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 انًسرخهص

الطر٘قخ األفضل إل٘صاب  الىاب ح الزؼمٙىٙاخ لمطبلات ٘ ابِه فاٗ  فاغ إي رٓظٙف 

و زٓٔ وىب سٗ األلؼابة فٍٙابو ْرؾصاٙوو ْاي لطر٘قاخ وٓالاف المؼات الابْ  ال جٙار 

فٗ اسزٍفب  القب اد الزٓافقٙخ الزٗ وً شبٌّب ر ر٘غ ْرٍظٙه الؼىمٙخ الزؼمٙىٙخ ، واً ٍِاب 

وٓالف المؼات ، ْلاب اسازخبن الجبؽضابي  عبءد ف رح اسزضىب  الزؼمٙه فٗ اسزخبان طر٘قخ

( 40الىااٍّظ الزغر٘جااٗ لىو ىزااُ لطجٙؼااخ ِاا َ الب اسااخ ، ْلااب رىضمااذ ػٍٙااخ الجؾااش ثاا  )

( طبلجاااخ ارزٙااارْا 40طبلجااابو ارزٙااارْا ػ"ااآا ٙبو واااً وزٓساااطخ طاااب   ثاااً  ٘اااب  ْ)

ػ"اآا ٙبو وااً وزٓسااطخ ىن ساامىٕ لن ااه ىاال وااٍّه إلاإ وغىاآػزًٙ إؽااباِىب  اابثطخ 

 ( طبلت / طبلجخ ل ل وغىٓػخ .20جٙخ ثٓالغ )ْاألررٔ رغر٘

ْلااب رٓ اال الجبؽضاابي إلاإ ػاابح اساازٍزبعبد ىِىّااب إي الاازؼمه ثطر٘قااخ وٓالااف المؼاات 

 ةْالطر٘قاااخ الزقمٙب٘اااخ لّىاااب رااافصٙر ا٘غااابثٗ فاااٗ  ٘اااب ح الزؾصاااٙل الىؼرفاااٗ ْ ْاىز اااب

لاف ْرؾ ًٙ األ اء الىّب ٖ لمىجزب ًٙ ثبل رح الطب رح فضاوو ػاً ىفضامٙخ طر٘قاخ وٓا

المؼت ػمٕ الطر٘قخ الزقمٙب٘خ فٗ اىز بة الزؾصٙل الىؼرفٗ ْاىز ابة ْرؾ اًٙ األ اء 

الىّااب ٖ لمىجزااب ًٙ ثاابل رح الطااب رح لمطااوة ْالطبلجاابد ، ْلااب ىْ اإ الجبؽضاابي إلاإ 

 رْ ح الزٍٓع فٗ اسازخبان طرا اا الزاب ٘أ ْىسابلٙت الازؼمه فاٗ الىراؽال الب اساٙخ 

الاااف المؼااات فاااٗ الىراؽااال الب اساااٙخ الىزٓساااطخ الىخزمفاااخ ىااا لد اسااازخبان طر٘قاااخ وٓ

 ْاإلػبا ٘خ .
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Abstract 

Implementing the best method to present the learning 

materials, beneficially, to the student contributes in raising 

the level of the players technically and scientifically. The 

method of playing situations has great role to stimulate the 

concordance abilities; which can quicken and organize the 

learning procedure. 

Thus the idea of using playing situations method came 

to be invested in learning. The researchers used the 

experimental curriculum for its suitability to the nature of 

the study. 

The sample of the study includes ( 40 )  male - students 

,who are randomly selected , from Tariq Ibn Ziyad 

intermediate school and ( 40 )  female - students ,who are 

also randomly selected , from Um  Salamah intermediate 

school. They are divided into two groups 20 students each, 

both males and females. One of the groups is the controlling 

and the other is the experimental. 

The researches found several conclusions the most 

important of them are learning by using playing situations 

method and the traditional method both have positive 

influence in increasing knowledge achievement and 

developing and acquiring  the skillful performance of 

volleyball beginners ; besides the playing situations method 

has the priority over the traditional method in acquiring 

knowledge achievement and developing and acquiring the 

skillful performance of some volleyball skills , for the 

volleyball beginners . 

The Researchers recommend the variety in using 

teaching methods and learning styles in the different 

studying stages, also using playing situations method in the 

both intermediate and preparatory schools 
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 ــ  انثاب األول :1

 انًقذيح وأهًُح انثحس :  1ـ1

ّ٘اازه الىخزصاآي ثااب ب الزرثٙااخ الر٘ب ااٙخ ثئ٘غااب  الطر٘قااخ األفضاال إل٘صااب   

الزؼماٙه  بالىب ح الزؼمٙىٙخ لمطبلت، ْفٗ ظل الزطٓ  الا ٖ ْ ال إلٙاُ الزؼماٙه ْر ٍٓلٓعٙا

وٓالااف   ا  االِزىاابن ثطرا ااا الزااب ٘أ الزااٗ رؼزىااب ػماإ إشااراف الطبلاات ْ عااُ فااٗ

رؼمٙىٙخ وزفبػمخ ر"جُ إلٕ ؽب ىجٙر رجراد الٓالغ ْلاب رؼاب د ِا َ الطرا اا واً ؽٙاش 

اػزىب ِب ػمٕ ىسبلٙت ْإو بٌٙبد رب خ ر بػب فٗ  ٘اب ح فبػمٙزّاب ْرؾقٙقّاب لاِابا  

 الزؼمٙىٙخ الىطمٓثخ.

إلاإ اىز اابة  ْٖرؤىااب ٌظر٘اابد الاازؼمه ػماإ إي ىشاارف الىاازؼمه ثاابأل اء ٘ااؤ   

ٙزّاااب ، ْثىاااب إي شااارْط الااازؼمه  األسبساااٙخ ِاااٗ ) الااابْافغ ، ْالٍضاااظ ، الىّاااب ح ْرضج

ْالىىب سااخ ىْ الزااب ٘ت)
1

( ، فاافي طر٘قااخ الزااب ٘أ األفضاال ِااٗ الزااٗ رراػااٗ ِاا َ 

ال"رْط ، ْفٗ الؾقٙقخ ال رٓعب طر٘قخ وؼٍٙخ ِٗ األٌ ت ْاألفضل فٗ راب ٘أ عىٙاغ 

خ الزااٗ رؾقااا األِاابا  الىاآا  الزؼمٙىٙااخ، ل ااً الىااب ب ِاآ الىؼٍااٗ ثبرزٙااب  الطر٘قاا

 الزؼمٙىٙخ ل ل وّب ح ْوب ح رؼمٙىٙخ فٗ الىٍّظ الزؼمٙىٗ.

ْرؼااب طر٘قااخ وٓالااف المؼاات وااً الطرا ااا الزااٗ رؼزىااب ػماإ إشااراف الطبلاات  

ثصاآ ح ػىمٙااخ ْفؼبلااخ فااٗ الااب ب وااً اعاال الٓ اآ  لاِاابا  الزؼمٙىٙااخ ، ْاي ِاا َ 

ًٌٙ ٘ضؼّب الىب ب رو  الطر٘قخ رؼزىب ػمٕ ػٍصر الىٍبف خ فٗ  ٓء وغىٓػخ لٓا

رصىٙه المؼجاخ لٙ آي لّاب األصار ال جٙار فاٗ الازؼمه ْرضجٙزاُ واً راو  الىىب ساخ الؼىمٙاخ 

لمىّب اد لٙب الزؼمه ، فضوو ػً ذلد إي ِا َ الطر٘قاخ را ْ  الىازؼمه ثخجاراد ْالؼٙاخ 

ىىضر وً ىٖ طر٘قخ ىررٔ ألٌّب ر"رف الطبلت ثبْ  ا٘غابثٗ ْفؼاب  فاٗ ػىمٙاخ الزؼماٙه 

(
2
) . 

 

                                                 
1
 .64ص ( 2001: ) ثبْي  ا  ٌ"ر،  انرذسَس واألنشطح انشَاظُح انًذسسُح األثؾر ؛ دمحم ػبطف -  
2
ن دار الكتاب الجامعً، العٌ: ) اإلمارات العربٌة المتحدة ، 2، ط  طرائق التدرٌس واستراتٌجٌاته الحٌلة ؛ دمحم محمود - 

 .329-325، ص2003، 
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ْال رح الطب رح لّب رب ٙخ األ اء الغىبػٗ الزٍبف ٗ ْإو بٌٙاخ المؼات الىزفبػال  

ْثبلزاابلٗ فّااٗ رزٍبساات ىضٙاارا وااغ طر٘قااخ وٓالااف المؼاات رب ااخ إذا ىبٌااذ األلؼاابة 

 الىصىىخ رؼزىب ػمٕ رقٙٙه األ اء الىّب ٖ لمىّب اد الىرا  رؼمٙىّب . 

ست واغ الىاب ح الزؼمٙىٙاخ ْرخابن ْوً ٍِب رزغمٕ ىِىٙخ الجؾش ثئ٘غب  طر٘قخ رزٍب

ىِبافّب، رب خ ْاي طر٘قخ وٓالاف المؼات رؼزجار واً الطرا اا الزاٗ لّاب ا رجابط ثازؼمه 

الىّب اد الغىبػٙخ ذاد الطبثغ الزٍبف اٗ ْالزاٗ رزىٙا  ثّاب األلؼابة الر٘ب اٙخ الفرلٙاخ 

 ْوٍّب لؼجخ ىرح الطب رح . 

 انًشكهح : 2ـ1

ّّاب الطاوة ْػابن لاب رّه ػمإ اىز ابة رؼزجر الى"بىل الزؾصٙمٙخ الزاٗ ٘ٓاع

الىّااب اد ْاالؽزفاابظ ثّااب فااٗ   ب الزرثٙااخ الر٘ب ااٙخ وااً الى"اابىل الىمىٓسااخ فااٗ 

الىاابا ب الىزٓسااطخ ْذلااد ٌزٙغااخ ل ٘ااب ح ػااب  الطمجااخ فااٗ ىاال  ااف ْػاابن راآافر 

فضااوع ػااً ػاابن إلىاابن الىب سااًٙ ثاابلطرا ا الؾب٘ضااخ ْالزااٗ رااؤصر  خاإلو بٌٙاابد الو واا

 ى اء الطبلت ْرؾصٙمُ. ا٘غبثٙب ػمٕ

ِْ ا ٘ضغ ػمٕ ػبرقٍب و ؤْلٙخ الجؾش ْالزقصٗ ػً الطر٘قخ األفضل ْالزاٗ  

ر اابػب طمجزٍااب ػماإ اىز اابة ْرؾ ااًٙ الزؾصااٙل الىؼرفااٗ ْرؾ ااًٙ ى ا ّااه الىّااب ٖ 

ْذلااد وااً رااو  اساازعو   ْافؼّااه ْإو بٌٙاابرّه ْطجؼااب ْفااا اإلو بٌٙاابد االلزصااب ٘خ 

 ا ب .الج ٙطخ الىزٓافرح فٗ الىب

ْلاااب الؽاااع الجبؽضااابي رااار ٖ الى ااازٓٔ الىّاااب ٖ ْػااابن إلىااابن طمجاااخ الىرؽماااخ 

الىزٓسطخ ثبلىؼمٓوبد الخب خ ثبل رح الطب رح ْالزٗ رؼزجر وً وفار اد الىاٍّظ الىقار 

واً ْ ا ح الزرثٙاخ لّا َ الىرؽمااخ الب اساٙخ ، ْثؼاب الجؾاش ْالقااراءح فاٗ وغىٓػاخ وااً 

وٓالف المؼت وً الطرا اا الزاٗ رؼزىاب ػمإ طرا ا الزب ٘أ ْعب الجبؽضبي إي طر٘قخ 

األ اء ْالىىب ساااخ الؼىمٙاااخ الىٓعّاااخ ْالزاااٗ ر ااازعل  ْافاااغ الطمجاااخ  ْؽاااجّه لمؼااات 

 ْاالسزىزبع فٗ ػىمٙخ الزؼمٙه ْرضجٙذ الىّب اد. 
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ْلىب ىبٌذ لؼجخ ىرح الطب رح رزىٙ  ثبلىٍبف اخ الفرلٙاخ الزاٗ رؼزىاب ػمّٙاب طر٘قاخ 

ي ارزجااب  ِاا َ الطر٘قااخ ْرفصٙرِااب ػماإ رؾ ااًٙ الزؾصااٙل الاازؼمه ثبلمؼاات ا راافٔ الجبؽضااب

الىؼرفااٗ ْاىز اابة األ اء الىّااب ٖ لاابٔ طمجااخ الصااف الضاابٌٗ الىزٓسااظ ىى اابِىخ فااٗ 

 إ٘غب  طر٘قخ سّمخ ْالزصب ٘خ لزؼمه ثؼض وّب اد ال رح الطب رح .

 أهذاف انثحس : 3ـ1

ل الىؼرفٗ لابٔ الزؼر  ػمٕ رفصٙر اسزخبان طر٘قخ وٓالف المؼت ػمٕ الزؾصٙ .1

 طوة ْطبلجبد الصف الضبٌٗ وزٓسظ فٗ ثؼض وّب اد ال رح الطب رح.

الزؼر  ػمٕ رفصٙر اسزخبان طر٘قخ وٓالف المؼت ػمٕ اىز بة األ اء الىّب ٖ  .2

 لبٔ طوة ْطبلجبد الصف الضبٌٗ وزٓسظ فٗ ثؼض وّب اد ال رح الطب رح .

 فشوض انثحس : 4ـ1

 ٙخ ثاًٙ االرزجاب اد القجمٙاخ ْالجؼب٘اخ فاٗ ْعٓ  فرْ  وؼٍٓ٘خ ذاد  اللخ إؽصاب .1

ارزجب  الزؾصاٙل الىؼرفاٗ ْارزجاب اد األ اء الىّاب ٖ لمىغىآػزًٙ الضابثطخ 

 ْالزغر٘جٙخ ثبلٍ جخ لم ىٓ  ْاإلٌبس ْلصبلؼ االرزجب اد الجؼب٘خ ل ل وٍّىب.

ْعاااآ  فاااارْ  وؼٍٓ٘ااااخ ذاد  اللااااخ إؽصااااب ٙخ ثااااًٙ الىغىاااآػزًٙ الضاااابثطخ  .2

 اد الجؼب٘اخ فاٗ ارزجاب  الزؾصاٙل الىؼرفاٗ ْارزجاب اد ْالزغر٘جٙخ فٗ االرزجب

األ اء الىّااب ٖ ثبلٍ ااجخ لماا ىٓ  ْاإلٌاابس ْلصاابلؼ الىغىٓػااخ الزغر٘جٙااخ ل اال 

 وٍّىب.

 يجاالخ انثحس : 5ـ1

 

ثااً  ٘ااب    طمجااخ الصااف الضاابٌٗ الىزٓسااظ لىزٓسااطخ طااب  انًج  ال انثش  شٌ : 1ـ  5ـ  1

 ْىن سمىُ لمجٍبد .  ًلمجٍٙ

 .  10/5/2010ْلعب٘خ  3/2010/ 1الفز  رح ال وٍٙ خ وً  : انًجال صيانٍ 2ـ5ـ1

ال اابؽخ الخب عٙااخ لىزٓسااطخ طااب   ثااً  ٘ااب  لمجٍااًٙ ْ  انًج  ال انًك  انٍ : 3ـ  5ـ  1

 وزٓسطخ ىن سمىُ لمجٍبد .
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 ذحذَذ انًصطهحاخ : 6ـ1

 غشَقح انهؼة :  

لزٍىٙاخ سامٓىّه ْلاب ارّه ٘قآن ثاُ الطاوة ٌ"ابط وٓعاُ  ٘نؼارف  المؼات ثفٌاُ   

ْىساامٓة  ، ْ٘ؾقااا فااٗ ٌفااأ الٓلااذ الىزؼااخ ْالز اامٙخ،  قمٙااخ ْالغ ااىٙخ ْالٓعباٌٙااخالؼ

فاٗ اىز ابة الىؼرفاخ ْرقر٘ات وجاب ا الؼماه  الزؼمه ثبلمؼات ِآ اسازعو  ىٌ"اطخ المؼات

)ْرٓسٙغ آفبلّه الىؼرفٙخ طوةلم
3

. ) 

ْ٘ؼرفّب الجبؽضبي ػمٕ إٌّب طر٘قخ رب ٘أ ر زعل لب اد الىزؼمىاًٙ ْراٍظىّه   

لمؼت ْالزٍبفأ ْفا لٓاًٌٙ رب خ ٘ضؼّب الىب ب ثعٙخ ر اغٙل الٍقابط  الزاٗ  فٗ فر 

 رؼزىب ػمٕ األ اء الصؾٙؼ.

