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تأثير منهاج تعليمي على وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوية 
 العصبية في تعلم مهارة االرسال المواجه من االعلى بالكرة الطائرة 
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 االرسال المواجه من االعلى العصبية،البرمجة اللغوية  المعلومات،معالجة  المفتاحية: استراتيجيةالكلمات 
 ملخص البحث  

جاءت اهمية البحث تكمن في اعداد منهاج تعليمي يتضمن استراتيجية معالجة المعلومات لذوي   
البرمجة اللغوية العصبية ومعرفة تاثيره في تعلم مهارة االعداد المواجه من االعلى بالكرة الطائرة عن 

ع المعلومة من حيث نمط التفكير السائد لديه وطريقته في طريق تنمية قدرة الطالب في التعامل م
الفهم والتذكر واالدراك واعتماده على صيغ عديدة منها التصنيف لهذه المعلومات وتحليلها وخزنها 
 -واسترجاعها عند الضرورة وايضا معرفة النظام التمثيلي لكل طالب سواء كان نظام ) سمعي

لمعرفية التي يمارسها الطالب  تسهم بدور واضح في تنمية حسي ( وجعل هذه العمليات ا -بصري
ويهدف البحث الى اعداد منهاج تعلمه لمهارة االعداد المواجه من االعلى  بالكرة الطائرة  وتطوير

تعليمي على وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوية العصبية في تعلم مهارة 
استخدمت الباحثتان المنهج التجريبي ذي التصميم العاملي الثنائي االرسال المواجه من االعلى. 

(3x2.)  اختارت الباحثتان مجتمع البحث وبالطريقة العمدية والذي تمثلت بطالب المرحلة الثانية في
( والبالغ 2014/2015جامعة ديالى. للعام الدراسي)-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

والذين مثلوا مجتمع البحث او   اما عينة  ه(-د-ج-ب-)أشعب  أربع( مقسمين على 151عددهم)
وقد تم تحديد العينة على وفق  طالب.( 11عددهم )والبالغ  د(-)أ بطالب شعبةالبحث فتمثلت 

-البصري-)السمعياختبار البرمجة اللغوية العصبية والذي يتضمن االنظمة التمثيلية الثالثة 
يدانية فقد تضمنت اختبار البرمجة اللغوية العصبية وكذلك اختبار البحث الم إجراءات الحسي(. اما

معالجة المعلومات في  الستراتيجيةبدأ تطبيق المنهج التعليمي  االعلى.مهارة االرسال المواجه من 
وبمعدل وحدتين تعليمية في األسبـــوع للمجموعة التجريبـــية  2111/  11/  1 الثالثاء المصادفيوم 

وحدتين تعليمية في األسبوع للمجموعة الضابطة أيضًا أو  تنفيذ،تم  الخميس( االربعاء،ام )ولأليــــــ
وانتهت مدة تطبيق المنهج التعليمي للمجموعة  (،الثالثاء )األحد،للمنهج المعتمد في الكلية ولأليام 
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 )تدريسيقام بتطبيق المنهج التعليمي المعد  ولقد 2/12/2111التجريبية في يوم الخميس المصادف 
النتائج المتحققة استنتجت الباحثتان  ضوء الحركي. فيفي مجال الكرة الطائرة والتعلم  متخصص(

وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوية على الى ان المنهاج التعليمي المستخدم 
مهارة االرسال المواجه من االعلى وهذه النتيجة تدل على قد ادى الى تطور واضح في تعلم  العصبية

 .فاعلية المنهاج على وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوية العصبية
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The Effect Of An Instructional Approach In Accordance To The Strategy of Data 
Processing To People Having A Neural Linguistic Processing In Learning The 

Skill Of An Opposing Sending From Above 
Asst. Prof. Dr. Basmah Naeem Muhsin                Aya Talib Dhyiab Al-Timimi 

Key Words: The strategy of data processing, the neural linguistic processing, 
The skill of an opposing sending from above 

