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 .برنامج تقويمي لقياس فاعلية درس التربية الرياضية في المدارس االبتدائية  : الكلمات المفتاحية 

 

 مستخلص البحث

قددوي  ادام مملدد  التربيددة الرياضددية فددي المدددارس وتقندديم مقيدداس لت تصددمي هدددا الث ددل  الدد         

، تصمي  وتقنيم مقياس لتقوي  مستوى درس التربيدة الرياضدية فدي المددارس االبتدائيدة ، مع االبتدائية 

، مدع  تصدمي  وتقنديم مقيداس لتقدوي  ادام الت ميدد فدي درس التربيدة الرياضدية فدي المددارس االبتدائيدةو

استخدم  ، وة الرياضية في المدارس االبتدائية وفق الثرنامج المصم  التمرا عل  فاعلية درس التربي

تدد  ايتيددار عينددة و ،الثاحددل المددنلج الوبددسي بااسددلو  المسدد ي لم ئمتددش لثيمددة حدد  م دد لة الث ددل 

تلميد مدم ت ميدد ( 5493)ممل ( 011)مدرسة ابتدائية( 011)} الث ل بالطريقة الممدية وت ونت مم 

} مددوم مدددارس ومملمددي وت ميددد م افرددة اانثددار االبتدائيددة الثددال  عددددها مددم م { الصددا السددادس 

علدد  التددوالي ، وبدددل  يدد لت عينددة الث ددل نسددثة { تلميددد ( 14151)مملدد ( 041)مدرسددة ( 0011)

، واسدددتنتج الثاحدددل   علددد  التدددوالي { %( 057134%()007153%(  )07015)} مئويدددة مقددددارها 

، المدارس االبتدائية لم افرة االنثار عل  وفدق االسدتمارا المقترحدة تقيي  مملمو التربية الرياضية في 

درس التربية الرياضية  في المدارس االبتدائيدة لم افردة االنثدار علد  وفدق االسدتمارا  مع تقييمل  في

، تقيي  ادام الط   في المدارس االبتدائيدة لم افردة االنثدار وفدق االسدتماراق المقترحدة ، والمقترحة 

التمدرا  ،وجدرىتقيدي  مسدتوى الت ليد اق الرياضدية فدي المددارس االبتدائيدة لم افردة االنثدار ت   مع

علد  مسددتوى فاعليددة درس التربيددة الرياضددية فددي المددارس االبتدائيددة فددي م افرددة االنثددار علدد  وفددق 

م الثاحل مدم المختصديم فدي وةارا التربيدة ، االلد  واوب  ،المنل ية الملمية للمؤسساق التمليمية 

وتقيي  االستماراق المقترحة في الث ل ، و م انية اعتمادها في تقيي  درس التربية الرياضية للمدارس 

االبتدائية في باقي الم افراق ، للوبول  ل  تقيي  عام ويام  عل  وفق المنل ية الملميدة للمؤسسداق 

 .التمليمية ، ووضع ال لول في حالة وجود اي يل  او ضما 
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Design and codify on evaluation program to measure the effectiveness of 

physical education lesson in primary schools according to the scientific 

methodology of educational institutions 

By: Dr. Amer Azeez Jawad 

Training Physiologist / the open educational college – Anbar 

Abstract 

. Summary of the research The aim of the research is to design and 

standardize a scale to evaluate the performance of the physical education 

teacher in primary schools, with the design and standardization of a scale to 

evaluate the level of the physical education lesson in primary schools, and to 

design and standardize a scale to evaluate the performance of students in the 

physical education lesson in primary schools, while identifying the 

effectiveness of the physical education lesson in Primary schools according 

to the designed program, and the researcher used the descriptive approach in 

the survey method to suit the nature of solving the research problem, and the 

research sample was chosen in a deliberate way and consisted of {(100) 

primary schools (100) teachers (3945) students from the sixth grade 

students} from a total of schools and teachers And the pupils of Anbar 

Governorate, which numbered { (1127) schools (890) teachers (29,730) 

students} respectively, and thus the research sample constituted a percentage 

of { (8.873%) (11.235%) (13.269%) } respectively, and the researcher 

concluded an evaluation Physical education teachers in primary schools in 

Anbar Governorate according to the proposed form, with their evaluation of 

the physical education lesson in primary schools in Anbar Governorate 

according to the proposed form, and evaluating students’ performance in 

schools The primary school of Anbar Governorate according to the proposed 

forms, with an assessment of the level of sports equipment in primary 

schools in Anbar Governorate. The proposed forms in the research, and the 

possibility of adopting them in evaluating the physical education lesson for 

primary schools in the rest of the governorates, to reach a general and 

comprehensive evaluation according to the scientific methodology of 

educational institutions, and to develop solutions in the event of any defect 

or weakness.  

Keywords: an evaluation program to measure the effectiveness of a physical 

education lesson in primary schools 
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ولالفصل األ  

 :التعريف بالبحث  – 2

 : مقدمة البحث وأهميته 2 – 2

لقد اجمع ال ثير مم الخثرام والمختصيم في ال وانب التربوية عل  ان تقدم او تخلا الم تمماق 

لش ارتثال وثيق بالمملية التمليمية، التي تلدا  ل  تربية اافدراد و عدداده  للقيدام بدادوار اي ابيدة تخددم 

وتمد التربية الرياضدية . مواجلة الصموباق التي قد تواجلل  في حياتل  المملية  الم تمع ، فض  عم

مم اان طة اإلنسانية التي ابثح للا م انة متمي ا في وجدان الناس عل  مختلدا اعمداره  وثقافداتل  

واليددافل  ، وت تدد  اان ددطة الرياضددية م انددة بددارةا فددي الثددرامج المدرسددية يصوبددا فددي المدددارس 

ئية ، فثالرغ  مم سلولتلا الراهرية  ال انلا ت وي ال ثير مم التمقيداق انلا تتمام  مع اليداا االبتدا

ب رية غير مت انسة ذاق ميدول وات اهداق متثايندة وهددا مدا ي ملندا نواطدب التطدوراق ال ابدلة علد  

 لدد   المسددتوى المددالمي فددي الم ددال التربددوي ونثت ددر طدد  مددا يددت ئ  مددع مسددتوى هدددا التطددور للوبددول

ااهدداا المددراد ت قيقلددا ، لدددا فددان ملدام المملدد  لدد  تمددد مقتصددرا علد  الدددور التقليدددي بدد  ي ددب عليددش 

االبت ار والت ديد لترغيب اطثر عددد مدم الت ميدد فدي ممارسدة الن دال الرياضدي ، وادائدش علد  اسد  

 .علمية تضمم االستمرار وموابلة التمل  

اق حديثددة فددي الم ددال التربددوي  ذ يددلدق بددرامج توجلدد( المددراا الم يدد )وظلددرق فددي بلدددنا 

التدري  في السنواق ااييرا تطوراق عدا يملت ااهداا والطرائق وااساليب ال ديثدة المسدتخدمة 

في التمل ، والتدي ت مد  المدامليم فدي الم دال التربدوي يمتل دون المديدد مدم االسدتراتي ياق السمالدة فدي 

تتناسددب مددع مسددتوى ت ميددده  ل ددي يددؤدوا رسددالتل  الملنيددة لرائددق التدددري  وايتيددار الطريقددة التددي 

 .والتربوية عل  الوجش ااطم  

يمد التقوي  في الم ال الرياضي مدم ااسداليب التربويدة الناج دة التدي تسداعد المملد  فدي التمدرا 

