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ممخص البحث

تحتل المعرفة العممية أىمية كبيرة ،بوصفيا واحدة من أىم األسس العممية التي يمكن من
خالليا تحديد مقدرة المدرس العممية عمى وفق معايير ومستويات تتناسب وقدراتو ،وبشكل ينسجم
والمتغيرات التي تشيدىا األلعاب الرياضية .إن متابعة المدرس في كيفية حصولو عمى

ميما لموقوف عمى ما يممكو من المعمومات تساعده عمى أداء واجبو بصورة
المعمومات يعد ً
أن يخضع قياس ذلك إلى مقاييس عممية مواكبة لمتطور ،واالنجازات
صحيحة ومن الضروري ْ
الرياضية التي تسعى المدارس لتحقيقيا والتي تعد جزء من التسابق العممي بينيا خالل السنوات

األخيرة .ومن ىنا ييدف البحث إلى إجراء دراسة مقارنة لممعرفة العممية بين مدرسي ومدرسات
التربية الرياضية في ديالى ،إذ استخدم الباحث المنيج الوصفي بأسموب المسحي لمالئمة وطبيعة

المشكمة ،ولغرض تحقيق ىدف الدراسة تم استخدام مقياس (عايد عبد عون) لممعرفة العممية

لمدرسي التربية الرياضية والذي يتكون من ( )ٚٙفقرة ،وأجرى الباحث تجربة االستطالعية عمى
عينة قواميا (ٖٓ) من مدرسي التربية الرياضية اختيروا بطريقة عشوائية لمعرفة مدى مالئمة
المقياس المستخدم وكان فقرات المقياس واضحة لمعينة ،وبعد ذلك أجريت الدراسة عمى عينة

الرئيسة قواميا (ٖٕ٘) من مدرسي التربية الرياضية في ديالى اختيروا بطريقة عشوائية ،بعد جمع
البيانات عينة المختبرين تم إجراء التحميل اإلحصائي باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية (الوسط
الحسابي واالنحراف المعياري واختبار(. ))tوأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة معنوية
بين الذكور واإلناث في المعرفة العممية في محافظة ديالى.

A Comparative Study for Scientific Knowledge among Teachers of
Physical Education of Diyala Governorate

Key word: scientific knowledge

Abstract

Scientific knowledge has a great importance as one of the scientific

bases through which the teacher's scientific capability can be determined
according to criterion that suit his/her capability and in a way that goes

with the changes of physical sports. Following-up the teacher ways to
get information is important to know what information he has that will

help him in performing his duty in a proper way. It is important to test
these information according to the scientific standers that keep pace with
the evolution. Also, it is important to test them according to the physical
achievements that schools seek to achieve and that is considered as

part of the scientific competition in recent years. The research aims at
making comparative study of Scientific knowledge among teacher of
physical education in Diyala governorate.

The researcher uses the descriptive method. He uses two ways to

fulfill his aims. The first one is the survey method to suit the nature of
the problem. The other one is the use of Aayeed A. Aun's standard for
scientific knowledge of teachers of physical education. This standard is

composed of 76 items. The researcher conducts an exploratory
experiment on a sample of 30 teachers of physical education. Those

teachers have been chosen randomly to check the appropriateness of
the used standard. The items of the checklist are clear for the sample.

Then a study is conducted on the main sample 235 teachers who are
chosen randomly. After collecting the data of the two samples, a

statistical analysis has been conducted using the following statistical

means( mathematic mean, standard deviation and t test. The results
show no significant differences in scientific knowledge among men and
women teachers in Diyala governorate.

 -1المقدمة:
تعد التربية الرياضية بأنشطتيا المختمفة من الجوانب الميمة والحيوية في العممية التربوية

في المدرسة.فيي تعنى بالطالب من الجوانب العقمية والنفسية واالجتماعية كافة بحكم طبيعتيا

وأىدافيا ألنيا تشارك بأوجو نشاطاتيا المتعددة التي تتناول الحياة االجتماعية بجانب عنايتيا

بصحة الطالب وتنمية الميارات والقدرات البدنية والحركية عنده.