    The importance of this research lies in the preparation of a teaching method that 
includes the strategy of data processing to people having a neural linguistic processing 
and its effect in the learning of some basic skills in volleyball by reinforcing the student's 
ability to deal with the information given concerning the way of thinking, analyzing, 
storing and retrieving it when needed. 
   This study is also concerned with studying the representation system to each student 
whether auditory, visual or sensory systems and to make these cognitive procedures 
that the student undertakes, play a clear role in reinforcing and developing his learning 
to some basic skills in volleyball. 
   The researcher used the experimental method of the dual factor method (2x3) and 
selected a group of informants of about (157) students from sections A and D from 
second stage classes of the College of Physical Education and Sport Sciences/ 
University of  Diyala for the academic year (2014-2015). The informants were chosen 
intentionally in accordance to the test of the neural linguistic system which includes the 
auditory, visual and sensory systems and the skill of an opposing sending from above. 
   The course of the strategies were applied in Tuesday 6/11/2014 twice a week and 
finished in 2/12/2014, by a specialist in volleyball teaching. The researcher had found 
that the curriculum used in accordance to the strategy of data processing to people 
having a neural linguistic processing leads to a clear development in learning the skill of 
an opposing sending from above and that this curriculum is so affective in teaching 
such a strategy. 
 
 
 
 
 



422074-6032 :ISSN

 

67 

 

 المقدمة: .1
تعد لعبة الكرة الطائرة احدى االلعاب الجماعية التنافسية التي اخذت مكان الصدارة من حيث      

انتشارها في العالم، وتطورت من لعبة لقضاء وقت الفراغ الى لعبة اولمبية تحتاج الى متطلبات بدنية 
عدة مهمة تبنى عليها وتعتمد لعبة الكرة الطائرة على المهارات االساسية كقا ومهارية وخططية عالية،

لذلك يجب  انها تعد السلم لالرتقاء نحو االجادة واالمتياز،و هذه اللعبة للتقدم في مستوى االداء، 
توجيه االهتمام الى مراحل تعلمها فهي تحتاج الى بذل الكثير من الجهد والممارسة في سبيل اتقانها 

ن يكون له دور كبير في تعلم واتقان هذه ، لذا فان استخدام استراتيجية معالجة المعلومات يمكن ا
 .(211:1991المنعم: حسنين: عبدالمهارات االساسية )

الحظت الباحثتان ان نتائج االداء المهاري للطالب في لعبة كرة الطائرة ال تحقق نتائج مناسبة    
لسبب في توازي المستوى والطموح الذي يطمح اليه كل من الطالب والمدرس، وتعزو الباحثتان ان ا

ذلك يرجع الى ان المناهج التعليمية المتبعة ال تحتوي في طياتها استراتيجيات جديدة لمعالجة 
-بصري-سمعي)نظام المعلومات فضال عن عدم معرفة النظام الذي يستخدمه الطالب سواء كان 

هارة وخاصة م يؤدي الى ضعف في تعلم بعض انواع المهارات االساسية بالكرة الطائرة حسي( الذي
 االرسال المواجه من االعلى.

اهمية معالجة المعلومات ومستويات المعالجة ،كونها احد انواع التعلم الذي له عالقة بالفرد  وتأتي  
من مخزونه المعرفي وتوظيف خبراته السابقة في مواقف  باإلفادةالمتعلم نفسه ودفعه ذاتيا نحو التعلم 

العملية التعليمية وتنمية القدرة لديه على معالجة تلك التعلم الحالية وجعله نشطا وحيويا في 
المعلومات لتنظيم وتطبيق المعرفة من حوله لتسهيل عمليات الترميز والتخزين واسترجاع المعرفة 
لديه عند الحاجة ومن ثم دوام التعلم وتلك المعالجة للمعلومات تحدث عبر سلسلة من االبنية 

مختلفة لغرض تحويلها الى  بأنماطة المعلومات الداخلة اليه الموجودة في الدماغ اذ يتم معالج
 .حسب متغيرات عديدةبتمثيالت وينتج عن ذلك مخرجات تختلف المعالجة 

جاءت اهمية البحث في اعداد منهج تعليمي يتضمن استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة    
اد المواجه من االعلى بالكرة الطائرة عن طريق في تعلم مهارة االعد تأثيرهاللغوية العصبية ومعرفة 

في الفهم   لديها وطريقتهتنمية قدرة الطالب في التعامل مع المعلومة من حيث نمط التفكير السائد 
وتحليلها وخزنها  لهذه المعلوماتوالتذكر واالدراك واعتماده على صيغ عديدة منها التصنيف 

 -اً نظام ) سمعيالنظام التمثيلي لكل طالب سواء كان واسترجاعها عند الضرورة وايضا معرفة ال
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وجعل هذه العمليات المعرفية التي يمارسها الطالب تسهم بدور واضح في تنمية  ( اً حسي -اً بصري
 .وتطوير تعلمه لمهارة االرسال المواجه من االعلى بالكرة الطائرة 