علد  المملومدداق وال قددائق التددي تتملدق بالتلميددد والممليددة التمليميددة يدانلا يددان يطددة الدددرس ولرائددق 

التدري  ، وان استمرارية المنلاج الدراسدي للتربيدة الرياضدية يخضدع  لد  التخطديب المسدثق والتقيدي  

المتواب  الدي يلدا  ل  ممرفة تطور الصساق الثدنية للتلميد واطتسابش للملاراق والقدراق ال رطيدة 

ي  دا لندا نقدال ، طدل  تطوير مادا الدرس بمدا يتناسدب مدع مسدتوى الت ميدد ، فضد  عدم  ن التقدوي  

القوا او الضما في الم االق طافة مما ي ملنا نمضد مواقع القدوا ونت فد  نقدال الضدما عدم لريدق 

 .تص يح اايطام التي ارت ثلا التلميد وهدا ما يؤدي  ل  رفع مستواه الملاري والممرفي 

، الت ليدد  ، التصددنيا ) ن عمليددة التقددوي  تخدددم اهددداا طثيددرا فددي م ددال التربيددة الرياضددية منلددا 

، لدا تمد عملية التقدوي  حتميدة ومصداحثة للممليدة التمليميدة ( اإلرياد ، تس ي  التقدم ، ت سيم الثرامج

في جميع يطواتلا ، ومم هندا ت مدم اهميدة الث دل فدي تصدمي  وتقنديم برندامج لتقدوي  المملد  والددرس 

رياضددية فددي المدددارس االبتدائيددة والتلميددد طددي ت ددون ممددايير ثابتددة لل  دد  علدد  فاعليددة درس التربيددة ال

ومدى اقترابش او ابتماده عم ااهداا المرسومة والم ددا مم قثد  وةارا التربيدة واإلريداد والتوجيدش 

 .و ي اد ال لول للم اط  الملمية والتمليمية التي قد تواجش درس التربية الرياضية 
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 :مشكلة البحث  1 – 2

م ةمة لمملية التملي  والتمل  ، ومع تمدد لرائق التمل  يثثت التقدوي    ن عملية التقوي  ت ون دائما        

ضرورا استخدامش وذل  مم اج  الوقوا عل  مدى التقدم ول ي ي ون قوا دافمة للممل  تمد ة قدراتدش 

 .السابقة 

ويم م للثاحل اإليارا هنا  ل  ان ضما درس التربيدة الرياضدية وانخسداد ادام المملمديم والت ميدد 

ي مدارسدنا ، يم دم ان ي دون بسدثب عوامد  طثيدرا ومدم بينلدا قصدور عمليدة التقدوي  ، والتدي ت دري ف

 ذ انلا تمتمدد علد  اسداليب قديمدة وغيدر م ديدة ، وترت د  فدي طثيدر مدم . بال    الدي هي عليش اآلن 

لقدد الحد  و( الم درا المقدوم ، ومملد  التربيدة الرياضدية ) ااحيان  ل  االرت ال والم وائية مم قث  

- :الثاحل مم ي ل عملش في الوسب التربوي لمدا لويلة ما يأتي 

 .عدم وجود مميار موضوعي م دد يستدل  ليش الم رفون لتقوي  ممل  التربية الرياضية .0

 .عدم وجود مميار م دد لتقدير درجة التلميد في درس التربية الرياضية  .1

س التربية الرياضية ، يمرفدون مدم ي للدا ندواحي القدوا عدم وجود رؤية م ددا للت ميد ي ل در .5

 والضما في ادائل  

ومم هدا تثلورق م  لة الث ل ال الي في قياس ومراقثة فاعلية درس التربية الرياضية فدي المددارس 

االبتدائية ، مم ي ل تصمي  وتقنيم برنامج تقويمي وفق ااس  الملمية ، ل ي يدتم م المسدؤوليم مدم 

جددراماق التددي ت سدد  ال ددد مددم تدددني مخرجدداق الممليددة التمليميددة للمملمدديم والت ميددد ، ورفددع اتخدداذ اإل

 .مستوى درس التربية الرياضية 

 :أهداف البحث  0 – 2

 .تصمي  وتقنيم مقياس لتقوي  ادام ممل  التربية الرياضية في المدارس االبتدائية  .0

 .ة الرياضية في المدارس االبتدائية تصمي  وتقنيم مقياس لتقوي  مستوى درس التربي .1

 .تصمي  وتقنيم مقياس لتقوي  ادام الت ميد في درس التربية الرياضية في المدارس االبتدائية  .5

 .التمرا عل  فاعلية درس التربية الرياضية في المدارس االبتدائية وفق الثرنامج المصم  .9

 :مجاالت البحث  4 – 2

مملمو التربية الرياضية وت ميدد الصدا السدادس فدي بمدد المددارس  :المجال البشري  2 – 5 – 2

 .االبتدائية  اقضيش م افرة اانثار 

 .  1100/  1/  0  ل  1101/  4/  0لمدا مم ل :المجال الزماني  1 – 5 – 2

 . ساحاق وم عب المدارس قيد الدراسة  :المجال المكاني  0 – 5 – 2

 :تحديد المصطلحات  2-5

 :البرنامج التقويمي لدرس التربية الرياضية ويشمل 0-5-2
(2)

  

 .ت ديد ااهداا  -     

 .ت ديد وسائ  القياس -     

 .تطثيق وسائ  القياس -     

 .تنري  وسائ  القياس -    

 

                                                

القاهرا، دار الس ر المربي، ،0، لالتربية الرياضيةلرا تدري  ةينب علي عمر وغادا ج ل عثد ال  ي ؛  (0

 193، ص1110



 

 

 

 
 
 

 

101 

 P- ISSN:2074 – 9465  (116) لىإ( 97) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/21/1312) نيوالعشرالث الث العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية ر للعلوم البدنية والمجلة جامعة االنبا

: منل ية تقوي  درس التربية الرياضية في المؤسساق التمليمية وي م  0-3-1
(0)

  

 (اإلجراماق التمليمية )تقوي  ادام الممل   -     

 (تقوي  مستوى الت ميد ) تقوي  ادام الت ميد  -     

 تقوي  فمالية الثرنامج التدريسي  -     

 الفصل الثاني

 :البحث وإجراءاته الميدانية  يةـ منهج 1

 :منهج البحث  2 – 0

 .ل استخدم الثاحل المنلج الوبسي بااسلو  المس ي لم ئمتش لثيمة ح  م  لة الث 

 :عينة البحث  1ـ  0

( 011)مدرسددددة ابتدائيددددة( 011)} تدددد  ايتيددددار عينددددة الث ددددل بالطريقددددة الممديددددة وت ونددددت مددددم 

مم م موم مدارس ومملمي وت ميد م افرة اانثار { تلميد مم ت ميد الصا السادس ( 5493)ممل 

تددوالي ، وبدددل  علدد  ال{ تلميددد ( 14151)مملدد ( 041)مدرسددة ( 0011)} االبتدائيددة الثددال  عددددها 

عل  التوالي { %( 057134%()007153%(  )07015)} ي لت عينة الث ل نسثة مئوية مقدارها 

مدرسة مم ( 51)} وقــــد توةعت المدارس المختارا عل  اغلب اقضية م افرة اانثار بواقـــــــع . 

