليميف ن المقابضجياز حصا -3

 ميارة اليبوط مف االرتكاز االمامي 
( مستويات وال، ( 1) رقـ الجدوؿ المحاورصالحية مف  ولمتأكد        النسبية  األىميةولتحديد  ،ونسبيا المعرفية )لبمـو

 إلىوجو  مفتوحو   غمؽاستبياف م قاـ الباحث بعرض، ات الفنية( الرئيسية )االجيزة( والمحاور الفرعية ليا )الميار  لممحاور
 حوؿ مدى الرأي إبداءمنيـ  طمب، ( 9، الممحؽ ) في مجاؿ الجمناستؾ عدد مف السادة ذوي الخبرة واالختصاص

عف  ، وذكر التعديؿ اذا كاف المكوف بحاجة الى تعديؿ ، وحذؼ المكوف غير المناسب ، فضالالمحاور المعده صالحية 
( ، فضال  اضافة أي مكوف )محور( مقترح اخر لـ يتطرؽ لو الباحث ، وبياف مدى صالحية المستويات المعرفية )لبمـو

                                                 

 أسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص 
 الجامعة الكمية االختصاص االسم

 الموصؿ التربية الرياضية التعمـ الحركي  )جمناستؾ( أ.د عامر محمد سعودي
 الموصؿ التربية الرياضية طرائؽ التدريس )جمناستؾ( أ.د قتيبة زكي التؾ

 الموصؿ التربية الرياضية التدريب الرياضي )جمناستؾ( .ـ.د عبد الجبارعبد الرزاؽ أ
 الموصؿ التربية الرياضية التدريب الرياضي )جمناستؾ( ـ.د كسرى احمد

 الموصؿ التربية الرياضية البايوميكانيؾ )جمناستؾ( رامز أبيـ.د 
 الموصؿ التربية الرياضية قياس وتقويـ )جمناستؾ( ـ. عمي حسيف
 الموصؿ التربية الرياضية التدريب الرياضي)جمناستؾ( ـ.ـ حيدر غازي
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نسب مقترحة لكؿ محور مف المحاور  بإعطاءة والفرعية وذلؾ سبية لكؿ محور مف المحاور الرئيسعف ذكر االىمية الن
    .الفرعية )الميارات( 

ابات ومالحظات السادة الخبراء ، تـ حساب التكرارات الخاصة والنسبة المئوية لمتكرارات بالنسبة وبعد تحميؿ استج       
لمعدد الكمي لموافقة الخبراء عمى كؿ محور في الظاىرة موضوع القياس ، إذ يتـ استبعاد المحور الذي يحصؿ عمى 

:( ووفقا 15باحث قبوؿ اقؿ أو أكثر مف نسبة ):( مف المجموع الكمي ، " يمكف لم15تكرارات تقؿ نسبتيا المئوية عف )
االختبار :( عمى صالحية محاور 911وبنسبة ) الموافقة تمت( ، وبذلؾ  63،  1118لمظروؼ " )عالوي ورضواف ، 

 المياري ، ومستويات المجاؿ المعرفي )المعرفة ، الفيـ( ونسبيا المئوية .  
لكؿ محور مف  لممحاور فقد اعتمد الباحث عمى متوسطات اجابات الخبراءاما بالنسبة لتحديد نسب االىمية النسبية       

 ( )جدوؿ المواصفات( والذي سيتـ توضيحو الحقا . 3) رقـ وكما مبينة بالجدوؿ،  المحاور المقترحة
 صياغة فقرات )اسئمة ( اختبار المعرفة الميارية  4-4-2-4
ة ىي تحديد شكؿ االختبار ، وموضوعيتو مف حيث نوع فقرات مف الخطوات االولية لبناءاالختبارات المعرفي      

االختبار وكيفية صياغتيا ، فمف خالؿ عممية مراجعة الدراسات والبحوث ، واجراء مسح شامؿ لمحتوى المادة )االسئمة( 
لخطا ، واختيار ( فقرة مف نوع الصواب وا73المقررة لممنيج الدراسي الخاصة لمادة الجمناستؾ ، اذ تـ صياغة ) العممية  

مف متعدد والتي يكوف مفتاح اإلجابة عمية )نمط الجواب الوحيد( ، ويصحح المقياس في ضوء مفتاح التصحيح الخاص 
( 34بو ، اذ تعطى ليا اوزاف لالجابة )الصحيحة ، درجة واحدة( ، ولالجابة )الخاطئة ، صفر درجة(  والتي تتضمف )

( فقرة خاصة لمحور 93( فقرة خاصة لمحور جياز المتوازي و )16ة و )فقرة خاصة لمحور بساط الحركات األرضي
روعي في إعداد وصياغة محاور الفرعية ليا )الميارات الفنية(  وقد حسب النسبة المئوية لم جياز حصاف المقابض موزعة

 : ماياتي فقرات االختبار
 ( .97،  9991أف تقيس الفقرة احد مجاالت المقياس ومرتبطة معو )كاظـ ،  -
 ( .934،  9989أف تكوف الفقرة قابمة لتفسير واحد )أبو عالـ وشريؼ ،  -
 أف تكوف الفقرات واضحة ومحددة .  -
 أف تكتب الفقرات )األسئمة( بعدد أكثر مما ىو مطموب . -
 أف ال يوجد في الفقرة )السؤاؿ( الواحد ما تكشؼ باإلجابة عنو . -
 ( .   33، 1115السؤاؿ( ما تكشؼ عف إجابة سؤاؿ آخر )الدليمي والميداوي ، أال تكوف اإلجابة عمى الفقرة أو ) -

وقد روعي في صياغة الفقرات )االسئمة( مستويات التعمـ حسب تصنيؼ بمـو ، وفي ضوء ذلؾ ، اعتمد الباحث       
 أجيزةلبعض  ةالمياري لمعرفةالفيـ( ، في بناء اختبار او  ،المستويات المعرفية لتصنيؼ بمـو )مستويات التعمـ( )المعرفة 

( إلى نوعية العينة المختارة ،  لمدراسة ، والتي يعد ليا االختبار الجمناستؾ ، إذ يرجع تحديد المستويات المعرفية )لبمـو
 : يأتيوكما 

 الفيـ( .و  ختيار المستوى المعرفي )المعرفة ،إذ كانت العينة تالميذ فيمكف ا - 
 التطبيؽ( .و  ،الفيـ و  ،ختيار المستوى المعرفي )المعرفة مكف اإذا كانت العينة العبيف في - 
 ،التحميؿ و  ،لتطبيؽ او  ،الفيـ و  ،مى المستويات المعرفية )المعرفة إذا كانت العينة مدربيف فيمكف أف يشمؿ االختبار ع - 
 ( .44،  1119التقويـ( )فرحات ، و  ، التركيبو 

،  لمادة الجمناستؾ ية الرياضية ، ولخصوصية المنيج الدراسي النظري والعمميكمية الترب البة ىـ طوبما أف العين       
فضال عف تخصص الباحث وخبرتو التدريسية في تدريس مادة الجمناستؾ فقد تـ تحديد واالعتماد عمى المستويات 
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( ، وىي )المعرفة( ، ونسبتيا ) ع نسبيا المئوية ىو ، ويكوف مجمو  %(56%( ، و)الفيـ( ، ونسبتيا)44المعرفية )لبمـو
، وبناء عمى ىذه النسب فقد كانت )الميارات الفنية(  ليا ( والفرعيةاألجيزةة )( موزعة عمى جميع المحاور الرئيس:911)

ف " عمى المعمـ أف يحدد نسبة االىتماـ اإذ ( فقرة ،  49( فقرة ، ومستوى الفيـ )31( المستوى المعرفي )أسئمةفقرات )
)الدليمي ، وال يوجد ىناؾ قانوف محدد يمكف عمى أساسو تحديد االىتماـ لمستوى اليدؼ "  اؼبكؿ مستوى مف األىد

 .  (31،  1115والميداوي ، 
 جدول المواصفات  3-4-2-5

 1116يد صدؽ المحتوى )المضموف( لالختبار المقترح )رضواف ، يستخدـ جدوؿ المواصفات كوسيمة ميمة لتأك       
إليو عف طريؽ تحميؿ محتوى المنياج أو البرنامج التدريسي ، وكذلؾ بالفحص الدقيؽ لتمؾ  ويتـ الوصوؿ ( ، "183،

( ،  ويساعد 44،  1119البرامج ، ونواتج التعميـ ، والتي يجب اختيارىا في ضوء األىداؼ المطموبة " ، )فرحات ، 
ة مف جدوؿ المواصفات ىي ضرورة الرئيس، "والفائدة  أنواع وعدد فقرات )أسئمة( االختبارجدوؿ المواصفات في تحديد 

السموكي في حالة اختبارات القدرات أو  المدىأف تمثؿ أداة القياس المحتوى الدراسي في حالة اختبار تحصيمي أو 
( ، ويؤمف صدؽ 76، 1114السمات بأفضؿ صورة ، ويساعد في إعطاء صورة مقنعة ومفصمة ألداة القياس" )النبياف ،

المادة او موضوع االختبار وعمى جميع اىداؼ التعمـ  أجزاءالفاحص الى توزيع اسئمتو عمى مختمؼ  االختبار النو يجبر  
.يبيف ذلؾ  ( 3) رقـ ( والجدوؿ118،  1111الموضوعة )ممحـ ،   

(4) لجدول رقما  
 يبين جدول المواصفات الختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة االجمناستك

النسبية األىمية المعرفة الفيم مجموع االسئمة  المكونات )المحاور( 
%211 الرئيسية والفرعية  67%  55%  

سؤال 45  37% 
سؤال :2  

31,6% 
سؤال 26  

57,6% بساط الحركات األرضية اوال:   

-2 ميارة الميزاف االمامي 6% 1 1 4  
-3 ميارة الوقوؼ عمى اليديف 9,5% 3 4 7  

-4 ميارة الوقوؼ عمى الراس 8% 3 3 6  

-5 ميارة الدحرجة المكورة االمامية 4% 9 1 3  

-6 ميارة الدحرجة المكورة االخمفية 5،5% 1 1 4  

-7 ميارة الدحرجة االمامية فتحا 6,5% 1 3 5  

-8 ميارة الغطس 7% 1 3 5  

 %31,6 سؤال 37
 سوال 26

26% 
 سوال 22

 ثانيا: جياز المتوازي 46,6%

-2 االبطيف و االرتكاز عمى اليديفميارة المرجحة االمامية والخمفية ب 91% 3 4 7  

-3 ميارة الدحرجة االمامية فتحا 9% 3 4 7  

-4 ميارة الوقوؼ عمى الكتفيف 9,5% 3 4 7  

-5 اليبوطات )االمامي ، الخمفي( 7% 1 3 5  

 %(21) سؤال 24
 سوال 8

(9)% 
 سوال 7

جياز حصان المقابض: ثالثا 29%  

-2 واليميف اليسار ميارة مرجحة دخوؿ وخروج لرجؿ 91% 4 5 9  

  -3 ميارة اليبوط مف االرتكاز االمامي بنصؼ لفة 6% 1 1 4

 المجموع %211 43 52 فقرة  84
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  المحتوى صدق 4-4-2-6
ويطمؽ عميو الصدؽ بحكـ التعريؼ ، " وتتمخص طريقة إيجاده في تحديد المجاالت أو اإلبعاد التي يتكوف منيا       

( ، وقد تحقؽ ىذا الصدؽ في أداة البحث مف خالؿ 935،  1111ينة " )الظاىر وآخروف ، المفيـو طبقا لنظرية مع
،  ، إذ يشير )الحكيـ ، وكذلؾ تصنيؼ فقرات كؿ محور ةالمياري المعرفة اختبارمحاور مف محور توضيح مفيـو كؿ 

انية تمثيؿ االختبار أو المقياس أو المقياس يعتمد بصورة أساسية عمى مدى إمكصدؽ المحتوى لالختبار ( إلى أف " 1114
لمحتويات عناصره ، وكذلؾ المواقؼ والجوانب التي يقيسيا تمثيال صادقا ومتجانسا وذا معنوية عالية لتحقيؽ اليدؼ الذي 

و وقد توصؿ الباحث إلى صدؽ المحتوى عبر اطالع( ، 13،  1114المقياس " )الحكيـ ، وضع مف اجمو االختبار أو 
 ، وصياغة فقراتو . محاور االختبار وتحديده وتعريفو

  )صدق المحكمين(لالختبار  الظاىري الصدق 4-4-2-7
عدادىاوصياغتيا  فقرة (73البالغة )االختبار  فقرات إعدادبعد        تـ عرضيا عمى عدد مف  األولية ،بصورتيا  وا 

، لغرض  (1الممحؽ ) ياس والتقويـ ،الجمناستؾ ، وطرائؽ التدريس ، والق مجاؿ في السادة ذوي الخبرة واالختصاص
جراء الذي خصصت لو ، مدى صالحيتيا ، ومالءمتيا لممحور تقويميا والحكـ عمى التعديالت المناسبة مف خالؿ  وا 

اإلجابة  ، فضال عف ذكر صالحية بدائؿ البحث عينةوبما يتالءـ و  (فقراتعدد مف ال أو إضافة صياغة إعادة أوحذؼ )
 لمتأكدوسيمة مناسبة  اإلجراءيعد ىذا  إذ ، يرونو مناسبا لالختبار الذيوتحديد السمـ البديؿ لإلجابة  المقترحة ، أو إضافة

صادقا بعد عرضو عمى عدد مف المختصيف والخبراء في  المقياسنعد  أف" يمكف  إذ،  المعرفي ختبارمف صدؽ اال
قيس السموؾ الذي وضع لقياسو ، يمكف لمباحث االعتماد يالمقياس ىذا  أفاقر الخبراء  فإذا،  المقياسالمجاؿ الذي يقيسو 
، فضال عف " فحص المغة ومفرداتيا ، والدقة والصحة ، ودرجة غموض ( 55،  9999)عويس ،  عمى حكـ الخبراء "
 (. 84،  1114جوانب الضعؼ والقوة في كؿ منيا " )النبياف ،  وقواعد المغة ، وكذلؾ التعرؼ الى المعنى أو وضوحو ،

 خبػراءمف خالؿ النسػبة المئويػة التفػاؽ ال خبراءتـ استخراج صدؽ ال تحميؿ استجابات ومالحظات السادة الخبراءوبعد       
وقػد تػـ حػذؼ ثالثػة  ،خبػراء ال :( فػأكثر مػف أراء75تـ قبوؿ الفقرات التي اتفػؽ عمييػا ) إذ ، ختباراال فقرات صالحية حوؿ

تـ تعػديؿ بعػض الفقػرات مػف حيػث  ودـ حصوليا عمى نسبة االتفاؽ المقبولة ، ( لع66،  36، 93) ات فقرات ، وىي الفقر 
يحصػػػؿ عمػػػى نسػػػبة اتفػػػاؽ لمخبػػػراء فػػػي صػػػالحية  أفانػػػو "عمػػػى الباحػػػث  إلػػػى( وآخػػػروف)بمػػػـو  يشػػػير الصػػػياغة المغويػػػة ، إذ

                                                 

 اصالسادة ذوي الخبرة واالختص أسماء 
 الجامعة الكمية االختصاص االسم

 الموصؿ التربية الرياضية التعمـ الحركي عامر محمد سعوديأ.د 
 الموصؿ التربية الرياضية طرائؽ التدريس قتيبة زكي التؾأ.د 

 الموصؿ التربية الرياضية طرائؽ التدريس ا. د طالؿ نجـ
 الموصؿ التربية الرياضية القياس والتقويـ د مكي محمود الراوي أ.