ويهدف البحث الى اعداد منهاج تعليمي على وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة    
المنهاج  تأثيراللغوية العصبية في تعلم مهارة االرسال المواجه من االعلى وكذلك التعرف على 

 رةتعلم مهاالتعليمي على وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوية العصبية في 
 االعلى.االرسال المواجه من 

 :اجراءات البحث-2
  البحث:منهج 2-1

 أكثر اذ يعد من (3x2)استخدمت الباحثتان المنهج التجريبي ذي التصميم العاملي الثنائي       
 .التصاميم التي تتناسب مع المنهج التجريبي للبحث كونه يبحث في اكثر من متغير مستقل واحد

 البحث:مجتمع وعينة 2-2
لغرض اجراء البحث وتنفيذ مفرداته فقد اختارت الباحثتان مجتمع البحث وبالطريقة العمدية والذي     

جامعة ديالى. للعام -الرياضة تمثلت بطالب المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم 
( والذين مثلوا د-ج-ب-)أشعب  أربع( مقسمين على 151عددهم)( والبالغ 2014/2015الدراسي)

. وقد تم اً ( طالب11) والبالغ عددهم د(-)أ بطالب شعبةمجتمع البحث. اما عينة البحث فتمثلت 
تحديد العينة على وفق اختبار البرمجة اللغوية العصبية والذي يتضمن االنظمة التمثيلية الثالثة 

لى جهاز الحاسوب وتم اجراء هذا االختبار في مختبر الحاسبات وع الحسي(-البصري-)السمعي
وسوف يتم توضيح التعليمات الخاصة باالختبار وتم اعداد جدول خاص يبين تقسيم العينة على وفق 

 (. 1االنظمة التمثيلية الثالثة وكما موضح في الجدول )
 يبين تقسيم العينة على وفق البرمجة اللغوية العصبية (1الجدول )

 المئوية النسبة المجموع الحسي البصري السمعي الشعب
 %51 21 5 5 6 أ
 %51 21 7 5 8 د

 %111 41 12 14 14 المجموع
 الوسائل البحثية المستخدمة:2-3

-للخبراءالشخصية  المقابالت-تسجيل وتفريغ البيانات  استمارات-المصادر العربية واالجنبية     
 الدولية المعلوماتية )االنترنيت(. الشبكة-االحصائية  الوسائل-االستطالعية  التجارب
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 االجهزة واالدوات المستخدمة:2-4
 مساطر –شواخص - حبال ملونة-اشرطة الصقة ملونة -كرات طائرة - الطائرةملعب الكرة     

صور توضيح طريقة - ممحاةاقالم رصاص مع - صافرة-( data showالعرض ) جهاز –خشبية 
 .قياس شريط-الطائرةداخل قاعة الكرة  أملسحائط - اداء المهارات المختارة في البحث

 االختبارات المستخدمة في البحث:2-5
 (1انظر الملحق ) الملعب.اختبار االرسال الى الجهة االخرى من  2-5-1
 (  2انظر الملحق ) االرسال.اختبار 2-5-2
يتكون هذا  االول( اإلصدار عبد الرحمن النيفثان: اختبارالبرمجة اللغوية العصبية:  )2-5-3

( اجابات حيث يختار المختبر اجابة واحدة 11 ( اسئلة كل سؤال يحتوي على  ) 11االختبار من ) 
( ثانية ثم يتم 50( اسئلة هي )11( ثوان اي ان مدة االختبار الزمنية لالجابة على ال ) 5خالل ) 

يع االسئلة الخاصة باالختبار الحصول على النتيجة مباشرة بعد اتمام المختبر من االجابة على جم
على جهاز الحاسوب ) الكومبيوتر( بعد الضغط على امر ) احصل على النتيجة( ليتم معرفة النظام 
الذي يقع فيه المختبر اما ) سمعي او بصري او لمسي (هذا االختبار يساعد على تحديد نظامك او 

 ( 1انظر ملحق ) 1 نظام اي شخص تخضعه له
 تطالعية:التجارب االس 2-6
 التجربة االستطالعية األولى الخاصة باختبار االرسال المواجه من االعلى:  2-6-1
المختار  قامت الباحثتان بإجراء تجربة استطالعية على طالب المرحلة الثانية شعبة )ب( لألختبار   