مدرسدة مددم ( 01)مدرسدة مدم قضدام الخالديدة( 11)مدرسدة مدم قضدام السلوجددة( 11)قضدام الرمدادي

 .{ ( راوه)مدرسة مم قضام ( 01)مدرسة مم قضام حديثة( 01)قضام هيت

 :الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  0ـ  1

استتتتتالبا ا الوتتتتتا ا استتتتتلعا ا بللستتتتتام  دبتتتتتب ا بلألابتتتتتلل قل بتتتتتتل   ا ل ا تتتتتم اا دلا تتتتتم اا ب تتتتتلا ل  
 .ا  م ا اي اخ م ع للل ا اوا عل  اطا  ه ا شخت م ، فض  عن اسالبلا ا دهزة اا  اال ا ض  

 :تصميم البرنامج  4ـ  1

قام الثاحل بتصمي  الثرنامج قيد الدراسة بمد االل م عل  الدراساق التربوية ال ديثة التي تواطب 

التطددوراق ال ثيددرا فددي الممليددة التمليميددة علدد  المسددتوى المددالمي فددي م دداالق التربيددة الثدنيددة وعلددوم 

ائق التدري  والقياس والتقدوي  ، فضد  عدم الد م الثاحدل علد  م موعدة مدم ممدايير الرياضة ولر

التقددوي  الخابددة بالمنل يددة الملميددة للمؤسسدداق التمليميددة ، وقددد راعدد  الثاحددل عنددد بددياغة فقددراق 

 :الثرنامج ما يأتي 

 .ان ت ون فقراق االيتثار واض ة وال لث  فيلا  .0

 . ان تقي  ااهداا التي وضمت مم اجللا .1

 .ان ت ون ااسئلة والثدائ  مناسثة لمستوى عيناق الث ل  .5

 .س مة ااسئلة مم الناحية اللغوية  .9

 .ان ت ون الثدائ  مناسثة وواض ة الممن   .3

وطانددت الغايددة مددم تصددمي  هدددا الثرنددامج الوقددوا عنددد فاعليددة درس التربيددة الرياضددية فددي المدددارس 

را بصورا دقيقدة علد  مسدتوى مملمدي االيتصداص وبمدد االبتدائية التي ستتيح لنا نتائ لا مم التم

                                                

القاهرا ، مرط  ال تا  للن ر ،  ، 0، ل دينامي ية تدري  التربية الرياضية؛ م مود عثد ال لي  عثد ال ري  ( 0

 . 541ص  ،1113



 

 

 

 
 
 

 

102 

 P- ISSN:2074 – 9465  (116) لىإ( 97) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/21/1312) نيوالعشرالث الث العدد  – خامسالمجلد ال –رياضية ر للعلوم البدنية والمجلة جامعة االنبا

قدراق الت ميد وتقيديمل  بصدورا دقيقدة ، فضد  عدم تدأثير الم عدب واادواق وااجلد ا علد  ن دا  

 .الممل  والت ميد بإيراج درس التربية الرياضية بأفض  بورا 

 :التجربة االستطالعية  5ـ  1

الثرنددامج فددي بدديغتلا ااوليددة علدد  مدددارس مددم اجددرى الثاحددل ت ربددة اسددتط عية اليتثدداراق 

 :، وطان اللدا منلا { تلميد ( 013)مملميم ، ( 01)مدارس ، ( 3)} يارج عينة الث ل بواقع 

 .ت ديد فل  الممل  والت ميد لسقراق مقايي  الثرنامج والتمليماق الخابة بلا  .0

ع المسدتوى الممدري والمقلدي التمرا عل  م ئمة االيتثاراق الثدنية والملاريدة والممرفيدة مد .1

 .لدى الت ميد 

 .الت قق مم بدا وثثاق االيتثاراق  .5

ت لي  اسئلة االيتثار وت ديد ااسئلة وااليتثاراق التي ال تت ئ  مع فل  وقدراق عينة الث ل  .9

 :تقنين البرنامج  6ـ  1

الرداهري  بمد استخراج نتائج الت ربة االسدتط عية تد  عدم لريدق تلد  النتدائج ت قيدق الصددا

ل د  مقيدداس فيمددا تد  ت قيددق بدددا الم تددوى عدم لريددق عرضددلا علدد  م موعدة مددم المختصدديم
 

فددي 

م دداالق الدراسددة قيددد الث ددل ايددد صرائلدد  فددي بدد حية الممددايير والسقددراق ل دد  مقيدداس علدد  حدددا 

 :وب حية وضوحلا وبياغتلا اللغوية، وطانت اه  م حراق المختصيم 

 .الث ل  ااسئلة ياملة لت قيق اهداا .0

 .توحيد المصطل اق ل   مقياس  .1

 .بمد ااسئلة ب اجة  ل   عادا بياغة  .5

وبنام علد  هدده الم حرداق اجدرى الثاحدل التمددي ق ال ةمدة ل د  مقيداس و يراجلدا بصديغتلا 

 .النلائية التي لثقت عل  عينة الث ل الرئيسة 

ثد  اسدتخدم ممادلدة الت  ئدة ( بيرسدم)استخدم الثاحل الستخراج ثثداق االيتثدار ممامد  االرتثدال 

وذلدد  بإي دداد مممدد  االرتثددال بدديم م مددوم السقددراق ال وجيددة وم مددوم ( سددثيرمان بددراون)النصددسية 

السقراق السردية ، وفقا للممادلة اآلتية
(0)

 : 

 ر ممام  ارتثال بيرسم. ثثاق االيتثار : ث :   ذ ان . ر    +  0/ ر  1= ث                

، ولمقيداس تقيدي  الددرس ( 1703)ارتثال بيرسون طانت قيمتش لمقياس تقيدي  المملد  وب سا  ممام     

(1705. ) 

 .عل  التوالي ( 1741)، ( 1741( = )ث)وعل  ذل  فان قيمة 

 .وهدا يثيم ان االيتثار يتمتع بدرجة عالية مم الثثاق وب حية الثرنامج لتقيي  الممل  والدرس 

ميد فاعتمد الثاحل عل  يثرتش في الم اليم التربوي والرياضي طما اما بالنسثة لمقياس تقيي  الت 

تدد  عرضددش علدد  م موعددة مددم المختصدديم الددديم اجممددوا علدد  ان االيتثدداراق الموضددوعة تقددي  

فضددد  عدددم  ن . المتغيدددراق الوجدانيدددة والثدنيدددة والملاريدددة والممرفيدددة لميندددة الث دددل بصدددورا دقيقدددة 

 .ئمة لمينة الث ل ايتثاراتش جميملا طانت مقننة وم 

 

 

                                                

ميسددرا للن ددر والتوةيددع عمددان ، دار ال: ) 5، ل القيدداس والتقددوي  فددي التربيددة وعلدد  الددنس سددامي م مددد مل دد  ؛  (0)

 . 131، ص ( 1113والطثاعة، 
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 :البرنامج التقويمي  7ـ  1

بمد استخراج بدا وثثاق االيتثاراق ت  هي لت الثرنامج بصديغتش النلائيدة وتطثيقلدا علد  عيندة 

 : الث ل ، وطانت طااتي 

 ( : 0)مقياس تقيي  الممل  مل ق : اوال 

سؤال بواقع ( 13)ل   ذ احتوى هدا المقياس ع( 011 –بسر )تتراو  درجاق هدا المقياس بيم 

 9)واعطيدت درجداق ل د  بددي  ( ممتاة ، جيد جدا ، جيد ، متوسب ، ضميا)يم  بدائ  ل   سؤال 