  ٍانرحصُم انًؼشف: 

ِاآ وغىاآع   عاابد الىؼمٓواابد ْالىؼااب   الىررجطااخ ثبلىّااب اد الؾرىٙااخ 

ارزجب  الزؾصٙل الىؼرفٗ فٗ ٌّب٘خ رطجٙا الزغرثخ ) ْلٓاٌٍّٙب لٍ"بط وب فٗ
4

. ) 

بؽضبي ثفٌُ الىؼمٓوبد الزٗ ره رؾصٙمّب وً لجل الطبلت راو  واٍّظ ْ٘ؼرفُ الج

 رب خ وؼبح ػمٕ ىسبب رؾمٙل ذلد الىٍّظ. درؼمٙىٗ ْ٘قبب ثبرزجب ا

 ٌاألداء انًهاس : 

األ اء الؾرىااٗ الضاارْ ٖ الاا ٖ ّ٘ااب  إلاإ رؾقٙااا  اار  وؼااًٙ فااٗ  ذلااد

ع  ) لقٓاػب الزٍبفأ الر٘ب خ الزخصصٙخ ْفقب
5

  . ) 

ي ثفٌُ و زٓٔ اإلرقبي الىّب ٖ ال ٖ ٘صال إلٙاُ الطبلات ثؼاب اي ْ٘ؼرفُ الجبؽضب

 األ اء الخب خ ث ل وّب ح . د٘ىر ثىٍّظ رؼمٙىٗ لزمد الىّب ح ْ٘قبب ثبرزجب ا

 

 انذساساخ اننظشَح وانذساساخ انًشاتهح : انثاب انصانٍ :  ـ2

 : انذساساخ اننظشَح  1ـ2
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 :   غشائق انرذسَس 1ـ1ـ2

فٗ رؾقٙا ىِبا  الىٍّظ الزؼمٙىٗ  ً الؼٍب ر الّبوخرؼزجر طرا ا الزب ٘أ و

ْ٘ؼزىب الىب ب ػمٕ طر٘قخ الزب ٘أ فٗ إ٘صب  الىب ح الزؼمٙىٙخ إلٕ الطبلت ، ْػٍب 

اػزىب  الىب ب ػمٕ الطر٘قخ الىٍبسجخ لىب رُ ٘ ٓي ث لد لب ْفر ىضٙر وً الٓلذ 

 ْالغّب.

ٙخ الزٗ ٘ زعمّب الىب ب ْرؼب طر٘قخ الزب ٘أ ثفٌّب األ اح ىْ الٓسٙمخ ىْ ال ٙف

فٗ رٓ ٙل الىٍّظ لمطوة ىصٍبء لٙبوُ ثبلؼىمٙخ الزؼمٙىٙخ )
6

وؼٍٙخ  ْال ٘ٓعب طر٘قخ ( ،

لمزب ٘أ ثٓعُ ػبن ثؾٙش ر ٓي ِٗ األٌ ت. ل ً الىب ب ٘ زطٙغ ىي ٘خزب  الطر٘قخ  

الزٗ رزىبشٕ وغ وٓ ٓع وب رُ ْ٘ؼزىب ذلد ػمٕ الؼٓاول الزبلٙخ )
7

: ) 

 ألِبا  الىٓ ٓع .  ىي ر ٓي وٍبسجخ .1

 ىي ٘ ٓي لبٔ الىؼمه الىّب اد الزب ٘ ٙخ الو وخ . .2

 ىي ٘ ٓي لبٔ الىؼمه الخصب ص ال"خصٙخ الىٍبسجخ .   .3

األسبسٙبد الزبلٙخ ) حْ٘زٓعت ػٍب ارزٙب  الطر٘قخ األوضل فٗ الزب ٘أ وراػب
8

 ): 

 رؾقٙا األِبا  ثفلل عّب ْْلذ ْثفىجر فبػمٙخ. .1

 ظىخ ْفا رطٓاد وؾب ح ث وً.ر ّٙل الزؼمه ثطر٘قخ وٍ .2

 اسزعو  عىٙغ الىٓا   الىزٓفرح فٗ الجٙئخ الزؼمٙىٙخ. .3

 رراػٗ الخصب ص الؼىر٘خ ْالفرْ  الفر ٘خ لمىزؼمىًٙ. .4

 ر زعل لب اد الىزؼمىًٙ ْر"ؾ   ْافؼّه ْرٍىٗ صقزّه ثفٌف ّه. .5

 رراػٗ الىجب ا الزرثٓ٘خ ْالٍف ٙخ ْاألسأ الفم فٙخ ْاالعزىبػٙخ. .6

 ًٙ الىؼرفخ ْالىّب ح ْاأل اء الغٙب.ر  ت الىزؼمى .7

 رٓظف رطٓ اد الىب ح فٗ رٍىٙخ ارغبَ الىزؼمىًٙ ْلٙىّه. .8

 رزصف ثبلىرٌْخ ْلبثمٙخ الز ٙف وغ إو بٌبد الىب سخ الىزبؽخ. .9

                                                 
ج للنشر والتوزٌع دار المناه : )عمان ، 1ط ، أساسٌات التدرٌس ومهاراته وطرقه العامة ؛فؤاد حسن أبو الهٌجاء  -  6

 . 172ص (2001،
 albra/g23a.htm-www.khayma.com/beshr  طرائك التدرٌس ................................. -  7
،  ر المسٌرة للنشر والتوزٌعدا : )عمان ،1ط ، طرائق التدرٌس العامةودمحم محمود الحٌلة:  توفٌك احمد مرعً -  8

 . 36ص (2002

http://www.khayma.com/beshr-albra/g23a.htm
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 أنىاع غشائق انرذسَس : 2ـ1ـ2

رصٍف طرا ا الزب ٘أ ْفقبَ السزخباوّب إلٕ ٌٓػًٙ ػبوخ ْرب خ ،  

را ا الزٗ ٘ؾزبعّب الىب سًٙ فٗ عىٙغ الزخصصبد ْىِىّب ْالطرا ا الؼبوخ ِٗ الط

)الطر٘قخ االسزٍجبطٙخ ، الطر٘قخ االسزقرا ٙخ ، الطر٘قخ الٓ فٙخ ، طر٘قخ الىؾب رح 

ْاإللقبء ، طر٘قخ الىٍبل"خ ْالؾٓا  ، الؼر  ىْ الجٙبي الؼمىٗ ، ْاألسمٓة 

القصصٗ()
9

الىب سًٙ فٗ  ( ، ىوب الطرا ا الخب خ فّٗ الطرا ا الزٗ ٘ زخبوّب

رب ٘أ وب رّه ْرخبن ىِبا  رمد الىب ح ، ْفٗ الزرثٙخ الر٘ب ٙخ الطرا ا األٌ ت ِٗ 

)القصخ الؾرىٙخ ، األلؼبة الصعٙرح ، الزىرٍ٘بد ، الطر٘قخ الغ  ٙخ ، الطر٘قخ ال مٙخ 

، الطر٘قخ الىخزمطخ )ال مٙخ الغ  ٙخ( ، طر٘قخ الزب ٘ت البا رٖ ، طر٘قخ الىىب سخ 

وً رو  وٓالف المؼت() الزطجٙقٙخ
10

 . ) 

 

 غشَقح يىاقف انهؼة )انًًاسسح انرطثُقُح ين خالل يىاقف انهؼة( : 3ـ1ـ2

رٍف  ٌ"بطبد الب ب ْفا طر٘قخ الزؼمه ثبلمؼت فٗ عٓ ٘ز ه ثبلىرػ 

ْاالسزرربء ْالزفبػل الزبن وىب ٘ ٘ب وً فرص الزؼمه رب خ لمىّب اد الزٗ رؾزبط 

ىب ب الطوة الب ب ثّ َ الطر٘قخ ػمٕ ش ل فر ً٘ إلٕ الز را  ْالىىب سخ ، ْ٘

الز بفؤ ثًٙ الىزٍبف ًٙ ْػبن عؼل الزٍبفأ ِٓ الّب   حوزٍبف ًٙ ىْ فر٘قًٙ وغ وراػب

وً المؼت ْإٌىب الزرىٙ  ػمٕ األِبا  الزؼمٙىٙخ)
11
). 

٘ؼب الزب ٘أ ثبسزخبان األلؼبة الزؼمٙىٙخ وً االسزرارٙغٙبد الزب ٘ ٙخ الزٗ ْ

 ْ  ا٘غبثٗ ْفؼب   ارل الصف لىب  لمىزؼمه ؽٙش رغؼلعٙخ الىزؼمىًٙ رراػٕ سٙ ٓلٓ

زفبػل ثًٙ الىؼمه ْالىزؼمىًٙ رو  الؼىمٙخ وً لبثمٙخ ال ِ ا األسمٓة الزب ٘ ٗ ٘ىٙ 

 ْىلؼبة رؼمٙىٙخ صه إػبا ِب ثطر٘قخ ػىمٙخ وٍظىخ الزؼمٙىٙخ ْذلد وً رو  ىٌ"طخ

(
12

. ) 

 هؼة : آنُح انؼًم وفق غشَقح يىاقف ان 4ـ1ـ2

                                                 
 . المصدر السابق ؛طرائك التدرٌس    -  9

 .. 138ص،  در السابقالمص  ؛األبحر  دمحم عاطف  -  10
 .  322ص ، المصدر السابق ؛ الحٌلة دمحم محمود  -  11
   ..……………………….www.3iny.com/vb/t22485.htmlالطرق الحدٌثة للتدرٌس   - 12
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اي ٘طجقّب طوثُ  لمؼىل ْفا ِ َ الطر٘قخ ٘ؾب  الىب ب المؼجخ الزٗ ٘ر٘ب 

ْ٘ضغ لٓاًٌٙ رب خ رخبن الّب  الزؼمٙىٗ صه ٘ق ه الطوة إلٕ فر٘قًٙ أل اء وٓالف 

المؼت الغىبػٙخ ، ْرىب ب المؼجخ ىوب ثزؾب٘ب وّب ح ْاؽبح ٘زه اسزخباوّب طٓا  المؼت 

وً وّب ح. ْىصٍبء المؼت ٘قٓن الىب ب ثئ٘قب  سٙر  ىْ ٘ى ً اي ٘ؾب  الىب ب ىىضر

الىّب ٖ ىْ القبٌٓي ، ْ٘ى ً  ءالمؼت لمؾظبد إلػطبء رٓعّٙبد رب خ ثبأل ا

لمىب ب اي ٘ٓلف المؼت ػبح وراد ىصٍبء الب ب ْثّ ا ٘ زطٙغ اي ٘ ىل ىبفخ 

الزٓعّٙبد الىزؼمقخ ثب سُ ْرو  فزراد رٓلف لصٙرح)
13

 . ) 

 انًشاتهح : انذساساخ  2ـ2

انهؼ ة )اشش اس رخذاو غشَق ح يىاق ف  دساسح " نجالء ػثذ انحًُذ دمحم انًهذٌ 1ـ2ـ2 

) 1997فٍ ذؼهى تؼط انًهاساخ األساسُح فٍ انكشج انطائشج( 
14

): 

ىعر٘ااذ الب اسااخ ػماإ طبلجاابد الصااف األْ  وزٓسااظ ، ِْاابفذ إلاإ الزؼاار   

الزقمٙب٘ااخ فااٗ رؼمااه ثؼااض ػماإ اصاار ىاال وااً طر٘قااخ الاازؼمه ثىٓافااا المؼاات ْالطر٘قااخ 

الىّب اد األسبسٙخ فٗ ال رح الطب رح ىىب ِبفذ إلإ ال "اف ػاً اصار طر٘قاخ وٓالاف 

المؼت فٗ اىز بة الطبلجابد المؼات الغىابػٗ ْالٍآاؽٗ الىؼرفٙاخ ل ارح الطاب رح فظاو 

( طبلجاخ ل اىذ لىغىآػزًٙ 50ػً رٍىٙخ األ اء الىّب ٖ ، ْىبٌذ الؼٍٙخ و ٌٓاخ واً )

ٙخ ، ْىظّرد الب اسخ اي الطر٘قزبي ) الزقمٙب٘خ ْوٓالف المؼات ( لّىاب  بثطخ ْرغر٘ج

اصر ا٘غبثٗ فٗ رؼمه الىّب اد األسبسٙخ ل رح الطب رح ، ىىب ىصجزاذ الب اساخ اي لطر٘قاخ 

وٓالف المؼات األفضامٙخ فاٗ إى ابة الطبلجابد المؼات الغىابػٗ ْإرقابي وٓالاف المؼات 

ٙخ ثبإللىبن ثبلٍٓاؽٗ القبٌٌٓٙخ ْاألفضامٙخ فضوو ػً ىصرِب فٗ رىٙ  الىغىٓػخ الزغر٘ج

 ثبأل اء الىّب ٖ ْالجبٌٗ.

الصااعٙرح ْىصرِااب ػماإ رٍىٙااخ ثؼااض الىّااب اد  األلؼاابة)   اسااخ وؾىاآ   2-2-2

( الىرؽماااخ االثزبا ٙاااخ ْال اااب ب فاااٗ الؾرىٙاااخ األسبساااٙخ لمصااافًٙ الخااابوأ 

1985 (
15

: ) 

                                                 
13
 . 289 -188 ص ، المصدر السابق ؛عاطف األبحردمحم  -  
14
اثر استخدام طرٌقة مواقف اللعب فً تعلم بعض المهارات األساسٌة للكرة  المهدي  ؛ الحمٌد دمحمنجالء عبد   -  

 (.1997: )رسالة ماجستٌر ، جامعة حلوان / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن،  الطائرة
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ِبفذ ْ ثزبا ٗ ،ىعر٘ذ ِ َ الب اسخ ػمٕ طوة الصف الخبوأ ْال ب ب اال

ْر ٌٓاذ ،  الىّاب اد الؾرىٙاخ األسبساٙخ إلٕ وؼرفاخ ىصار األلؼابة الصاعٙرح فاٗ رٍىٙاخ

ع ( ط80الجؾااش وااً ) خػٍٙاا  طجااا،   اابثطخْوغىاآػزًٙ رغر٘جٙااخ  لاإ ل ااىٓا إ بلجااب

 فاٗ ، ػ"ار ْؽاباد رؼمٙىٙاخ الجرٌبوظ الىقزرػ ػمإ الىغىٓػاخ الزغر٘جٙاخ ػمإ وابٔ

 إيالٍزااب ظ  ، ْىظّاارد بٖ ػماإ الىغىٓػااخ الضاابثطخالزقمٙاا ؽااًٙ رااه رطجٙااا الجرٌاابوظ 

طوة رٍىٙخ ثؼض الىّب اد الؾرىٙخ األسبسٙخ لبٔ  ا٘غبثٗ فٗ لالؼبة الصعٙرح ىصر 

 الصفًٙ الخبوأ ْال ب ب االثزبا ٗ.