وقد تم إعطاء عينة التجربة االستطالعية وحدة تعريفية قبل تنفيذ االختبار وذلك لغرض توضيح 
/ 11/  11وتم تنفيذ التجربة االستطالعية لهذه االختبارات بتاريخ    لهم،االختبارات وعرضها 

ة عند تنفيذ وذلك لغرض التعرف على العوامل والمعوقات التي من الممكن ان تواجه الباحث 2111
 لها.االختبارات والعمل على إيجاد الحلول 

      العصبية:التجربة االستطالعية الثانية الخاصة باختبار البرمجة اللغوية 2-6-2
لغرض إيجاد المعامالت العلمية للمقياس ومعرفة مدى مالئمته لعينة البحث قامت الباحثتان     

( طالب وذلك في يوم 11االستطالعية والبالغ عددهم ) بإجراء تجربة استطالعية على عينة التجربة
إذ تم  ديالى، جامعة-الرياضة في كلية التربية البدنية وعلوم  11/11/2111االثنين المصادف 

  الحاسوب.في مختبر  االستطالعيةاجراء االختبار على العينة 
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 القبلية:االختبارات 2-7
في البحث قامت الباحثتان بإعطاء وحدة تعريفية لجميع أفراد  االختبار المستعملبعد تحديد     

العينة لغرض تمكين الطالب من تعرف شكل االختبار وكيفية تأديته بعدها أجريت االختبارات القبلية 
/ 11/ 1-2بتاريخ لمهارة االرسال المواجه من االعلى وللمجموعتين التجريبية والضابطة خالل يومين

ديالى وعلى ملعب  جامعة-د ولهان في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في قاعة الشهي 2111
 وقد تم تنفيذ االختبارات بمساعدة فريق العمل المساعد.    الطائرة.الكرة 
 صياغة المنهج التعليمي على وفق استراتيجية معالجة المعلومات:2-8

ع العلمية واعتمادًا على المقابالت بعد االطالع على الكثير من المصادر والدراسات والمراج    
الشخصية واستفادتها من نتائج التجربة االستطالعية التي أجريت على وحدة تعليمية مختارة فضاًل 
عن االطالع على بعض الدراسات والبحوث التي أجريت في مجاالت أخرى غير المجال الرياضي 

الذي اعتمد في  (111:2111عطية:أو البعض منها وخاصة دراسة ) االستراتيجياتاعتمدت هذه 
قامت  ،والتي باألساس مشتقه من مقياس شمك لمعالجه المعلومات استراتيجياتدراسته على تسع 

معالجة المعلومات للمجموعة التجريبية  استراتيجيةالباحثتان بوضع الوحداٍت التعليمية الخاصة بمنهج 
( وحدة تعليمية بواقع 1البحث وموزعة على )م موضوع وعينة ئوبما يال استراتيجياتوالمتضمنة سبع 

 وحدتين تعليميتين باألسبوع .
 وفيما يأتي أهم المالحظات عن المنهج التعليمي الذي طربق على المجموعة التجريبية: 

المصادف معالجة المعلومات في الخميس             الستراتيجيةبدأ تطبيق المنهج التعليمي  :أوالً 
 االربعاء،وحدتين تعليمية في األسبـــوع للمجموعة التجريبـــية ولأليــــــام ) وبمعدل 2111/ 11/ 1

وحدتين تعليمية في األسبوع للمجموعة الضابطة أيضًا أو للمنهج المعتمد في  تنفيذ،تم  الخميس(
م وانتهت مدة تطبيق المنهج التعليمي للمجموعة التجريبية في يو  (،، الثالثاء)األحدالكلية ولأليام 

 متخصص( المعد )تدريسيقام بتطبيق المنهج التعليمي  ولقد 2111/ 12/ 2   الثالثاء المصادف

 في مجال الكرة الطائرة.
 وكاالتي:موزعة على أقسام الوحدة التعليمية  دقيقة( 91التعليمية )مدة الوحدة  ثانيًا:
للوحدة التعليمية الواحدة  دقيقة( 15)وبمعدل  دقيقة(121ويبلغ زمنه الكلي ) اإلعدادي:القسم  .1

     من:ويتكون 
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ويشمل التمرينات واأللعاب بإشكالها المختلفة والتي تهدف إلى رفع القابليات  العام: اإلحماء-أ
للوحدة التعليمية  دقائق( 5)وبمعدل  دقيقة( 11البدنية األساسية للجسم، ويبلغ زمنه الكلي )