 :عل  التوالي ، وقس  مقياس تقوي  الممل   ل  اربمة م اور هي ( ، بسر 0،  1،  5، 

 .اسئلة ( 9)تضمنت : الصساق ال خصية  .0

 . لة اسئ( 1)تضمنت : ملاراق التدري  وضثب الصا   .1

 . اسئلة ( 3)تضمنت : ملاراق االتصال  .5

 . اسئلة ( 0)تضمم : الدرس  .9

 ( :1)مقياس تقيي  درس التربية الرياضية ، مل ق : ثانيا 

احتوى هدا المقياس عل  م موعة مم ااسئلة التي وجدها الثاحل واطدها المختصون بأنلا م ئمة   

والت ميدد ، وتتدراو  درجداق هددا المقيداس بديم إليراج درس تربية رياضية مت امد  مدم قثد  المملد  

بدرجدة طثيدرا )سؤال بواقع يم  بدائ  ل   سؤال ( 11) ذ احتوى هدا المقياس عل  ( 011 –بسر )

واعطيدت درجداق ل د  بددي  ( جدا ، بدرجة طثيرا ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قليلة ، بدرجة قليلة جددا

 .عل  التوالي ( 0،  1،  5،  9،  3)

 ( :5)الخابة بالطلثة ، مل ق ( للمواظثة والم ارطة) ودرجة ( مورفولوجية)استمارا قياساق  :ثالثا 

درجاق  ل  المواظثة والسدلو  ( 3)، واعطيت ( 011 –بسر )تتراو  درجاق هدا المقياس بيم 

 .، بينما ت  تقسي  الدرجاق الثاقية في استمارا تس ي  يابة 

 :الخاص بايتثاراق الط   وينقس   ل  اربع م اور هي  (3)و( 3)و( 9)و( 5)مل ق :  رابما  

تضمم هدا الم ور قياس م موعة مم ااهداا الوجدانيدة لددى الطالدب منلدا :  األهداف الوجدانية .0

استمداد التلميد لت اوة الصموباق في اثنام الدرس ، ال ماس وبدل ال لد ، ت  يع التلميدد ل م ئدش ، )

( 11)، واعطيت للدا االيتثدار ( نس ، الت    بانسماالتش في اثنام المنافسةاستمداد التلميد عل  ضثب ال

 .  درجاق ل   ايتثار( 3)درجة مقسمة  ل  

السرعة ال رطية ، )تضمم هدا الم ور ستة ايتثاراق بدنية مقننة تقي  :  اختبارات اللياقة البدنية .1

لددرجليم ، مطاولددة القددوا لمضدد ق القددوا القصددوى لمضدد ق الدددراعيم ، القددوا االنس اريددة لمضدد ق ا

( 3)درجدددة مقسددمة  لددد  ( 51)، واعطيدددت للددده االيتثدداراق ( الددثطم ، المرونددة ، مطاولدددة السددرعة

مل دق رقد  . درجاق ل   ايتثار ، وت  تس ي  الدرجاق التي ي ص  عليلا التلميد في استمارا يابدة 

(3) 

لدداراق حرطيددة لددثمد السماليدداق احتددوى هدددا الم ددور علدد  ايتثدداراق م:  االختبااارات المهاريااة .5

، واعطيددت للددده ( المددا  القددوى ، ال مناسددت  ، طددرا القدددم ، ال ددرا الطددائرا ، طددرا السددلة)الرياضددية 

 . درجاق ل   ايتثار ( 3)درجة مقسمة  ل  ( 13)االيتثاراق 

 التددطر، السلد ، التطثيدق،)تضمم هدا الم ور قيداس بمدد ااهدداا الممرفيدة :  األهداف المعرفية .9

درجداق ل د  ايتثدار،  ذ يدت  احتسدا  ( 3)درجة مقسمة  لد ( 11)واعطيت للده االيتثاراق(  الت لي 
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واسددتمارا للدددرجاق النلائيددة . درجداق هدددا الم ددور عددم لريددق ايتثدداراق ت ريريدة او يددسوية مل ددق 

 (3)مل ق رق  

ل سددتسادا ( 1)وقدام الثاحددل باسدت داث اسددتمارا يابدة بدداادواق والت ليد اق الرياضددية ، مل دق 

منلا في الث ل قيد الدراسة للتمرا عل  المموقداق التدي تواجدش المملد  والت ميدد يد ل درس التربيدة 

الرياضية ، وايتملت االستمارا عل  يم  م اور تضمنت الم اور ااربمة ااول  منلا عل  بدديليم 

بثددديليم فقددب ، وطانددت الم دداور  الن اسددئلتلا ال تقثدد  التأويدد   ذ تت دددد  جابتلمددا( نمدد  ، ال)لإلجابددة 

 :طاآلتي

 .ااجل ا الرياضية المتوفرا في المدرسة . 1 /الم عب الرياضية المتوفرا في المدرسة  .0

 .الم ب  الرياضية الخابة بالت ميد . 9 /ال راق الرياضية المتوفرا في المدرسة . 5

يسلا ممل  المدرسة او المدير فيما تضمم الم ور الخام  سؤال مستو  عم الم حراق التي قد يض

 .او الم را المسؤول التي تخص فقراق هده االستمارا 

 :تنفيذ التجربة الرئيسة  8ـ  1

،  ذ قددام الثاحددل مددع فريددق الممدد  ( 1101/  4/  0)قددام الثاحددل بتنسيددد ت ربتددش الرئيسددة بتدداري  

الدراسدة علد  عيندة الث دل بتوةيدع االسدتماراق الخابدة بقيداس المتغيدراق قيدد ( 1)المساعد ، مل ق 

، وتدد  ( 1100/  5/  50)ومتابمتلددا ميدددانيا ، بمدددها تدد  جمددع االسددتماراق بمددد االنتلددام منلددا بتدداري  

ع ل االستماراق ط  عل  حدا واستخ ص درجاتلا الخام وممال تلا  حصائيا لل صول علد  النتدائج 

 .المطلوبة 

الوسائل اإلحصائية 9ـ  1
(0)

 : 

الت  ئدة )، ممادلدة سدثيرمان بدراون (بيرسدم)الن راا الممياري، ممامد  االرتثدال الوسب ال سابي، ا

 .النسثة المئوية ( النصسية

 الفصل الثالث

 :ـ عرض وتحليل النتائج ومناقشتها 0

 (2)جدول 

 يبين النسب المئوية لمقاييس تقييم المعلم

 الصفات ت
 البدائل 

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز

 %0 %9 %40 %18 %27 ييم معلم التربية الرياضيةمقياس تق  2

النسب المئوية لمقياس تقيي  الممل  الدي احتدوق بدائلدش علد  يمد  تقدديراق ، فقدد ( 0)يثيم جدول 

( جيد جددا)مم نسثة اإلجاباق، ت ه التقدير %( 95)عل  اعل  نسثة مئوية بلغت ( جيد)حص  التقدير 

، %( 4)، فيما حصد  التقددير متوسدب علد  %( 01)بواقع ( ةممتا)، ث  تقدير %( 10)بدرجة بلغت 

 .مم نسثة اإلجاباق فقب %( 5)فقد حص  عل  اق  التقديراق بواقع ( ضميا)اما التقدير 

تدريثي مستمر ، يلددا  لد  ةيدادا فاعليدة المملد  ومسداعدتش  -التقوي  الثنائي هو تقوي  وقائي توجيلي 

عل  ت قيق اهدافش 
(0)

ان المملمون يريدون تقييما  ملنيا  عادالُ مثني علد  اسد  واضد ة ومم المملوم  

                                                

 . 030 – 005، ص  1111،  عمان ، دار الياةوري للن ر ،   الطرا اإلحصائيةم مد بث ي ابو بالح ؛  (0)
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والمملمدون يؤيددون وضدع ممدايير يابدة . ولي  تقييماُ انتقدادي  ي د   بقددراتل  . وممروفة وممتمدا 