 يقاسنح انذساساخ انساتقح ويناقشرها : 3ـ2

 اابثقزًٙ ثؼااب االطااوع ػماإ ػااب  وااً الب اساابد ارزااب  الجبؽضاابي الب اساازًٙ ال 

ىٌّٓىب ٘زجؼبي إسزرارٙغٙزًٙ وخزمفزًٙ وً طار  الازؼمه ثبلمؼات ف بٌاذ   اساخ الىّابٖ 

ر ااازخبن طر٘قاااخ الااازؼمه ثىٓالاااف المؼااات ْ  اساااخ وؾىااآ  ر ااازخبن طر٘قاااخ األلؼااابة 

الصااعٙرح، ْثاا لد رز"اابثُ الب اسااخ األْلاإ وااغ الجؾااش الؾاابلٗ فااٗ الطر٘قااخ الزؼمٙىٙااخ ، 

( طبلجااخ فااٗ الصااف األْ  الىزٓسااظ ل ااىذ 50) ْرىضمااذ الؼٍٙااخ فااٗ   اسااخ الىّاابٖ

( طبلات فاٗ 80لىغىٓػزًٙ  بثطخ ْرغر٘جٙخ ثٍٙىب رىضمذ الؼٍٙخ فٗ   اسخ الىؾىٓ  )

الصفًٙ الخابوأ ْال اب ب االثزابا ٗ ل اىذ لىغىآػزًٙ  ابثطخ ْرغر٘جٙاخ ، ْثا لد 

ذ ارزمفذ الب اسزًٙ ػاً ثؾضٍاب الؾابلٗ ثبلزصاب  ػٍٙزّاب ػمإ اؽاب الغٍ اًٙ ثٍٙىاب ىبٌا

( طبلات ْطبلجاخ فاٗ الصاف الضابٌٗ وزٓساظ ل اىذ أل ثاغ 80الؼٍٙخ فٗ ثؾضٍب الؾبلٗ )

 وغبوٙغ وغىٓػزًٙ  بثطخ )ذىٓ  ْإٌبس( ْوغىٓػزًٙ رغر٘جٙخ )ذىٓ  ْإٌبس( .

ارزجاارد   اسااخ الىّاابٖ وزعٙرِااب الى اازقل ػماإ صااوس وزعٙااراد ربثؼااخ ِْااٗ  

ٍٙىب ارزجارد   اساخ وؾىآ  )الزؾصٙل الىؼرفٗ ْاأل اء الىّب ٖ ْالمؼت الغىبػٗ( ث

وزعٙرِاااب الى ااازقل ػمااإ وزعٙااار و ااازقل ْاؽاااب فقاااظ ِْااآ )رؼماااه الىّاااب اد الؾرىٙاااخ 

األسبسٙخ( ثٍٙىب ارزجر الجؾش الؾبلٗ طر٘قخ الازؼمه ثىٓالاف المؼات ػمإ وزعٙارً٘ ِىاب 

)الزؾصاااٙل الىؼرفاااٗ ْاأل اء الىّاااب ٖ( ىىاااب اسااازٍزغذ الب اسااازًٙ فبػمٙاااخ وزعٙرِاااب 

 بػمٙزُ ػمٕ الىزعٙراد الزبثؼخ .الى زقل ْىصجزذ ف

                                                                                                                                            
15
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 ـ انثاب انصانس : ينهجُح انثحس وإجشاءاذه انًُذانُح :3

 ينهج انثحس : 1ـ3

 اسزخبن الجبؽضبي الىٍّظ الزغر٘جٗ لىو ىزُ لطجٙؼخ الجؾش ْىِبافُ.

 يجرًغ انثحس :  2ـ3

٘ز اآي وغزىااغ الجؾااش وااً الىاابا ب الىزٓسااطخ فااٗ ورىاا  وؾبفظااخ  ٘اابلٕ / 

جؼخ لمجٍااابد ، ىىاااب وٓ اااؼ فاااٗ قٓثاااخ ْالجااابلا ػاااب ِب ساااجغ وزٓساااطبد لمجٍاااًٙ ْساااثؼ

 ( .1)الغبْ 

 (1انجذول )
 ٌوضح المدارس المتوسطة فً بعموبة المركز

 مدارس البنات ت مدارس البنٌن ت

 متوسطة االزدهار للبنات 1 متوسطة البالذري للبنٌن 1

 متوسطة الجواهر للبنات 2 متوسطة برٌر للبنٌن 2

 متوسطة آم سلمه للبنات 3 متوسطة العراق للبنٌن 3

 متوسطة أم البنٌن للبنات 4 متوسطة طارق بن زٌاد للبنٌن 4

 تمتوسطة الدرر للبنا 5 متوسطة األصدلاء للبنٌن 5

 متوسطة المغفرة للبنات 6 متوسطة الترمذي للبنٌن 6

 متوسطة العامرٌة للبنات 7 متوسطة الكرماء المختلطة 7

 ػُنح انثحس : 3ـ3

ره ارزٙاب  وزٓساطخ طاب   ثاً  ٘اب  لمجٍاًٙ ػ"آا ٙب واً ثاًٙ وابا ب الطاوة 

ال جؼخ ىػوَ ىىب ارزٙرد وزٓسطخ ىن سامىُ لمجٍابد ػ"آا ٙب ى٘ضابَ واً ثاًٙ الىابا ب 

ال ااجغ ىػااوَ ، ْرااه ارزٙااب  ػٍٙااخ الجؾااش ػ"اآا ٙب وااً طااوة الصااف الضاابٌٗ وزٓسااظ 

( طبلجاب ٘ىضمآي ى ثاغ شاؼت ؽٙاش راه 129ب ِه )لىزٓسطخ طب   ثاً  ٘اب  ْالجابلا ػا

( طبلجب وٍّه ػ"ٓا ٙب رىضمٓا فاٗ شاؼجزٗ )ة ْ ط( ل اىٓا إلإ وغىآػزًٙ 40ارزٙب  )

( طبلجاااب ل ااال وغىٓػاااخ ٘"ااا مٓي ٌ اااجخ 20رغر٘جٙاااخ ْ ااابثطخ ػمااإ الزااآالٗ ثٓالاااغ )

%( وً وغزىغ الصاف الضابٌٗ فاٗ وزٓساطخ طاب   ثاً  ٘اب  ، ىواب ثبلٍ اجخ 31.007)

( طبلجاخ واً شاؼجزٗ )ى 40د فقب ره اػزىب  ٌفأ ال ٙبلبد ال بثقخ إذ ره ارزٙاب  )لمطبلجب

( طبلجاخ ل ال 20ْ ة( ل ىٓا إلٕ  وغىٓػزًٙ  بثطخ ْرغر٘جٙخ ػمٕ الزآالٗ ثٓالاغ )

%( وً وغزىغ الصف الضبٌٗ فٗ وزٓسطخ ىن سامىُ 88.888وغىٓػخ ٘" مٓي ٌ جخ )

 ( طبلجخ.45ْالجبلا )
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 ذكافؤ انؼُنح : 4ـ3

اػزىاابد   عاابد االرزجااب  الزؾصااٙمٗ القجمااٗ ْ  عاابد االرزجااب اد الىّب ٘ااخ  

القجمٙخ لمؾصٓ  ػمإ ر ابفؤ الىغىآػزًٙ الضابثطخ ْالزغر٘جٙاخ لما ىٓ  ْاإلٌابس فجؼاب 

وؼبلغخ ٌزب ظ االرزجاب اد إؽصاب ٙب إل٘غاب  الفار  ثٍّٙىاب ْذلاد ثبسازخبان ارزجاب  )د( 

(Ttasteْلٓؽع اي الفار )  ب  اللاخ وؼٍٓ٘اخ وىاب ٘اب  ػمإ ر ابفؤ ػ"آا ٙخ ْلاٙأ لّا

 الؼٍٙخ ثبلٍ جخ لم ىٓ  ْى لد ثبلٍ جخ لإلٌبس.

( إي لٙىااخ )د( الىؾز ااجخ فااٗ االرزجااب  الزؾصااٙمٗ القجمااٗ 2ْر"ااٙر ٌزااب ظ الغاابْ  )

( ْفااٗ االرزجااب اد الىّب ٘ااخ القجمٙااخ 0.76لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ ْالزغر٘جٙااخ ذىاآ  )

( ْفااٗ 0.32ٓ  ثمعااذ فااٗ ارزجااب  اإل سااب )لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ ْالزغر٘جٙااخ ذىاا

( ْلابٔ 0.15( ْفاٗ ارزجاب  الزىر٘ار واً األسافل )1.47ارزجب  الزىر٘ر وً األػمٕ )

( 38( ػٍاب   عاخ ؽر٘اخ )2.02ثىقب ٌخ لٙه )د( الىؾز جخ ثقٙىزّاب الغبْلٙاخ الجبلعاخ )

ىاب ػ"آا ٙخ ْلاٙأ لّاب  اللاخ وؼٍٓ٘اخ ْى  ( ٘زضؼ لٍب إي الفر0.05ْْو زٓٔ  اللخ )

 (.2٘ٓ ؼ ثبلغبْ  )

 (2الجدول )

 ذكور ةٌوضح داللة الفروق بٌن االختبارٌن المبلٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌ

لٌمة )ت(  لٌمة )ت( المحتسبة َع  َس  العدد المجموعة نوع االختبار
 الجدولٌة )*(

داللة الفروق عند 
 %5مستوى 

االختبار 
التحصٌلً 

 المبلً

 3.36 22.15 20 ة ذكورضابط
0.76 

 عشوائً 2.02

 3.65 22.90 20 تجرٌبٌة ذكور

االختبار المبلً 
 لمهارة اإلرسال

 2.64 12.05 20 ضابطة ذكور
 3.11 12.35 20 تجرٌبٌة ذكور 0.32

االختبار المبلً 
لمهارة التمرٌر 

 من األعلى

 3.25 5.90 20 ضابطة ذكور
 3.57 7.50 20 تجرٌبٌة ذكور 1.47

االختبار المبلً 
لمهارة التمرٌر 

 من األسفل

 3.89 9.00 20 ضابطة ذكور

0.15 
 4.51 9.20 20 تجرٌبٌة ذكور

 ( .38( ودسجح حشَح )0.5.*( ذحد يسرىي دالنح )
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( الخبص ثبإلٌبس إي لٙىخ )د( الىؾز جخ فٗ االرزجاب  3ْر"ٙر ٌزب ظ الغبْ  )

( ْفاٗ االرزجاب اد 0.23زًٙ الضابثطخ ْالزغر٘جٙاخ ثمعاذ )الزؾصٙمٗ القجمٗ لمىغىآػ

( 0.25الىّب ٘خ القجمٙخ لمىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙاخ ثمعاذ فاٗ ارزجاب  اإل ساب )

( 0.42( ْفاٗ ارزجاب  الزىر٘ار واً األسافل )0.40ْفٗ ارزجب  الزىر٘ار واً األػمإ )

( ػٍاب   عاخ ؽر٘اخ 2.02ْلبٔ ثىقب ٌخ لاٙه )د( الىؾز اجخ ثقٙىزّاب الغبْلٙاخ الجبلعاخ )

ػ"ٓا ٙخ ْلٙأ لّاب  اللاخ وؼٍٓ٘اخ   ( ٘زضؼ لٍب إي الفر0.05ْ( ْو زٓٔ  اللخ )38)

 ( .2ْىىب ٘ٓ ؼ ثبلغبْ  )

 (3الجدول )

 إناث ةٌوضح داللة الفروق بٌن االختبارٌن المبلٌٌن للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌ

لٌمة )ت(  ( المحتسبةلٌمة )ت عَ  سَ  العدد المجموعة نوع االختبار
 الجدولٌة )*(

داللة الفروق عند 
 %5مستوى 

االختبار 
التحصٌلً 

 المبلً

ضابطة 
 إناث

20 21.15 3.44 

0.23 

2.02 
 الفروق

 عشوائٌة 

تجرٌبٌة 
 إناث

20 12.85 3.53 

االختبار المبلً 
 لمهارة اإلرسال

ضابطة 
 إناث

20 3.90 3.09 

تجرٌبٌة  0.25
 إناث

20 4.15 3.13 

االختبار المبلً 
لمهارة التمرٌر 

 من األعلى

ضابطة 
 إناث

20 5.10 3.65 

0.40 
تجرٌبٌة 

 إناث
20 4.65 3.43 

االختبار المبلً 
لمهارة التمرٌر 

 من األسفل

ضابطة 
 إناث

20 4.80 3.13 

0.42 
تجرٌبٌة 

 إناث
20 4.40 2.76 

 . (38( ودسجح حشَح )0.5.*( ذحد يسرىي دالنح )

 وسائم جًغ انثُاناخ : 3-5

 الىراعغ ْالىصب   الؼرثٙخ. .1

 االرزجب اد ْالقٙبسبد. .2

 الىقبثود ال"خصٙخ. .3

 ومؼت ىرح طب رح لبٌٌٓٗ. .4
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 ( .10ىراد طب رح ٌٓع ومزٓي ػب  ) .5

 عبا . .6

 شر٘ظ ال ا. .7

 سبػخ رٓلٙذ ٌٓع ىبسٙٓ. .8

 ؽبسجخ ٘بْ٘خ. .9

 أدواخ انثحس : 6ـ3

ؼر  ػمٕ رفصٙر اسزخبان طر٘قاخ وٓالاف المؼات   الزرلعاالخرثاس انًؼشفٍ :  1ـ6ـ3

ػماإ الزؾصااٙل الىؼرفااٗ ْثّااب  رؾقٙااا ىِاابا  الجؾااش اساازؼبي الجبؽضاابي ثبالرزجااب  

"نجالء ػثذ انحًُذ ( سٍخ الىصىه وً لجل 12الىؼرفٗ لمىرؽمخ الؼىر٘خ رؾذ ػىر )

)دمحم انًهذٌ "
16

ٙاخ ( فقارح الٍآاؽٗ الىؼرف55( ْالزاٗ رخزجار فقراراُ الا  )1( )ومؾا 

لضوس وؾبْ  ِٗ : لبٌٓي ْوّب اد ْطر  المؼت فٗ ىرح الطب رح ثٓالغ صاوس ثابا ل 

 اإلعبثخ الصؾٙؾخ وً ثٍّٙب. رل ل فقرح ٘خزب  الىخزج

 األسس انؼهًُح نالخرثاس انًؼشفٍ : 2ـ6ـ3

الىؼرفٗ ٌظرا لزطجٙقُ ألْ  وارح   لبن الجبؽضبد ثئ٘غب  األسأ الؼمىٙخ لورزجب 

بٌٗ الىزٓسااظ ْلمزؾقٙااا وااً  ااب  االرزجااب  الاا ٖ ٘ؼااب اؽااب ػماإ طمجااخ الصااف الضاا

الخصااب ص الىّىااخ فااٗ الؾ ااه ػماإ  ااوؽٙخ االرزجااب  لاابن الجبؽضاابي ثئ٘غااب  الصااب  

الظابِرٖ الاا ٖ ٘ؼااب اؽاب ىٌاآاع الصااب  الىؼزىاب ػمٙااُ فااٗ رقآ٘ه فقااراد االرزجااب  وااً 

رااو  ػر ااُ ػماإ وغىٓػااخ وااً الخجااراء ْالىخزصااًٙ)


( فااٗ وغااب  ػمااه الااٍفأ 

الر٘ب اااٗ ْػماااه الزاااب ٘ت الر٘ب اااٗ ْالااازؼمه الؾرىاااٗ إلثاااباء آ ا ّاااه ؽااآ  فقاااراد 

( فقراد وٍاُ فضاو ػاً إعاراء رؼاب٘ود 5االرزجب  ْفٗ  ٓء ووؽظبرّه ره ؽ   )

                                                 
16
 .  المصدر السابقالمهدي؛ نجالء عبد الحمٌد دمحم المهدي ؛  - 


 : ( انخثشاء وانًخرصُن هى 

عبوؼخ ثعبا  / ىمٙخ الزرثٙخ الر٘ب ٙخ     ػمه الٍفأ / ال رح الطب رح       ى.  ػمٗ ٘ٓسف

. 

عبوؼخ ثعبا  / ىمٙخ الزرثٙخ الر٘ب ٙخ     رؼمه ؽرىٗ / ىرح طب رح         ؽ ً ى.ن. . طب  -

. 

عبوؼخ ثعبا  / ىمٙخ الزرثٙخ الر٘ب ٙخ     ػمه الزب ٘ت / ىرح طب رح        ى.ن. . ؽ ًٙ سجّبي -

. 

عبوؼخ ثعبا  / ىمٙخ الزرثٙخ الر٘ب ٙخ     رؼمه ؽرىٗ / ىرح طب رح       ن. . دمحم  بلؼ   -

. 