 الموصؿ التربية الرياضية طرائؽ التدريس ا.ـ.د حاـز مطرود
 الموصؿ التربية الرياضية القياس والتقويـ أ.ـ.د أيثار عبد الكريـ
 الموصؿ التربية الرياضية طرائؽ التدريس أ.ـ.د أياد محمد شيت

 الموصل التربية الرياضية القياس والتقويـ ا.ـ.د سبياف محمود الزىيري

 الموصل التربية الرياضية طرائؽ التدريس صفاء ذنوف االماـأ.ـ.د 

 الموصل التربية الرياضية طرائؽ التدريس ـ. د جماؿ شكري

 الموصل ية الرياضيةالترب طرائؽ التدريس ـ.د محمد سييؿ

 



 بناء اختبار املعرفت املهاريت لبعض أجهزة اجلمناستك لطالب........

121 

 

مكانيةالفقرات  )بمػـو  " النػوع مػف الصػدؽفػأكثر مػف تقػديرات الخبػراء فػي ىػذا  (:75عػف ) تقػؿال التعػديالت بنسػبة  إجراء وا 
 .         (916،  9983، وآخروف 

 عممية تـ االعتماد عمييا في ( ،3الممحؽ ) ( فقرة ،71)فقرات اختبار المعرفة الميارية يكوف عدد  وبيذا اإلجراء      
 . وصدؽ البناء )التحميؿ اإلحصائي لمفقرات(،  لالختبار التجربة االستطالعية إجراء
  ختبارلال ة االستطالعيةالتجرب 4-4-2-8

وبعد ،  مف مجاالت االختبار توزيعا عشوائيا منتظما لتجنب تأثر المجيب بنمط كؿ مجاؿ بعد توزيع فقرات االختبار      
، وكاف الغرض مف طالب ( 8عمى عينة قواميا ) ختبارتـ تطبيؽ اال األولية ،التعميمات الخاصة بو بصورتيا  إعداد
 : يميما  طالعيةاالست التجربة إجراء

 ورصد ردود أفعاؿ المستجيبيف عمى فقرات المقياس أثناء التطبيؽفقرات مدى وضوح ال - 
 اإلجابة عمى االختبار أو كؿ فقرة مف فقراتو . إلكماؿتحديد الزمف الالـز  - 

 مف مدى وضوح تعميمات المقياس . التأكد  -
 . إف وجدت عف التساؤالت واالستفسارات اإلجابة  - 
 ( .85، 1114)النبياف ،  ثتشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تصادؼ الباح  - 
  ختبار المعرفة الميارية التحميل اإلحصائي لفقرات ا 4-4-2-9

الجيد ىو إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي لفقراتو لمعرفة قدرة الفقرة عمى التمييز بيف  االختبارمواصفات  مف"       
نفسو ، أي استخراج القوة  االختبارصموف عمى درجات عالية والذيف يحصموف عمى درجات منخفضة في األفراد الذيف يح

إذ بمغ حجـ عينة التمييز األولية ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ حساب معامؿ التمييز ( ، 31،  1115التمييزية لمفقرات " )نقوال ، 
 : اض ىذه الخصائص اإلحصائية كما ياتيكف استعر عمييـ ويم ( طالب ، وتـ تطبيؽ االختبار بصورتو األولية911)

 معامالت السيولة والصعوبة 4-4-2-9-2
ف العالقة بيف تيا وترتيبيا وفقا لمصعوبة ، إذ ادرجة سيولة العبارة لدراسة صعوب قد يستخدـ بعض مصممي االختبار     

 : ما يتضح ذلؾ مما ياتيالسيولة والصعوبة مباشرة ، ك
 ( .79،  1119)فرحات ، ي واحد صحيح( ا) 2ة + معامل الصعوبة = معامل السيول     

ومعامؿ صعوبة الفقرة ىو مؤشر إحصائي يعبر عف خصائص الفقرة الموضوعية التي تصحح ثنائيا بواقع        
( درجة ، أو غير صحيحة تماما وتستحؽ )صفر( درجة ، ولذلؾ فاف معامؿ الصعوبة يساوي 9صحيحة تماما وتستحؽ )

( ، ويعمؿ معامؿ صعوبة الفقرة عمى التحكـ بمقدار تباينيا ، ويعني بو 999،  1114( )النبياف ، 9د الدرجات )عد
تـ حساب صعوبة الفقرة بطريقة المجموعتيف الفقرة إجابة صحيحة ،  ابوا عفالنسبة المئوية لممفحوصيف الذيف أج

 : تطرفتيف ، وحسب الخطوات االتيةالم
 رتيبا تنازليا حسب عالماتيـ الكمية .ترتيب الممتحنيف ت -

 كؿ مجموعة تضمنت وبذلؾ ، ضادتيفلتمثال المجموعتيف المت (والدنيا ، العميا)%( مف الدرجات 17يتـ اختيار نسبة ) -
  .  ( طالبا بوصفيـ عينة التمييز54طالبا بمجموع كمي قدره )( 17)( ودنيا عميا)
 : اآلتيةالمعادلة تطبيؽ خالؿ مف  ذلؾو فقرات االختبار المعرفي مف ( )سؤاؿفقرة كؿ تـ حساب معامؿ صعوبة ثـ  -
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 معامل صعوبة الفقرة  =

 عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة    عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة     
 عمى الفقرة من الفئة الدنيا  +      عمى الفقرة من الفئة العميا         

 عدد أفراد الفئة الدنيا   + ئة العميا   عدد أفراد الف               

 = عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة عمى كل فقرة معامل السيولة     
       (918،  1111)الظاىر وآخروف ،                        عدد األفراد الكمي                                         

     

اذ يشير  ،  :(81 -: 11ه المعادلة فقد تـ قبوؿ الفقرات التي يقع معامؿ صعوبتيا بيف )عمى تطبيؽ ىذ وبناء     
 أي فقرات%( ، 81 -% 11نسبة صعوبتيا بيف )ضمف االختبار الجيد فقرات تقترب يت، "( 1111واخراف ، )الظاىر ، 

احتوى االختبار فقرات يزيد  يؼ ، وفقرات صعبة لتالئـ مستوى المفحوص الجيد ، واذالتشجيع المفحوص الضع سيمة
او الغاء )الظاىر، واخراف  %( ، فيذا يعني اف الفقرات بحاجة الى تعديؿ11%( او يقؿ عف )81مستوى صعوبتيا عف )

 .  ( يبيف ذلؾ4) رقـ والجدوؿ( ، 919،  1111 ،
  التمييزمعامل  4-4-2-9-3

يد قدرتيا عمى الفقرات ، فتمييز الفقرة يساعد في تحدفي تحميؿ  مؿ تمييز الفقرة مف الصفات الميمةيعد معا        
ذوي التحصيؿ العالي ، ولتحديدىـ ال بد مف وجود محؾ يتـ  التمييز بيف الطالب ذوي التحصيؿ المتدني ، والطالب

داخمي ( كمحؾ مجموع العالمات عمى فقرات االختبارالتصنيؼ في ضوئو فقد يتـ استخداـ درجات الممتحنيف الكمية )
( ، وقدرة الفقرة عمى التمييز بيف المجموعتيف العميا والدنيا ، أي قدرة الفقرة عمى  تمييز 995،996،  1114لنبياف ، )ا

الفروؽ الفردية بيف األفراد الذيف يممكوف الصفة المقاسة أو يعرفوف اإلجابة ، وبيف الذيف ال يممكوف الصفة المقاسة أو ال 
الفقرة مميزة إذا كانت نسبة  ( ، وتعد89،  1115والميداوي ،  )الدليميمف االختبار ابة الصحيحة لكؿ فقرةيعرفوف اإلج

مف الفئة  إجابة صحيحة نسبة األفراد الذيف أجابوا عنيا مف الفئة العميا أعمى مف عنيا إجابة صحيحة  األفراد الذيف أجابوا
معادلتيا ىي كما  مؿ صعوبة فقرة ، اال افالدنيا ، وخطوات حساب معامؿ تمييز الفقرات مشابية لخطوات حساب معا

 يمي :

                                                        ( 931،  1111ف ، ا)الظاىر وآخر                                                                                        
 :  ة بين مستويات المفحوصين وكما ياتيلتي تميز بيا الفقر ويشير مؤشر )دليل( التمييز إلى الدرجة ا         
عندما يحصؿ عدد كبير مف المفحوصيف في المجموعة األعمى عمى إجابات صحيحة عمى الفقرة نقوؿ أف القدرة  -  

 التمييزية لمفقرة ايجابية ، بمعنى أف لمفقرة مؤشر ايجابي .
وعة الدنيا عمى إجابات صحيحة عمى الفقرة نقوؿ أف القدرة عندما يحصؿ عدد كبير مف المفحوصيف مف المجم -  

 التمييزية لمفقرة سمبية ، بمعنى أف لمفقرة مؤشر سمبي .
أما إذا كاف معامؿ التمييز = صفرا فيذا يعني أنيا لـ تفرؽ بيف المجموعتيف ، أي فقرة ليس ليا قدرة تمييزية )رضواف  -  
 ،1116  ،317 . ) 

 
  

 درجة تمييز الفقرة =

 عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة      عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة              
 عمى الفقرة من الفئة الدنيا                   -عمى الفقرة من الفئة العميا            

 في إحدى الفئتين أو )الفئة المتميزة(عدد المفحوصين            
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وعادة يقبؿ واضع  ( ،1,11بيؽ ىذه المعادلة فقد تـ قبوؿ الفقرات التي تزيد درجة تمييزىا عمى )وبناءا عمى تط      
%( ، ويرفض او يعدؿ الفقرات السالبة التمييز ، والفقرات التي 11االختبار الفقرات الموجبة التي تزيد درجة تمييزىا عمى )
معاكس لمفقرات الموجبة التمييز ، وتحقؽ الفقرة اقصى نجاح في ال تمييز ليا ، الف الفقرات السالبة التمييز تقـو بعمؿ 

لظاىر )ا افراد المجموعة في االجابة عنيا %( مف51التمييز بيف االفراد ، اذا كاف مستوى صعوبتيا يسمح بنجاح )
 .  ( يبيف ذلؾ4) رقـ والجدوؿ( ، 939-919،  1111واخراف ، 

 (5) رقم الجدول

 لبعض اجيزة االجمناستك  ةالمياري المعرفة اختبارالتمييز لكل فقرة من فقرات  معامل الصعوبة ومعامل يبين

 الفقرة
 الفقرة معامل

 الفقرة معامل
 معامل

 التمييز الصعوبة التمييز الصعوبة التمييز الصعوبة

2 1,75 1,15 36 1,57 1,98** 5: 1,48 1,59 

3 1,89*  37 1,69 1,33 61 1,71 1,33 

4 1,74 1,37 38 1,89*  62 1,55 1,59 

5 1,59 1,11 39 1,89*  63 1,66 1,44 

6 1,87*  3: 1,77 1,19 64 1,53 1,41 

7 1,69 1,15 41 1,77 1,37 65 1,64 1,48 

8 1,35 1,41 42 1,74 1,19 66 1,69 1,33 

9 1,64 1,41 43 1,61 1,44 67 1,57 1,48 

 1,48 1,64 68 **صفر 1,77 44  *1,83 :

21 1,89*  45 1.71 1.99** 69 1,59 1,11 

22 1,61 1,19 46 1,68 1,55 6: 1,59 1,11 

23 1,48 1,19 47 1,89*  71 1,74 1,94** 

24 1,74 1,11 48 1,74 1,37 72 1,61 1,94** 

25 1,79 1,98** 49 1,71 1,33 73 1,71 1,15 

26 1,61 -1,37** 4: 1,61 1,66 74 1,61 1,37 

27 1,41 1,98** 51 1,41 1,77 75 1,38 1,15 

28 1,66 1,37 52 1,46 1,61 76 1,53 1,41 

29 1,38 1,15 53 1,59 -1,174** 77 1,69 1,15 

2: 1,69 1,41 54 1,79 -1,99** 78 1,71 1,11 

31 1,41 1,174** 55 1,68 -1,99** 79 1,71 1,174** 

32 1,35 1,98** 56 1,57 1,98** 7: 1,71 1,15 

33 1,74 -1,174** 57 1,61 1,11 81 1,68 1,15 

34 1,75 1,137** 58 1,59 1,74  
  1,33 1،53 59 صفر** 1,77 35 

 * الفقرات السيمة تستبعد      ** الفقرات ضعيفة التمييز تستبعد   
ند وع (1,87 – 1,35) ما بيف تقترب سبة معامؿ الصعوبة لفقرات االختبارف نأ ( :5) رقم يتبين من الجدول        

تستعمؿ  ( ال 1.81وأكثر مف ) ، تستعمؿ لصعوبتيا  ( ال 1.11الفقرات " فاف )  الرجوع إلى جدوؿ معامالت صعوبة
، تـ حذفيا مف االختبار  حيثسيمة جدا  ( فقرات7( ، وعميو فاف ىناؾ )999،  9991لسيولتيا " ) اإلماـ وآخراف ، 



 بناء اختبار املعرفت املهاريت لبعض أجهزة اجلمناستك لطالب........