للتقوي  ، ع  ان ت ون مراعية لما بدلوه مم جلد وان تثتمدد عدم فلسدسة الم درا ال خصدية وتقديراتدش 

ويمد و الثاحدل ذلد  لخثدرا . ح  مم ي ل ال دول ارتسام في مستوى ادام المملمديم لدل  ن . الداتية 

المملميم الطويلة ، وادائل  لملامل  في ظروا بمثة ، وقناعتل  باستماراق التقيي  ، ووجود عنصر 

 المنافسة بينل 

ة التربويدة  ن يخصية الممل  ولريقتش في تخطيب الدرس وتنسيده هي مم اه  اامور في ن دا  الممليد

 ن التمرا عل  فاعلية المملد  فدي ت قيدق ااهدداا . بصسة عامة وفي الم ال الرياضي بصسة يابة 

التمليمية تم ننا مدم ال  د  عليدش بأندش مملد  ذو تدأثير فمدال او غيدر فمدال او اندش يتمتدع بميد اق سدلوطية 

ملدد  يم ددم ان يسددتخدم لت سدديم  ن تقيددي  الم. عاليددة والتددي ت ددون ذاق تددأثير فددي ادام ملامددش التدريسددية 

 اإلجراماق التمليمية او لضمان وتوفير الثياناق مم اج  قياس فمالية الدرس 

 (1)جدول 

 يبين النسب المئوية لمقاييس الدرس

 الصفات ت

 البدائل 

بدرجة 

 كبيرة جدا

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا

 %5 %22 %59 %28 %7 الرياضية مقياس تقييم درس التربية  2

النسب المئوية إلجاباق عينة الث ل عل  بدائ  مقياس تقيي  درس التربية ( 1)يثيم لنا جدول 

( بدرجة قليلة( )بدرجة طثيرا( )بدرجة متوسطة)الرياضية،  ذ طان تسلس  الثدي  مم ااعل  ن وال 

%( 00%( )00%( )34)المئوية  قد حصلت عل  النسب( بدرجة قليلة جدا( )بدرجة طثيرا جدا)

 .عل  التوالي  %( %3( )1)

ون حد  اندش مدم المم دم ال  د  علد  ادام مملد  التربيدة الرياضدية مدم جميدع الندواحي، سدوام 

اطان اامر يتملق بالتخطيب او استخدام الوسائ  التمليمية وانش يستثمر وقتدش بطريقدة تم ندش مدم ت قيدق 

ن ددطة تتوقددا بقدددر طثيددر علدد  يثددرا وطسدداما المملدد  وقابليتددش علدد   ن  دارا السصدد  او اا." اهدافددش 

"التصدرا اثنددام الدددرس
(1. )

 ن المملد  فددي التربيددة الرياضدية يمددد مصددمما  لثيئدة التملددي  الدددي يثتدددم "  

اانرمدة التمليميددة ، وي دددد اهدداا الدددرس ويقددوم بإعدداد المواقددا التمليميددة ، وي ددد اهددداا الدددرس 

واقا التمليمية والتربوية ويقرر االستراتي ياق التي يسير عليلدا المدتمل  ليدت  التساعد  ويقوم بإعداد الم

"بينددش وبدديم ممطيدداق هددده المواقددا التمليميددة 
(5)

 ن مملدد  التربيددة الرياضددية هددو المددنر  والمثددادر ."  

لوحددددا الممددد  والن دددال فدددي جماعدددة السصددد  ، فلدددو يممددد  لدددي  فقدددب الطتسدددا  الت ميدددد المملومددداق 

لممدارا والملداراق وتقدويمل  مددم الندواحي الممرفيدة والملاريدة ف سددب ، بد  يتضدمم عملدش ايضددا  وا

                                                                                                                                            
)0 ) 

Sergioranni.J Thomas (1989) Supervision of Teaching ASCD .Jarboe pringting 

Company.  
(1)

. 003ص (  0419القاهرا ، دار الس ر المربي ، )  تنمية الملنية لدرس التربية الرياضيةالم مد عالا االب ر ؛  
  

)5 ) 
DAVIS EL WOODC successful Teaching in physical Education A.S Barnes and co. 

New York (1988)
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تنري  جماعة السص  والمم  عل  تنميتلا تنمية اجتماعية
(0)

 ن التدري  فنا  وعلما  لدل  فإننا نسدتطيع . 

الت ميدد مدم مرحلدة  ان نصا الممل  الناجح في عملش بأنش فنان ، فالممل  هو الدي يقوم بتطدوير اف دار

 .عل  غيرها 

 (0)جدول 

 يبين المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لدرجات اختبارات التالميذ

 النسبة المئوية الوسط الحسابي الدرجة العظمى األهداف ت

 %83 4 5 المواظبة  2

 %45 9 13 الوجدانية  1

 %73 12 03 اللياقة البدنية  0

 %76 29 15 المهارات الحركية 4

 %73 24 13 المعرفية  5

 %67 67 233 المجموع

ااوسال ال سابية والنسب المئوية لألهداا التي نستطيع عم لريقلدا مدم ( 5)يثيم لنا جدول 

التمرا عل  مستوياق الت ميد الخابة بالن ال الرياضي يد ل درس التربيدة الرياضدية ،  ذ سد لت 

لمواظثدة ، الوجدانيدة ، اللياقدة الثدنيدة ، الملداراق ال رطيدة ، ا)ااوسال ال سابية اليتثاراق ااهدداا 

عل  التوالي ، فيما بلغت النسب المئوية اليتثاراق ااهداا قيد ( 09،  04،  10،  4،  9( )الممرفية

علدد  التددوالي ، وسدد   م مددوم النسددب المئويددة %( 11، %13، % 11، % 93، %01)الدراسددة 

 %( .31)مقدارها  اليتثاراق ااهداا جميملا قيمة

ي ون تقوي  الت ميد الناجح في نوعيم هما االعتماد عل  مخرجاق اادام في بورتلا القابلدة 

وتتطلدب عمليدة مدنح الددرجاق السمالدة الناج دة ان . للقياس والنات ة عم سلو  حرطي او تقيي  النتائج 

ستخدم لمنح الدرجاق وان يمرفوا يمي الط   اهداا المادا وان يمرفوا االيتثاراق والمقايي  التي ت

وعل  الممل  ان يدر  ان منح الددرجاق التد ام ملندي وجد م . الطريقة التي سيت  بلا ت ميع الدرجاق 

وفي تدري  اان طة ال رطية ت ون قدراق الت ميدد متثايندة  ذ تثددوا ." مل  مم تدري  التربية الثدنية

لمقليددة واالسددتمداد اامددر الدددي ي مدد  المملدد  يراعددي اطثددر وضددوحا  فددي ال وانددب ال رطيددة والثدنيددة وا

"ايت ا قدراق هؤالم الت ميد اثنام قيامل  باادام مدم اجد  ت قيدق ااهدداا الموضدوعة للددرس 
(1)

 

 ن تقيي  ما تملمش الطالب ال يرتثب بما يرت ثش مم ايطام وبما ينساه مم اج ام واف ار ، بد  بمقددار ." 

منل يتش ، و ثارتش وتنريمش ون اهتش وبدقش في التوثيق وت ديد الصدموباق جديتش وابالتش وحيويتش و

"التي تواجلش 
(5)

  . 