 ىرح طب رح  ْلٗ  وب ة                                   طب   لطفٗ   -
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أل را  ثؾضٍاب الؾابلٗ فجمعاذ فقاراد االرزجاب  فاٗ  خ( فقرح وً فقرارُ ربو15ػمٕ )

 (.2( فقرح )ومؾا 50 ٙعزّب الٍّب ٙخ )

مزؾقٙااا وااً صجاابد االرزجااب  الىؼرفااٗ رااه اساازخبان طر٘قااخ االرزجااب  ْإػااب ح االرزجااب         ْل

(Test and Retest( ٕػماا)طبلجاابد 5( وااً الطااوة ْالطبلجاابد ْثٓالااغ )10 )

ع وً وزٓسطخ اال  ِب  لمجٍبد ْ) اارزٙرْ ع واً 5ػ"ٓا ٙب ( طوة ره ارزٙب ِه ػ"آا ٙب

، ْىػٙاب ثؼاب  21/2/2010٘ٓن األؽب الىٓافاا وزٓسطخ ثر٘ر لمجًٍٙ ْاعرٖ االرزجب  

ورْ  ىسجٓع واً راب ٘ا االرزجاب  األْ  ، ِْا َ واب ٘"اٙر لاُ الجابؽضًٙ ولىؼرفاخ صجابد 

االرزجااب  ٘نؼااب  رطجٙقااُ ثؼااب واارْ  سااجؼخ ى٘اابن ػماإ االرزجااب  األْ و)
17

( ، ْلؾ اابة 

ؼاب وقب ٌاخ وؼبول اال رجبط ثًٙ االرزجب ً٘ ره اسزخبان وؼبول اال رجابط )ثٙرسآي(، ْث

( ػٍاب 0.632( ثقٙىاخ ) ( الغبْلٙاخ ْالجابلا  )0.86لٙىخ ) ( الىؾز جخ ْالزٗ ثمعذ )

 ( ْعب اي االرزجب  ٘زىزغ ثب عخ صجبد ػبلٙخ.0.05( ْاؽزىب  رطبء )8  عخ )

ىوااب ثبلٍ ااجخ لىٓ اآػٙخ االرزجااب  الىؼرفااٗ ْثىااب إي فقرارااُ ْا ااؾخ ْثاابا ل    

ْ الزفْ٘ل فضوع ػً وو ىزُ لؼىار ْعاٍأ الؼٍٙاخ ، الفقراد وفّٓوخ ْ ٙر لبثمخ لم"د ى

ِْاا ا وااب ىىاابَ الخجااراء ْالىخزصااًٙ الاا ً٘ ػاار  ػمااّٙه االرزجااب  الىؼرفااٗ ، لاا ا 

 فبالرزجب  ثصٙعزُ الٍّب ٙخ ٘زىزغ ثبلىٓ ٓػٙخ.

 انًهاسَح انًسرخذيح تانثحس : خاالخرثاسا 3-6ـ3

االخرثاس األول ـ اإلسسال) 
18

: ) 

 لٙبب وّب ح اإل سب .ن االخرثاس : انغشض ي 

  : ومؼت ىرح طب رح لابٌٌٓٗ ، ىاراد األدواخ انًسرخذيح

طاااب رح لبٌٌٓٙاااخ ، شااار٘ظ لٙااابب عمااابٖ ، شااار٘ظ ال اااا 

 ( .1ومٓي ٘خطظ الىمؼت ىىب ِٓ وٓ ؼ ثبل" ل )

                                                 
17
وؤس خ الٓ ا  لمٍ"ر  ، : )ػىبي 1، ط أسس انثحس انؼهًٍ إلػذاد انشسائم انجايؼُح ورْاي ػجب الىغٙب إثراِٙه ؛  - 

  (2000،ْالزٓ ٘غ 

 . 42ص      
18
 –يؼشفٍ  –يهاسٌ  –تذنٍ  -ًُح نهكشج انطائشج وغشق انقُاساألسس انؼه دمحم  جؾٗ ؽ ًٍٙ ْؽىبٖ ػجب الىٍؼه ؛  - 

 .  136( ص 1997القبِرح ، ورى  ال زبة لمٍ"ر، :         )1، ط ذحهُم
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     (2) 

      

 

         (1    )

 م(6)

         (3         ) 

 سم( 150)                      

 م 9                                    

 (1انشكم )

 َىظح اخرثاس اإلسسال

 : ٘قااف الوػاات فااٗ وٍزصااف رااظ  يىاص  تاخ االخرث  اس

ٌّب٘خ الىمؼت )الٍصف الىٓاعُ لٍصاف الىمؼات الىخطاظ 

( ىوزب  وً ال"ج خ( ْ٘قٓن الوػت ثبإل ساب  9ػمٕ ثؼب )

ثفٖ طر٘قخ لزؼجٙر ال رح فٓ  ال"اج خ إلإ ٌصاف الىمؼات 

 الىخطظ. 

 : انششوغ 

 ( وؾبْالد.10ل ل الػت ) .1

فااٗ ؽبلااخ لىااأ ال اارح لم"ااج خ ْْ اآلّب لٍصااف الىمؼاات الىخطااظ  ىْ  .2

ررْعّاااب لمخاااب ط رؾ ااات وؾبْلاااخ الوػااات واااً  اااىً الىؾااابْالد 

 ّب ٌقبط.الؼ"رح ْال ٘ؾز ت ل

  : ٘ؾ ت ل ل  وٙخ إ سب   ؾٙؾخ  له الىٍطقخ الزٗ رّجظ فّٙب ال ارح انرسجُم

 ، ْاي الب عخ           

  عاخ( ، ْفاٗ ؽبلاخ ساقٓط ال ارح ػمإ راظ فب ال 40ال مٙخ لّ ا ىلورزجب  ِاٗ )

 ثًٙ وٍطقزًٙ ٘ؾ ت لوػت   عخ الىٍطقخ األػمٕ. 
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) هً انحائػاالخرثاس انصانٍ ـ اخرثاس ذكشاس انرًشَش ػ 
19

: ) 

  : لٙبب لب ح الىخزجر ػمٕ سرػخ الزىر٘ر وً األػمٕ .انغشض ين االخرثاس 

  : ؽااب ظ ىومااأ ورساآن ػمٙااُ رااظ األدواخ انًس  رخذيح

( وزاار وااً سااطؼ األ   ، 3واآا ٖ لااا   ثب رفاابع )

٘رساااه راااظ وااآا ٖ لمؾاااب ظ ػمااإ األ   ْ٘جؼاااب ػٍّاااب 

 ( سٍزىزر، ىرح طب رح ، سبػخ رٓلٙذ.180)

 ٘قاف الىخزجار رماف الخاظ الا ٖ ٘جؼاب ػاً الؾاب ظ ثىقابا  تاخ االخرثاس :يىاص

( ساااٍزىزر )راااظ الزىر٘ااار( ػمااإ اي ٘ى اااد ال ااارح 180)

ثبلٙبً٘ ىوبن الٓعُ صه ٘قآن ثابلزىر٘ر رغابَ الؾاب ظ ْىػمإ 

الخااظ الىرساآن ػماإ اي رررااب ال اارح ْرصاال إلٙااُ واارح 

ىررٔ رمف راظ الزىر٘ار لىزبثؼاخ الزىر٘ار واً األػمإ ، 

صبٌٙاخ(  30ىر الىخزجر فٗ اإلػبا  لىبح ٌصف  لٙقاخ )٘ ز

 (.2ىىب ِٓ وٓ ؼ ثبل" ل )

 

 

 (2الشكل )

 ٌوضح اختبار التمرٌر

                                                 
19
 .227دمحم  جؾٗ ؽ ًٍٙ ْؽىبٖ ػجب الىٍؼه ...... الىصب  ال بثا ، ص - 
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  : انششوغ 

 ٘زه الزىر٘ر فٗ عىٙغ فزراد األ اء وً رمف رظ الزىر٘ر. .1

 لىرسٓن ػمٕ الؾب ظ.٘غت اي ٘ ٓي الزىر٘ر ىػمٕ الخظ ا .2

 صبٌٙخ(. 30٘جبى ؽ بة ال وً ثبا٘خ الزىر٘رح األْلٕ ْلىبح ) .3

٘غاات ػٍااب ثبا٘ااخ االرزجااب  و ااد ال اارح ثبلٙاابً٘ ىواابن الٓعااُ صااه ى اء  .4

 الزىر٘ر ثبأل بثغ.

إذا ررعاااذ ال ااارح ػاااً الؾاااب ظ ، ىْ الو اااذ الؾاااب ظ ىسااافل الخاااظ  .5

ً ىوابن راظ الىرسٓن ْا ربد ثطر٘قخ عؼمذ الىخزجر ٘زابثغ الزىر٘ار وا

الزىر٘ر ، فٗ عىٙغ ِ َ الؾبالد ػمٕ الىخزجر إو ابف ال ارح ْوؼابْ ح 

 الجبا٘خ ثٍفأ ىسمٓة ثبا٘خ االرزجب  الىزفا ػمُٙ.

 ٘غت اسزخبان وّب ح الزىر٘ر وً األػمٕ ثبأل بثغ  ْي  ٙرِب. .6

 30ػمٕ الىخزجر الزٓلف ػً األ اء فٓ  إػوي الؾ ه اٌزّبء فزارح الا ) .7

 صبٌٙخ( الىقر ح.

 صبٌٙااخ(  30: ٘ؾ اات ػااب  وااراد ووو ااخ ال اارح لمؾااب ظ رااو  الاا )انرس  جُم

 روؾبْلااخ رخاابلف ال"اارْط ال اابثا ذىرِااب ْرؼزجاا الىقاار ح ، ْال رؾ اات ىٖ

صبٌٙااخ(  30الب عااخ الٍّب ٙااخ لمىخزجاار ِااٗ ػااب  الىؾاابْالد الصااؾٙؾخ فااٗ )

( ، ْ٘غاات ووؽظااخ ػاابن ؽ اابة ال ااراد الىىاار ح فااٗ ثبا٘ااخ 3×وضاارْثخ)

 ْ الزىر٘رح ل ل رٓلف ٌزٙغخ لخطب لبن ثُ الىخزجر .االرزجب  ى

االخرثاس انصانس ـ اخرثاس انرًشَش ين األستم تانزساػُن) 
20

: ) 

 :لٙبب لب ح الىخزجر ػمٕ سرػخ الزىر٘ر ْوقابا  رى ٍاُ  انغشض ين االخرثاس

 وً وّب ح الزىر٘ر وً األسفل ثبل  اػًٙ.

 : راظ وآا ٖ لمؾاب ظ ؽب ظ ىومأ ، ٘رسه ػمٕ األ األدواخ انًسرخذيح   

(سااٍزىزر )رااظ الزىر٘اار( ْوٓاعّااب لمؾااب ظ ، ٘ى ااد 180٘جؼااب ػٍااُ ثىقاابا )

الىخزجاار ال اارح ثبلٙاابً٘ لٙقاا فّب إلاإ الؾااب ظ صااه ٘ اازقجمّب ثاابلزىر٘ر ثبلٙاابً٘ إلاإ 

                                                 
20
 .230 ص ،  انًصذس انساتق؛ دمحم  جؾٗ ؽ ًٍٙ ْؽىبٖ ػجب الىٍؼه  - 
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األساافل إلاإ الؾااب ظ لزررااب ىلٙااُ واارح ىراارٔ رمااف رااظ الزىر٘اار لٙزاابثغ ْلىاابح 

( فٙىااب ػاابا الخااظ الىرساآن ػماإ 2صبٌٙااخ( . ْ٘ اازخبن ٌفااأ ال"اا ل  لااه)30)

 الؾب ظ .

 : انششوغ 

 ٘زه الزىر٘ر فٗ عىٙغ فزراد األ اء وً رمف رظ الزىر٘ر. .1

 صبٌٙخ(. 30٘جبى ؽ بة ال وً وً ثبا٘خ الزىر٘رح األْلٕ ْلىبح ) .2

إذا سااقطذ ال اارح ثؼااب ا راابا ِب وااً الؾااب ظ لجاال رااظ الزىر٘اار ػماإ  .3

ظ ىىاب ِآ الؾاب  فاٗ الىخزجر إو بىّب ْالجابء ثابلزىر٘ر واً رماف الخا

 ثبا٘خ االرزجب .

 إذا رطب الىخزجر ىصٍبء األ اء فٓ  رظ الزىر٘ر ال رؾ ت الزىر٘رح. .4

 ٘غت اسزخبان وّب ح الزىر٘ر وً األسفل ثبل  اػًٙ  ْي  ٙرِب. .5

 30ػمٕ الىخزجر الزٓلف ػً األ اء فٓ  إػوي الؾ ه اٌزّبء فزارح الا ) .6

 صبٌٙخ( .

 : صبٌٙاخ(  30ال ارح لمؾاب ظ فاٗ فزارح الا ) ٘ؾ ات ػاب  واراد ووو اخ انرسجُم

)الىؾبْالد الصؾٙؾخ فقظ ْفقب لم"رْط ال بثا ذىرِب( ْالب عخ الٍّب ٙخ ِاٗ 

( ىٖ اٌااُ ل اال 3)×صبٌٙااخ( وضاارْثخ  30ػااب  الىؾاابْالد الصااؾٙؾخ فااٗ الاا )

 رىر٘رَ  ؾٙؾخ صوس ٌقبط.

 : انًؼاَُش وانًسرىَاخ 

 ػمٕ ِ ا االرزجب . ( ٘ٓ ؼ الىؼب٘ٙر ْالى زٓ٘بد لمغٍ 4ًٙالغبْ  )

 (4الجدول )

 ٌوضح المعاٌٌر والمستوٌات على اختبار التمرٌر من األسفل

 ممتاز جٌد متوسط ضعٌف الجنس

 فأكثر 35 34-28 27-18 17الل من  سٌدات

 فأكثر 40 39-32 31-22 21الل من  رجال
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 انرجشتح االسرطالػُح : 7ـ3

بؽضبي ػٍب رٍفٙ  الزغرثخ الر ٙ اٙخ ثّب  وؼرفخ ىِه الىؼٓلبد الزٗ لب رٓاعُ الج 

ْلضىبي الؾصٓ  ػمٕ ٌزب ظ وٓصٓلخ ىعرٔ الجبؽضبي رغرثخ اسازطوػٙخ ٘آوٗ األؽاب 

فٗ رىبن ال ابػخ الزبساؼخ ْالٍصاف  اجبؽب   2/2010/ 22ْ  21ْاالصًٍٙ الىٓافقًٙ 

( طبلجبد لىؼرفخ الٓلذ الى زعر  فٗ رٍفٙا  5( طوة ْ)5( ىفرا  ْثٓالغ )10ػمٕ )

جااب  الىؼرفااٗ ْاالرزجااب اد الىّب ٘ااخ ْالزفىااب وااً  ااوؽٙخ االرزجااب اد ْواابٔ االرز

 رفبػل ػٍٙخ الجؾش فٗ رٍفٙ  االرزجب  الىؼرفٗ ْاالرزجب اد الىّب ٘خ.