131 

 

:( ، وبذلؾ تـ 81، والتي ظيرت باف ليا معامؿ سيولة أكثر مف )( 36،  18،  17،  91،  9،  5،  1وىي الفقرات )
 .  المعرفي االختبارحذفيا مف 

( ، وعادة 1,77  - 1,174-ما بيف  ) لفقرات المقياس تقترب التمييزف معامؿ أ ومن الجدول نفسو يتبن كذلك :       
( ، ويرفض أو يعدؿ الفقرات السالبة التمييز ، 1.11يقبؿ واضع االختبار الفقرات الموجبة التي تزيد درجة تمييزىا عمى )

التمييز وىي  ضعيفة( فقرة 98وعمية فاف ىناؾ )  ، (939-919،  1111والفقرات التي ال تمييز ليا )الظاىر وآخراف ، 
 69،  61،  45،  44،  43،  41،  34،  33،  15،  14،  13،  11،  19، 11،   96،   95،   94) الفقرات 

  . ( فقرة 45، وبعد حذؼ الفقرات الساقطة يصبح اختبار المعرفة الميارية ) المعرفي االختبار، إذ تـ حذفيا مف  (  68، 
 الداخمي  معامل االتساق  أسموب 4-4-2-9-4

التكويني " )باىي ،  " يؤدي فحص االتساؽ الداخمي لممقياس ، أو معامؿ تجانسو إلى الحصوؿ عمى تقدير لصدقو     
يتـ قياسو مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط بيف المفردة و  مقياس ،" بصدؽ االتساؽ الداخمي لم يسمى( ، و 35،  9999

( ، وقد تـ استخداـ معامؿ االرتباط البسيط 68،  1119" )فرحات ،  ممقياسوالمجموع الكمي لممحاور الدرجة الكمية ل
البعد السموكي نفسو الذي يقيسو  فقرةقيس كؿ تبحيث  فقراتوفي  " يقدـ لنا مقياسا متجانسا األسموباف ىذا لتحقيؽ ذلؾ ، و 

، فبعد استبعاد الفقرات  (919،  9991)كاظـ ،  المقياس " فقراتالترابط بيف  إبرازالمقياس ككؿ ، فضال عف قدرتو عمى 
 ( طالب ،911البالغة )غير المميزة تـ إيجاد معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس لنفس عينة التمييز 

 ذلؾ .بيف ( ي5) رقـ والجدوؿ
 (6) رقم الجدول

 الختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك لعينة التمييزيبين معامل االرتباط بين الفقرات والدرجة الكمية 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 المعنوية

 معنوي 1.318 64 معنوي 1,187 42 معنوي 1,966 2
 معنوي 1389 65 معنوي 1,391 43 معنوي 1,171 4
 معنوي 1,193 66 معنوي 1.367 46 معنوي 1,139 5
 معنوي 1,361 67 معنوي 1,349 48 معنوي 1,166 7
 نويمع 1376 68 معنوي 1,159 49 معنوي 1,318 8
 معنوي 1,981 69 معنوي 1,451 :4 معنوي 1,179 9

 معنوي 1,131 :6 معنوي 1,618 51 معنوي 1,188 22
 معنوي 1,154 73 معنوي 1,497 52 معنوي 1,176 23
 معنوي 1,354 74 معنويغير  1,964 57 معنويغير  1,969 24
 معنوي 1,996 75 معنوي 1,575 58 معنوي 1,147 28
 معنوي 1,337 76 معنوي  1,397 59 عنوي غير م 1,916 29
 معنوي 1,113 77 معنوي 1,411 :5 معنوي  1,136 :2
 معنوي 1,969 78 معنوي 1,361 61 معنوي 1,318 37
 معنوي 1,181 :7 معنوي 1,339 62 معنوي 1,169 :3
 معنوي 1,193 81 معنوي 1,373 63 معنوي 1,161 41

 ( 574،  3111،  الراوي)(1,276) تساوي ( الجدوليةر( ، قيمة )9:( وأمام درجة حرية )1.16)  معنوي عند مستوى معنوية           
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قربػت المياريػة المعرفػة الختبػار والدرجػة الكميػة االختبػار أف قيـ معامؿ االرتبػاط بػيف فقػرات  ( :6) رقم يبين الجدول      
( ، وأمػػاـ مسػػػتوى 98مػػؿ االرتبػػاط عنػػد درجػػة حريػػة )( ، وعنػػد الرجػػوع إلػػى جػػدوؿ داللػػػة معا1,618 – 1,916مػػا بػػيف )
( فقػػػرة اثبتػػػت قػػػدرة 41اف )تبػػػيف ، وفػػػي ضػػػوء ذلػػػؾ ي( 1,965( نجػػػد أف قيمػػػة )ر( الجػػػد وليػػػة تسػػػاوي )1.15) معنويػػػة 
تـ االستدالؿ عمييا مػف خػالؿ مقارنػة قيمػة ، (   46،  98 ،93وىي الفقرات ) ( فقرات لـ تثبت قدرة تمييزية3)وتمييزية ، 

الفقػػرات  ة اقػػؿ مػػف قيمػػة )ر( الجدوليػػة ، فقػػد تػػـ  حػػذؼ)ر( المحتسػػبة مػػع قيمتيػػا الجدوليػػة ، وبمػػا اف قيمػػة )ر( المتحسػػب
       لضعؼ تمييزىا .

)معامػؿ الصػعوبة والسػيولة والقػػوة  بأسػموبيغيػر المميػزة التػي تػـ حػذفيا  االختبػار فػاف عػدد فقػرات األسػاسوعمػى ىػذا      
 ( فقرة . 18التساؽ الداخمي( ىي )التميزية ، ومعامؿ ا

بصورتو النيائية بعد عممية التحميؿ اإلحصائي  لبعض اجيزة الجمناستؾ اختبار المعرفة الميارية وبذلؾ يصبح      
 ( .4،  وكما مبيف في الممحؽ ) عمييا في التطبيؽ النيائي لالختبار( فقرة تـ االعتماد 41لفقراتو مؤلفا مف )

 تبار ثبات االخ :-3-4-2
االختبػػار درجػػة التماسػػؾ والدقػػة التػػي يمكػػف لوسػػيمة القيػػاس المسػػتخدمة اف تقػػيس بيػػا الظػػاىرة موضػػوع يعنػػي ثبػػات       

، ولغػرض الحصػوؿ  ( 64، 1119ىاما لجودة االختبار المعرفػي )فرحػات ،  إحصائياالقياس ، ويعد معامؿ لمثبات مؤشرا 
جزئػػة النصػػفية ، باسػػموب الفقػػرات الفرديػػة والزوجيػػة ، وفػػي ىػػذه الطريقػػة " طريقػػة الت اسػػتخدـ الباحػػث عمػػى ثبػػات االختبػػار

يشػػمؿ النصػػؼ االوؿ عمػػى المحػػػاوالت  ريػػػؽ تقسػػيـ االختبػػار الػػى نصػػفيف يمكػػف الحصػػوؿ عمػػى درجتػػيف لكػػؿ فػػرد عػػف ط
بػػيف ىػػاتيف الفرديػػة ، والنصػػؼ الثػػاني عمػػى المحػػاوالت الزوجيػػة ، وعمػػى ذلػػؾ نحصػػؿ عمػػى درجتػػيف لكػػؿ فػػرد ، واالرتبػػاط 

الػػدرجتيف )درجػػات كػػؿ مػػف نصػػفي االختبػػار( يعتبػػر بمثابػػة االتسػػاؽ الػػداخمي لنصػػؼ االختبػػار فقػػط ولػػيس لالختبػػار ككػػؿ ، 
،  1118ولتقػػدير ثبػػات االتسػػاؽ الػػداخمي لالختبػػار ككػػؿ يمكػػف اسػػتخداـ معادلػػة )سػػبيرماف بػػراوف( " )عػػالوي ورضػػواف ، 

 بعػد حػذؼ الفقػرات ضػوء ذلػؾ تػـ تحديػد الفقػرات الفرديػة والزوجيػة لالختبػار وفػي  ، ( استمارة 31( ، اذ تـ تصحيح )186
، فظيػػرت  اط البسػػيط بػػيف درجػػات نصػػفي االختبػػارباسػػتخداـ معامػػؿ االرتبػػ إحصػػائياتػػـ معالجتيػػا ، عممػػا انػػو  تسػػقطالتػػي 

تػػـ اسػػتخداـ معادلػػة  ( ، ولكػػي نحصػػؿ عمػػى تقػػدير غيػػر متحيػػز لثبػػات االختبػػار بكاممػػو1.74قيمػػة )ر( المحتسػػبة تسػػاوي )
، " اف  ممػا يػدؿ عمػى ثبػات االختبػار إحصػائيا( ، وىػو داؿ 1.85)سبيرماف براوف( ، اذ بمغت قيمة معامػؿ الثبػات الكمػي )

 ( .  9989بات عالي " )سماره واخروف ، فانو يعد ث فأعمى( 1.75معامؿ الثبات اذا بمغ )
 وتصحيحو   ختباروصف اال 4-4-2-21
 في كمية التربية الرياضية ةالثاني السنة الدراسيةمناستؾ عمى طالب لبعض اجيزة الج فة الميارية اختبار المعر      

( 17صح او خطا ، و)بجابة اال سؤاؿ (95منيا ) ،سؤاؿ ( 41بصورتو النيائية مف ) يتضمف االختبار ،جامعة الموصؿ 
في ضوء مفتاح التصحيح الخاص بو ، وكما مبيف  االختباريصحح ، اذ )نمط الجواب الوحيد(  ختيار مف متعدداال سؤاؿ

كوف ، وت، اذ تعطى ليا اوزاف لالجابة )الصحيحة ، واحد درجة( ، ولالجابة )الخاطئة ، صفر درجة(  (5في الممحؽ )
 فيي )صفر( درجة .  الدنيا لالختبار ( درجة ، أما الدرجة الكمية41ىي ) الدرجة الكمية العميا لالختبار

 المعرفي لالختبارلنيائي التطبيق ا 4-5
، إذ تـ شرح طريقة  طالبا (41عمى عينة التطبيؽ ، والبالغ عددىـ )الميارية لمجمناستؾ المعرفة  تـ تطبيؽ اختبار       

، وذلؾ باالجابة بكممة )صح( او )خطا( بالنسبة لالسئمة )الصح ، والتعميمات الخاصة بواالختباراإلجابة عمى فقرات 
، عمما لالسئمة االختيار مف متعدد دائرة عمى البديؿ الذي يراه مناسبا تحت كؿ فقرة ، والذي تـ اختياره  وضعو  والخطا( ،
مف المختبريف ، وتـ تصحيحيا ، وبيذا تكوف  تكوف عمى كراسة االختبار نفسو ، ثـ تـ جمع كراسات االختبار أف اإلجابة

 جميعا .االختبار  اتىي مجموع درجاتو عمى فقر  عمى االختبار درجة المختبر
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 الوسائل اإلحصائية 4-6
 المتوسط الحسابي   -
 المنواؿ  -
 .  االنحراؼ المعياري  -
 .( ة معامؿ االلتواء لػ)كارؿ بيرسوفمعادل  -
 .  معامؿ االرتباط البسيط  -
  . اختبار )ت( لعينة واحدة  -
 ( .171 - 919،  9999)التكريتي والعبيدي ، معادلة سبيرماف براوف  -
 ( .946،  9998المتوسط الفرضي لممقياس )عالوي ،   -
 . معامؿ السيولة والصعوبة  -
  .  (931،  1111معامؿ التمييز )الظاىر وآخروف ،  -
 ( .91-88،  1119النسبة المئوية )عمر وآخراف ،   -
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا -5
 لميارية لبعض اجيزة الجمناستك االمعرفة  اختبارعرض نتائج عينة البحث في  5-2

نػػة الػػذي تػػـ تطبيقػػو عمػػى عيالمياريػػة لػػبعض اجيػػزة الجمناسػػتؾ المعرفػػة  اختبػػاربعػػد أف تأكػػد الباحػػث مػػف صػػالحية        
لعينة البحث عف طريؽ معادلة معامػؿ االلتػواء لػػ)كارؿ بيرسػوف( ، ومنحنػى التوزيػع  االختبارالبحث ، تـ التأكد مف مالئمة 

المعرفػػػة المياريػػػة لػػػبعض اجيػػػزة الجمناسػػػتؾ لػػػدى عينػػػة البحػػػث ،  اختبػػػار ومعرفػػػة تقيػػػيـ مسػػػتوى ، أالعتػػػدالي(الطبيعػػػي )
 ( يبيف ذلؾ .6) رقـ والجدوؿ

 (7) رقم الجدول
  ة الجمناستكالميارية لبعض اجيز المعرفة  اختبار يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات عينة البحث في

 المعالم اإلحصائية             
الدرجة الكمية  العينة االختبار 

 لالختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  المنوال
 االلتواء

 النتيجة

 طبيعي* 1,95 32 8 3:,37 درجة  53 51 المعرف الميارية  
 ( 317، 2:91( )االطرقجي ، 2+بين )إذا وقع معامل االلتواء يعد االلتواء طبيعيا ، واالختبارات مالئمة لمعينة   * 
اف قيمة المتوسط الحسابي الجابات عينة البحث عمى اختبار المعرفة الميارية قد  :( 7) رقم يتبين من الجدول       

ط الحسابي مستوى اداء العينة فوؽ المتوس فا ، وىذا يعني ( درجة7( درجة ، وبانحراؼ معياري قدره )16,91بمغت )
يؤثر  بمستوى معرفي ميارييتمتعوف اف العينة  يدؿ عمى مما( درجة ، 41مقارنة مع الدرجة الكمية لالختبار البالغة )

 ايجابيا عمى مستوى تحصيميـ الدراسي في مادة الجمناستؾ . 
 يزة الجمناستك عرض المستويات المعيارية لنتائج عينة التطبيق في اختبار المعرفة الميارية لبعض اج 5-4   

ونتيجػػة لعػػدـ وضػػوح  ، اختبػػار المعرفػػة المياريػػة لػػبعض اجيػػزة الجمناسػػتؾمسػػتوى عينػػة التطبيػػؽ فػػي يػػيـ لغػػرض تق        
اذ تسػػاعد ىػػذه المسػػتويات فػػي  ، " التطبيػػؽ مػػف خػػالؿ الػػدرجات الخػػاـ قػػاـ الباحػػث بوضػػع مسػػتويات معياريػػة لعينػػةالتقيػػيـ 
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نػػػى لػػػو داللػػػة ممػػػا يجعميػػػا اكثػػػر موضػػػوعية فػػػي اثنػػػاء اسػػػتخداميا فػػػي عمميػػػة التقػػػويـ " الػػػدرجات الخػػػاـ وتعطييػػػا معتفسػػػير 
 .( 7) رقـ الجدوؿ( ، وكما مبيف في 911،  9997)الجوادي ، 

 ( 8) رقم الجدول
 اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستكفي  والنسبة المئوية لعينة التطبيقيبين المستويات المعيارية 

 النسبة المئوية عدد الطمبة المستوى المعياري لخامالدرجة ا
 - - جيد جدا فاكثر 53
 %97,5 7 جيد 52 - 46
 %15 91 متوسط 45 - 39
 %41,5 97 مقبوؿ 38 - 32
 %95 6 ضعيؼ 31 - 24
 - - ضعيؼ جدا فاقل 23
 %211 51 8ع =  38  َس =

   ( :8) رقم من الجدوليتبين          
 عمى أي تكرار . توى )جيد جدا( المس لـ يحصؿ - 
   .  (%97,5( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )7عمى ) حصوؿ المستوى )جيد( - 
 ، (%15( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )91المستوى )متوسط( عمى ) حصوؿ - 
 %( ،41,5( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )97المستوى )مقبوؿ( عمى) حصوؿ - 
 %( ، 95( تكرار ، وبنسبة مئوية مقدارىا )6ى )ضعيؼ( عمى )لمستو احصوؿ  - 
 .   أي تكرار المستوى )ضعيؼ جدا( عمى ؿحصلـ ي - 