إن مينة التعميم من المين اإلنسانية ذات المكانة المتميزة بين المين األخرى في

المجتمع ،وان اجتياد المدرس وتطوير إمكانياتو في الحصول عمى المعارف والمعمومات يعد أمر

ميما يساعده عمى أداء واجبو بصورة صحيحة ،وتعد المعرفة العممية جزء من حياة اإلنسان
ً
يستخدميا متى شاء ،في مواجية المشكالت كافة التي تعرقل عممو ويعمل عمى حميا ،والى
جانب ىذا تعد عنصر أساس ال يمكن االستغناء عنيا في المجال الرياضي ،فالرياضي يجب أ ْن
يعرف أوًال ومن مم يمارس مانًيا ،إي أن الممارسة ىي ترجمة عممية لما اكتسبو الرياضي من
معرفة وفيم في مجال اختصاصو ،وتعرف المعرفة الرياضية بأَنيا "(تنظيم الحركات وتركيبيا إلى
أفكار ومعمومات من اجل إن يستخدميا الرياضي في تشكيل استجابات لمواجية متطمبات المعب

المختمفة والمتغيرة)"( .الخولي،عنان.)ٜٔ :ٜٜٜٔ :

إن إعداد مشروع مدرس التربية الرياضية من وجية نظر الباحث تبدأ من المدرسة ،فإذا

كان ىناك مدرس جيد لديو اإلمكانية في إيصال المعمومة بالشكل السميم إلى الطالب من خالل

شرح الميارة بصورة صحيحة مرتكزة عمى أسس عممية خالية من األخطاء نكون قد حصمنا عمى

مشروع مدرس جيد يعي بالدور العممي الذي سيقوم بو والمطالب بتحقيقو ،فنحن نعرف بأن
حتما سيكون
المدرس قدوة لطالبو ،فإذا كان المستوى النظري والعممي ليذا القدوة ضعيفًا فيو ً
مستقبال والعكس
سمبا عمى رغبة الطالب في ممارسة النشاط الرياضي
ً
قدوة سيئة ستنعكس ً
صحيح،ويمـكــن القول إن المعمومات العممية والنظرية جزء ميم الكتمال الوحدات التطبيقية ،فقد

ذكر ىا ار (" )Harreإن تدريب القدرات العقمية المعرفية وتعميميا يعد جزًءا ال يمكن االستغناء
عنو في مراحل التعمم الرياضي والمدرس الناجح الذي ييتم بإكساب طمبتو المعارف والمعمومات
النظرية المرتبطة بالنشاط الذي يدرسو "(.فرحات.)ٖٖ :ٕٓٓٔ:

مدرسا لمتربية الرياضية في تربية ديالى ،الحظ عدم اىتمام
ومن خالل عمل الباحث
ً
ونظر لفاعمية الدور الذي يقوم بو مدرسي التربية
ًا
مدرسي التربية الرياضية بالمعرفة العممية،
الرياضية وما يتطمبو ىذا الدور من قدرات عقمية وفكرية ال يمكن اكتسابيا إال بالمعرفة وبما
تتضمنو من معمومات مرتبطة بمجال التربية الرياضية ،ولكون ىذا الدور يتضمن المفاىيم
والمبادئ التي تشكل الموضوعات ذات الطبيعة المعرفية العقمية المرتبطة بالنشاط الرياضي ،لذا

رأى الباحث ضرورة دراسة ىذه المشكمة لمتعرف عمى الفروق في المعرفة العممية بين مدرسي
ومدرسات التربية الرياضية في محافظة ديالى،بما يخدم العممية التربوية ويساىم في تطويرىا.

 -2إجراءات البحث:
 1-2منهج البحث:

استخدم الباحمان المنيج الوصفي بأسموب المسحي لمالئمة وطبيعة المشكمة.

 2-2مجتمع البحث وعينته :

يعـد تحديــد مجتمـع البحــث  ،مـن الخطـوات والم ارحـل الميمــة فـي عمميــة إجـراء البحــث ،إذ
يســتطيع الباحــث أن يتنــاول المجتمــع كمــو بالبحــث والد ارســة إذا كــان ىــذا المجتمــع يقــع فــي حــدود

إمكاناتو وقدراتو .ويعرف مجتمع البحث بأنو "جميع األفـراد أو األحـداث أو األشـياء الـذين يكونـون

موضـ ــوع مشـ ــكمة البحـ ــث " (الصـ ــيرفي .)ٔٛ٘: ٕٕٓٓ:وأشـ ــتمل مجتمـ ــع البحـ ــث عمـ ــى مدرسـ ــي
مدرس ـا ومدرســة ،مــوزعين عمــى
ومدرســات التربيــة الرياضــية فــي محافظــة ديــالى وعــددىم ))721
ً
مدرسا ومدرسة ويشكمون
مدارس االقضية في محافظة ديالى  ،وشممت عينة البحث عمى ()235
ً
نســبة ( %)32,59مــن المجتمــع األصــمي ،إذ تــم اختيــارىم بطريقــة عش ـوائية مــن كــل قضــاء مــن