 االخرثاساخ انقثهُح : 8ـ3

رااه إعااراء االرزجااب اد القجمٙااخ ػماإ واابٔ ٘اآوًٙ ثٓالااغ ٘اآن ْاؽااب ل اال وااً  

ال ابػخ الزبسااؼخ ْالٍصااف وااً ٘اآوٗ االصٍااًٙ الطاوة ْ٘اآن لمطبلجاابد ْذلااد فااٗ رىاابن 

 . 3/2010/ 2ْ  1ْالضوصبء الىٓافقًٙ  

 

 انًنهج انرؼهًٍُ : 9ـ3

لبن الجبؽضابي ثئػابا  الىاٍّظ الّاب   إلإ رؾ اًٙ الزؾصاٙل الىؼرفاٗ ْالغبٌات 

الىّب ٖ لمىزعٙراد لٙب الجؾش لطمجخ الصف الضبٌٗ الىزٓسظ ْثّب  الزفىب واً  اؾخ 

مىٙخ الىزجؼخ فٗ ْ غ الىاٍّظ ْوابٔ وو ىزاُ لغاٍأ ْػىار الؼٍٙاخ ْسووخ األسأ الؼ

اساازفٌأ الجبؽضاابي ثاال اء الخجااراء ْالىخزصااًٙ)


( الاا ً٘ ػاار  ػمااّٙه ْلااب رااه ْ ااغ 

( ىساابثٙغ 10( ْؽاابح رؼمٙىٙااخ ْلىاابح )20الىااٍّظ ثصااٙعزُ الٍّب ٙااخ ، ْرضااىً الىااٍّظ )

ٗ األساجٓع ْثا ي ( ْؽبرًٙ ف2ْثٓالغ )  9/5/2010ْلعب٘خ  3/3/2010لمفزرح وً 

(  لٙقخ وً  وً الٓؽبح الزؼمٙىٙخ لمب ب ْرؾب٘اباو )الق اه الر ٙ اٗ / 27   20لب َ )

الغبٌاات الزطجٙقااٗ( وااغ وراػاابح األواآ  الؼبوااخ الزااٗ رخااص الٓؽاابح الزؼمٙىٙااخ لمااب ب 

اسااازخبوذ طر٘قاااخ الااازؼمه ثىٓالاااف المؼااات إر  )الق اااه اإلػااابا ٖ ْالق اااه الخزااابوٗ(
                                                 


 راء ْالىخزصًٙ ِه :( الخج 

عبوؼخ ثعبا  / ىمٙخ الزرثٙخ                  ػمه الزب ٘ت الر٘ب ٗ                   ى.  وّبٖ ىبظه 

  الر٘ب ٙخ .

عبوؼخ ثعبا  / ىمٙخ الزرثٙخ    طرا ا رب ٘أ             ى.  فبطىخ ٌب ر ؽ ًٙ

 الر٘ب ٙخ .

عبوؼخ  ٘بلٕ / ىمٙخ الزرثٙخ     طرا ا رب ٘أ            ى.ن.  وبعبح ؽىٙب ىىجش 

 األسبسٙخ .
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ىاآ  ْالزغر٘جٙااخ إٌاابس ثٍٙىااب اساازخبوذ الطر٘قااخ الزقمٙب٘ااخ لمىغىاآػزًٙ الزغر٘جٙااخ ذ

 لمىغىٓػزًٙ الضبثطخ ذىٓ  ْالضبثطخ إٌبس .

   االخرثاساخ انثؼذَح : .1ـ3

ثؼب االٌزّبء وً رطجٙا الىاٍّظ لابن الجبؽضابي ثائعراء االرزجاب اد الجؼب٘اخ ل مزاب  

عر٘ذ فّٙاب الزٗ ى  الىغىٓػزًٙ)الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ(وراػًٙ فٗ ذلد ٌفأ الضر ْ

االرزجب اد القجمٙاخ واً ؽٙاش الى ابي ْال وابي ْطر٘قاخ االرزجاب  لاب  اإلو ابي . إذ راه 

إعراء االرزجب اد الىؼرفٙخ ْالىّب ٘خ ػمٕ وبٔ ٘ٓوًٙ ثٓالغ ٘آن ْاؽاب ل ال وب ساخ 

فاااااااٗ رىااااااابن ال ااااااابػخ الزبساااااااؼخ ْالٍصاااااااف واااااااً ٘ااااااآوًٙ االصٍاااااااًٙ ْالضوصااااااابء 

 . 10ْ11/5/2010الىٓافقًٙ

 اسزخبن الجبؽضبي الٓسب ل اإلؽصب ٙخ الزبلٙخ: اإلحصائُح : انىسائم 11ـ3

 الٓسظ الؾ بثٗ. .1

 االٌؾرا  الىؼٙب ٖ. .2

 وؼىل ا رجبط ثٙرسٓي. .3

 ( لىغىٓػزًٙ وزراثطزًٙ.T testارزجب  )د( لمفرْ  ) .4

 ( لىغىٓػزًٙ  ٙر وزراثطزًٙ.T testارزجب  )د( لمفرْ  ) .5

 ويناقشرها : ـ انثاب انشاتغ : ػشض اننرائج وذحهُهها4

 

ػشض نر ائج انت شوق ت ُن االخرث اساخ انقثهُ ح وانثؼذَ ح نهًجً ىػرُن انع اتطح  1ـ4 

وانرجشَثُ   ح ف   ٍ اخرث   اس انرحص   ُم انًؼشف   ٍ واالخرث   اساخ انًهاسَ   ح نه   زكىس 

 واإلناز وذحهُهها ويناقشرها :
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 (5الجدول رلم )

 تسبة والجدولٌة وداللتهما اإلحصائٌة ٌبٌن الفروق بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة ولٌمتً )ت( المح

 للذكور فً اختبارات التحصٌل المعرفً واألداء المهاري للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة  

لٌمة )ت(  2ف ف  العٌنة المجموعة نوع االختبار
 المحتسبة

لٌمة )ت( 
 الجدولٌة )*(

 داللة الفروق 

االختبار 
 التحصٌلً

ضابطة 
 ذكور

20 3.45 1.90 8.09 

2.09 

 هنان فروق
 معنوٌة

 ذات داللة
 إحصائٌة

تجرٌبٌة 
 ذكور

20 9.95 2.56 17.35 

اختبار مهارة 
 اإلرسال

ضابطة 
 ذكور

20 3.70 3.06 5.40 

تجرٌبٌة  
 ذكور

20 15.15 2.70 25.09 

اختبار 
التمرٌر من 

 األعلى

ضابطة 
 ذكور

20 2.80 2.66 4.69 

تجرٌبٌة 
 ذكور

20 14.70 4.75 13.81 

اختبار 
التمرٌر من 

 األسفل

ضابطة 
 ذكور

20 2.55 2.43 4.67 

تجرٌبٌة 
 ذكور

20 13.30 3.07 19.31 

 ( .19( ودسجح حشَح )0.5.*( ذحد يسرىي دالنح )

ثؼاااب رصاااؾٙؼ اسااازىب اد االرزجاااب  الزؾصاااٙمٗ القجماااٗ ْالجؼااابٖ لمىغىااآػزًٙ 

( ْثؼاب وؼبلغاخ 3ؾخ )ومؾاا  لاه الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ ْفقبو لىفزابػ اإلعبثابد الصاؾٙ

ع ثبسازخبان ارزجاب  )د(رماد الاب عبد إ ( ثمعاذ لٙىاخ )د( الىؾز اجخ T test) ؽصاب ٙب

( فٗ ؽًٙ ثمعذ لٙىزّاب 8.09القجمٗ ْالجؼبٖ لمىغىٓػخ الضبثطخ ثمعذ )  ثًٙ االرزجب

( ْثؼب وقب ٌخ لٙىاخ )د( الىؾز اجخ واغ القٙىاخ الغبْلٙاخ 17.35لمىغىٓػخ الزغر٘جٙخ )

( ٘زضااؼ لٍااب إي لٙىااخ 19%( ْ  عااخ ؽر٘ااخ )5( ػٍااب و اازٓٔ  اللااخ )2.09بلعااخ )الج

)د( الىؾز جخ اىجر وً لٙىزّب الغبْلٙخ وىب ٘ب  ػمٕ ْعٓ  فارْ  ذاد  اللاخ وؼٍٓ٘اخ 

ثااًٙ ىاال وااً االرزجااب  الزؾصااٙمٗ القجمااٗ ْاالرزجااب  الجؼاابٖ  لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ 

 ىغىٓػزًٙ .ْالزغر٘جٙخ ْلصبلؼ االرزجب اد الجؼب٘خ فٗ ال

                                                 
 فرْ  الىزٓسطبد )ثًٙ الىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ(. *(  

 ورثغ فرْ  الىزٓسطبد .**( 
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ْالجؼب٘خ لٙب الجؾاش )اإل ساب  ،  خىوب ثبلٍ جخ لورزجب اد الىّب ٘خ الضوس القجمٙ

ْالزىر٘ر وً األػمٕ ، ْالزىر٘ر وً األسافل( لمىغىآػزًٙ الضابثطخ ْالزغر٘جٙاخ فجؼاب 

رقٙٙه األ اء الىّب ٖ ل ل طبلت وً ىفارا  الؼٍٙزاًٙ الضابثطخ ْالزغر٘جٙاخ ْذلاد ؽ ات 

خب اخ ث ال ارزجاب  واً االرزجاب اد الاضوس ، راه وؼبلغاخ الاب عبد طر٘قخ الز اغٙل ال

( ثمعاذ لٙىاخ )د( الىؾز اجخ ثاًٙ T testإؽصب ٙب ل ل ارزجب  ثبسزخبان ارزجب  )د( )

( فاٗ ؽاًٙ 5.40القجمٗ ْالجؼابٖ لمىغىٓػاخ الضابثطخ فاٗ ارزجاب  اإل ساب  )  االرزجب

٘اار وااً األػماإ فجمعااذ ( ىوااب فااٗ الزىر25.09ثمعااذ لٙىزّااب لمىغىٓػااخ الزغر٘جٙااخ )

( لمىغىٓػااخ الزغر٘جٙااخ ْفااٗ الزىر٘اار وااً 13.81( لمىغىٓػااخ الضاابثطخ ْ)4.69)

( لمىغىٓػاخ الزغر٘جٙاخ ، ْثؼاب 19.31( لمىغىٓػاخ الضابثطخ ْ)4.67األسفل ثمعذ )

%( 5( ػٍااب و اازٓٔ  اللااخ )2.09وقب ٌااخ القااٙه الىؾز ااجخ ثبلقٙىااخ الغبْلٙااخ الجبلعااخ )

إي لٙىخ )د( الىؾز جخ اىجر واً لٙىزّاب الغبْلٙاخ ِْا ا  ( ٘زضؼ لٍب19ْ  عخ ؽر٘خ )

٘اااب  ػمااإ ْعااآ  فااارْ  ذاد  اللاااخ وؼٍٓ٘اااخ ثاااًٙ االرزجاااب اد القجمٙاااخ ْالجؼب٘اااخ فاااٗ 

الىغىاآػزًٙ الضاابثطخ ْالزغر٘جٙااخ فااٗ الىّااب اد لٙااب الجؾااش ْلصاابلؼ االرزجااب اد 

 الجؼب٘خ لمىغىٓػزًٙ .

 (6الجدول )

 ات المبلٌة والبعدٌة ولٌمتً )ت( المحتسبة والجدولٌة وداللتهما اإلحصائٌة ٌبٌن الفروق بٌن االختبار

 لإلناث فً اختبارات التحصٌل المعرفً واألداء المهاري للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة  

نوع 
 االختبار

 ** 2ف 21ف * العٌنة المجموعة
لٌمة )ت( 
 المحتسبة

لٌمة )ت( 
 الجدولٌة )*(

 داللة الفروق 

ر االختبا
 التحصٌلً

ضابطة 
 إناث

20 4.50 3.47 5.79 

2.09 

 هنان فروق
 معنوٌة  

 ذات داللة 
 إحصائٌة

تجرٌبٌة 
 إناث

20 11.15 2.41 20.67 

اختبار 
مهارة 
 اإلرسال

ضابطة 
 إناث

20 3.75 5.08 3.29 

تجرٌبٌة 
 إناث

20 15.90 4.66 15.23 

                                                 
*
1
 فرْ  الىزٓسطبد )ثًٙ الىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ(.  

 ** ورثغ فرْ  الىزٓسطبد .
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اختبار 
التمرٌر من 

 األعلى

ضابطة 
 إناث

 الفروق عشوائٌة 2.09 1.15 .2.8 0.57 20

تجرٌبٌة 
 إناث

20 12.65 5.26 10.74 

2.09 

 هنان فروق
 معنوٌة  

 ذات داللة 
 إحصائٌة

اختبار 
التمرٌر من 

 األسفل

ضابطة 
 إناث

20 2.25 2.89 3.47 

تجرٌبٌة 
 إناث

20 14.95 3.13 21.31 

 ( .19( ودسجح حشَح )0.5.*( ذحد يسرىي دالنح )

( الخابص ثبإلٌابس لمىغىآػزًٙ الضابثطخ ْالزغر٘جٙاخ 6ظ الغابْ  )ْر"ٙر ٌزب 

فاااٗ االرزجاااب اد القجمٙاااخ ْالجؼب٘اااخ  لمىزعٙاااراد لٙاااب الجؾاااش إي لٙىاااخ )د( الىؾز اااجخ 

( ىوااب لٙىزّااب لمىغىٓػااخ  5.79لمىغىٓػااخ الضاابثطخ فااٗ االرزجااب  الزؾصااٙمٗ ثمعااذ  )

( ػٍاااب 2.09الجبلعاااخ )( ْثؼاااب وقب ٌزّاااب ثبلقٙىاااخ الغبْلٙاااخ 20.67الزغر٘جٙاااخ ثمعاااذ )

( ٘زضؼ لٍب إي لٙىاخ )د( الىؾز اجخ اىجار واً 19%( ْ  عخ ؽر٘خ )5و زٓٔ  اللخ )

لٙىزّب الغبْلٙخ وىاب ٘اب  ػمإ ْعآ  فارْ  ذاد  اللاخ وؼٍٓ٘اخ ثاًٙ ىال واً االرزجاب  

الزؾصااٙمٗ القجمااٗ ْالجؼاابٖ لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ ْالزغر٘جٙااخ ْلصاابلؼ االرزجااب اد 

 الجؼب٘خ لمىغىٓػزًٙ .

ىوااب ثبلٍ ااجخ لورزجااب اد الىّب ٘ااخ فقااب ثمعااذ لٙىااخ )د( الىؾز ااجخ لمىغىٓػااخ 

( 15.23( ْثمعذ لٙىزّاب لمىغىٓػاخ الزغر٘جٙاخ )3.29الضبثطخ فٗ ارزجب  اإل سب  )

( لمىغىٓػااخ الضاابثطخ 1.15ْفااٗ الزىر٘اار وااً األػماإ ثمعااذ لٙىااخ )د( الىؾز ااجخ )

سافل ثمعاذ لٙىاخ )د( الىؾز اجخ ( لمىغىٓػخ الزغر٘جٙخ ْفٗ الزىر٘ر واً األ10.74ْ)

( لمىغىٓػااخ الزغر٘جٙااخ ْثؼااب وقب ٌااخ القااٙه 21.31( لمىغىٓػااخ الضاابثطخ ْ)3.47)

%( ْ  عااخ ؽر٘ااخ 5( ػٍاب و اازٓٔ  اللاخ )2.09الىؾز اجخ ثبلقٙىااخ الغبْلٙاخ الجبلعااخ )

( ٘زضؼ لٍب إي لٙىخ )د( الىؾز جخ اىجر وً لٙىزّاب الغبْلٙاخ فاٗ ىال االرزجاب اد 19)

  الزىر٘ر وً األػمٕ لمىغىٓػخ الضبثطخ ِْ ا ٘ب  ػمإ ْعآ  فارْ  ذاد ػبا ارزجب

 اللاااخ وؼٍٓ٘اااخ ثاااًٙ االرزجاااب اد القجمٙاااخ ْالجؼب٘اااخ لإلٌااابس فاااٗ الىّاااب اد لٙاااب الجؾاااش 

لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ ْالزغر٘جٙااخ ْلصاابلؼ االرزجااب اد الجؼب٘ااخ لمىغىاآػزًٙ ػااابا 
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ال ٖ ر"ٙر ٌزب غُ ر"ٙر إلٕ ػابن ارزجب  الزىر٘ر وً األػمٕ لمىغىٓػخ الضبثطخ إٌبس 

 ْعٓ  فرْ  ثًٙ االرزجب ً٘ القجمٗ ْالجؼبٖ .