بكميػة التربيػة الرياضػية  ةالثانيػالسػنة الدراسػية  ( طالبػا مػف طػالب41بالغػة )وذلؾ مف المجموع الكمػي لعينػة التطبيػؽ ال     
 .  %911جامعة الموصؿ ، يمثموف النسبة المئوية 

 االستنتاجات  2 – 6
 الذي تـ بناءه لقياس المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستؾ . فاعمية االختبار المعرفي  6-2-2
طػػالب المرحمػػة الثانيػػة فػػي كميػػة التربيػػة الرياضػػية ، بصػػورة عامػػة يتمتعػػوف بمسػػتوى معرفػػي ميػػاري يػػؤثر ايجابيػػا  6-2-3

 مناستؾ .عمى مستوى تحصيميـ الدراسي في مادة الج
 تـ وضع مستويات معيارية لعينة البحث في اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستؾ .   6-2-4
   التوصيات 6-3
المدرسػػيف فػػي تقػػويـ طػػالب السػػنة  ضػػرورة اعتمػػاد اختبػػار المعرفػػة المياريػػة لػػبعض اجيػػزة الجمناسػػتؾ مػػف قبػػؿ 6-3-2

 ة جامعة الموصؿ . الثانية في كمية التربية الرياضيالدراسية 
 حصاف القفز( . و العقمة ، و ) الحمؽ ،  األخرىالثالثة  لألجيزةبناء اختبارات معرفية  تشمؿ مفردات الجمناستؾ  6-3-3

                                                 
  . قام الباحث بتقريب درجة الوسط الحسابي وذلك الن درجات االختبار المعرفي درجة صحيحة التحوي عمى كسور 
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 المصادر
، دار العمػـ لمطباعػة  1، ط الفروق الفرديـة وتطبيقاتيـا التربويـة( : 9989أبو عالـ ، رجاء محمد وشريؼ ، نادية محمود ) -2

 الكويت . والنشر ،
، كتاب منيجي لمصػفوؼ الثانيػة ، كميػة التربيػة الرياضػية  الجمناستك( : 9985احمد ، صائب عطية ومراد ، ابراىيـ خميؿ ) -3

 ، مطبعة جامعة بغداد . 
، ، دار الطميعة لمطباعة والنشر 9ط،  الوسائل التطبيقية في الطرق اإلحصائية( : 9981االطرقجي ، محمد عمي ) -4

 . بيروت
 . ر الحكمة لمطباعة والنشر ، بغداد ، دا التقويم والقياس( : 9991اإلماـ ، مصطفى محمود وآخراف )  -5
 ، مركز الكتاب لمنشر ، مصر المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق( : 9999باىي ، مصطفى حسيف ) -6
، ترجمة محمد أميف المفتي وآخروف ، دار  يعي والتكوينيتقييم تعمم الطالب التجم( :  9983بمـو ، بنياميف وآخروف )  -7

 و ىيؿ لمنشر .ر ماك
، بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة  بنــاء اختبــار معرفــي لمــدرب الجمبــاز فــي مرحمــة الناشــئين( : 9999بيػػومي ، عػػدلي حسػػيف ) -8

 ( ، كمية التربية الرياضية ، جامعة االسكندرية . 34نظريات وتطبيقات ، العدد )
في بحوث  واستخدامات الحاسوب التطبيقات اإلحصائية( :  9999تي ، وديع ياسيف والعبيدي ، حسف محمد عبد ) التكري -9

 . الموصؿجامعة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، التربية الرياضية 
ي ، الميـاري األسس العممية لكرة الطـائرة وطـرق القيـاس البـدن( : 9997حسانيف ، محمد صبحي ، وعبد المنعـ ، حمدي ) -:

 ، الجياز المركزي لمكتب الجامعية ، القاىرة .  1، ط ، المعرفي ، النفسي ، التحميمي
، وزارة التعمػػيـ العػػالي والبحػػث  االختبــارات والقيــاس واإلحصــاء فــي المجــال الرياضــي( : 1114الحكػػيـ ، عمػػي سػػمـو جػػواد ) -21

 سية .العممي ، جامعة القادسية ، دار الطيؼ لمطباعة ، القاد
 ، مطبعة جامعة الموصؿ  المبادئ الفنية والتعميمية لمجمباز والتمارين البدنية:  (9985حنتوش ، معيوؼ ذنوف واخراف ) -22
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . 9، ط المعرفة الرياضية( :  9999الخولي ، أميف وعناف ، محمود )  -23
، بحػػث منشػػور فػػي المجمػػة العمميػػة  بنــاء اختبــار معرفــي لمناشــئين فــي كــرة اليــد ( :9995مالػػؾ ، محمػػد ) و ياسػػر، دبػػور  -24

المػػػؤتـ الػػػدولي التنميػػػة البشػػػرية واقتصػػػاديات الرياضػػػية ، التجسػػػيدات والطموحػػػات ، كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية لمبنػػػيف بالقػػػاىرة ، 
 جامعة حمواف  .

، دار الكتب  1، ط القياس والتقويم في العممية التعميمية:  (1115الدليمي ، إحساف عميوي والميداوي ، عدناف محمود ) -25
 والوثائؽ ، بغداد .

 ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصؿ 1، ط المدخل إلى اإلحصاء( : 1111الراوي ، خاشع محمود ) -26
، مركػز الكتػاب لمنشػر ،  9، ط ضـةالمـدخل الـى القيـاس فـي التربيـة البدنيـة والريا( : 1116رضواف ، محمد نصر الػديف ) -27

 مصر ، القاىرة .
، مكتبػة دار الفكػر لمثقافػة والنشػر والتوزيػع ،  1، ط مبادئ القيـاس والتقـويم فـي التربيـة(  : 9989سماره ، عزيز واخروف ) -28

 .عماف 
طــائرة مبــرمج عمــى بنــاء اختبــار معرفــي تقنــي فــي قــانون الكــرة ال( : 1117طػػو ، عمػػي مصػػطفى وطػػو ، ايمػػف مصػػطفى ) -29
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 ، بحث منشور في مجمد المؤتمر العممي الدولي الثاني ، كمية التربية الرياضية ، جامعة اليرموؾ . الحاسب االلي 
، الدار العممية والدولية لمنشر والتوزيع 9، ط مبادئ القياس والتقويم في التربية( : 1111الظاىر ، زكريا محمد وآخروف ) -:2

 ر والتوزيع ، عماف .ودار الثقافة لمنش
 ، دار المعارؼ لمطباعة والنشر ، القاىرة . 3، ط مدخل عمم النفس الرياضي( : 9998عالوي ، محمد حسف ) -31
دار  ، االختبارات الميارية والنفسية في المجال الرياضي( : 9987عالوي، محمد حسف ورضواف ، محمد نصر الديف ) -32

 .  الكتاب الحديث، القاىرة
، دار القيــاس فــي التربيــة الرياضــية وعمــم الــنفس الرياضــي( : 1118عػػالوي، محمػػد حسػػف ورضػػواف، محمػػد نصػػر الػػديف ) -33

 .   الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . 1، ط اإلحصاء التعميمي في التربية البدنية والرياضية( : 1119عمر ، وآخراف ) -34
 ( : دليؿ البحث العممي ، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر ، القاىرة .9999ويس ، خير الديف عمي احمد )ع -35
بناء مقيـاس المعرفـة النظريـة والقانونيـة بكـرة اليـد لطمبـة الصـف الثالـث بكميـة التربيـة ( : 1199غزاؿ ، عبد الكريـ قاسػـ ) -36

( ، كميػػة التربيػػة 56( ، العػػدد )97الرافػػديف لمعمػػـو الرياضػػية المجمػػد ) ، بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة الرياضــية جامعــة الموصــل
 الرياضية ، جامعة الموصؿ . 

 ، مركز الكتاب لمنشر. 9، ط القياس المعرفي الرياضي( :  1119فرحات ، ليمى السيد )  -37
ير غير ، رسالة ماجست عداديةبناء مقياس مقنن لمفيوم الذات لدى طمبة المرحمة اإل( : 9991كاظـ ، عمي ميدي ) -38

 ، جامعة بغداد .الرياضية  منشورة ، كمية التربية 
، دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع ،  9، ط القياس والتقويم في التربية وعمم النفس( : 1111ممحـ ، سامي محمد ) -39

 سوريا . 
 .  ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، عماف عموم السموكيةأساسيات القياس والتقويم في ال( : 1114النبياف ، موسى ) -:3
القطر أندية  العبيلوالمزاجي   نمط الجسمينموذج الالمعرفة القانونية و اختبار بناء ( : 1115نقوال ، إيناس بيناـ ) -41

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصؿ .،  الريشة الطائرةب
بناء اختبار معرفي لمميارات الفنية لبعض األلعاب الرياضية لطالب ( :  1113يي ، لؤي محمد وحسف ، أميف عطا ) يح -42

، كمية التربية البدنية بالزاوية  (9) ية والرياضة الجماىيرية ، العددالتربية البدنبحث منشور في مجمة  ، كمية التربية البدنية 
 .، جامعة السابع مف ابريؿ ليبيا 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 (2الممحق )                                    جامعة الموصل

 كمية التربية الرياضية
 

 استبيان اراء السادة الخبراء والمختصين حول بيان مدى صالحية المكونات )المحاور(
 واىميتيا النسبية والمستويات المعرفية لبموم

 
 ............................................................ المحترمحضرة الخبير  .

 

 تحية طيبة :    
في النية إجراء البحث الموسوم " بناء اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك لطالب كمية التربية        

 الرياضية "
 في كمية التربية الرياضية جامعة الموصل .  ةيالثان السنة الدراسية عمما ان مجتمع البحث ىم طالب    
( ، 1191 - 1199مف خالؿ اطالع الباحث عمى مفردات المنيج العممي المقرر لمصؼ الدراسي الثاني لمعاـ )     

ولتحديد المكونات او)المحاور الفرعية( ، واىميتيا النسبية ، فضال عف تحديد المستويات المعرفية لبمـو ، قاـ الباحث 
حميؿ محتوى المصادر العممية المختصة ، والمادة العممية المقررة لممنيج الدراسي لمادة الجمناستؾ ، فضال عف خبرة بت

الباحث كتدريسي لمادة الجمناستؾ ، وبصفتكـ مف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ الجمناستؾ ، فقد تـ اختياركـ 
 كخبراء ومختصيف لمتفضؿ في ابداء ارائكـ فيما يمي :

 
بياف مدى صالحية المكونات )المحاور الفرعية( المعدة ، وذكر التعديؿ اذا كاف المكوف بحاجة الى تعديؿ ، وحذؼ  - 

المكوف غير المناسب ، فضال عف اضافة أي مكوف )محور( مقترح اخر لـ يتطرؽ لو الباحث في نياية تسمسؿ المكونات 
 اور رئيسية . ، اذ اعتمد الباحث عمى بعض اجيزة الجمناستؾ كمح

 
تحديد نسب االىمية النسبية لممحاور الرئيسية )األجيزة( ، والمكونات الفرعية ليا )الميارات الفنية( مف خالؿ اعطاء  - 

 نسبب لكؿ مكوف مف تمؾ المكونات المحددة . 
 
والتي  النسبة المئوية ، و  الفيـ( –بياف مدى صالحية المستويات المعرفية لتصنيؼ بمـو )مستويات التعمـ( )المعرفة  -

 سيستخدميا الباحث في بحثو . 
     

 شاكرين تعاونكم العممي المبارك                                             
 

 التوقيع :
  المقب العممي:
 االختصاص:

 الجامعة والكمية :
 

 

 الباحث

  م. فراس محمود عمي

 
 
 اهلل
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النسبة  المستويات المعرفية ت
 المئوية 

 تصمح بعد التعديل التصمح تصمح

    %44 المعرفة  -9
    %56 الفيـ  -1
 

 
 

 
 
 
 

 
 ت

 تصمح المكونات )المحاور(
 

تصمح بعد  التصمح
 التعديل

االىمية النسبية 
 لمقترحةا

     بساط الحركات االرضية اوال

     ميارة الميزاف االمامي -9

     ميارة الوقوؼ عمى اليديف -1

     ميارة الوقوؼ عمى الراس -3

     ميارة الدحرجة المكورة االمامية -4

     ميارة الدحرجة المكورة االخمفية -5

     ميارة الدحرجة االمامية فتحا -6

     الغطسميارة  -7

     جياز المتوازي : ثانيا

ميػػػارة المرجحػػػة االماميػػػة والخمفيػػػة باالرتكػػػاز عمػػػى اليػػػديف  -9
 واالرتكازعمى )االبطيف(

    

     ميارة الدحرجة االمامية فتحا -1

     ميارة الوقوؼ عمى الكتفيف -3

     اليبوطات  )االمامي والخمفي( -4

     جياز حصان المقابض ثالثا

     ميارة مرجحة دخوؿ وخروج لرجؿ اليسارواليميف -9

     ميارة اليبوط مف االرتكاز االمامي والخمفي  -1

 %211    المجموع 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (3الممحق )                                     جامعة الموصل
 كمية التربية الرياضية

 
 حول صالحية فقرات اختبار المعرفة المياريةالخبراء يبين استبيان آراء السادة 

 
 

 حضرة الدكتور ..................................................... المحترم
 

     بعد التحية :
بناء اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك لطالب كمية التربية في النية إجراء البحث الموسوم          

 الرياضية "
 في كمية التربية الرياضية بجامعة الموصل . ةالثاني السنة الدراسية عمما ان مجتمع البحث ىم طالب   

ميات الخاصة باإلدراؾ ، واالكتشاؼ ، والتعرؼ ، والتخيؿ ، مصطمح عاـ يعبر عف العم ويقصد بالمعرفة :      
والتقدير، والتذكر، والتعمـ ، والتفكير ، والتي مف خالليا يحصؿ الفرد عمى المعارؼ ، والفيـ اإلدراكي أو التفسير تميزا ليا 

 عف العمميات االنفعالية .
وطرائؽ التدريس ، والقياس والتقويـ ، فقد تـ وبصفتكـ ف ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ الجمناستؾ ،        

اختياركـ كأحد الخبراء والمحكميف لمحكـ عمى مدى صالحية الفقرات المرفقة طيا ، والتي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ 
عممية مراجعة الدراسات والبحوث ، واالطالع عمى المصادر والكتب العممية المقررة لممنيج الدراسي الخاصة لمادة 

راجين ( فقرة مف نوع الصواب والخطا واختيار مف متعدد ، يكوف )نمط الجواب الوحيد( ، 73ناستؾ ، إذ تـ صياغة )الجم
 :تفضمكم بقراءة االستبيان واإلجابة عمى ما يمي

( ( أماـ كؿ فقرة ، وتحت البديؿ الذي تراه مناسبًا لمفقرة ) تصمح ، ال تصمح ، تصمح بعد التعديؿ وضع عالمة )     -
 مف خالؿ )حذؼ أو إعادة صياغة أو إضافة عدد مف الفقرات( 

 أربعة بدائؿ واحدة منيا صحيحةمف نوع االختيار مف متعدد عمى وفؽ  لفقرات المقياس إلجابةامدى صالحية بدائؿ  -
ف ، اذ تعطى ليا اوزايصحح المقياس ككؿ في ضوء مفتاح التصحيح الخاص بو خاطئة ، و الباقية فقط ، والثالث 

 . ( ، ولالجابة )الخاطئة ، صفر درجة(لالجابة )الصحيحة ، واحد درجة
ذا لم تحصل الموافقة ما ىو السمم البديل برأيكم ؟        وا 
 شاكرين تعاونكم العممي المبارك                               

 التوقيع:
  المقب العممي:
 االختصاص:

  الجامعة والكمية :

 الباحـث

 م. فراس محمود علي 

 ال  تصلح  تصلح  
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 :التاريخ 
 جب بكممة صح او خطا لكل من العبارات التالية : ا الاو 

ال  تصمح الفقرات  ت
 تصمح

تصمح 
بعد 
 التعديل

ان سبب احتياج حركة الميزان االمامي الى عضـالت مشـدودة وتوافـق عضـمي نـاتج عـن كبـر قاعـدة  2
 . االرتكاز

   

فــاع  مركــز ثقــل ان ســبب صــعوبة ميــارة الوقــوف عمــى اليــدين نــاتج عــن صــغر قاعــدة االرتكــاز  وارت 3
 الجسم عن االرض نسبيا .