أقضــية ديــالى الخمســة وىــي (بعقوبــة ،والخــال

 ،ومقداديــة ،وبمــدروز ،وخــانقين) لمعــام الد ارس ــي

ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-وكما مبين في جدولين رقم (ٔ.)ٕ,

جدول( )1يبين توزيع مجتمع المدرسين بحسب األقضية التابعة لمحافظة ديالى *

ت

القضاء

ذكور

عدد المدرسين

إناث

المجموع

ٔ

بعقـوبـة

209

107

316

ٖ

مقدادية

104

45

149

٘

خانقين

36

32

68

ٕ
ٗ

خالص

بمدروز

المجموع

93
28

470

*المصدر :مديرية تربية ديالى وحدة الدراسات والبحوث

56
11

251

149
39

721

جدول( )2يبين توزيع عينة المدرسين في كل قضاء
ت

عدد المدرسين

النسبة

القضاء

ذكور

إناث

المجموع

ٔ

بعقوبة

82

28

110

34,81

ٕ

خالص

31

13

44

29,53

ٖ

مقدادية

29

10

39

26,17

ٗ

بمدروز

16

4

20

51,28

٘

خانقين

12

10

22

32,35

170

65

235

32,59

المجموع

المئوية

 3-2أدوات البحث.
ىــي الوســيمة أو الطريقــة التــي يســتطيع بيــا الباحــث حــل مشــكمتو ميمــا كانــت تمــك األدوات،

بيانات ،عينات ،أجيزة(.القندلجي)ٔ٘ٚ :ٜٜٜٔ :

 1-3-2وسائل جمع البيانات.

المصـ ـ ــادر والم ارجـ ـ ــع العربيـ ـ ــة واألجنبية،شـ ـ ــبكة المعمومـ ـ ــات الدوليـ ـ ــة(االنترنيت) ،المقـ ـ ــابالت

الشخصــية،المالحظة الميدانيــة ،مقيــاس المعرفــة العمميــة (عــون  ،)ٕٓٓٚاســتمارة لجمــع البيانــات
وجمع المعمومات ،استمارة تفريغ البيانات ،فريق العمل المساعد.

 2-3-2األدوات واألجهزة المستخدمة:

جيـاز حاسـوب شخصــي (البتـوب) ،نـوع ( ،)DELLعــدد(ٔ) ،صـيني المنشـأ ،حاســبة يدويـة ،نــوع

( ،)CAOLNعدد(ٔ) ،صيني المنشأ ،أدوات مكتبية( ،أقالم جاف،أقالم رصا
4-2إجراءات البحث الميدانية:

 ،مسطرة)...

1-4-2تحديد مقياس المعرفة العممية:
تم استخدام مقياس (عـون )ٕٓٓٚلمحصـول عمـى المعمومـات والبيانـات الخاصـة بالمعرفـة

العممية  ،وىـو مقيـاس أعـده عايـد كـريم عبـد عـون لقيـاس المعرفـة العمميـة المبنـي والمقـنن عمـى

مدرس ــي التربي ــة الرياض ــية ف ــي محافظ ــات الفـ ـرات األوس ــط ،وق ــد ش ــممت عم ــى (٘) الع ــاب لتممي ــل
مقياس المعرفة العممية وىي (كرة القدم ،وكرة اليد ،وكرة السـمة ،وكـرة الطـائرة ،والسـاحة والميـدان)،

ويتك ـ ـ ــون المقي ـ ـ ــاس م ـ ـ ــن ( )ٚٙفقـ ـ ـ ـرة ت ـ ـ ــم ص ـ ـ ــياغتيا بأس ـ ـ ــموب (االختي ـ ـ ــار المتع ـ ـ ــدد ،والصـ ـ ـ ـواب

والخطأ،والتكمي ــل ،واإلش ــكال والص ــور) وموزع ــة عم ــى خمس ــة مج ــاالت ى ــي (المعموم ــات العام ــة،

قــانون األلعــاب والتحكــيم  ،واإلعــداد النفســي ،والمياقــة والصــحة ،وط ارئــق التــدريس) ،وأمــا طريقــة

تص ــحيح المقي ــاس ت ــم تحدي ــد درج ــة واح ــدة ل جاب ــة الص ــحيحة وص ــفر ل جاب ــة الخاطئ ــة وأعم ــى

درج ــة لممقي ــاس ى ــي ( )ٚٙدرج ــة ،و(الممح ــق ٖ) يب ــين مقي ــاس المعرف ــة العممي ــة والمس ــتخدم ف ــي
الدراسة الحالية.