( ْعآ  فارْ  ذاد  اللاخ 6ْ  5ْفٗ سٙب  واب رقابن ىظّارد ٌزاب ظ الغاباْ  )

وؼٍٓ٘خ فٗ عىٙغ الىزعٙراد الىجؾٓصخ ثبلٍ جخ لمىغابوٙغ الزغر٘جٙاخ لما ىٓ  ْاإلٌابس واب 

الجبؽضابي  ببس فٗ الىغىٓػخ الضبثطخ ْ٘ؼزقػبا وّب ح الزىر٘ر وً األػمٕ ثبلٍ جخ لإلٌ

إي ػبن الزطٓ  فّٙاب ٘رعاغ إلإ الطر٘قاخ الزقمٙابٖ الزاٗ ال رراػاٗ الز"آ٘ا ْالىٍبف اخ 

ثًٙ الطبلجبد ىوب وؼٍٓ٘خ الفارْ  لجابلٗ الىزعٙاراد ىبٌاذ صىارح رطجٙاا طر٘قاخ وٓالاف 

ه المؼاات فضااوو ػااً  ْػ الى"ااب ىخ ْالزؼاابْي فااٗ الىغىٓػااخ الزغر٘جٙااخ ْشااؼٓ ِ

ثبلر ااب ْالزٍاابفأ الغىاابػٗ ْاٌقضاابء ْلااذ الىؾب اارح ثاابْي ال"ااؼٓ  ثبلىماال ثؼ ااأ 

ال ٖ ظّر ػمٕ الىغىٓػخ الضبثطخ لم ىٓ  ْاإلٌبس الا ً٘ ٘زجؼآي األسامٓة الزقمٙابٖ 

فااٗ الاازؼمه ْالاا ٖ ٘خماآا وااً الزؼاابْي ْالى"ااب ىخ الغىبػٙااخ ، فضااوو ػااً ذلااد ٘اارٔ 

وٙغ الزغر٘جٙاخ لما ىٓ  ْاإلٌابس ٘ؼآ  إلإ الجبؽضبي إي سجت الفرْ  الؾب مخ فٗ الىغب

االساازضىب  األوضاال لٓلااذ الااب ب الاا ٖ رؼمااه فٙااُ الطمجااخ وزمقااًٙ الزع ٘ااخ الراعؼااخ وااً 

الىااب ب وااً عّااخ ْوااً و اابػبَ ىفاارا  الىغىٓػااخ لجؼضااّه الااجؼض وىااب ٘ااؤ ٖ إلاإ 

اىز اابة رجااراد إ اابفٙخ ػ ااأ الىغىٓػااخ الضاابثطخ الزااٗ ٍ٘زظاار فّٙااب الىاازؼمه فزاارح 

ززمقٗ الزع ٘خ الراعؼاخ ْ٘ؤىاب و ػضىابي دمحم ػجاب العٍاٗ و و إذا ى  ٌاب الؾصآ   وٍٙخ ل

ػمٕ ى اء ؽرىٗ ربن فبي ِ ا ال ٘فرٗ ػً طر٘ا الزىرً٘ فقاظ ْإٌىاب ثابلزىرً٘ وضابفبو 

إلُٙ الزع ٘خ الراعؼخ و )
22

. ) 

ْ٘غاات اإلشااب ح إلاإ إي الطر٘قااخ الزقمٙب٘ااخ ىاابي لّااب ى٘ضاابو راافصٙر فااٗ  ٘ااب ح 

رفااٗ ْرؾ ااًٙ األ اء الىّااب ٖ فااٗ الىّااب اد الااضوس لٙااب الجؾااش ، إذ الزؾصااٙل الىؼ

ر"ٙر وؼظه الب اسبد ْالجؾٓس إي رضٓع وغىٓػخ وً األفرا  ألٖ ثرٌبوظ رؼمٙىاٗ 

ىْ رااب ٘جٗ ٘ ٘ااب وااً الى اازٓٔ الىؼرفااٗ ْالىّااب ٖ ْذلااد لىاارْ  رمااد الىغىٓػاااخ 

ىٓػااخ الضاابثطخ ال ثاابلخجراد الزااٗ ٘ؾزّٓ٘ااب ذلااد الجرٌاابوظ ، إال إي الزؾ ااً فااٗ الىغ

                                                 
 . 63( ص1987: ) الكوٌت ، دار العلم ،  1، ط الرٌاضً بوالتدرٌالتعلم الحركً عثمان عبد الغنً ؛ ( دمحم  22
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٘ضبِٗ الزطٓ  ال جٙر وقب ٌخ ثبلىغىٓػخ الزغر٘جٙاخ الزاٗ ىبٌاذ رازؼمه ثطرلاخ وٓالاف 

 المؼت .

ْفٗ  ٓء وب رقبن ٘زضؼ رؾقٙاا الفار  األْ  لمجؾاش ثٓعآ  فارْ  وؼٍٓ٘اخ 

ذاد  اللااخ إؽصااب ٙخ فااٗ االرزجااب اد القجمٙااخ ْالجؼب٘ااخ لماا ىٓ  ْاإلٌاابس فااٗ ىاال وااً 

ٗ ْارزجااااب اد األ اء الىّااااب ٖ لمىغىاااآػزًٙ الضاااابثطخ ارزجااااب  الزؾصااااٙل الىؼرفاااا

 ْالزغر٘جٙخ ْلصبلؼ االرزجب اد الجؼب٘خ. 

ػ    شض نر    ائج انت    شوق ت    ُن االخرث    اساخ انثؼذَ    ح نهًجً    ىػرُن انع    اتطح  -4-2

وانرجشَثُ  ح ف  ٍ اخرث  اس انرحص  ُم انًؼشف  ٍ واالخرث  اساخ انًهاسَ  ح نه  زكىس 

 :واإلناز وذحهُهها ويناقشرها 

 (7الجدول )

 الضابطة والتجرٌبٌة نٌبٌن داللة الفروق بٌن االختبارات البعدٌة للذكور فً المجموعتٌ

 عَ  سَ  االختبار العٌنة المجموعة نوع االختبار
لٌمة )ت( 
 المحتسبة

لٌمة )ت( 
 الجدولٌة )*(

 داللة الفروق 

االختبار 
 التحصٌلً

ضابطة 
 ذكور

 2.66 25.60 ألبعدي 20
7.90 

2.02 

 نان فروقه
 معنوٌة  

 ذات داللة 
 إحصائٌة

تجرٌبٌة 
 ذكور

 3.11 32.85 ألبعدي 20

اختبار مهارة 
 اإلرسال

ضابطة 
 ذكور

 3.38 15.75 ألبعدي 20
10.83 

تجرٌبٌة 
 ذكور

 3.74 27.50 ألبعدي 20

اختبار 
التمرٌر من 

 األعلى

ضابطة 
 ذكور

 3.49 8.70 ألبعدي 20

8.49 
تجرٌبٌة 
 ذكور

 6.18 22.20 ألبعدي 20

اختبار 
التمرٌر من 

 األسفل

ضابطة 
 ذكور

 3.92 11.55 ألبعدي 20

8.08 
تجرٌبٌة 
 ذكور

 4.61 22.50 ألبعدي 20

 ( .38( ودسجح حشَح )0.5.*( ذحد يسرىي دالنح )

ثؼب وؼبلغخ ٌزب ظ االرزجب اد الجؼب٘خ لم ىٓ  لمىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ 

( ثمعااذ لٙىااخ )د( T testالزؾصااٙل الىؼرفااٗ ْثبساازخبان ارزجااب  )د( )فااٗ ارزجااب  

( ػٍااب و اازٓٔ 2.02( ْثؼااب وقب ٌزّااب ثقٙىااخ )د( الغبْلٙااخ الجبلعااخ )7.90الىؾز اجخ )
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( ٘زضاؼ لٍاب إي لٙىاخ )د( الىؾز اجخ اىجار واً لٙىزّاب 38%( ْ  عخ ؽر٘اخ )5 اللخ )

ًٙ ىاال وااً االرزجاااب  الغبْلٙااخ ِْاا ا ٘ااب  ػماإ ْعاآ  فااارْ  ذاد  اللااخ وؼٍٓ٘ااخ ثاا

 الزؾصٙمٗ الجؼبٖ لمىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ ْلصبلؼ الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ .

ىوااب ثبلٍ ااجخ لورزجااب اد الىّب ٘ااخ الجؼب٘ااخ لٙااب الجؾااش لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ 

( T testْالزغر٘جٙخ فجؼب وؼبلغخ الٍزب ظ إؽصاب ٙب ل ال وّاب ح ثبسازخبان لابٌٓي )د( )

( ْفااٗ ارزجااب  الزىر٘اار وااً 10.83ز ااجخ فااٗ ارزجااب  اإل سااب )ثمعااذ لٙىااخ )د( الىؾ

( ْثؼااب وقب ٌزّااب ثقٙىااخ )د( 8.08( ْارزجااب  الزىر٘اار وااً األساافل )8.49األػماإ )

( ٘زضاؼ لٍاب إي 38%( ْ  عخ ؽر٘خ )5( ػٍب و زٓٔ  اللخ )2.02الغبْلٙخ الجبلعخ )

فارْ  ذاد  اللاخ لٙىخ )د( الىؾز جخ اىجر وً لٙىزّب الغبْلٙخ ِْا ا ٘اب  ػمإ ْعآ  

وؼٍٓ٘خ ثًٙ االرزجب اد الجؼب٘خ لم ىٓ  فٗ الىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙاخ ْلصابلؼ 

 الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ .

 (8الجدول )

 الضابطة والتجرٌبٌة نٌبٌن داللة الفروق بٌن االختبارات البعدٌة لإلناث فً المجموعتٌ

 عَ  سَ  االختبار العٌنة المجموعة نوع االختبار
ت( لٌمة )

 المحتسبة
لٌمة )ت( 
 الجدولٌة )*(

 داللة الفروق 

االختبار 
 التحصٌلً

ضابطة 
 إناث

 3.88 25.55 ألبعدي 20

6.15 

2.02 
 

 هنان فروق
 معنوٌة  

 ذات داللة 
 إحصائٌة

تجرٌبٌة 
 إناث

 3.76 33.00 ألبعدي 20

اختبار 
مهارة 
 اإلرسال

ضابطة 
 إناث

 6.85 7.65 ألبعدي 20
7.17 

 تجرٌبٌة
 إناث

 3.57 20.05 ألبعدي 20

اختبار 
التمرٌر من 

 األعلى

ضابطة 
 إناث

 2.99 5.85 ألبعدي 20

6.93 
تجرٌبٌة 

 إناث
 6.74 17.30 ألبعدي 20

اختبار 
التمرٌر من 

 األسفل

ضابطة 
 إناث

 3.80 7.05 ألبعدي 20

10.19 
تجرٌبٌة 

 إناث
 3.82 19.35 ألبعدي 20

 

 ( .38( ودسجح حشَح )0.5.ح )*( ذحد يسرىي دالن
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( الخابص ثبإلٌابس لمىغىآػزًٙ الضابثطخ ْالزغر٘جٙاخ 8ْر"ٙر ٌزب ظ الغابْ  )

فااٗ االرزجااب اد الجؼب٘ااخ  لمىزعٙااراد لٙااب الجؾااش إي لٙىااخ )د( الىؾز ااجخ لمىغىاآػزًٙ 

 الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ فٗ االرزجب  الزؾصٙمٗ ثمعذ  

%( 5( ػٍاب و ازٓٔ  اللاخ )2.02لجبلعاخ )( ْثؼب وقب ٌزّاب ثقٙىزّاب الغبْلٙاخ ا6.15) 

( ٘زضؼ لٍب إي لٙىخ )د( الىؾز جخ اىجر واً لٙىزّاب الغبْلٙاخ ِْا ا 38ْ  عخ ؽر٘خ )

٘ااب  ػماإ ْعاآ  فاارْ  ذاد  اللااخ وؼٍٓ٘ااخ ثااًٙ ىاال وااً االرزجااب  الزؾصااٙمٗ الجؼاابٖ 

 لإلٌبس فٗ الىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ ْلصبلؼ الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ.

جخ لورزجااب اد الىّب ٘ااخ الجؼب٘ااخ لمىغىاآػزًٙ الضاابثطخ ْالزغر٘جٙااخ ىوااب ثبلٍ اا

لمىّب اد الضوس لٙب الجؾش ْثؼب وؼبلغخ الٍزب ظ إؽصب ٙب ل ل وّاب ح ثبسازخبان لابٌٓي 

( ْفاٗ ارزجاب  7.17( ثمعذ لٙىاخ )د( الىؾز اجخ فاٗ ارزجاب  اإل ساب )T test)د( )

( ْثؼااب وقب ٌزّااب 10.19ساافل )( ْارزجااب  الزىر٘اار وااً األ6.93الزىر٘اار وااً األػماإ)

( 38%( ْ  عاخ ؽر٘اخ )5( ػٍاب و ازٓٔ  اللاخ )2.02ثقٙىخ )د( الغبْلٙاخ الجبلعاخ )

ٌوؽع إي لٙىخ )د( الىؾز جخ اىجر وً لٙىزّب الغبْلٙاخ ِْا ا ٘اب  ػمإ ْعآ  فارْ  

ذاد  اللاااخ وؼٍٓ٘اااخ ثاااًٙ االرزجاااب اد الجؼب٘اااخ لإلٌااابس فاااٗ الىغىااآػزًٙ الضااابثطخ 

 لؼ الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ .ْالزغر٘جٙخ ْلصب

ْوىااب رقاابن ٘زضااؼ اي لطر٘قااخ الاازؼمه ثىٓالااف المؼاات األفضاامٙخ ػماإ الطر٘قااخ  

الزقمٙب٘خ فٗ  ٘ب ح الزؾصٙل الىؼرفاٗ ْاأل اء الىّاب ٖ ؽٙاش رؤىاب الب اسابد اي ِا َ 

ر بػب ػمإ  ٘اب ح ا٘غبثٙاخ  ىىب ثخجراد ىلرة إلٕ الٓالغ الؼىمٗ الىزؼمه  ر ْالطر٘قخ 

ْر ٘اب واً إى ابة الىازؼمه  وىب سخ المؼات الزفبػل االعزىبػٗ ىصٍب وً رو الىزؼمىًٙ 

ألٌٓاع الخجراد)الىؼرفٙخ ْالىّب ٘خ ْالٓعباٌٙخ( وىب ٘ بػب ػمإ رؾقٙاا القاب ح ػمإ 

الزطجٙا الؼىمٗ فٗ الىٓالاف الىخزمفاخ)
23

( فضاوو ػاً ؽارص الجبؽضابي فاٗ اسازخبان 

و ثااافي و  mosstdnو وٓسااازبي  الز ااارا اد فاااٗ رؼماااه الىّاااب اد الىجؾٓصاااخ ْ٘ؤىاااب

                                                 
23
  .  المصدر سابق.، سللتدرٌالطرق الحدٌثة  - 
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القبػبح األسبسٙخ ْال"رط الىطمٓة األسبب فٗ رؼمه الىّب اد الؾرىٙاخ ْالا ٖ ٘ظّار 

رقبوبو ْا ؾبو فٗ الزؼمه ِٓ االِزىبن ث ٘ب ح ػب  الىؾبْالد ْرٍٓػّب و )
24

. ) 

ْفاٗ  اآء وااب رقاابن ٘زضاؼ رؾقٙااا الفاار  الضاابٌٗ لمجؾاش ثٓعاآ  فاارْ  وؼٍٓ٘ااخ ذاد 

ثًٙ الىغىٓػزًٙ الضبثطخ ْالزغر٘جٙاخ فاٗ االرزجاب اد الجؼب٘اخ فاٗ ىال  اللخ إؽصب ٙخ 

وااً ارزجااب  الزؾصااٙل الىؼرفااٗ ْارزجااب اد األ اء الىّااب ٖ ثبلٍ ااجخ لماا ىٓ  ْاإلٌاابس 

 ْلصبلؼ الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ .

 االسرنراجاخ وانرىصُاخ -5

 االسرنراجاخ : -5-1

 : فٗ  ٓء ٌزب ظ الجؾش لبن الجبؽضبي ثبسزٍزبط وب ٘مٗ

ْعااآ  فااارْ  ذاد  اللاااخ وؼٍٓ٘اااخ ثاااًٙ ٌزاااب ظ االرزجاااب اد القجمٙاااخ ْالجؼب٘اااخ  .1

لمىغىااآػزًٙ الضااابثطخ ْالزغر٘جٙاااخ لمااا ىٓ  ْاإلٌااابس فاااٗ عىٙاااغ الىزعٙاااراد 

 الىجؾٓصخ ْلصبلؼ الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ . 