   

ان احسن طريقة لتصحيح خطا دفع االكتاف لالمام اوتقوس بالظير عند اداء ميـارة  الوقـوف عمـى  4
 اليدين ىو الوقوف عمى اليدين امام الزميل

   

مـــع ثنـــي الـــذراعين قمـــيال  داخللـــراس يجـــب ان يكـــون المرفقـــان لمـــعنـــد اداء ميـــارة الوقـــوف عمـــى ا 5
 لممساعدة عمى تثبيت وضع الجسم وعدم سقوطو الى االمام او لمخمف .

   

عند اداء ميارة الوقوف عمى الرأس مـن الخطـورة االرتكـاز عمـى قمـة الـرأس وذلـك لوجـود االعصـاب  6
 .   وسيولة انزالق الرأس

   

ت االرضـية لغرض رفع الجسـم وتحريـر الـراس عنـد اداء ميـارة الدحرجـة الخمفيـة عمـى بسـاط الحركـا 7
 يتم بدفع االرض باليدين عندما يصل مركز ثقل الجسم فوق الكتفين تقريبا .

   

تكــون المســاعدة عنــد اداء ميــارة الدحرجــة المكــورة الخمفيــة عــن طريــق وضــع اليــد البعيــدة اســفل  8
 .   الركبتين واليد االخرى فوق الكتف

   

حرجــة االماميــة فتحــا عمــى بســاط الحركــات ان ســبب ايقــاف ســير حركــة الالعــب عنــد اداء ميــارة الد 9
 .   االرضية ناتجة عن مد الركبتين كامال

   

لرفع الورك والجذع عن االرض والوصول بالجسم الى وضع الوقوف المنحنـي فتحـا عنـد اداء ميـارة  :
 الدحرجة المنحية فتحا نقل اليدين من الخمف الى االمام بين الفخذين عمى البساط .

   

ء الرئيســي مــن حركــة الغطــس عمــى بســاط الحركــات االرضــية توضــع اليــدان عمــى االرض فــي الجــز  21
 باتساع الصدر واالصابع متجية لمجانبين  .

   

ان وضع يد خمف رقبة الطالب لتساعده عمى ثني الـراس الـى الصـدر وكـذلك لتجنـب اصـطدام الـراس  22
 باالرض ىي طريقة لمساعدة اداء ميارة الغطس .

   

الذي يقود المرجحة عندما يكون الجسم في نقطة السكون الخمفية اثناء االداء لميارة المرجحة ان    23
 .عمى اليدين عمى جياز المتوازي ىو الصدر   باالرتكاز

   

لتصحيح خطا ىبوط الورك بـين العارضـتين او تحتيـا عنـد اداء ميـارة الدحرجـة األماميـة فتحـا عمـى  24
 يدين فوق الورك بعد نقميما من العارضتينلمتوازي وذلك بوضع الاجياز 

   

    الراس والكتفين ىي قاعدة االرتكاز لميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .   ان 25
ان نشــر المــرفقين جانبــا مــن االمــور االساســية والضــرورية عنــد اداء ميــارة الوقــوف عمــى الكتفــين  26

 عمى جياز المتوازي .
   

ل مركز ثقـل الجسـم مـن يـد الـى اخـرى باسـتمرار وبـدون تذبـذب مـن الصـعوبات عمـى جيـاز ان تحوي 27
 المتوازي .
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مـــن طـــرق المســـاعدة الداء مرجحـــة دخـــول وخـــروج لرجـــل اليمـــين او اليســـار عمـــى جيـــاز حصـــان  28
 المقابض ىي وضع احدى يديو تحت الفخذ لمرجل الممرجحة واالخرى عمى الخصر.

   

دة لتعمم ميارة مرجحة دخـول وخـروج لرجـل اليمـين او اليسـار عمـى جيـاز حصـان من طرق المساع 29
 المقابض ىي االستعانة بجياز العقمة .

   

ان الثبــات واالحتفــاظ بــالتوازن عنــد اداء حركــة الميــزان االمــامي يتوقــف عمــى المحافظــة عمــى ثبــات  :2
 .مركز ثقل الجسم في منتصف القسم السفمي من الجسم 

   

    ب الجاذبية االرضية دورا في عدم توازن الجسم اثناء اداء ميارة الوقوف عمى اليدين .تمع 31
عند اداء ميارة الوقوف عمى اليدين تكون المسـاعدة عـن طريـق وقـوف المسـاعد عمـى جيـة الرجـل  32

 الحرة ويمسك ركبتي قدميو وتثبيتو لممحافظة عمى اتزانو .
   

جســم نحــو محــور الــدوران عنــد اداء ميــارة الدحرجــة االماميــة عمــى ان ضــم وتقريــب جميــع اجــزاء ال 33
    بساط الحركات االرضية ىو سبب في ازدياد السرعة االفقية

   

ان اعتبار الراس نقطة مقاومـة فـي اثنـاء اداء الحركـة ىـي سـبب فـي  صـعوبة اداء ميـارة الدحرجـة  34
 االمامية عمى بساط الحركات االرضية .

   

وبة اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى بساط الحركات االرضـية نـاتج عـن صـعوبة ان سبب صع 35
 االحتفاظ بفتح الذراعين الى ابعد مايمكن جانبا .

   

    . المتصاص قوة الصدمة عند اداء ميارة الغطس عمى بساط الحركات األرضية يجب مد الذراعين 36
نــد زيــادة ســرعة المرجحــة باالرتكــاز عمــى اليــدين عمــى ان ســبب ســقوط الالعــب لالمــام او لمخمــف ع 37

 جياز المتوازي ىو نتيجة خطف الرجمين اليكون في النقطة العميقة .
   

ان الغرض من المساعدة عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي ىـي لمسـاعدة  38
 . الطالب عمى رفع الظير ووضعو فوق قاعدة االرتكاز

   

ان فتح الورك مبكرا اثناء اداء ميارة الدحرجة األمامية فتحا عمى جيـاز المتـوازي تـؤدي الـى حـدوث  39
 استمقاء عمى العارضتين .

   

رفع الراس كثيرا لالمام ىو سـبب تقـوس الظيـر اثنـاء اداء ميـارة الوقـوف عمـى الكتفـين عمـى جيـاز  :3
 المتوازي .

   

عمــى الصــندوق الخشــبي او عمــى االرض ىــي احــدى طــرق  اسالــر  ان التــدريب عمــى الوقــوف عمــى 41
 تصحيح خطا الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .

   

رفــع الــورك ووضــعو فــوق قاعــدة االرتكــاز وتثبيتــو فــي وضــع الوقــوف عمــى الكتفــين ىــو اليــدف  42
 .االساسي لمساعدة الطالب عمى اداء ميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي 

   

ان الوضع الـذي تنتيـي منـو الحركـة عمـى جيـاز المتـوازي اثنـاء اليبـوط مـن المرجحـة االماميـة ىـو  43
 الوقوف المقاطع خمفا خارجا .

   

ان اليدف من مساعدة الطالب عند اداء المرجحة لدخول وخروج لرجـل اليمـين واليسـار عمـى جيـاز  44
 .ورك اماما رجمين والالطالب عمى مرجحة ال حصان المقابض ىو لمساعدة

   

ان من االخطـاء الشـائعة عنـد اداء ميـارة اليبـوط عمـى جيـاز حصـان المقـابض ىـي عـدم تـرك اليـد  45
 . لممقبض من جية اليبوط

   

    .  ان االستمرارية في االداء بدون توقف وتذبذب من المميزات االداء عمى جياز حصان المقابض  46
    من الوسط . ن المقابض يكون مسك المقبضين عند االداء عمى جياز حصا 47
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 ثانيا : اختر االجابة الصحيحة وذلك بوضع دائرة حول حرف االجابة الصحيحة
ال  تصمح الفقرات ت

 تصمح
تصمح 
بعد 
 التعديل

 ان توازن القسم العموي من الجسم عند اداء حركة الميزان االمامي ناتج عن :  48
 وبانحراؼ وىما ممدودتاف     يف الجانبالذراعيف الى  مد -ا  
 خفض الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف                   -ب 
    الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف   ثني -ج 
 رفع الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف -د  

   

 عمى بساط الحركات األرضية ناتج عن : ان صعوبة اداء حركة الميزان االمامي  49
 صغر قاعدة االرتكاز     -ب          كبر قاعدة االرتكاز                                 -ا  
 مد الذراعيف لمجانبيف -د            ارتفاع مركز ثقؿ الجسـ عف االرض                   -ج 

   

 ميارة الوقوف عمى اليدين ىي : ان من بعض االخطاء الشائعة عند اداء :4
        لمداخؿ  الكتفاف اماـ قاعدة االرتكاز واتجاه االصابع -ا 
      لمخارج        الكتفاف فوؽ قاعدة االرتكاز واتجاه االصابع  -ب 
        لورؾالكتفاف اماـ قاعدة االرتكاز وشد في مفصؿ ا -ج 
        الت البطف والظيرالكتفاف فوؽ قاعدة االرتكاز وشد في عض -د  

   

 اثناء اداء ميارة الوقوف عمى اليدين يقطع الجسم :  51
 ثالثة ارباع الدائرة -د           نصؼ دائرة -ج         دورة كاممة     -ب    ربع دائرة        -ا  

   

ت الكبيرة ان وضع مركز ثقل الجسم فوق قاعدة االرتكاز وشد جميع عضالت الجسم وخاصة العضال 52
 الجسم عند اداء ميارة :  تثبيتلمورك ىي طريقة ل

 الوقوؼ عمى اليديف -ب     االرتكاز االمامي عمى جياز حصاف المقابض                 -ا 
 الدحرجة االمامية -د       المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي                          -ج 

   

 عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس :  يكون مركز ثقل الجسم 53
        عمى جبية الراس       -ب                                               عمى الذراعيف      -ا   
 المنتصؼ تماما               عمى -د                                                 عمى قمة الراس -ج   

   

 اعدة عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس ىي وضع اليد القريبة : من طرق المس 54
 عمى الراس واالخرى  اماـ الرجميف  -عمى الصدر واالخرى خمؼ الرجميف                   ب -ا  
 عمى الرجميف واالخرى خمؼ الظير -د   عمى الكتفيف واالخرى اماـ الرجميف                    -ج  

   

جوع الورك لمخمف وحدوث تقوس غير مرغوب فية بالظير عند اداء ميارة الوقوف عمى ان سبب ر  55
  :مركز ثقل الجسم في الراس ناتج عن وقوع

 منتصؼ قاعدة االرتكاز )المثمث(       -ب                اماـ قاعدة االرتكاز )المثمث(       -ا 
 خمؼ قاعدة  االرتكاز )المثمث(    -د     االرتكاز )المثمث                   قاعدة وسط   -ج 

   

 ان سيولة اداء ميارة الوقوف عمى الراس ناتج عن اعتمادىا عمى :  56
 قاعدة ارتكاز كبيرة             -ب                                          مرجحة الرجميف     -ا  
 مرجحة الذراعيف -د                                   قاعدة ارتكاز صغيرة       -ج 

   

   ان من فوائد التدحرج عمى سطح مائل عند تعمم ميارة الدحرجة األمامية عمى بساط الحركات  57
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 يساعد عمى جعل :    األرضية
 مركز ثقؿ الجسـ عكس محور الحركة -ب              مركز ثقؿ الجسـ داخؿ محور الحركة  -ا 
 مركز ثقؿ الجسـ خارج محور الحركة -د            مع سير الحركة   مركز ثقؿ الجسـ دائما  -ج 

 : حركات االرضية ىيان من االمور الميمة واالساسية في تعمم ميارة الدحرجة االمامية عمى بساط ال 58
 معرفة محور الدوراف -ب                                 االحساس بالعمود الفقري      -ا 
 االحساس بالتكور   -د                       خط الدوراف                          معرفة -ج 

   

 ان من االخطاء الشائعة عند اداء ميارة الدحرجة الخمفية عمى بساط الحركات االرضية ىي :  59
 لمخمؼدفع الورؾ  -د  تكور الجسـ       -ج   دفع االرض باليديف        -ب     فتح الورؾ   -ا  

   

ان وجود عضالت خمف الفخذ طويمة وقوية وكذلك مرونة مفصل الورك من االمور الميمة  :5
    : واالساسية التي تعتمد عمييا ميارة 

        الدحرجة الخمفية عمى بساط الحركات االرضية -ا   
 المرجحة عمى جياز المتوازي -ب  
   االرتكاز السرجي عمى جياز حصاف المقابض -ج  
 االمامية فتحا عمى بساط الحركات االرضيةدحرجة ال -د   

   

ان عدم ثني الجذع لالمام االسفل عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى بساط الحركات  61
 االرضية يسبب في : 

 اخذ وضع الجموس الطولي -ب           اخذ الجموس عمى االربع                       -ا   
 عدـ توازف الجسـ    -د               سقوط الجذع لمخمؼ                            -ج  

   

في القسم التحضيري من حركة الغطس عمى بساط الحركات االرضية عند وصول الجسم الى مرحمة  62
 الطيران تكون الذراعان في الوضع : 

 الخمؼ    الى  مائميف  -ب                                        مائميف الى االعمى    -ا    
           الجانبمائميف الى   -د                                   مائميف الى االسفؿ         -ج  

   