 2-4-2التجربة االستطالعية:
قد ال تكون فقرات المقياس واضحة لممختبرين مممما ىي واضحة لدى الباحث لذا يقوم مصمم
المقياس بإجراء تجربة استطالعية عمى مجموعة من المختبرين ليتعرف من خالليا عمى:

 رأي المختب ـرين فــي التعميمــات والكشــف عــن جوانــب الضــعف فييــا مــن حيــث الصــياغةوالمضمون ومالئمة المغة.

 الوقت الذي يستغرقو االختبار . كفاءة فريق العمل المساعد . -تشخي

الفقرات الغامضـة أو الصـعبة أو عـدم وضـوح الطباعـة لغـرض إعـادة طبعيـا أو

صياغتيا .

وىكـ ــذا قـ ــام الباحم ـ ـان ،بـ ــإجراء تجربتـ ــو االسـ ــتطالعية بتـ ــاري ٕٗ ٕٓٔٗ /ٔٓ /السـ ــاعة

مدرسـا تممـل نسـبة مئويـة مقـدارىا ) ،(%10.13تـم
صباحا عمـى عينـة مكونـة مـن (ٖٓ)
العاشرة
ً
ً
استبعادىم من التجربة الرئيسة،و تم اختيارىم بطريقة عشوائية من مجتمع البحث ،وجاءت النتائج
مشــجعة مــن حيــث المرغوبيــة االجتماعيــة نحــو أداة القيــاس ،وقــد حــدد فــي ىــذه التجربــة ،الــزمن
المستغرق ألداء االختبـار ،الـذي احتسـب عـن طريـق تسـجيل ،زمـن أول مختبـر أنيـى اإلجابـة وقـد

كان (ٕ٘) دقيقة ،وزمن آخر مختبر ،وكان (ٖ٘) دقيقة ،تم حساب متوسط زمن االختبـار ،وىـو
(ٖٓ) دقيقة لالختبار.

 3-4-2التجربة الرئيسة:
بعد إعداد أداة البحث قام الباحمان بتطبيق مقياس المعرفة العممية عمى عينة البحث وىـم
مدرســو التربيــة الرياضــية فــي ديــالى والبــالغ عــددىم (ٖٕ٘) مدرســا ومدرســة مــن مجمــوع (ٕٔ)ٚ
مدرســا ومدرســة،في بعــض مــدارس أقضــية ديــالى لمفتـرة مــن (ٔ)ٕٓٔٗ/ٕٔ/ٔ٘ -ٕٓٔٗ/ٔٔ/

لمعام الدراسي ٕٗٔٓ ٕٓٔ٘-وبعد استالم اسـتجابات العينـة تـم تفريغيـا ومـن مـم أدخمـت البيانـات
في استمارات خاصة وتييئتيا لمعممية اإلحصائية لتحقيق ىدف البحث.

 5-2الوسائل اإلحصائية :استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية ( SPSSالتكريتي،العبيدي:
)ٕٚٙ-ٕٔٓ :ٜٜٜٔ

ٔ النسبة المئوية -ٕ .الوسط الحسابي -ٖ.االنحراف المعياري .ٗ.اختبار (.)T. test

 -3عرض وتحميل ومناقشة النتائج:

جدول ( )3يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( (tالمحسوبة لمقياس المعرفة
العممية لمدرسي التربية الرياضية.

الوسط

المتغير

الجنس

العدد

المعرفة

ذكور

170

45.546

إناث

65

46.431

العممية

االنحراف

الحسابي

المعياري
6.857
6.904

قيمة((t

المحسوبة
1.019-

مستوى
الخطأ

*0.309

نوع الداللة
غير معنوي

يبـ ــين مـ ــن جـ ــدول (ٖ) إن الوسـ ــط الحسـ ــابي لممعرفـ ــة العمميـ ــة لمـ ــذكور بمـ ــغ ()ٗ٘.٘ٗٙ

بـ ــانحراف معيـ ــاري ( )ٙ.ٛ٘ٚأمـ ــا الوسـ ــط الحسـ ــابي ل نـ ــاث بمـ ــغ (ٖٔٗ )ٗٙ.بـ ــانحراف معيـ ــاري
(ٗٓ ،)ٙ.ٜوبمغ ـت قيمــة ( )tالمحســوبة ( )ٔ.ٜٓٔ-وبنســبة خطــأ ( )ٓ.ٖٜٓعنــد مســتوى داللــة
(٘ٓ )ٓ,وىــذا يؤشــر إن الفــروق غيــر معنويــة بــين الجنســين فــي مقيــاس المعرفــة العمميــة لمدرســي