                                                
)0 )

 Barlow.M . Formater .et evauer Body Row chonique social coalition ses objectives en 

formation ed (1987) 
(1 )

 . 03، ص 0441،ليثيا ، جاممة الستح ،  لرا التدري المثرو  احمد ؛  
)5 )  

Sternberg.R.G. and T roff B. Teaching for successful in –diligence .Phil Delta Kaplan 

(1988)79 (9) 667-669 
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االيتثدداراق ال يدددا تتضددمم ممددايير او مسددتوياق  ذ تتمثدد  هددده الممددايير او المسددتوياق القددي  

ن الممياريددة المواةيددة للقددي  الخددام المستخلصددة مددم االيتثدداراق ، ووجددود الممددايير يسددمح للمختثددر ا

 .يتمرا عل  مرط ه النسثي في الم موعة ، وهدا يمد  جراما  هاما  وضروريا  لت قيق التقوي  المثالي 

 (4)جدول 

 يبين النسب المئوية لألجهزة واألدوات الرياضية

 المتغيرات ت
 البدائل

 ال نعم

 %54 %46 المالعب الرياضية 2

 %66 %04 األجهزة الرياضية 1

 %42 %59 الكرات الرياضية 0

 %58 %41 المالبس الرياضية 4

النسددب المئويددة لألجلدد ا واادواق الرياضددية المتددوافرا فددي المدددارس قيددد ( 9)يثدديم جدددول 

الم عدب الرياضدية ، ااجلد ا الرياضدية ، )في متغيراق ( نم )الدراسة ، وقد حص  الثدي  االي ابي 

%( 91، % 34، % 59، % 93)قدارها عل  نسب مئوية م( ال راق الرياضية ، الم ب  الرياضية

، % 33، % 39)للمتغيدراق نسسدلا علد  نسدب مئويدة مقددارها ( ال)عل  التوالي ، فيما حص  الثدي  

 .عل  التوالي %( 30، % 90

ن حد  مددم بياندداق ال دددول ان المدددارس تستقددر  لد  ااجلدد ا اادواق الضددرورية فددي تدددري  التربيددة 

. ما يؤثر سلثا  علد  مسدتوى درس التربيدة الرياضدية وعلد  المتملمديم وهدا . الرياضية وبنسب عالية 

المقصدددود بالتددددري  هدددو طافدددة الردددروا واإلم انددداق التدددي ي دددب توفرهدددا ، وهدددده الردددروا " الن 

واإلم اندداق تتمثدد  فددي م ددان الدراسددة وسدداحاق اللمددب وسدد متلا مددم الموائددق واادواق والوسددائ  

"وفرا وطدل  درجة حرارا ال و وااجل ا واادواق المستخدمةالتمليمية واادواق الثديلة المت
(0)

  

 ن النرام التمليمي ي تاج  لد  ت قيدق اهدافدش فلدو المسدؤول امدام الم تمدع عدم تطدوير التملدي  

 ن اسددتخدام التقدوي  والقيدداس يثددوا حتميددا   ذا مددا . " وتقددي  الخدمددة التمليميدة الم ئمددة ابندام الم تمددع 

ا علدد  مدددى فائدددا او فاعليددة الثددرامج التددي تدددرس ومددا يددت  عددم لريقلددا ، و ذا اردنددا اردنددا ان نتمددر

"الت قق مم ان هده الثدرامج ت قدق فمد   ااغدراد الموضدوعة مدم اجللدا 
(1)

 ن عمليدة االيتثدار . "  

والتقددوي  الدوريددة اثندددام تقيددي  المقدددرر الدراسددي تددد ود المدرسددييم بمملومددداق عامددة قدددد تم ددنل  مدددم 

"ملا فددي تمدددي  لريقددة تدرسددل  ن ددو اافضدد  لمواجلددة ال اجدداق السمليددة للت ميددد اسددتخدا
(5)

 ن ."  

م توى مناهج التربية الرياضية بما ت تويش مم ان طة ت تاج  ل  تنري  جديد ل دي يسدتطيع ان يسداعد 

سدية فدي في ت قيق ااهداا المرسومة للمنلاج ، و ن اي منلاج ي تاج  ل  التنري  ،  ذ يمد عمليدة اسا

                                                
0
 
 )

 .1111مصر ، مطثمة اإليمام السنية ، ) دري  في التربية الرياضيةلرا التنوال  براهي  يلتوق وميرفت علي ؛
1
 
)
 . 0441المراا ، جاممة بغداد ، )  االيتثار والقياس في التربية الرياضيةقاس  المندالوي وصيرون ؛  
5
 
)
  .0401القاهرا ، دار الممارا ، )  ااهداا التربوية للتقوي فؤاد سليمان ق دا ؛  
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بنائش ويؤثر هددا التنردي  ب د   طثيدر فدي التغيدراق المطلدو  حددوثلا فدي سدلو  المدتمل  ، وطددل  فدي 

"طساياق المملية التمليمية 
(0)

 . 

واييدرا  ومدم يدد ل الثرندامج الدددي بدممش الثاحددل لتقيدي  المملمدديم ودرس التربيدة الرياضددية 

ي لش قياس فاعلية  درس التربية الراضية في  والط   والساحاق واإلم اناق المدرسية ، طما ت  مم

م افرة االنثار ، والدي بني عل  وفق المنل ية الملمية للمؤسساق التمليمية ، يم ننا مم ي لدش  عدادا 

النرر في ال ثير مم التمليماق المتملقة بتوفير المن آق والوسدائ  الضدرورية المتملقدة بتغييدر المنداهج 

لموحداق ااسددرا التمليميدة مدم جلددة والتطدوراق فدي ميدداديم علدوم التربيددة التربويدة بمدا يتمايدد  مدع 

 .الرياضية مم جلة ايرى بما يضمم استمرار التقدم ومسايرا المست داق في المال  

 الفصل الرابع

 :ـ االستنتاجات والتوصيات 4

 :االستنتاجات  2ـ  4

افرة االنثدار علد  وفدق االسدتمارا ت  تقيي  مملمو التربية الرياضية في المدارس االبتدائية لم  .0

 .المقترحة 

ت  تقيي  درس التربية الرياضية  في المدارس االبتدائية لم افرة االنثار علد  وفدق االسدتمارا  .1

 .المقترحة 

 .ت  تقيي  ادام الط   في المدارس االبتدائية لم افرة االنثار وفق االستماراق المقترحة  .5

 .ية في المدارس االبتدائية لم افرة االنثار ت  تقيي  مستوى الت لي اق الرياض .9

ت  التمرا عل  مستوى فاعليدة درس التربيدة الرياضدية فدي المددارس االبتدائيدة فدي م افردة  .3

 .االنثار عل  وفق المنل ية الملمية للمؤسساق التمليمية 

 :التوصيات    1 – 4

  االسدتماراق المقترحدة فدي يرجوا الثاحل مم المختصديم فدي وةارا التربيدة ، االلد م وتقيدي .0

الث دددل ، و م انيدددة اعتمادهدددا فدددي تقيدددي  درس التربيدددة الرياضدددية للمددددارس االبتدائيدددة فدددي بددداقي 

الم افراق ، للوبول  لد  تقيدي  عدام ويدام  علد  وفدق المنل يدة الملميدة للمؤسسداق التمليميدة ، 

 .ووضع ال لول في حالة وجود اي يل  او ضما 

 المصادر

  . 0441ليثيا ، جاممة الستح ، )مد ؛ لرا التدري  المثرو  اح ( 0

القاهرا، دار : )0ةينب علي عمر وغادا ج ل عثدال  ي ؛ لرا تدري  التربية الرياضية، ل( 2