 من االخطاء الشائعة عند اداء حركة الغطس عمى بساط الحركات االرضية :  63
     فرد الجسـ في اليواء مع ثني الركبتيف كامال  -ا 
 الذراعيف االرتقاء بكمتا القدميف مع ثني   -ب 
  ثني الرأس الى الصدر  عدـ االرتقاء بقدـ واحدة مع  -ج 
 الى الصدر ثني الركبتيف كامال مع ثني الرأس -د 

   

  يكون شكل الجسم عند وصول الالعب الى نقطة السكون االمامية اثناء اداءه لميارة المرجحة 64
 يدين عمى جياز المتوازي : باالرتكاز عمى ال

 مستقيما     -ب                                          بزاوية حادة مف الورؾ     -ا   
 عمودي -د                                بزاوية منفرجة مف الورؾ            -ج  

   

ميارة المرجحة باالرتكاز عمى اليدين  ان الوضع الذي تبدا منو الحركة عمى جياز المتوازي اثناء اداء 65
 ىو : 

 االرتكاز المقاطع داخال عمى اليديف -ب                 االرتكاز المقاطع خارجا عمى اليديف  -ا 
 االرتكاز الموازي عمى اليديف -د                             االرتكاز داخال عمى اليديف -ج 

   

   يجب ان يطورىا الطالب الداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي  ان المتطمبات االساسية التي 66
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 ىي : 
يف والرجميف                                                  فتقوية عضالت الك -ب              تقوية عضالت الظير والصدر           -ا  
 تقوية عضالت الكتفيف والصدر -د  تقوية عضالت اليديف والبطف                         -ج 

ان ضغط الذراعين كثيرا عمى العارضتين عند اداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىو سبب  67
  :في
 تقميؿ مدى المرجحة وثني الورؾ -ب   حة وتقوس الظير                تقميؿ مدى المرج -ا 
 زيادة مدى المرجحة وتقوس الظير      -د            زيادة مدى المرجحة وثني الورؾ             -ج 

   

 ان اىم نقطة يجب مالحظتيا في اثناء اداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىي :   68
    بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء الكبير في الذراعيف ثابتيف  -ا 
 ف ثابتيف      بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء البسيط في الذراعي -ب 
      بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء الكبير في الرجميف ثابتيف -ج 
     بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء البسيط في الرجميف ثابتيف  -د  

   

ان سير مركز ثقل الجسم في اثناء اداء الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي يكون فوق  69
 فوق : قاعدة االرتكاز أي 

 اليديف والعضديف -د         اليديف والورؾ -ج  اليديف والكتفيف        -ب       اليديف والظير  -ا

   

 من االخطاء الشائعة عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي :  :6
 ثني الجذع وتكوره اثناء الدحرجة   -ا 
 عف الفخذيفمسؾ العارضتيف بقبضتيف بعدتيف  -ب 
 نشر المرفقيف جانبا           -ج 
 نقؿ اليديف بسرعة قبؿ اف يصؿ الورؾ الى مستوى العارضتيف -د  

   

ان من احد اسباب سقوط الكتفين والجذع داخل العارضتين عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا  71
 ىو :  عمى جياز المتوازي

   ف جانبا   عدـ نشر المرفقي -ا  
  نقؿ اليديف بسرعة قبؿ اف يصؿ الورؾ الى مستوى العارضتيف -ب 
 الجذع وتكوره اثناء الدحرجة  ثني  -ج 
                   عدـ فتح الورؾ مبكرا -د  

   

 ان وقوف المساعد واضعا احدى يديو عمى الفخذ واالخرى تحت الظير ىي طريقة لمساعدة اداء  72
 ميارة :  

 الوقوؼ عمى الراس -ب    ة                ة عمى بساط الحركات االرضيالدحرجة االمامي -ا  
        الدحرجة الخمفية    -د                          الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي  -ج   

   

 عند اداء الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي وحدوث انحناء في الظير فانو ناتج عن :  73
 دفع الراس الى االعمى   -ب                                    ثني الراس الى الصدر     -ا   
     ثني الورؾ الى الصدر -د                                        الذراعيف والرجميفدفع  -ج 

   

عن طريق وضع اليد عند اداء ميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي تكون المساعدة  74
 القريبة عمى : 
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                    الكتفيف واليد االخرى خمؼ الركبتيف  -ب         الفخذ واليد االخرى اماـ الصدر                -ا 
 الراس واليد االخرى اماـ الصدر -د            الفخذ واليد االخرى خمؼ الظير             -ج

 لشائعة عند تنفيذ ميارة اليبوط من المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي ىي : ان من االخطاء ا 75
 المرجحة االمامية قوية وبمستوى العارضتيف   -ا 
 المرجحة االمامية ضعيفة وتحت مستوى العارضتيف -ب 
            المرجحة االمامية قوية وفوؽ مستوى العارضتيف  -ج 
 مستوى العارضتيفالمرجحة االمامية ضعيفة وب -د  

   

ان  سبب قيام الالعب بدفع العارضة باحدى اليدين ونقميا مباشرة الى العارضة الثانية ووضعيا امام  76
 ذراع االرتكاز اثناء اليبوط االمامي عمى جياز المتوازي وذلك لكي يمر : 

     باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضتيف  الراس  -ا 
                عمى اليديف عمى العارضتيف الرجميف باالرتكاز -ب 
    الورؾ باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضة الواحدة -ج 
 الجسـ باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضة الواحدة  -د 

   

ان الغاية االساسية في مساعدة الطالب عمى اليبوط االمامي من المرجحة عمى جياز المتوازي  ىي  77
  لمساعدتو عمى :

 تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ الى العارضة الثانية ورفع جسمو لالعمى فوؽ مستوى العارضتيف  -ا  
 تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ الى العارضة الثانية وخفض جسمو لالسفؿ تحت مستوى العارضتيف  -ب  
 تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ الى العارضة الثانية ورفع رجميو لالعمى فوؽ مستوى العارضتيف  -ج  
 تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ الى العارضة الثانية وجعؿ جسمو بمستوى العارضتيف -د    

   

من طرق المساعدة عند اداء ميارة اليبوط من المرجحة الخمفية عمى جياز المتوازي ىو مسك  78
 المساعد بيده البعيدة :  

 رسن الطالب واليد القريبة تكوف تحت الظير                  -ا  
 الطالب واليد القريبة تكوف تحت الصدر عضد -ب 
      كتؼ الطالب واليد القريبة تكوف تحت البطف          -ج 
 ظير الطالب واليد القريبة تكوف تحت الرجؿ          -د  

   

ان وضع اليدين وطبيعة نقل ثقل الجسم اثناءىما ىي من االمور التي يجب التركيز عمييا اثناء  79
 :      التعمم لميارة 

 اليبوط مف المرجحة الخمفية عمى جياز المتوازي -ب   المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي     -ا
 المرجحة عمى جياز حصاف المقابض -د  ط عمى جياز حصاف المقابض        اليبو  -ج

   

 ممدودتين : الذراعان في حركة االرتكاز السرجي عمى جياز حصان المقابض تكون  :7
 والجذع مستقيما والورؾ بيف الرجميف  -ب                الجذع مستقيما والورؾ بيف الذراعيفو  -ا
 والظير مستقيما والورؾ بيف الذراعيف -د               والظير مستقبما والورؾ بيف القبضتيف  -ج

   

از حصان من االخطاء الشائعة عند اداء مرجحة دخول وخروج لرجل اليمين واليسار عمى جي 81
 المقابض ىي : 

 تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ عند ترؾ اليد لممقبض      -ا 
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 ايقاؼ حركة مرجحة رجؿ الدخوؿ الى تحت مستوى سطح الحصاف      -ب 
                          ثني الذراعيف والرجميف   -ج 
 مرجحة الرجميف معا الى الجانب                -د  

ح رجل اليمين جسم الحصان عند اداء لميارة دخول وخروج لرجل اليمين واليسار في لحظة اجتيا 82
  عمى جياز حصان المقابض يكون مركز ثقل الجسم عمى :

 بيف الكتفيف -كمتا الذراعيف             د -ج   الذراع اليسرى         -الذراع اليمنى        ب -ا

   

 اداء ميارة اليبوط عمى جياز حصان المقابض ىو :   ان الوضع الذي تنتيي منو الحركة عند 83
    المواجو    الوقوؼ الموازي -ب                               الوقوؼ المقاطع داخال       -ا 
 الوقوؼ المقاطع جانبا       -د                                     الوقوؼ الموازي خمفا    -ج 

   

اكبر عند اداء اليبوط الى الجية الثانية عمى جياز حصان المقابض نعمل  لمحصول عمى مرجحة 84
 عمى مرجحة الرجمين من االرتكاز :  

 لخمفيا -د    االمامي            -ج        السرجي         -ب المقاطع داخال           -ا 

   

 
 (4الممحق )

 صيغتو االولية يبين اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك ب
 اوال : اجب بكممة صح او خطا لكل من العبارات التالية 

 االجابة الفقرات ت

  ان سبب احتياج حركة الميزان االمامي الى عضالت مشدودة وتوافق عضمي ناتج عن كبر قاعدة االرتكاز. 2
مركـز ثقـل الجسـم عـن االرض   ان سبب صعوبة ميـارة الوقـوف عمـى اليـدين نـاتج عـن صـغر قاعـدة االرتكـاز  وارتفـاع 3

 نسبيا .
 

ان احسن طريقة لتصحيح خطا دفع االكتاف لالمام اوتقوس بالظير عند اداء ميارة  الوقوف عمى اليـدين ىـو الوقـوف  4
 عمى اليدين امام الزميل

 

ة عمــى تثبيــت مــع ثنــي الــذراعين قمــيال لممســاعد داخللــراس يجــب ان يكــون المرفقــان لمــعنــد اداء ميــارة الوقــوف عمــى ا 5
 وضع الجسم وعدم سقوطو الى االمام او لمخمف .

 

عنــد اداء ميــارة الوقــوف عمــى الــرأس مــن الخطــورة االرتكــاز عمــى قمــة الــرأس وذلــك لوجــود االعصــاب وســيولة انــزالق  6
 .   الرأس

 

تم بــدفع االرض لغــرض رفــع الجســم وتحريــر الــراس عنــد اداء ميــارة الدحرجــة الخمفيــة عمــى بســاط الحركــات االرضــية يــ 7
 باليدين عندما يصل مركز ثقل الجسم فوق الكتفين تقريبا .

 

تكون المساعدة عند اداء ميارة الدحرجـة المكـورة الخمفيـة عـن طريـق وضـع اليـد البعيـدة اسـفل الـركبتين واليـد االخـرى  8
 .   فوق الكتف

 

تحا عمى بساط الحركات االرضية ناتجـة عـن مـد ان سبب ايقاف سير حركة الالعب عند اداء ميارة الدحرجة االمامية ف 9
 .   الركبتين كامال

 

لرفع الورك والجذع عن االرض والوصول بالجسم الى وضـع الوقـوف المنحنـي فتحـا عنـد اداء ميـارة الدحرجـة المنحيـة  :
 فتحا نقل اليدين من الخمف الى االمام بين الفخذين عمى البساط .

 

 لغطس عمى بساط الحركات االرضية توضع اليدان عمى االرض باتساع الصـدر واالصـابع في الجزء الرئيسي من حركة ا 21



 بناء اختبار املعرفت املهاريت لبعض أجهزة اجلمناستك لطالب........

141 

 

 متجية لمجانبين  .
ان وضع يد خمف رقبة الطالب لتساعده عمى ثني الراس الى الصدر وكذلك لتجنب اصطدام الراس بـاالرض ىـي طريقـة  22

 لمساعدة اداء ميارة الغطس .
 

عمـى   يكون الجسم في نقطـة السـكون الخمفيـة اثنـاء االداء لميـارة المرجحـة باالرتكـاز الذي يقود المرجحة عندماان    23
 .اليدين عمى جياز المتوازي ىو الصدر 

 

  الراس والكتفين ىي قاعدة االرتكاز لميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .   ان 24
  ية عند اداء ميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .ان نشر المرفقين جانبا من االمور االساسية والضرور  25
  ان تحويل مركز ثقل الجسم من يد الى اخرى باستمرار وبدون تذبذب من الصعوبات عمى جياز المتوازي . 26
من طرق المساعدة الداء مرجحة دخول وخروج لرجل اليمين او اليسار عمى جياز حصان المقابض ىـي وضـع احـدى  27

 يو تحت الفخذ لمرجل الممرجحة واالخرى عمى الخصر.يد
 

مــن طــرق المســاعدة لــتعمم ميــارة مرجحــة دخــول وخــروج لرجــل اليمــين او اليســار عمــى جيــاز حصــان المقــابض ىــي  28
 .  االستعانة بجياز العقمة 

 

ثبـات مركـز ثقـل الجسـم فـي  ان الثبات واالحتفاظ بالتوازن عند اداء حركة الميزان االمامي يتوقف عمـى المحافظـة عمـى 29
 منتصف القسم السفمي من الجسم .

 

  تمعب الجاذبية االرضية دورا في عدم توازن الجسم اثناء اداء ميارة الوقوف عمى اليدين . :2
عند اداء ميارة الوقوف عمى اليدين تكون المساعدة عن طريق وقوف المساعد عمى جية الرجـل الحـرة ويمسـك ركبتـي  31

 بيتو لممحافظة عمى اتزانو .قدميو وتث
 

ــى بســاط الحركــات  32 ــة عم ــد اداء ميــارة الدحرجــة االمامي ــدوران عن ــع اجــزاء الجســم نحــو محــور ال ان ضــم وتقريــب جمي
 .    االرضية ىو سبب في ازدياد السرعة االفقية

 

دحرجـة االماميـة عمـى بسـاط ان اعتبار الراس نقطة مقاومة في اثناء اداء الحركة ىي سبب في  صـعوبة اداء ميـارة ال 33
 الحركات االرضية .

 

ان سـبب صــعوبة اداء ميــارة الدحرجـة االماميــة فتحــا عمـى بســاط الحركــات االرضـية نــاتج عــن صـعوبة االحتفــاظ بفــتح  34
 الذراعين الى ابعد مايمكن جانبا .

 

  . الذراعينالمتصاص قوة الصدمة عند اداء ميارة الغطس عمى بساط الحركات األرضية يجب مد  35
ان سبب سـقوط الالعـب لالمـام او لمخمـف عنـد زيـادة سـرعة المرجحـة باالرتكـاز عمـى اليـدين عمـى جيـاز المتـوازي ىـو  36

 نتيجة خطف الرجمين اليكون في النقطة العميقة .
 

الـب عمـى رفـع ان الغرض من المساعدة عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى جيـاز المتـوازي ىـي لمسـاعدة الط 37
 . الظير ووضعو فوق قاعدة االرتكاز

 

ان فــتح الــورك مبكــرا اثنــاء اداء ميــارة الدحرجــة األماميــة فتحــا عمــى جيــاز المتــوازي تــؤدي الــى حــدوث اســتمقاء عمــى  38
 العارضتين .