التربيــة الرياضــية فــي محافظــة ديــالى ،ويعــزو الباحــث الســبب إلــى العالقــة الغيــر المعنويــة إلــى أن
خريجي وخريجات ىـذه المؤسسـة التربويـة درسـا المنـاىج و القـوانين واأللعـاب الرياضـية نفسـيا فـي

كمي ــات التربي ــة الرياض ــية .فضـ ـالً ع ــن ح ــر

المدرس ــين والمدرس ــات ف ــي المش ــاركة ف ــي ال ــدورات

التدريبيـ ــة والمشـ ــاركات فـ ــي األنشـ ــطة الرياضـ ــية الصـ ــفية و الالصـ ــفية ،والمتابعـ ــة المسـ ــتمرة لكـ ــال

الجنســين لممســتجدات التــي قــد تحصــل مــن مشــاركتيم فــي الــدورات والبطـوالت التــي تقيميــا مديريــة

النشـ ــاط الرياضـ ــي،وىذا مـ ــا أشـ ــار إلي ـ ـو (عـ ــون )ٔٛٓ :ٕٓٓٚ :إن الطريـ ــق الصـ ــحيح لالرتقـ ــاء
بــالمؤىالت المعرفيــة قــد ار وافيــا لمدرســي ومدرســات التربيــة الرياضــية ىــو مــن خــالل إقامــة الــدورات

والندوات تقيميا مديرية النشاط الرياضي والكشفي ،ومتابعتيم لمتطورات التـي طـرأت عمـى األلعـاب
الرياضية .فضال عن وجود الدافعية لكال الجنسين نحو التطور واكتساب المعـارف ،ىـذا مـا أكدتـو

(عبـ ــد الك ـ ـريم )ٔٙ-ٔ٘ :ٜٜٔٛ :أن ت ـ ـوافر الدافعيـ ــة والرغبـ ــة لـ ــدى مدرسـ ــي ومدرسـ ــات التربيـ ــة
الرياضــية ف ــي تطــوير ق ــابميتيم المعرفي ــة وفــي اقتن ــاء المعموم ــات والمعــارف والمس ــتجدات أس ــاليب

وط ارئــق التــدريس التربيــة الرياضــية ،تســاعده وبشــكل فعــال فــي تطــوير وتنميــة الجوانــب المعرفيــة

لــدييم بصــورة كبي ـرة .وان عــدم وجــود فــروق فــي المعرفــة العمميــة بــين مدرســي ومدرســات التربيــة
الحصـول عمـى المعرفـة العمميـة لكـال الجنسـين

يجابيـا عمـى تسـاوي فـر
الرياضية يعطـي مؤش ًا
ـر إ ً
في المؤسسة التربوية لالرتقاء بمستوى الطمبة وتحقيق األىداف.

 -4الخاتمة:
في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا يستنج الباحث األتي ،إذ أظيرت النتائج عدم وجود فروق

ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة العممية بين مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في
محافظة ديالى ويوصي الباحث بما يمي ،تزويد المدارس بقوانين األلعاب الحديمة والتي من شأنيا

زيادة المعرفة العممية لمدرسي التربية الرياضية ،وعقد الندوات والدورات التطويرية والتي من شأنيا
اطالع المدرس عمى التطورات التي تحدث في األلعاب الرياضية وطرائق التدريس.

المصادروالمراجع:
 الخولي محمود  ،أمين عنان ؛المعرفة الرياضية.طٔ ،القاىرة ،دار الفكر العربي،
.ٜٜٜٔ

 فرحات ليمى السيد ؛ القياس المعرفي الرياضي ،طٔ ،القاىرة ،مركز الكتاب لمنشر،
ٕٔٓٓ.