ْعاآ  فاارْ  ذاد  اللااخ وؼٍٓ٘ااخ ثااًٙ ٌزااب ظ االرزجااب اد الجؼب٘ااخ لمىغىاآػزًٙ  .2

م ىٓ  ْاإلٌابس فاٗ عىٙاغ الىزعٙاراد الىجؾٓصاخ ْلصابلؼ الضبثطخ ْالزغر٘جٙخ ل

 الىغىٓػخ الزغر٘جٙخ . 

إي لمطر٘قخ الزقمٙب٘خ ْطر٘قخ الزؼمه ثىٓالف المؼات الزافصٙر فاٗ  ٘اب ح الزؾصاٙل  .3

الىؼرفااٗ ْاىز اابة ْرؾ ااًٙ األ اء الىّااب ٖ لاابٔ طااوة ْطبلجاابد الصااف 

 الضبٌٗ وزٓسظ فٗ ثؼض وّب اد ال رح الطب رح.

 لزؼمه ثىٓالف المؼت األفضمٙخ ػمٕ الطر٘قخ الزقمٙب٘خ .إي لطر٘قخ ا .4

                                                 

2- Emeririll (: Teaching physical Education  muska ; Mosstdn   2)

publishing co, Ohio, 1981) p.4 .                                                                   
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إي الاازؼمه ثطر٘قااخ وٓالااف المؼاات لااُ راافصٙر ْا ااؼ ْىجٙاار فااٗ  ٘ااب ح الزؾصااٙل  .5

 الىؼرفٗ لبٔ طوة ْطبلجبد الصف الضبٌٗ وزٓسظ .

إي الزؼمه ثطر٘قخ وٓالاف المؼات لاُ رافصٙر ْا اؼ ْىجٙار فاٗ اىز ابة ْرؾ اًٙ  .6

رح الطاااب رح الىجؾٓصاااخ لااابٔ طاااوة ْطبلجااابد ْاأل اء الىّاااب ٖ لىّاااب اد ال ااا

 الصف الضبٌٗ وزٓسظ .

 انرىصُاخ : -5-2

فٗ  ٓء ٌزب ظ الجؾاش ْواً راو  واب لى اُ الجبؽضابي واً رفبػال ػٍٙاخ الجؾاش 

 ىصٍبء الجرٌبوظ الزؼمٙىٗ ، ٘ٓ ٗ الجبؽضبي وب ٘مٗ :

 اارْ ح الزٍاآع فااٗ اساازخبان طرا ااا الزااب ٘أ ْىساابلٙت الاازؼمه فااٗ الىراؽاال  .1

 ب اسٙخ الىخزمفخ .ال

 اسزخبان طر٘قخ الزؼمه ثىٓالف المؼت فٗ الىراؽل الىزٓسطخ ْاإلػبا ٘خ . .2

إعااراء ثؾاآس و"اابثّخ ثبساازخبان طر٘قااخ وٓالااف المؼاات فااٗ الؼاابة  ٘ب ااٙخ  .3

 ىررٔ ْوّب اد  ٘ب ٙخ عب٘بح .

  اسااخ اصاار طر٘قااخ الاازؼمه ثىٓالااف المؼاات ػماإ وّااب اد ىراارٔ وااً وّااب اد  .4

 ال رح الطب رح .

 خ اصر طر٘قخ الزؼمه ثىٓالف المؼت ػمٕ ثؼض الب ْب الٍظر٘خ  .  اس .5

ؽااش وب سااٗ الزرثٙااخ الر٘ب ااٙخ لزفاااب ٖ الطاار  الزقمٙب٘ااخ فااٗ ػىمٙااخ الااازؼمه  .6

 ْاػزىب  األسبلٙت الؾب٘ضخ .

 انًصادس انؼشتُح

 

  ثبْي  ا  ٌ"ر،  انرذسَس واألنشطح انشَاظُح انًذسسُحدمحم ػبطف األثؾر ؛ ( :

2001. ) 

  اإلوب اد الؼرثٙخ الىزؾبح   2، ط غشائق انرذسَس واسرشاذُجُاذهدمحم وؾىٓ  الؾٙمخ ؛( :

 ( .2003، الؼًٙ ،  ا  ال زبة الغبوؼٗ ، 

  الزؼمه ثبلمؼت   ...............www.alnarges.com   › ... ›ًٙوٍزبٔ الىؼمى  . 

http://www.google.ae/url?url=http://www.alnarges.com/vb/forumdisplay.php%3Ff%3D72&rct=j&ei=N3-LS6f_LIXk4gaRlbmCAg&sa=X&oi=breadcrumbs&resnum=5&ct=result&cd=1&ved=0CBQQ6QUoAQ&q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3+doc&usg=AFQjCNFaK2hpeP5FLQfwz3uMjyDBBLKlIg
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 .ياليح نثنُح أكادًَُح نهرحصُم انًؼشفٍ كًرغُش فٍ دساساخ   وصطفٕ ال ب٘ؼ دمحم ؛ ى

الىىم خ  - www.g111g.com/.../t144443.html....2009،  انرشتُح انشَاظُح

 الؼرثٙخ ال ؼٓ ٘خ  .

  2008ر"رً٘ الضبٌٗ )ٌٓفىجر(  17ٗاالػبا  الىّب ٖ فٗ الزب ٘ت الر٘ب ... 

www.g111g.com/.../t125600.html............ -  الىىم خ الؼرثٙخ ال ؼٓ ٘خ. 

  1، ط أساسُاخ انرذسَس ويهاساذه وغشقه انؼايحفؤا  ؽ ً ىثٓ الّٙغبء ؛          :

 ( .2001 )األ  ي ، ػىبي ،  ا  الىٍبِظ لمٍ"ر ْالزٓ ٘غ ،

 .... طرا ا الزب ٘أ ...albra/g23a.htm-www.khayma.com/beshr 

  األ  ي ،  1، ط غشائق انرذسَس انؼايحرٓفٙا اؽىب ورػٗ، ْدمحم وؾىٓ  الؾٙمخ ؛( :

 ( .2002ػىبي ،  ا  الى ٙرح لمٍ"ر ْالزٓ ٘غ ، 

 الطر  الؾب٘ضخ لمزب ٘أwww.3iny.com/vb/t22485.html……….. 

  اشش اسرخذاو غشَقح يىاقف انهؼة فٍ ذؼهى الىّبٖ؛ ٌغوء ػجب الؾىٙب دمحم الىّبٖ ؛

: ) سبلخ وبع زٙر ، عبوؼخ ؽمٓاي / ىمٙخ  تؼط انًهاساخ األساسُح نهكشج انطائشج

 ( .1997الزرثٙخ الر٘ب ٙخ لمجًٍٙ، 

 ٍٓاي /الزؼمٙه ْالزؼمه ػً طر٘ا المؼتثؾش ثؼwww.jamaa.cc/post370341.html 

  1، ط أسس انثحس انؼهًٍ إلػذاد انشسائم انجايؼُحورْاي ػجب الىغٙب إثراِٙه ؛  :

 (. 2000)ػىبي ، وؤس خ الٓ ا  لمٍ"ر ْالزٓ ٘غ ، 

  سانقُا األسس انؼهًُح نهكشج انطائشج وغشقدمحم  جؾٗ ؽ ًٍٙ ْؽىبٖ ػجب الىٍؼه ؛- 

 ( . 1997: ) القبِرح ، ورى  ال زبة لمٍ"ر، 1، ط ذحهُم –يؼشفٍ  –يهاسٌ  –تذنٍ 

 

 المصادر األجنبٌة

: (Emeririll Teaching physical Education Mosstdn  muska ;  1)  

publishing co, Ohio, 1981) p.4 .                                                                    
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 (1ملحك )

 جامعة دٌالى      

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 

 م / استمارة استطالع

 

 األستاذ الدكتور ................................. المحترم

 تحٌة طٌبة ...

 

الت  اللعتف فتً تعلتٌم بعت  " تأثٌر استتخدام طرٌمتة مو ٌروم الباحثان إجراء بحثهما الموسوم

 سنة ( . 14على طلبة الصف الثانً المتوسط بأعمار )المهارات األساسٌة فً الكرة الطائرة " 

وبالنظر لما تتمتعوون بوه مون خبورة ودراٌوة علمٌوة بمجوال اختصاصوكم ا ٌلوتمس البواحثٌن إبوداء   

ي ممترحوات ترونهوا مناسوبة المساعدة فً بٌان مودى صوالحٌة عبوارات االختبوار لعٌنوة البحوث وإضوافة أ

( عبووارة والتووً تمووٌس الناحٌووة المعرفٌووة لطلبووة الصووف 55لالختبووار ا علمووا  إن االختبووار ٌحتوووي علووى )

 الثانً المتوسط  وٌضم ثالث محاور )لانون ـ مهارات ـ لعب( .

 مـع التمدٌــر

 

 الباحثة                         الباحث   

 م.د بثٌنة عبد الخالك ابراهٌم                                                      م. ثائر رشٌد مطر     

 

 أسم المختص :

 اللمب العلمً :

 االختصاص :

 مكان العمل :

 التولٌع :

 التارٌخ :
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 التعلٌمات الخاصة باإلجابة على أسئلة االختبار :
 . لراءة كل سؤال بدلة 
 دلة .لراءة كل اإلجابات ب 
 . اختٌار إجابة واحدة صحٌحة لكل سؤال من بٌن اإلجابات الثالث المذكورة 

 . وضع عالمة أمام العبارة الصحٌحة من وجهة نظرن 

 .  عدم وضع أكثر من عالمة على السؤال وإال ٌعتبر السؤال ملغٌا 
  ( 40زمن اإلجابة ) دلٌمة 

 
 أسئلة االختبار

 جابة التً تختارٌها من اإلجابات )أ ـ ف ـ (( .أوال" : ضع عالمة )       ( على اإل
 تحدد المنطمة األمامٌة فً كل ملعب بخط المنتصف والذي ٌبعد عنه خط الهجوم بمسافة .. 1

  م خلف خط المنتصف4ج(    م خلف خط المنتصف 2م خلف خط المنتصف          ب( 3أ(        
 : . ارتفاع الشبكة للمبتدئٌن ) المٌنً فولً ( هو2

  سم 210سم                    ج(  215سم                         ب(  224أ(        
 . عندما ٌكسب الفرٌك المستمبل حك اإلرسال ٌجب على العبٌه الدوران .3

  أ( مركزا  واحدا                    ب( مركزٌن                     ج( ثالث مراكز       
 الدوران فً ....... . ٌجب على الالعبٌن4
 أ( اتجاه عمرب الساعة      ب( عكس اتجاه عمرب الساعة       ج( الدوران فً أي اتجاه ٌرٌده الالعب   
 . للفرٌك الحك فً إجراء ....... فً الشوط الواحد . 5

 تبدٌالت 6تبدٌالت                   ج(  3تبدٌالت                       ب(  4أ(        
 أرض الملعب عبارة عن مستطٌل لٌاساته :. 6

 مx 6م 12م                   ج( x 9م 18م                       ب( x 7م 15أ(        
 . تحدد منطمة اإلرسال خلف خط النهاٌة بمسافة عرضها .7

 م3م                           ج( 9م                               ب( 6أ(        
 عدد أفراد الفرٌك بالملعب هو :. 8

 العبٌن 3العبٌن                     ج(  6العبٌن                        ب(  4أ(        
 . عدد أفراد الفرٌك االحتٌاط هو :9

 العبٌن 6العبٌن                     ج(  8العبٌن                        ب(  3أ(        
 ٌك الذي ٌسجل أوال  :. ٌفوز بالشوط الفر10

 نمطة 15نمطة                      ج(  25نمطة                       ب(  12أ(        
 . لكل فرٌك الحك فً لمس الكرة لبل عبورها الشبكة للفرٌك األخر .11

 أ( ثالث لمسات                   ب( أربعة لمسات                  ج( لمستٌن       
 غرض فً أداء اإلرسال : . أهم12

 أ( التمرٌر من األعلى             ب( التمرٌر من األسفل            ج( التمرٌر بٌد واحدة 
 . عند استمبال إرسال المنافس تستخدم دائما  مهارة : 13

 ثانٌة 30ثوانً                       ج(  10ثانٌة                      ب(  15أ(        
 ولت المستمطع بٌن األشواط مدته :. ال14 

 ثانٌة 30ثوانً                       ج(  10ثانٌة                      ب(  15أ(        
 . أي المهارات التالٌة لها طابع هجومً:15

 أ( التمرٌر من األسفل            ب( اإلرسال                         ج( االستمبال        
 

 : ضع عالمة )      ( على اإلجابة التً تختارها من اإلجابات ) نعم ـ ال ـ أحٌانا" ( .ثانٌا" 
 . ٌسمح لالعبٌن بلمس احد المدمٌن لخط نصف الملعب أثناء اللعب .16 

 أ( نعم                          ب( ال                                 ج( أحٌانا        
 لكرة مرتٌن متتالٌتٌن أثناء اللعب .. من حك الالعب لمس ا17

 أ( نعم                          ب( ال                                 ج( أحٌانا        
 ( للفرٌك الحائز على ضربة اإلرسال من خالل المرعة .2. ٌبدأا بلعب اإلرسال فً بداٌة المباراة العب مركز )18

 ب( ال                                 ج( أحٌانا          أ( نعم                        
 . تؤدى مهارة التمرٌر من أعلى عن طرٌك لمس الكرة ألصابع الٌد فمط .19

 أ( نعم                          ب( ال                                 ج( أحٌانا     
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 ( بعد أداء اإلرسال .1( لٌنتمل لمركز )2ال فٌما بعد لكال الفرٌمٌن العب مركز ). بعد أداء إرسال بداٌة المباراة ٌؤدي اإلرس20
 أ( نعم                          ب( ال                                 ج( أحٌانا       

 . ٌجب أن تؤدى مهارة استمبال اإلرسال بٌد واحدة .21

 ج( أحٌانا                                  أ( نعم                          ب( ال      
 . ٌموم العب المنطمة األمامٌة أثناء المباراة بتوجٌه الكرة الثالثة لملعب الخصم .22

 أ( نعم                          ب( ال                                 ج( أحٌانا        
 ة( مثنٌة .. تؤدى مهارة اإلرسال والٌد الٌمنى )المرسل23

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌفضل أن ٌوجه اإلرسال بالمرب من خط نهاٌة الملعب أو خطً جانب الملعب حٌث انه ٌصعب استمبال اإلرسال فً هذه المنطمة .24

 ج( أحٌانا                                   أ( نعم                          ب( ال     
 . هل ٌمكن أن ٌبدأ اللعب والفرٌك غٌر مكتمل العدد .25

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . هل ٌبدأ اللعب دائما  بإجراء لرعة بحضور رئٌسً الفرٌمٌن .26

 ب( ال                                  ج( أحٌانا                          أ( نعم      
 . ٌجب على الالعبٌن إرسال الكرة بعد صافرة الحكم .27

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 واجد فً نصف الملعب األخر المخصص للفرٌك الخصم .. ٌسمح لالعبٌن بالمرور من تحت الشبكة والت28

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌسمح لالعبٌن بلمس الشبكة أثناء اللعب والكرة فً المنطمة األمامٌة فمط  .29

 لى اإلمام                 ج( حسب راحة الٌدأ( من األسفل إلى األعلى     ب( من األسفل إ     
 . إذا لمست الكرة الشبكة أثناء اللعب ال ٌحك ألحد الفرٌمٌن لمس الكرة وٌتولف اللعب فً الحال .30

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 داء مهارة اإلرسال ٌنتمل اإلرسال للفرٌك األخر .  . إذا لمست الكرة الشبكة أثناء أ31

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌبدأ اللعب فً الكرة الطائرة بضربة اإلرسال .32