 

  لمتوازي .كثيرا لالمام ىو سبب تقوس الظير اثناء اداء ميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز االراس رفع  39
عمى الصندوق الخشـبي او عمـى االرض ىـي احـدى طـرق تصـحيح خطـا الوقـوف الراس  عمى الوقوف عمى دريبان الت :3

 عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .
 

رفع الورك ووضعو فوق قاعدة االرتكاز وتثبيتو في وضع الوقوف عمى الكتفين ىـو اليـدف االساسـي لمسـاعدة الطالـب  41
 يارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .عمى اداء م

 

 ان الوضع الذي تنتيي منو الحركة عمى جياز المتوازي اثناء اليبوط من المرجحة االمامية ىـو الوقـوف المقـاطع خمفـا  42
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 خارجا .
المقـابض ان اليدف من مساعدة الطالب عند اداء المرجحـة لـدخول وخـروج لرجـل اليمـين واليسـار عمـى جيـاز حصـان  43

 اماما .  وركالطالب عمى مرجحة الرجمين وال ىو لمساعدة
 

ان من االخطاء الشـائعة عنـد اداء ميـارة اليبـوط عمـى جيـاز حصـان المقـابض ىـي عـدم تـرك اليـد لممقـبض مـن جيـة  44
 . اليبوط

 

    .    ضان االستمرارية في االداء بدون توقف وتذبذب من المميزات االداء عمى جياز حصان المقاب 45
 

 ثانيا : اختر االجابة الصحيحة وذلك بوضع دائرة حول حرف االجابة الصحيحة
 الفقرات ت
 ان توازن القسم العموي من الجسم عند اداء حركة الميزان االمامي ناتج عن :  46

 وبانحراؼ وىما ممدودتاف     الجانبيف الذراعيف الى  مد -ا  
 انحراؼ وىما ممدودتاف                  خفض الذراعيف الى الجانبيف وب -ب  
     الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف   ثني -ج   
 رفع الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف -د    

 ان صعوبة اداء حركة الميزان االمامي عمى بساط الحركات األرضية ناتج عن :  47
 صغر قاعدة االرتكاز     -ب                                           كبر قاعدة االرتكاز      -ا  
 مد الذراعيف لمجانبيف -د                  ارتفاع مركز ثقؿ الجسـ عف االرض                   -ج 

 ان من بعض االخطاء الشائعة عند اداء ميارة الوقوف عمى اليدين ىي : 48
        لمداخؿ  رتكاز واتجاه االصابعالكتفاف اماـ قاعدة اال -ا 
      لمخارج        الكتفاف فوؽ قاعدة االرتكاز واتجاه االصابع  -ب 
        لورؾالكتفاف اماـ قاعدة االرتكاز وشد في مفصؿ ا -ج 
        الكتفاف فوؽ قاعدة االرتكاز وشد في عضالت البطف والظير -د  

 ليدين يقطع الجسم : اثناء اداء ميارة الوقوف عمى ا 49
 ثالثة ارباع الدائرة -د                    نصؼ دائرة -ج                 دورة كاممة     -ب            ربع دائرة        -ا  

 تثبيتان وضع مركز ثقل الجسم فوق قاعدة االرتكاز وشد جميع عضالت الجسم وخاصة العضالت الكبيرة لمورك ىي طريقة ل :4
 م عند اداء ميارة : الجس

 الوقوؼ عمى اليديف -ب        االرتكاز االمامي عمى جياز حصاف المقابض                 -ا 
 الدحرجة االمامية -د            لمتوازي                       المرجحة االمامية عمى جياز ا -ج 

 : يكون مركز ثقل الجسم عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس  51
                                               المنتصؼ تماما    عمى -د              عمى قمة الراس -ج           عمى جبية الراس   -ب       عمى الذراعيف      -ا   

 من طرق المساعدة عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس ىي وضع اليد القريبة :  52
 عمى الراس واالخرى  اماـ الرجميف  -ب    ى خمؼ الرجميف                  عمى الصدر واالخر  -ا 
 عمى الرجميف واالخرى خمؼ الظير -د     عمى الكتفيف واالخرى اماـ الرجميف                     -ج 

مركز  ناتج عن وقوع ان سبب رجوع الورك لمخمف وحدوث تقوس غير مرغوب فية بالظير عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس 53
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  :ثقل الجسم في
 منتصؼ قاعدة االرتكاز )المثمث(       -ب       اماـ قاعدة االرتكاز )المثمث(                           -ا 
 خمؼ قاعدة  االرتكاز )المثمث(    -د             االرتكاز )المثمث                      قاعدة وسط   -ج 

 ميارة الوقوف عمى الراس ناتج عن اعتمادىا عمى :  ان سيولة اداء 54
 قاعدة ارتكاز كبيرة             -ب                                             مرجحة الرجميف     -ا  
 مرجحة الذراعيف -د                                     قاعدة ارتكاز صغيرة       -ج  

 يساعد عمى جعل :    عمى سطح مائل عند تعمم ميارة الدحرجة األمامية عمى بساط الحركات األرضية ان من فوائد التدحرج 55
 مركز ثقؿ الجسـ عكس محور الحركة -ب                   مركز ثقؿ الجسـ داخؿ محور الحركة  -ا 
 ارج محور الحركةمركز ثقؿ الجسـ خ -د                 مركز ثقؿ الجسـ دائما مع سير الحركة    -ج 

 ان من االمور الميمة واالساسية في تعمم ميارة الدحرجة االمامية عمى بساط الحركات االرضية ىي : 56
 معرفة محور الدوراف -ب                                      االحساس بالعمود الفقري      -ا 
 االحساس بالتكور   -د                             معرفة خط الدوراف                          -ج 

 ان من االخطاء الشائعة عند اداء ميارة الدحرجة الخمفية عمى بساط الحركات االرضية ىي :  57
 دفع الورؾ لمخمؼ -د            تكور الجسـ       -ج        دفع االرض باليديف        -ب                فتح الورؾ   -ا  

     :د عضالت خمف الفخذ طويمة وقوية وكذلك مرونة مفصل الورك من االمور الميمة واالساسية التي تعتمد عمييا ميارةان وجو  58
        الدحرجة الخمفية عمى بساط الحركات االرضية -ا  
 المرجحة عمى جياز المتوازي -ب 
   االرتكاز السرجي عمى جياز حصاف المقابض -ج 
 فتحا عمى بساط الحركات االرضية االماميةدحرجة ال -د  

 ان عدم ثني الجذع لالمام االسفل عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى بساط الحركات االرضية يسبب في :  59
 اخذ وضع الجموس الطولي -ب                اخذ الجموس عمى االربع                       -ا  
 عدـ توازف الجسـ    -د                                       سقوط الجذع لمخمؼ        -ج  

في القسم التحضيري من حركة الغطس عمى بساط الحركات االرضية عند وصول الجسم الى مرحمة الطيران تكون الذراعان في  :5
 الوضع : 

 الجانبمائميف الى   -د        االسفؿ    مائميف الى  -ج        الخمؼ   الى  مائميف  -ب     مائميف الى االعمى    -ا  
 من االخطاء الشائعة عند اداء حركة الغطس عمى بساط الحركات االرضية :  61

     فرد الجسـ في اليواء مع ثني الركبتيف كامال  -ا 
 الذراعيف االرتقاء بكمتا القدميف مع ثني   -ب 
  ر  ثني الرأس الى الصدعدـ االرتقاء بقدـ واحدة مع  -ج 
 الى الصدر ثني الركبتيف كامال مع ثني الرأس -د  

باالرتكاز عمى اليدين عمى   يكون شكل الجسم عند وصول الالعب الى نقطة السكون االمامية اثناء اداءه لميارة المرجحة 62
 جياز المتوازي : 

                                      عمودي   -د                رجة مف الورؾ بزاوية منف -ج           مستقيما     -ب       بزاوية حادة مف الورؾ     -ا   
 ان الوضع الذي تبدا منو الحركة عمى جياز المتوازي اثناء اداء ميارة المرجحة باالرتكاز عمى اليدين ىو :  63

 لمقاطع داخال عمى اليديفاالرتكاز ا -ب                         االرتكاز المقاطع خارجا عمى اليديف  -ا 
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 االرتكاز الموازي عمى اليديف -د                                      االرتكاز داخال عمى اليديف -ج 
 ان المتطمبات االساسية التي يجب ان يطورىا الطالب الداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىي :  64

 يف والرجميف       فتقوية عضالت الك -ب                                  تقوية عضالت الظير والصدر    -ا  
 تقوية عضالت الكتفيف والصدر -د                تقوية عضالت اليديف والبطف                       -ج 

  :يان ضغط الذراعين كثيرا عمى العارضتين عند اداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىو سبب ف 65
 تقميؿ مدى المرجحة وثني الورؾ -ب     تقميؿ مدى المرجحة وتقوس الظير                    -ا 
 زيادة مدى المرجحة وتقوس الظير      -د      زيادة مدى المرجحة وثني الورؾ                        -ج 

 ياز المتوازي ىي :  ان اىم نقطة يجب مالحظتيا في اثناء اداء المرجحة العضدية عمى ج 66
    بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء الكبير في الذراعيف ثابتيف  -ا 
 بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء البسيط في الذراعيف ثابتيف       -ب 
      بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء الكبير في الرجميف ثابتيف -ج 
     البسيط في الرجميف ثابتيف بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء  -د  

 ان سير مركز ثقل الجسم في اثناء اداء الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي يكون فوق قاعدة االرتكاز أي فوق :  67
 عضديفاليديف وال -د                 اليديف والورؾ  -ج        اليديف والكتفيف          -ب         اليديف والظير      -ا 

 من االخطاء الشائعة عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي :  68
 مسؾ العارضتيف بقبضتيف بعدتيف عف الفخذيف -ب                     ثني الجذع وتكوره اثناء الدحرجة  -ا 
 ديف بسرعة قبؿ اف يصؿ الورؾ الى مستوى العارضتيفنقؿ الي -د                                 نشر المرفقيف جانبا      -ج 

 ىو :  ان من احد اسباب سقوط الكتفين والجذع داخل العارضتين عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي 69
 مستوى العارضتيف نقؿ اليديف بسرعة قبؿ اف يصؿ الورؾ الى  -ب                      عدـ نشر المرفقيف جانبا    -ا  
     عدـ فتح الورؾ مبكرا              -د                 ثني الجذع وتكوره اثناء الدحرجة    -ج 

 ان وقوف المساعد واضعا احدى يديو عمى الفخذ واالخرى تحت الظير ىي طريقة لمساعدة اداء  :6
 ميارة :  

 الوقوؼ عمى الراس -ب                       الدحرجة االمامية عمى بساط الحركات االرضية    -ا  
         الدحرجة الخمفية    -د                                 الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي  -ج   

 عند اداء الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي وحدوث انحناء في الظير فانو ناتج عن :  71
 دفع الراس الى االعمى   -ب                                          الصدر     ثني الراس الى -ا   
     ثني الورؾ الى الصدر -د                                              الذراعيف والرجميفدفع  -ج 

 ع اليد القريبة عمى : عند اداء ميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي تكون المساعدة عن طريق وض 72
                                الكتفيف واليد االخرى خمؼ الركبتيف  -ب                         االخرى اماـ الصدر          الفخذ واليد  -ا   
 درالراس واليد االخرى اماـ الص -د                       الفخذ واليد االخرى خمؼ الظير             -ج 

 ان من االخطاء الشائعة عند تنفيذ ميارة اليبوط من المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي ىي :  73
 المرجحة االمامية قوية وبمستوى العارضتيف   -ا 
 المرجحة االمامية ضعيفة وتحت مستوى العارضتيف -ب 
            المرجحة االمامية قوية وفوؽ مستوى العارضتيف  -ج 
 رجحة االمامية ضعيفة وبمستوى العارضتيفالم -د  
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ان  سبب قيام الالعب بدفع العارضة باحدى اليدين ونقميا مباشرة الى العارضة الثانية ووضعيا امام ذراع االرتكاز اثناء  74
 اليبوط االمامي عمى جياز المتوازي وذلك لكي يمر : 

                الرجميف باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضتيف -ب             باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضتيف  الراس  -ا 
 الجسـ باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضة الواحدة  -د            الورؾ باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضة الواحدة -ج

 ي ىو مسك المساعد بيده البعيدة :  من طرق المساعدة عند اداء ميارة اليبوط من المرجحة الخمفية عمى جياز المتواز  75
 رسن الطالب واليد القريبة تكوف تحت الظير                  -ا  
 عضد الطالب واليد القريبة تكوف تحت الصدر -ب 
      كتؼ الطالب واليد القريبة تكوف تحت البطف          -ج 
 ظير الطالب واليد القريبة تكوف تحت الرجؿ          -د  

 ان وضع اليدين وطبيعة نقل ثقل الجسم اثناءىما ىي من االمور التي يجب التركيز عمييا اثناء التعمم لميارة :       76
 اليبوط مف المرجحة الخمفية عمى جياز المتوازي -ب          المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي     -ا
 المرجحة عمى جياز حصاف المقابض -د        اليبوط عمى جياز حصاف المقابض          -ج

 في حركة االرتكاز السرجي عمى جياز حصان المقابض تكون الذراعان ممدودتين :  77
 والجذع مستقيما والورؾ بيف الرجميف  -ب                        والجذع مستقيما والورؾ بيف الذراعيف -ا 
 والظير مستقيما والورؾ بيف الذراعيف -د                      والظير مستقبما والورؾ بيف القبضتيف  -ج 

 من االخطاء الشائعة عند اداء مرجحة دخول وخروج لرجل اليمين واليسار عمى جياز حصان المقابض ىي :  78
 تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ عند ترؾ اليد لممقبض      -ا 
   ايقاؼ حركة مرجحة رجؿ الدخوؿ الى تحت مستوى سطح الحصاف    -ب 
                          ثني الذراعيف والرجميف   -ج 
 مرجحة الرجميف معا الى الجانب                -د  

في لحظة اجتياح رجل اليمين جسم الحصان عند اداء لميارة دخول وخروج لرجل اليمين واليسار عمى جياز حصان المقابض  79
  يكون مركز ثقل الجسم عمى :

 بيف الكتفيف -د        كمتا الذراعيف            -ج           الذراع اليسرى         -ب     منى       الذراع الي -ا 
 ان الوضع الذي تنتيي منو الحركة عند اداء ميارة اليبوط عمى جياز حصان المقابض ىو :   :7

   المواجو    الوقوؼ الموازي -ب                                     الوقوؼ المقاطع داخال       -ا 
 الوقوؼ المقاطع جانبا       -د                                         الوقوؼ الموازي خمفا    -ج 

لمحصول عمى مرجحة اكبر عند اداء اليبوط الى الجية الثانية عمى جياز حصان المقابض نعمل عمى مرجحة الرجمين من  81
 االرتكاز :  

 لخمفيا -د          االمامي             -ج               السرجي         -ب           ع داخال        المقاط -ا 
 
 
 
 
 
 



 بناء اختبار املعرفت املهاريت لبعض أجهزة اجلمناستك لطالب........