 قنــدلجي عــامر إبـراىيم ؛ البحــث العممــي واســتخدام مصــادر المعمومــات ،طٔ ،عمــان ،دار
اليازوري لمنشر والتوزيع.ٜٜٜٔ ،

 عون عايد كريم عبد ؛ بناء وتقنين مقياس المعرفة العممية لمدرسي التربية الرياضية،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بابل.ٕٓٓٚ ،

 عبد الكريم عفاف؛ طرق تدريس في التربية البدنية والرياضية ،جامعة حموان.ٜٜٔٛ،

 الصيرفي محمد عبد الفتاح ؛ البحث العممي الدليل التطبيقي لمباحمين ،طٔ ،عمان ،وائل
لمنشر والتوزيع.ٕٕٓٓ ،

 التكريتــي وديــع ياســين ،حســن محمــد عبــد العبيــدي؛ التطبيقــات اإلحصــائية واســتخدامات
الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ،الموصل ،دار الكتب لمطباعة والنشر.ٜٜٜٔ ،

ممحق ()3

المعمومات العامة:

يبين مقياس المعرفة العممية

أمامك مجموعة من العبارات ،ضع في حقل االختيار عالمة ( أو )أمام كل عبارة:
ت
1
2

العبارة

االختيار

يفضل إخراج األدوات غير المستخدمة من الساحة في أمناء الدرس.
إِن لبنات مبادئ الروح الرياضية تبدأ داخل المنتدى.

المياقة والصحة:

أمامك مجموعة من العبارات ،ضع في حقل االختيار عالمة ( أو )أمام كل عبارة:
العبارة

ت
3

من أعراض الخمع سماع صوت خشخشة

4

يوجــد فــي كــل عضــمة نوعــان مــن األليــاف العضــمية ىمــا :األليــاف العضــمية البيضــاء واألليــاف

االختيار

العضمية الحمراء.
اإلعداد النفسي:

أمامك مجموعة من العبارات ،ضع في حقل االختيار عالمة ( أو )أمام كل عبارة:

ت

العبارة

5

من عالمات استعداد كفاح الالعب قبل المباراة مع فرق المستويات العميا ىي تركيز االنتباه.

6

حالـ ــة حمـ ــى البدايـ ــة التـ ــي يتعـ ــرض ليـ ــا الالعـ ــب قبـ ــل المبـ ــاراة مباش ـ ـرة ى ـ ــي شـ ــدة االس ـ ــتمارة

االختيار

واالضطراب.
7

عنــد حــدوث ســموك س ــمبي مــن الطمبــة فــي المب ــاراة يقــوم المــدرس بأخــذ وقــت مســتقطع وتنبي ــو
الطالب السيئ.

التدريس:

أمامك مجموعة من العبارات ،ضع في حقل االختيار عالمة ( أو )أمام كل عبارة:
العبارة

ت
8

يمكن استخدام األجيزة واألدوات الصغيرة في أمناء اإلحماء.

9

عند تقديم المدرس ألنموذج الميارة يتم عرض األخطاء الشائعة في أمناء األداء.

11

ينبغــي عــدم قيــام المــدرس بتصــحيح األخطــاء فــي بدايــة تعمــيم الطمبــة لمميــارة حتــى ال يشــتت

11

أن يقـوم المـدرس بتصـحيح األخطـاء الفرعيـة أوالً يمييـا
من المبادئ الرئيسة لتصـحيح األخطـاء ْ

انتباىيم.

االختيار

األخطاء الرئيسة.
12

عـ ــدد المباريـ ــات فـ ــي بطولـ ــة بطريقـ ــة خـ ــروج المغمـ ــوب واشـ ــترك فييـ ــا (ٓٔ) مـ ــدراس ىـ ــو ()ٛ

13

عند كتابة التمرين البدني يكتب الوضع االبتدائي بين قوسين مم اسم الحركة.

14

أن تحل الصافرة محل القسم اإلجرائي في اإليعاز.
يمكن ْ

مباريات.

قانون لعبة الساحة والميدان:

أمامك مجموعة من العبارات ،ضع في حقل االختيار عالمة ( أو )أمام كل عبارة:

ت
15

العبارة
يخص

لكل متنافس في مضمار الركض مجال مستقل ال يقل عرضو عن (ٖٓٔ.سم).

 16إِن ســرعة العــدو ودرجــة تقــوس المنحنــى عــامالن ميمــان يعتمــد عمييمــا العــداء عنــد اجتيــاز
المنحنى.
معمومات عامة:

َما كل عبارة:
أمامك مجموعة من العبارات ضع في حقل االختيار الحرف الصحيح أ ّ
17

أىم عمل لممدرس في مباراة ال يرضى فييا عند أداء فريقو ىو:
أ.

تشجيع العبيو في الممعب.

ب .انتقاد العبيو المقصرين.


ج .تكييف حالة المعب بخطة جديدة.
 18مفيوم التوافق يعني:
أ .التمرين الذىني.

ب .اإلطالة العضمية.
ج .انسجام الحركات في توالي حركي.
 19يتم تحميل المباراة عادة:

أ .بعد المباراة مباشرة.