 .1110الس ر المربي، 

عمان ، دار الميسرا للن ر : ) 5سامي م مد مل   ؛ القياس والتقوي  في التربية وعل  النس  ، ل 3)

 . 1113ثاعة، والتوةيع والط

عثاس احمد السامرائي وعثدال ري  م مود السامرائي؛ طساياق تدريسية في لرائق تدري  التربية  4)

 .0440بغداد،مطثمة دار ال  مة، )الرياضية

  .0401القاهرا ، دار الممارا ، ) فؤاد سليمان ق دا ؛ ااهداا التربوية للتقوي  ( 3

                                                
0
 
)
 . 0441مصر ، دار الس ر المربي ، )  برامج التربية الرياضيةواميم الخولي ؛  م مد ال مامي 
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القاهرا ، دار ةهران للن ر : ) والثرامج في التربية الرياضية  ليل  عثد الم ي  ةهران ؛ المناهج( 3

 .1113والتوةيع ، 

  .المراا ، جاممة بغداد ، ) قاس  المندالوي وصيرون ؛ االيتثار والقياس في التربية الرياضية ( 1

 . 0441مصر ، دار الس ر المربي ، ) م مد ال مامي واميم الخولي ؛ برامج التربية الرياضية  (0

 . 1111عمان ، دار الياةوري للن ر ، : )  الطرا اإلحصائيةم مد بث ي ابو بالح ؛ 9)

القاهرا ، دار الس ر المربي ، )  ؛ التنمية الملنية لدرس التربية الرياضيةم مد عالا االب ر ( 01

0419 . 
 

لقاهرا ، مرط  ا: )  0م مود عثد ال لي  عثد ال ري  ؛ دينامي ية تدري  التربية الرياضية ، ل( 01

 .1113ال تا  للن ر ، 

االس ندرية ، دار الوفام )، مصطس  السايح م مد ؛ ادبياق الث ل في تدري  التربية الرياضية  12)

 .1114للطثاعة والن ر، 

مصر ج ، )1ناهد م مد سميد ونيللي رم ي فلي  ؛ لرا التدري  في التربية الرياضية ، ل( 13

  .1119مرط  ال تا  للن ر ، 

14)
 

مصر ، مطثمة )نوال  براهي  يلتوق وميرفت علي ؛لرا التدري  في التربية الرياضية 

 .1111اإليمام السنية ، 

 

15 ) Sergioranni.J Thomas (1989) Supervision of Teaching ASCD .Jarboe 

pringting Company.  

16 ) DAVIS EL WOODC successful Teaching in physical Education A.S 

Barnes and co. New York (1988) 

17 ) Barlow.M . Formater .et evauer Body Row chonique social coalition ses 

objectives en formation ed (1987) 

00 )  Sternberg.R.G. and T roff B. Teaching for successful in –

diligence .Phil Delta Kaplan (1988)79 (9) 667-669 
 

 (2)ملحق 

 استمارة تقييم  معلم التربية الرياضية

 [ضعيف صفر[ ] 2متوسط [ ] 1جيد [ ]0جيد جداً [ ] 4ممتاز ] الدرجة المعيارية 

 التعليق الدرجة المحاور وبنود المالحظة ت

- :الصفات الشخصية  أوالً 

 المظهر مرتب ومناسب -2    

 الثقة وضبط النفس -1    

 ويةالنشاط والحي -0    

 الصوت واضح وفعال -4    

 

............... 

............... 

............... 

............... 

 

 ً - :مهارات التدريس وإدارة الصف  ثانيا

 تجهيز الدرس -2

 التصرف الجيد -1

 السلوك الفعال والتحكم -0

 

............... 

............... 

............... 
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 إجراءات األمن والسالمة -4

 إدارة الوقت -5

 تنوع التمارين وفاعليتها -6

 خدام المساحةحركة التالميذ واست -7

............... 

............... 

............... 

............... 

 ً  التحدث مع التالميذ/ مهارات االتصال ثالثا

 إيصال األفكار بوضوح وفعالية -2

 جذب انتباه التالميذ -1

 استغالل ابتكارات التالميذ -0

 ت التالميذواع الحتياجا -4

 يتفاعل مع التالميذ -5

 تشجيع إيجابي مع التالميذ -6

 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

 

 ً - :الدرس  رابعا

 تخطيط وإعداد جيدان -2

 اختيار أسلوب التعليم الصحيح -1

 مناسبة الوسائل التعليمية -0

ب مالئمة األنشطة وتغييرها حس -4

 حاجة التالميذ

 المشاركة ألقصى مدى من التالميذ -5

 يحقق األهداف الموضوعية -6

 يسمح باإلبداع -7

 يقيم التالميذ بصورة صحيحة -8

 

............... 

............... 

............... 

.............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............... 

 

]........[  [233]ئية من الدرجة النها خامساً 

 درجة

 ].............................[ ً  كتابتا

يدور حول ]تعليق عام من المشرف المسؤول 

مقترحات لتحسين ] و [ نقاط القوة في الدرس 

 [األداء 

 

 

 (1)ملحق 

 استمارة تقييم  درس التربية الرياضية

بدرجة قليلة [ ] 1بدرجة قليلة [ ]0بدرجة متوسطة [ ] 4يرة بدرجة كب[ ] 5بدرجة كبيرة جداً ] الدرجة المعيارية 

 [ 2جداً 

 التعليق الدرجة المحاور وبنود المالحظة ت

   هل توجه التالميذ إلى مكان الدرس بسرعة دون إضاعة للوقت 2

   هل يرتبط الدرس الحالي بالدرس السابق 1

   هل قام المعلم بوضع خطة درس قبل البدء 0

   التالميذ الدرس وهم يعرفون ما الذي يدرسونههل بدأ  4

هل فرصة أداء التمارين تم استغاللها ألقصى حد من قبل جميع  5

 التالميذ

  

   هل أن األدوات واألجهزة كانت موزعة في نظام يسهل استخدامها 6

   هل عمل التالميذ طوال الدرس باهتمام وثقة ومبادرة وفهم 7
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   فل فرصة األداء لجميع التالميذ بأن واحدهل طريقة التدريس تك 8

هل أن التالميذ ينتقلون بين التمارين بصورة منتظمة دون حدوث  9

 فوضى 

  

هل أعطي التالميذ فرصة كافية لتكرار التمرين  للوصول إلى  23

 مستوى مشجع 

  

   هل أخذ المعلم باالعتبار مستوى التالميذ عند إعطاء التمارين 22

   مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ هل تم 21

   هل استخدم المعلم الرموز ومصطلحات التربية الراضية 20

   هل استعان بمبادئ وقوانين التعلم في تنمية المهارات الحركية 24

   هل دائرة االتصال والتفاعل مع التالميذ كانت جيدة طوال الدرس 25

ذ عن أداء الواجب ضمن هل هناك تعاون واضح بين التالمي 26

 المجموعات 

  

   هل قام المعلم باستخدام الوسائل التشجيعية 27

   هل حقق الدرس مستوى إلشباع رغبات التالميذ والعمل بأقصى حد  28

هل حقق الدرس األهداف التعليمية في المجال المعرفي والوجداني  29

 حركي –والنفس 

  

رس األهداف والتهدئة واالستشفاء هل حقق القسم الختامي من الد  13

 واالنصراف بنظام

  

كتابتاً ]          [  [233]الدرج النهائية من 

]                           [ 

 [يدور خول نقاط القوة في الدرس ] تعليق عام من المشرف المسؤول 

 [المقترحات لتحسين األداء ] و

 

 