152 

 

 (5الممحق )
 اختبار المعرفة الميارية لبعض اجيزة الجمناستك بصورتو النيائييبين 

 اوال : اجب بكممة صح او خطا لكل من العبارات التالية 
 االجابة الفقرات  ت

  ان سبب احتياج حركة الميزان االمامي الى عضالت مشدودة وتوافق عضمي ناتج عن كبر قاعدة االرتكاز. 2
ان احسن طريقة لتصحيح خطا دفـع االكتـاف لالمـام اوتقـوس بـالظير عنـد اداء ميـارة  الوقـوف عمـى اليـدين ىـو الوقـوف  3

 عمى اليدين امام الزميل
 

س يجب ان يكون المرفقان لمخـارج مـع ثنـي الـذراعين قمـيال لممسـاعدة عمـى تثبيـت وضـع عند اداء ميارة الوقوف عمى الرا 4
 الجسم وعدم سقوطو الى االمام او لمخمف .

 

لغرض رفع الجسم وتحرير الراس عند اداء ميارة الدحرجة الخمفية عمى بساط الحركات االرضـية يـتم بـدفع االرض باليـدين  5
 كتفين تقريبا .عندما يصل مركز ثقل الجسم فوق ال

 

تكون المساعدة عند اداء ميارة الدحرجة المكورة الخمفية عن طريق وضع اليد البعيـدة اسـفل الـركبتين واليـد االخـرى فـوق  6
 .   الكتف

 

ان سبب ايقاف سير حركة الالعب عنـد اداء ميـارة الدحرجـة االماميـة فتحـا عمـى بسـاط الحركـات االرضـية ناتجـة عـن مـد  7
 .   الالركبتين كام

 

ان وضع يد خمف رقبة الطالب لتسـاعده عمـى ثنـي الـراس الـى الصـدر وكـذلك لتجنـب اصـطدام الـراس بـاالرض ىـي طريقـة  8
 لمساعدة اداء ميارة الغطس .

 

عمى اليدين   الذي يقود المرجحة عندما يكون الجسم في نقطة السكون الخمفية اثناء االداء لميارة المرجحة باالرتكازان    9
 .جياز المتوازي ىو الصدر  عمى

 

من طرق المساعدة لتعمم ميارة مرجحة دخول وخروج لرجل اليمين او اليسار عمى جياز حصان المقابض ىـي االسـتعانة  :
 بجياز العقمة .

 

  تمعب الجاذبية االرضية دورا في عدم توازن الجسم اثناء اداء ميارة الوقوف عمى اليدين . 21
اعدة عنــد اداء ميـارة الدحرجـة االماميـة فتحــا عمـى جيـاز المتـوازي ىــي لمسـاعدة الطالـب عمـى رفــع ان الغـرض مـن المسـ 22

 . الظير ووضعو فوق قاعدة االرتكاز
 

ان التدريب عمى الوقوف عمى الراس عمى الصندوق الخشبي او عمى االرض ىي احدى طرق تصحيح خطا الوقـوف عمـى  23
 الكتفين عمى جياز المتوازي .

 

ع الورك ووضعو فوق قاعـدة االرتكـاز وتثبيتـو فـي وضـع الوقـوف عمـى الكتفـين ىـو اليـدف االساسـي لمسـاعدة الطالـب رف 24
 عمى اداء ميارة الوقوف عمى الكتفين عمى جياز المتوازي .

 

ع خمفـا ان الوضع الذي تنتيي منو الحركـة عمـى جيـاز المتـوازي اثنـاء اليبـوط مـن المرجحـة االماميـة ىـو الوقـوف المقـاط 25
 خارجا .

 

ان اليدف من مساعدة الطالب عند اداء المرجحة لدخول وخروج لرجل اليمـين واليسـار عمـى جيـاز حصـان المقـابض ىـو  26
 . والورك امامان لمساعدة الطالب عمى مرجحة الرجمي

 

 ثانيا : اختر االجابة الصحيحة وذلك بوضع دائرة حول حرف االجابة الصحيحة
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 الفقرات  ت
 ن توازن القسم العموي من الجسم عند اداء حركة الميزان االمامي ناتج عن : ا 27

              خفض الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف -ب           وبانحراؼ وىما ممدودتاف  الجانبيف الذراعيف الى  مد -ا  
 رفع الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف -د            الذراعيف الى الجانبيف وبانحراؼ وىما ممدودتاف   ثني -ج 

 ان من بعض االخطاء الشائعة عند اداء ميارة الوقوف عمى اليدين ىي : 28
        لمداخؿ  الكتفاف اماـ قاعدة االرتكاز واتجاه االصابع -ا 
      لمخارج        الكتفاف فوؽ قاعدة االرتكاز واتجاه االصابع  -ب 
        لورؾالكتفاف اماـ قاعدة االرتكاز وشد في مفصؿ ا -ج 
        الكتفاف فوؽ قاعدة االرتكاز وشد في عضالت البطف والظير -د  

 اثناء اداء ميارة الوقوف عمى اليدين يقطع الجسم :  29
 ثالثة ارباع الدائرة -د                        نصؼ دائرة -ج                 دورة كاممة     -ب            ربع دائرة        -ا 

الجسم  تثبيتان وضع مركز ثقل الجسم فوق قاعدة االرتكاز وشد جميع عضالت الجسم وخاصة العضالت الكبيرة لمورك ىي طريقة ل :2
 عند اداء ميارة : 

 وقوؼ عمى اليديفال -ب             االرتكاز االمامي عمى جياز حصاف المقابض                 -ا  
 الدحرجة االمامية -د                المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي                          -ج  

 يكون مركز ثقل الجسم عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس :  31
                   االمنتصؼ تمام عمى -د               عمى قمة الراس -ج         عمى جبية الراس       -ب          عمى الذراعيف      -ا 

 من طرق المساعدة عند اداء ميارة الوقوف عمى الراس ىي وضع اليد القريبة :  32
 عمى الراس واالخرى  اماـ الرجميف  -ب                عمى الصدر واالخرى خمؼ الرجميف                   -ا  
 عمى الرجميف واالخرى خمؼ الظير -د                      ماـ الرجميف                 عمى الكتفيف واالخرى ا -ج 

    : ان وجود عضالت خمف الفخذ طويمة وقوية وكذلك مرونة مفصل الورك من االمور الميمة واالساسية التي تعتمد عمييا ميارة  33
 المرجحة عمى جياز المتوازي -ب                    الدحرجة الخمفية عمى بساط الحركات االرضية -ا 
 االمامية فتحا عمى بساط الحركات االرضيةدحرجة ال -د                       االرتكاز السرجي عمى جياز حصاف المقابض -ج

 :  ان عدم ثني الجذع لالمام االسفل عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى بساط الحركات االرضية يسبب في 34
 اخذ وضع الجموس الطولي -ب                    اخذ الجموس عمى االربع                      -ا 
 عدـ توازف الجسـ    -د                      سقوط الجذع لمخمؼ                            -ج 

الجسم الى مرحمة الطيران تكون الذراعان في في القسم التحضيري من حركة الغطس عمى بساط الحركات االرضية عند وصول  35
 الوضع : 

          الجانب مائميف الى   -د           مائميف الى االسفؿ -ج            الخمؼ  الى  مائميف  -ب         مائميف الى االعمى    -ا
 من االخطاء الشائعة عند اداء حركة الغطس عمى بساط الحركات االرضية :  36

 الذراعيف االرتقاء بكمتا القدميف مع ثني   -ب                       د الجسـ في اليواء مع ثني الركبتيف كامالفر   -ا 
 الى الصدر ثني الركبتيف كامال مع ثني الرأس -د               ثني الرأس الى الصدر  عدـ االرتقاء بقدـ واحدة مع  -ج 

باالرتكاز عمى اليدين عمى جياز   نقطة السكون االمامية اثناء اداءه لميارة المرجحة يكون شكل الجسم عند وصول الالعب الى 37
 المتوازي : 

 عمودي -د               بزاوية منفرجة مف الورؾ    -ج                 مستقيما  -ب           بزاوية حادة مف الورؾ     -ا
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 توازي اثناء اداء ميارة المرجحة باالرتكاز عمى اليدين ىو : ان الوضع الذي تبدا منو الحركة عمى جياز الم 38
 االرتكاز المقاطع داخال عمى اليديف -ب                             االرتكاز المقاطع خارجا عمى اليديف  -ا 
 ى اليديفاالرتكاز الموازي عم -د                                           االرتكاز داخال عمى اليديف -ج 

 ان المتطمبات االساسية التي يجب ان يطورىا الطالب الداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىي :  39
يف والرجميف                                                  فتقوية عضالت الك -ب                          تقوية عضالت الظير والصدر           -ا  
 تقوية عضالت الكتفيف والصدر -د                 تقوية عضالت اليديف والبطف                      -ج 

  :ان ضغط الذراعين كثيرا عمى العارضتين عند اداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىو سبب في :3
 تقميؿ مدى المرجحة وثني الورؾ -ب               تقميؿ مدى المرجحة وتقوس الظير                    -ا 
 زيادة مدى المرجحة وتقوس الظير     -د                 زيادة مدى المرجحة وثني الورؾ                         -ج 

 ان اىم نقطة يجب مالحظتيا في اثناء اداء المرجحة العضدية عمى جياز المتوازي ىي :   41
    ثناء الكبير في الذراعيف ثابتيف بقاء القبضتيف باليديف واالن -ا 
 بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء البسيط في الذراعيف ثابتيف       -ب 
      بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء الكبير في الرجميف ثابتيف -ج 
     بقاء القبضتيف باليديف واالنثناء البسيط في الرجميف ثابتيف  -د  

 جسم في اثناء اداء الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي يكون فوق قاعدة االرتكاز أي فوق : ان سير مركز ثقل ال 42
 اليديف والعضديف -د               اليديف والورؾ  -ج            اليديف والكتفيف          -ب             اليديف والظير       -ا

 لدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي : من االخطاء الشائعة عند اداء ميارة ا 43
 مسؾ العارضتيف بقبضتيف بعدتيف عف الفخذيف -ب                         ثني الجذع وتكوره اثناء الدحرجة  -ا 
 العارضتيفنقؿ اليديف بسرعة قبؿ اف يصؿ الورؾ الى مستوى  -د                                    نشر المرفقيف جانبا        -ج

 ىو :  ان من احد اسباب سقوط الكتفين والجذع داخل العارضتين عند اداء ميارة الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي 44
 نقؿ اليديف بسرعة قبؿ اف يصؿ الورؾ الى مستوى العارضتيف -ب                                  عدـ نشر المرفقيف جانبا    -ا 
 عدـ فتح الورؾ مبكرا -د              ذع وتكوره اثناء الدحرجة                   ثني الج -ج

 ان وقوف المساعد واضعا احدى يديو عمى الفخذ واالخرى تحت الظير ىي طريقة لمساعدة اداء ميارة :   45
 عمى الراس الوقوؼ -ب          الدحرجة االمامية عمى بساط الحركات االرضية                  -ا 
         الدحرجة الخمفية    -د                                  الدحرجة االمامية فتحا عمى جياز المتوازي  -ج 

 ان من االخطاء الشائعة عند تنفيذ ميارة اليبوط من المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي ىي :  46
 المرجحة االمامية ضعيفة وتحت مستوى العارضتيف -ب                      المرجحة االمامية قوية وبمستوى العارضتيف   -ا 
         المرجحة االمامية ضعيفة وبمستوى العارضتيف -د                      المرجحة االمامية قوية وفوؽ مستوى العارضتيف  -ج 

ى العارضة الثانية ووضعيا امام ذراع االرتكاز اثناء اليبوط ان  سبب قيام الالعب بدفع العارضة باحدى اليدين ونقميا مباشرة ال 47
 االمامي عمى جياز المتوازي وذلك لكي يمر : 

               الرجميف باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضتيف   -ب                     باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضتيف  الراس  -ا 
        الجسـ باالرتكاز عمى اليديف عمى العارضة الواحدة   -د                   يف عمى العارضة الواحدة الورؾ باالرتكاز عمى اليد -ج 

 من طرق المساعدة عند اداء ميارة اليبوط من المرجحة الخمفية عمى جياز المتوازي ىو مسك المساعد بيده البعيدة :   48
           عضد الطالب واليد القريبة تكوف تحت الصدر -ب                    رسن الطالب واليد القريبة تكوف تحت الظير  -ا  
 ظير الطالب واليد القريبة تكوف تحت الرجؿ          -د                كتؼ الطالب واليد القريبة تكوف تحت البطف          -ج 

 تي يجب التركيز عمييا اثناء التعمم لميارة :      ان وضع اليدين وطبيعة نقل ثقل الجسم اثناءىما ىي من االمور ال 49
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 اليبوط مف المرجحة الخمفية عمى جياز المتوازي -ب                         المرجحة االمامية عمى جياز المتوازي     -ا
 ابضالمرجحة عمى جياز حصاف المق -د                          اليبوط عمى جياز حصاف المقابض         -ج

 في حركة االرتكاز السرجي عمى جياز حصان المقابض تكون الذراعان ممدودتين :  :4
 والجذع مستقيما والورؾ بيف الرجميف  -ب                                     والجذع مستقيما والورؾ بيف الذراعيف -ا
 والظير مستقيما والورؾ بيف الذراعيف -د                                       والظير مستقبما والورؾ بيف القبضتيف  -ج

 من االخطاء الشائعة عند اداء مرجحة دخول وخروج لرجل اليمين واليسار عمى جياز حصان المقابض ىي :  51
    تحويؿ مركز ثقؿ الجسـ عند ترؾ اليد لممقبض    -ا 
    ايقاؼ حركة مرجحة رجؿ الدخوؿ الى تحت مستوى سطح الحصاف   -ب
                              ثني الذراعيف والرجميف   -ج 
    مرجحة الرجميف معا الى الجانب                -د 

 ان الوضع الذي تنتيي منو الحركة عند اداء ميارة اليبوط عمى جياز حصان المقابض ىو :   52
    المواجو    الوقوؼ الموازي -ب                                            الوقوؼ المقاطع داخال       -ا 
 الوقوؼ المقاطع جانبا       -د                                                     الوقوؼ الموازي خمفا    -ج 

جمين من مى مرجحة الر لمحصول عمى مرجحة اكبر عند اداء اليبوط الى الجية الثانية عمى جياز حصان المقابض نعمل ع 53
 : االرتكاز

 لخمفيا -د                 االمامي        -ج                   السرجي         -ب             المقاطع داخال          -ا 
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