ب .عند أداء أول وحدة تدريبية بعد المباراة.
ج .قبل المباراة القادمة بيوم واحد.
 21تُع ـ اد المنافســات المعيــار الحقيقــي لمعرفــة المســتوى الطبيعــي لمطالــب الرياضــي وتبــين لممــدرس
نقاط القوة والضعف في:
أ.

خططو التدريبية.

ب .شخصية العبيو.


االختيار

ج .شخصيتو كمدرب وقائد.
ناجحا في إعداد فريق مدرسي متكامل عند قيامو بتنمية:
ُ 21ي َع اد المدرس
ً
أ .السموك الجيد لالعبيو.
ب .مستوى أداء العبيو.

ج .السموك الجيد لالعبيو ومستوى أدائيم.
22

عند تنظيم حقيبة التدريب يجب االىتمام بوضع:
أ .المنشفة بجانب الجواريب.

ب .بدلة التدريب بجانب المنشفة بجانب الحذاء.
ج .الحذاء بجانب الجواريب في كيس مستقل.
 23المطموب بالطريقة الجزئية ىو:
أ .تعميم المسار الحركي لمفعالية بشكل عام.
ب .تعميم األداء الفني لمفعالية بسرعة.
ج .تجزئة الحركة إِلى أجزاء تعميمية.

 24خطط المعب تعتمد عمى:
أ .اإلعداد البدني والخططي.
ب .اإلعداد النفسي.
ج( .أ  +ب).
25

عند تعميم الميارة ألول مرة ينصح بـ:
أ .التقيد بخطة جماعية.
ب .اإلكمار من المعب باستخدام األمقال.
ج .استخدام األلعاب الصغيرة.

26

في االجتماع بعد المباراة البد من مناقشة إحدى النقاط اآلتية:
أ .مستوى الفريق ومستوى كل العب.
ب .سموك جميور الفريق وتأميره في المباراة.
ج .سموك اإلداريين والمدرب.

المياقة والصحة:

َما كل عبارة
أمامك مجموعة من العبارات ضع في حقل االختيار الحرف الصحيح أ ّ

 27يؤدي ارتفاع درجة ح اررة جسم الرياضي إِلى زيادة في:
أ.

سرعة النبض.

ب .قوة النبض.

ج ( .أ  +ب ).
تعرف جميع الحوادث المرافقة لمنبضة القمبية الواحدة بـ:
28
ّ

أ.

منظم القمب.

ب .الدورة القمبية.

ج .النبض القمبي.
29

يدعى حجم الدم الذي يضخو القمب في الدقيقة بـ:
أ.

حجم الضربة.

ب .الناتج القمبي.

ج .حجم القمب.

 31تنقسم إصابات الجياز العضمي عمى:
أ.

الكدمات والشد والتمزق.

ب .الكدمات والجروح.

ج .الشد والتمزق.

31

عند اإلصابة بجرح في أمناء التدريب يجب:

أ .غسل الجرح عند الوصول إِلى المنزل.

ب .غسل الجرح مباشرة.

ج .متابعة التمرين مم الذىاب إِلى الطبيب.

32

عند إصابة العب بالتواء في مفصل القدم فيجب عمينا:
أ .وضع كمادات باردة ورباط ضاغط.

ب .تدليك المفصل المصاب لتوزيع الدم المتجمع حول مكان اإلصابة.
ج .وضع كمادات دافئة.
اإلعداد النفسي:

َما كل عبارة
أمامك مجموعة من العبارات ضع في حقل االختيار الحرف الصحيح أ ّ

 33من السمات النفسية لمفرد المتعصب ىي:
أ .متطرف في الفرح عند النصر والعكس عند اليزيمة.

ب .ال يميل لمعدوان عمى اآلخرين.
ج .يتصف بجمود الفكر.
34

لمقدرات النفسية دور كبير في إظيار:
أ.

خطط المعب.

ب .مقدار التعمم النظري.

ج .شخصية الالعب وأحاسيسو.
35

يطمق عمى محركات سموك الالعب في مواقف المعب المختمفة تسمية:
أ.

الحاجات.

ب .الدوافع.

ج .الحوافز.
36

من األعراض النفسية لحالة االستعداد ىي:
أ.

ممارسة النقد الذاتي.

ب .زيادة المقة بالنفس.

ج .اتخاذ الق اررات في مواقف المعب المتعددة الخيارات.
 37اإلرشاد النفسي لالعب ىو:
أ .العالقة بين المدرس والطالب لحل المشكالت المرتبطة بالنشاط.
ب .إعطاء المدرس األوامر لمطالب.
ج .عدم قدرة كل من المدرس والطالب في التجاوب والتعاون.
ُ 38ي َع اد ارتفاع مستوى التذكر من األعراض النفسية لحالة:
أ .عدم المباالة.
ب .االستعداد.