 ج( أحٌانا     أ( نعم                          ب( ال                                   
 . ٌبدأ اللعب فً الكرة الطائرة بالتمرٌر من األعلى .33

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . تؤدى مهارة اإلرسال من األسفل بدون رفع الكرة لبل ضربها بالٌد الحرة .34

 ب( ال                                  ج( أحٌانا         أ( نعم                       
 . ٌجب عند استمبال اإلرسال أن تمرر الكرة للعب المعد .35

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 لى فمط .. على المعد إعداد الكرة باستخدام مهارة التمرٌر من األع36

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌمكن أن ٌؤدي التمرٌر من األسفل بٌد واحدة .37

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 والكرة أمام الصدر . . ٌؤدي التمرٌر من األعلى38

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌؤدي التمرٌر من األعلى والكرة أمام الوجه والساعدان غٌر متوازٌان والمرفمان للخارج .39

 ج( أحٌانا                أ( نعم                          ب( ال                        
 
 . ال ٌموم الالعب المعد باستمبال الكرة المرسلة بل ٌجب أن ٌستمبلها أي فرد من الفرٌك حسب المنطمة المرسلة إلٌها الكرة . 40

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
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 عالمة )      ( أمام الشكل الصحٌح .ثالثا" : ضع 

 . أي األشكال اآلتٌة تمثل شكل الكرة الطائرة .41

 

)أ(               )ب(                              )ج(                            

 

 

 . أي المالعب اآلتٌة ملعب الكرة الطائرة .42

 )ب(                            )ج(    )أ(                                        

 

      

 

 

 . أي من المراكز اآلتٌة تمثل الترتٌب الصحٌح للدوران .43

 

             (5(  )6( )1(                        )1( )2(  )3(                          )5( )4( )3         )            

 )ج(  )ب(                                                                )أ(              

               (4(  )3(  )2(                        )4( )5( )6(                           )1( )2( )4) 

  

 

 

 

 ارة اإلرسال من األسفل .. أي األشكال اآلتٌة تمثل مه44

 

 )ج(                               )أ(                               )ب(                              

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة تمثل مهارة اإلرسال من األعلى.45

  

 )ج(                    )ب(          )أ(                            
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 . أي األشكال اآلتٌة تمثل مهارة التمرٌر من األعلى .46

 

 )ج(   )أ(                           )ب(                                    

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة تمثل مهارة التمرٌر من األسفل .47

 

 )ج(                                                                          (                      )أ(                          )ب                              

 

 

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة اإلرسال من األسفل لبل البدء فً أداء المهارة .48

             

 )ج(     (                          )ب(                   )أ                                   

 

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة التمرٌر من األعلى للخلف أثناء أداء المهارة .49

                                  

 )ج(  )ب(                                                 )أ(                                               
 

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة التمرٌر من األعلى لبل البدء فً األداء . 50

 

 )ج(                      )ب(                            )أ(                                                

           

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة التمرٌر من األسفل لبل البدء فً أداء المهارة .51



(123( 

 

 

 )ج(                          )ب(                         )أ(                                         

 

 

 

 

 ( وتعنً العف ، وعالمة )    ( وتعنً خط سٌر الكرة . X: لألسئلة التالٌة عالمة )  مالحظة

 

 . أٌهما الشكل الصحٌح عند توجٌه اإلرسال . 52  

 )أ(                                                            )ب(                       

 

 

 

 

       

 

 )ج(                                                        
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 . أي األشكال اآلتٌة االستمبال الصحٌح للمعد من الكرة المرسلة من الملعب األخر .53  

 )أ(                                                      )ب(                     

 

 

 

 

 

 

 )ج(

 

 

 

 

 

 

 

 . أي األشكال اآلتٌة اإلعداد الصحٌح للكرة التً تم استمبالها من الكرة التً تم تمرٌرها من ملعب الخصم. .54 

 )أ(                                                             )ب(                

 

 

                                                           

 

 

                                       

 )ج(                                                       
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 . أي األشكال اآلتٌة تمثل ثالث لمسات صحٌحة .55  

 

 )أ(                                                      )ب(                 

 

 

                                                                         

 

 

 

 )ج(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0)يهحق 
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 جامعة دٌالى     

 الرٌاضٌة كلٌة التربٌة

        

     

 م / استمارة استطالع     

 

 عزٌزي الطالف /  عزٌزتً الطالبة ...

 تحٌة طٌبة ...

 

" تتتأثٌر استتتخدام طرٌمتتة موالتت  اللعتتف فتتً تعلتتٌم بعتت  المهتتارات  ٌووروم الباحثووان إجووراء بحثهمووا الموسوووم

 على طلبة الصف الثانً المتوسط .األساسٌة فً الكرة الطائرة " 

وعتدم تترن أي ست ال ر الختٌاركم ضمن عٌنة بحثنا الحالً ٌأمل الباحثان اإلجابة على االسوتبٌان المرفوك طٌوا  وبالنظ 

  ا شاكرٌن تعاونكم معنا . بدون إجابة 

 

 

 مـع التمدٌــر

 

 الباحثة                         الباحث   

 م.د بثٌنة عبد الخالك ابراهٌم                      م. ثائر رشٌد مطر                                     

 

 

 

 اسم الطالب :

 المدرسة :

 العمر :

 التارٌخ :

 

 

 

 

 التعلٌمات الخاصة باإلجابة على أسئلة االختبار :
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 . لراءة كل سؤال بدلة 
 . لراءة كل اإلجابات بدلة 
 لمذكورة .اختٌار إجابة واحدة صحٌحة لكل سؤال من بٌن اإلجابات الثالث ا 

 . وضع عالمة أمام العبارة الصحٌحة من وجهة نظرن 

 .  عدم وضع أكثر من عالمة على السؤال وإال ٌعتبر السؤال ملغٌا 
  ( 40زمن اإلجابة ) دلٌمة 

 

 أسئلة االختبار
 أوال" : ضع عالمة )       ( على اإلجابة التً تختارٌها من اإلجابات )أ ـ ف ـ (( .

 خلفٌة فً كل ملعب بخط الهجوم والذي ٌبعد عنه خط النهاٌة بمسافة .تحدد المنطمة ال. 1
  م خلف خط الهجوم6ج(        م خلف خط الهجوم 4م خلف خط الهجوم               ب( 3أ(        

 . ارتفاع الشبكة للمبتدئٌن ) المٌنً فولً ( هو :2

  سم 210ج(                     سم     215سم                           ب(  224أ(        
 . عندما ٌكسب الفرٌك المستمبل حك اإلرسال ٌجب على العبٌه الدوران .3

  أ( مركزا  واحدا                      ب( مركزٌن                         ج( ثالث مراكز       
 . ٌجب على الالعبٌن الدوران فً .......4

 ب( عكس اتجاه عمرب الساعة       ج( الدوران فً أي اتجاه ٌرٌده الالعب             أ( اتجاه عمرب الساعة       
 . للفرٌك الحك فً إجراء ....... فً الشوط الواحد . 5

 تبدٌالت 6تبدٌالت                       ج(  3تبدٌالت                         ب(  4أ(        
 ساته :. أرض الملعب عبارة عن مستطٌل لٌا6

 مx 6م 12م                       ج( x 9م 18م                        ب( x 7م 15أ(        
 . تحدد منطمة اإلرسال خلف خط النهاٌة بمسافة عرضها .7

 م3م                               ج( 9م                                ب( 6أ(        
 ساسٌٌن هو :. عدد أفراد الفرٌك األ8

 العبٌن 3العبٌن                        ج(  6العبٌن                          ب(  4أ(        
 . عدد أفراد الفرٌك االحتٌاط هو :9

 العبٌن 6العبٌن                        ج(  8العبٌن                          ب(  3أ(        
 
 ٌسجل أوال  : . ٌفوز بالشوط الفرٌك الذي10

 نمطة 15نمطة                         ج(  25نمطة                          ب(  12أ(        
 . لكل فرٌك الحك فً لمس الكرة لبل عبورها الشبكة للفرٌك األخر .11

 أ( ثالث لمسات                      ب( أربعة لمسات                      ج( لمستٌن       
 . أهم غرض فً أداء اإلرسال :12

 أ( الحصول على نمطة        ب( ضمان إرسال الكرة داخل ملعب المنافس        ج( ضرب الكرة بصورة صحٌحة       
 . الولت المستمطع االختٌاري مدته :13

 نٌةثا 30ثوانً                         ج(  10ثانٌة                          ب(  15أ(        

 
 . أي المهارات التالٌة لها طابع هجومً:14

 أ( التمرٌر من األسفل                ب( اإلرسال                           ج( االستمبال        
 

 ثانٌا" : ضع عالمة )      ( على اإلجابة التً تختارها من اإلجابات ) نعم ـ ال ـ أحٌانا" ( .
 خط نصف الملعب أثناء اللعب . . ٌسمح لالعبٌن باجتٌاز15 

 أ( نعم                               ب( ال                                  ج( أحٌانا        
 
 . من حك الالعب لمس الكرة مرتٌن متتالٌتٌن أثناء اللعب .16

 ج( أحٌانا         أ( نعم                               ب( ال                                 
 . تؤدى مهارة التمرٌر من أعلى عن طرٌك لمس الكرة ألصابع الٌد فمط .17

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا              
 
 



(128( 

 

 

 ( بعد أداء اإلرسال .1( لٌنتمل لمركز )2ن العب مركز ). بعد أداء إرسال بداٌة المباراة ٌؤدي اإلرسال فٌما بعد لكال الفرٌم18ٌ
 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا       

 
 . ٌجب أن تؤدى مهارة استمبال اإلرسال بالٌدٌن .19

 ج( أحٌانا                   أ( نعم                              ب( ال                      
 
 . تؤدى مهارة اإلرسال من األسفل المواجه والٌد الضاربة مثنٌة .20

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌنفذ اإلرسال من األعلى والذراع الضاربة مثنٌة من المرفك .21

 ب( ال                                  ج( أحٌانا                               أ( نعم     
 . هل ٌمكن أن ٌبدأ اللعب والفرٌك غٌر مكتمل العدد .22

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 بحضور رئٌسً الفرٌمٌن . . ٌبدأ اللعب دائما  بإجراء لرعة23

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌجب على الالعبٌن إرسال الكرة بعد صافرة الحكم .24

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌسمح لالعبٌن بالمرور من تحت الشبكة والتواجد فً نصف الملعب األخر المخصص للفرٌك الخصم .25

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . عند استمبال اإلرسال تكون حركة الذراعٌن .26

 ب( من األسفل إلى اإلمام              ج( حسب راحة الٌد           أ( من األسفل إلى األعلى      
 . إذا لمست الكرة الشبكة أثناء اللعب ال ٌحك ألحد الفرٌمٌن لمس الكرة وٌتولف اللعب فً الحال .27

 أ( نعم                               ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 ا لمست الكرة الشبكة أثناء أداء مهارة اإلرسال ٌنتمل اإلرسال للفرٌك األخر .  . إذ28

 أ( نعم                               ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌبدأ اللعب فً الكرة الطائرة بضربة اإلرسال .29

 ب( ال                                  ج( أحٌانا  أ( نعم                                  
 . تؤدى مهارة اإلرسال من األسفل بدون رفع الكرة لبل ضربها بالٌد الحرة .30

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 للعب المعد .. ٌجب عند استمبال اإلرسال أن تمرر الكرة 31

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . على المعد إعداد الكرة باستخدام مهارة التمرٌر من األعلى لألمام فمط .32

 ج( أحٌانا أ( نعم                              ب( ال                                       
 . ٌمكن أن ٌؤدي التمرٌر من األسفل بٌد واحدة .33

 أ( نعم                              ب( ال                                  ج( أحٌانا      
 . ٌؤدي التمرٌر من األعلى والكرة بمستوى الصدر .34

 ج( أحٌانا                       أ( نعم                              ب( ال                 
 . ال ٌموم الالعب المعد باستمبال الكرة المرسلة بل ٌجب أن ٌستمبلها أي فرد من الفرٌك حسب المنطمة المرسلة إلٌها الكرة . 35

 أ( نعم                          ب( ال                                  ج( أحٌانا      
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 الثا" : ضع عالمة )       ( أمام الشكل الصحٌح .ث

 . أي األشكال اآلتٌة تمثل شكل الكرة الطائرة .36

)ب(                                      )ج( )أ(                                
 

. أي المالعب اآلتٌة 37 ملعب الكرة الطائرة .

 )ب(                            )ج(           )أ(                                 
 

      
 
 
 

 
 . أي من المراكز اآلتٌة تمثل الترتٌب الصحٌح للدوران .38

 
             (5(  )6( )1(                         )1( )2(  )3                      )    (5( )4( )3                    ) 

 )أ(                                  )ب(                                    )ج(          
             (4(  )3(  )2(                         )4( )5( )6(                          )1( )2( )4) 

  
 
 
 
 تمثل مهارة اإلرسال من األسفل . . أي األشكال اآلتٌة39

  
 )ب(                                )ج(                           )أ(                     

 
 
 
 . أي األشكال اآلتٌة تمثل مهارة اإلرسال من األعلى.40

  
 )ج(                   )ب(                                )أ(                               

 
 
 
 . أي األشكال اآلتٌة تمثل مهارة التمرٌر من األعلى .41

 
 )ب(                                )ج(                   )أ(                           

 
 
 
 . أي األشكال اآلتٌة تمثل مهارة التمرٌر من األسفل .42

 
 )ب(                                  )ج(                         )أ(                      

 
 

 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة اإلرسال من األسفل لبل البدء فً أداء المهارة .43
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 )ج(                    )أ(                           )ب(                                   

 
 
 
 
 
 
 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة التمرٌر من األعلى للخلف أثناء أداء المهارة .44

                       
 )ب(                                   )ج(     )أ(                                                 

 
 
 
 . أي األشكال اآلتٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة التمرٌر من األعلى لبل البدء فً األداء . 45

 
 )ب(                         )ج(                        )أ(                             

  
 
 
 تٌة الوضع االبتدائً الصحٌح لمهارة التمرٌر من األسفل لبل البدء فً أداء المهارة .. أي األشكال اآل46

 
 )ج(                      )ب(                                )أ(                        

   
 
 

 الكرة .( وتعنً العف ، وعالمة )    ( وتعنً خط سٌر  X: لألسئلة التالٌة عالمة )  مالحظة

 . ىّ٘ىب ال" ل الصؾٙؼ ػٍب رٓعُٙ اإل سب  . 47  

 )أ(                                                            )ب(                       
 
 
 
 

       
 )ج(                                                        

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 . ىٖ األش ب  اٚرٙخ االسزقجب  الصؾٙؼ لمىؼب وً ال رح الىرسمخ وً الىمؼت األرر .48  
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 )أ(                                                      )ب(                     
 
 
 
 
 

 )ج(
 
 
 

 
 
 
 األشكال اآلتٌة تمثل ثالث لمسات صحٌحة للكرة المستمبلة من إرسال الخصم . . أي49  

 )أ(                                                             )ب(                
 
 
 

                                                   
                                                   

                                                     
 )ج(                                                       

 
 
 
 
 
 
 . أي األشكال اآلتٌة تمثل ثالث لمسات صحٌحة .50  

 

 )ب(                                                )أ(                       
 
 

                                                                         
 

 
 
 )ج(
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 (4)ملحك  

 مفتاح اإلجابات الصحٌحة

 

 اإلجابة الصحٌحة رلم الس ال صحٌحةاإلجابة ال رلم الس ال

 ب 26 ج 1

 ب 27 ج 2

 ب 28 أ 3

 أ 29 أ 4

 ب 30 ج 5

 أ 31 ب 6

 ج 32 ب 7

 ج 33 ب 8

 ب 34 ج 9

 ج 35 ب 10

 ج 36 أ 11

 ج 37 أ 12

 أ 38 ج 13

 ج 39 ب 14

 ج 40 ب 15

 ب 41 ب 16

 ج 42 أ 17

 أ 43 أ 18

 أ 44 أ 19

 ب 45 ب 20

 ب 46 أ 21

 ج 47 ب 22

 ب 48 أ 23

 ب 49 أ 24

 أ 50 ب 25

 

 

 