 (0)ملحق 

 للطالب خالل منتصف الفصل الدراسي/ بية البدنية استمارة  تسجيل اختبارات التر

 

 االسم
  الطول 

 

 تاريخ الميالد
  الوزن 

 

 الصف
  كتلة الجسم 

 

 الدرجات
 درجة اختبار منتصف الفصل درجة المواظبة والسلوك

 

 الدرجة الكاملة
 (5 )  (95 ) 

 

 الدرجة المستحقة
  

 

 ( 5(  ) اركة للمواظبة والمش) تقييم درجة التربية البدنية 

 

 الدرجة المستحقة الدرجة الكاملة 
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 مفردات االختبار

مواظبة الطالب على حضور الدروس وارتداء 

 المالبس الرياضية المناسبة
 (0 )  

 

 مشاركة الطالب بفاعلية أثناء الدرس
 (1 )  

 

 المجموع النهائي
 درجة)                     ( 

 

- : درجة وتشمل ما يأتي (  95) اختبار منتصف الفصل الدراسي  

 

 

 درجة(  13) قياس األهداف الوجدانية لدى الطالب ولها / أوالً 

 

 األهداف الوجدانية

ظهور االستعداد لدى 

الطالب لتجاوز 

الصعوبات بشجاعة 

أثناء ممارسة النشاط 

 البدني

ظهور الحماس 

للمشاركة وبذل 

الجهد في النشاط 

 البدني

سماع األلفاظ 

بتشجيع  الحسنة

زمالئه وتخاطبه 

معهم أثناء النشاط 

 البدني

يبدي االستعداد لضبط 

نفسه والتحكم 

باالنفعاالت أثناء 

 المنافسة

 الدرجة الكاملة

 
 (5 )  (5 )  (5 )  (5 ) 

 الدرجة المستحقة

 
    

 

 المجموع النهائي
 درجة)                   ( 

 

 (4)ملحق 

  

 

- :درجة وذلك بإجراء االختبارات اآلتية ( 03)اللياقة البدنية لدى الطالب ولها قياس تحقق أهداف / ثانياً  

 

 نوع االختبار مفردات االختبار
الدرجة 

 الكاملة

الدرجة 

 المستحقة

  5 (م03)الركض مسافة  اختبار السرعة الحركية

  5 رمي كرة التنس ألبعد مسافة اختبار القوة العضلية للذراعين

  5 الوثب الطويل من الثبات لعضلية للساقيناختبار القوة ا

  5 الجلوس من الرقود مع ثني الركبتين اختبار عضالت البطن وقوة تحملها

 اختبار المرونة
ثني الجذع لألمام من وضع الوقوف 

 (ــ ) + . 
5  
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اختبار اللياقة القلبية التنفسية 

 (المطاولة ) 

من بداية ( م033)الركض مسافة 

 عالية
5  

 الدرجــــــة)                     (  مجمـــــــوع النهـــــــــائيال

 

- :درجة وذلك بإجراء االختبارات اآلتية ( 15)قياس تحقق أهداف المهارات الحركية لدى الطالب ولها / ثالثاً 

 

 المهارات
مهارات العاب 

 قوى
 مهارات الجمباز

مهارات لكرة 

 القدم

مهارات لكرة 

 الطائرة

ت لكرة مهارا

 السلة

تقييم طريقة أداء 

المهارات في 

 األلعاب الرياضية

 0الرمي / مهارة

الوثب / مهارة

 2الطويل 

الوثب / مهارة

 2العالي 

 0التوازن 

الوقوف على 

 2الرأس 

الدحرجة 

 2األمامية 

 0التهديف 

المناولة 

 2واالستالم 

 2المراوغة 

 0اإلرسال 

التوصيل من 

 2األعلى 

التوصيل من 

 2 األسفل

 0التهديف 

المناولة 

 2واالستالم 

 2الطبطبة 

 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 الدرجة الكاملة

الدرجة 

 المستحقة
     

 درجــــــــة)                      (  المجمــــــــوع النهــــــــائي

 خالل اختبار تحريري أو شفويمن (  13) قياس تحقق األهداف المعرفية لدى الطالب ولها / رابعاً 

األسئلة التي تطرح 

على الطالب لتقييم 

 األهداف المعرفية

/ السؤال األول 

 التذكر

/ السؤال الثاني 

 الفهم

/ السؤال الثالث 

 التطبيق

/ السؤال الرابع 

 التحليل

 درجات 5 درجات 5 درجات 5 درجات 5 الدرجة الكاملة

     الدرجة المستحقة

 درجـــــــة)                      (  ع النهـــــــــائيالمجمـــــــو

 

 (5)ملحق 

 استمارات تسجيل االختبارات البدنية لطالب المدرسة

 

 اسم الطالب ت

الركض 

مسافة 

( م03)

قياس 

الزمن 

 (ثانية)

رمي كرة 

التنس 

قياس 

المسافة 

 (متر)

الوثب 

الطويل 

قياس 

المسافة 

 (متر)

الجلوس 

من الرقود 

 قياس عدد

المرات 

 (العدد)

ثني الجذع 

من 

الوقوف 

قياس عدد 

المرات 

 (العدد)

الركض 

مسافة 

( م033)

قياس 

الزمن 

 (ثانية)

2        

1        
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0        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

23        

22        

21        

20        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

13        

12        

11        

10        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

03        

 

 (6)ملحق 

 

 

 (                                             )  كشف بدرجات طالب الصف                                                         

 )                                                (للفصل الدراسي       / في اختبار منتصف الفصل لمادة التربية الرياضية 

 

 االسم ت

 المواظبة

 

 

األهداف 

 الوجدانية

 

اللياقة 

 البدنية

 

المهارات 

 الحركية

 

األهداف 

 المعرفية

 

 المجموع

 

 التقدير 

(5) (13) (03) (15) (13) (233) 
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23 
 

 

       

22 
 

 

       

21 
 

 

       

20 
 

 

       

24 
 

 

       

25 
 

 

       

   

 (7)ملحق 

 ستمارة الخاصة باألدوات والتجهيزات الرياضية المتوفرة في المدرسةاال

 

 (ال ) أو ( نعم ) اإلجابة  -:المالعب الرياضية المتوفرة // أوالً 

 

ملعب كرة قدم             ملعب كرة سلة             ملعب كرة طائرة                                              أي مالعب 

 توفرةأخرى م
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 (ال ) أو ( نعم ) اإلجابة  -:األجهزة الرياضية المتوفرة // ثانياً 

 

أجهازة أهداف كرة القدم         أهاداف كارة السالة          شابكة كارة الطاائرة                                          أي 

 أخرى متوفرة

     

 

            

 كتابة العدد المتوفر -:الكرات الرياضية المتوفرة // ثالثاً  

 

كرة قدم                    كرة سلة                     كرة الطاائرة                                                 أي أناواع    

 أخرى متوفرة

            

            

            

        

 المالبس الرياضية الخاصة بتالميذ المدرسة// رابعاً 

 (ال ( .................... ) نعم )  -:يستخدم التالميذ المالبس الرياضية كاملتاً أثناء درس التربية الرياضية 

 (ال ( .................... ) نعم )   -:اً يستخدم التالميذ األحذية الرياضية المناسبة لدرس التربية الرياضية دائم
 

أي مالحظااة ي يمكاان أن يضاايفها معلاام المدرسااة أو المشاارف المسااؤول ا تخااص األدوات والتجهياازات // خامساااً 

 .الرياضية التي من الممكن توفيرها وتخدم درس التربية الرياضية 

 

 

 

 

  

 

 

 