ج .حمى البداية.
39

نتيجة صعوبة أو تعذر اتخاذ القرار في مواقف المعب المتعددة الخيـارات يترتـب عمـى المـدرس
أن ينمي في طمبتو صفة:
ْ
أ .المقة بالنفس.
ب .الجرأة.

ج .الحسم.

التدريس:

َما كل عبارة
أمامك مجموعة من العبارات ضع في حقل االختيار الحرف الصحيح أ ّ

 41إِن التعميم بالطريقة الجزئية ال يتم استخدامو إِال بشروط منيا:
أ .عندما يكون المتعممون كبار السن.
ب .عدم توافر وسائل اإليضاح المناسبة لعرضيا عمى الطالب.
ج .عندما يكون لدى المتعممين الخبرة والمقة بالنفس.

41

القيادة التربوية ىي مجموعة اإلسيامات لتحقيق:
أ.

أىداف الجماعة.

ب .أىداف األفراد.

ج .أىداف البيئة.

أن تكــون الفعاليــة أو المي ــارة
 42إِن التعمــيم بالطريقــة الكميــة ال يــتم اس ــتخدامو إِال بشــروط منيــاْ :
المراد تعميميا:
أ.

قصيرة.

ب .معقدة.


ج .سيمة التجزئة إِلى أجزاء.

 43إِن عممية أخذ وضع العرض تتوقف عمى:
أ .إمكانية الطمبة عمى تنفيذ التمرين.
ب .مكان المدرس في الساحة.


ج .عدد التمارين في أقسام الخطة.

 44إِن األلعاب تعمل عمى:
أ .بث الشجاعة في نفوس الطمبة.
ب .ضبط النفس في مواقف اإلمارة.

ج ( .أ  +ب ).

 45يكون الوقت المخص

لمفعاليات الفرقية:

أ ٔٓ .دقائق.
ب ٔ٘ .دقيقة تطول أو تقصر بحسب حالة الطالب وتقبميم لمعمل.

ج ٕٓ .دقيقة.

أن يقف المدرس:
 46عند تطبيق فعالية جديدة أو ميارة صعبة ينبغي ْ
أ .أمام الصف.
ب .عمى المنصة.


ج .قر ًيبا من الطالب المؤدي.

قانون المعبة (الساحة والميدان):

أمامك مجموعة من العبارات ضع في حقل االختيار الحرف الصحيح أَمام كل عبارة

 47الجزء المستقيم والجزء المنحني ىما مجال االقتراب في فعالية:
أ.

الومب الطويل.

ب .رمي الرمح.


ج .الومب العالي.

قانون المعبة :قياسات المالعب (التكميل):
أمامك مخططات لساحات رياضية ،المطموب اإلجابة عن كل مما يأتي:
ما أسم كل من:
ٔ.
ٕ.

ساحة الكرة الطائرة

ارتفاع الشبكة لمرجال ىو ( )

ارتفاع الشبكة لمنساء ىو ( )

قانون المعبة :قياسات المالعب (التكميل):

أمامك مخططات لساحات رياضية ،المطموب اإلجابة عن كل مما يأتي:
ساحة كرة القدم

أبعاد اليدف ( × )

تبعد نقطة الجزاء عن خط المرمى (
)

ساحة الكرة السمة

أبعاد الموحة ( ×

ما أسم:
ٔ.

)

قانون المعبة :صور وأشكال:

أمامك صور إلشارات تحكيمية يرجى النظر إلييا بدقة وكتابة اسم اإلشارة في الحقل المخص

ليا مع عدم ترك

أي إشارة من دون تسمية

أمامك إشارات تحكٌمٌة ٌرجى النظر إلٌها بدقة ،وكتابة أَسم اإلشارة فً الحقل المخصص
لها مع عدم ترك أي إشارة من دون تسمٌة:

قانون المعبة :صور وأشكال:

أمامك صور ألوضاع ابتدائية لمتمارين يرجى كتابة االسم أسفل كل تمرين

أمامك ىيكل عظمي
ضع االسم المناسب أمام الرقم المقابل لَوُ
الرقم

اسم العظمة

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
صفر
مالحظة :السؤال الذي يترك تُع اد درجتو ًا
أقل درجة لممقياس :صفر
أعمى درجة لممقياسٚٙ :
انتيت األسئمة