 الواحدة.
ويشمل التمرينات التي لها عالقة بالوحدة التعليمية موضوع الدرس أي تكون  الخاص:االحماء -ب

الخاصة بواسطة الكرة الطائرة،  تمارين االحماء فضاًل عنخاصة بمجموعات عضلية معينة، 
 الواحدة.للوحدة التعليمية  دقائق( 11كزمن كلي وبمعـدل ) دقيقة( 11ويستغرق ذلك )

للوحدة التعليمية الواحدة  دقيقة( 15)وبمعدل  دقيقة( 521) ويبلغ زمنه الكليالقسم الرئيس:  .2
        من:ويتكون بدوره 

دقيقة (  21دقيقة ( وبمعـــدل )111: ويبلغ زمنه الكلي ) الجانب النظري ) التعليمي ( -أ
للوحدة التعليمية الواحدة ويتضمن في بدايته مناقشة األنشطة التي كلفوا بها الطالب في الوحدة 

السابقة  االستراتيجيةبقة ،وتقديم تغذية راجعة ايجابية لالستجابات الدالة على اكتساب السا
بعد ذلك  االستراتيجية،وتقديم تغذية راجعة تصحيحية لالستجابات الدالة على ضعف اكتساب 

يتم شرح مهارة االرسال مواجه من االعلى بالكرة الطائرة وبأساليب مختلفة حسب 
 عة في كل وحدة تعليمية ،وباستخدام مختلف الوسائل التي تالءم ذلك .   االستراتيجيات المتب

للوحدة  دقيقة( 15وبمعدل ) دقيقة( 111ويبلغ زمنه الكلي ) :)العملي(التطبيقي  الجانب-ب      
التعليمية الواحدة ويتضمن تطبيق ما تعلمه الطالب في الجانب التعليمي باستخدام تمارين 
تعليمية متنوعة تخدم المهارة المتعلمة في تلك الوحدة وباستخدام األسلوب التعليمي المالئم 

 االستراتيجية.لتلك 
للوحدة التعليمية الواحدة  (دقائق 11وبمعدل ) دقيقة( 11ويبلغ زمنه الكلي ) الختامي: القسم-3

ويتضمن الجانب الترويحي الذي يحتوي على تمارين تهدئة الطالب أو لعبة صغيرة لتنشيط 
وتكليف الطالب باألنشطة والواجبات  جماعي،تقويم أداء الطالبات بشكل  فضاًل عنالطالب 

  القادمة.للمحاضرة 
الحالية سبع استراتيجيات فرعية مرتبطة  معالجة المعلومات للدراسة استراتيجيةولقد تضمن منهج 

( لمعالجة المعلومات بمحاوره Schmeck مع بعضها البعض وهي مستمدة من مقياس شمك )شمك 
 مجتمعة تشكل مفهوم معالجة المعلومات وتتكون من : االستراتيجياتاالربعة ،وهذه 

 ..استراتيجية التنظيم1
 ..استراتيجية التصنيف2
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 التحليل..استراتيجية 3
 .استراتيجية التطبيق.4
 .بالمعلومات وتذكرها .استراتيجية االحتفاظ5
 .المعلومات ونقدها .استراتيجية تقويم6
 ة..استراتيجية المذاكرة واالستعداد لالمتحان واداؤه للمهارة المتعلمة بكرة الطائر 7
   االختبارات البعدية:2-5

أجراء معالجة المعلومات تم  االستراتيجية فقعلى و ي، التعليمبعد االنتهاء من تنفيذ المنهج      
البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا من  االختبارات
 .2111/ 12/  1-1 والخميس المصادف يوم االربعاء

 (SSPSالحقيبة اإلحصائية )  تانالباحث اإلحصائية: استخدمتالوسائل 2-11
  :تهاومناقش هاوتحليل النتائجعرض -3
   :تهاومناقش هاوتحليل اختبار االرسال المواجه من االعلى عرض نتائج3-1

القبلية والبعدية لذوي البرمجة اللغوية  االختبارات( يبين قيمة )ت( المحسوبة بين 2جدول )
 لمهارة االرسال المواجه من االعلى  التجريبيةالعصبية لمجموعة البحث 

االختبار
 

وحدة 
 القياس

التقسيم 
حسب 
البرمجة 
اللغوية 
 العصبية

 
 حجم
العين
 ة

 
  البعدياالختبار  االختبار القبلي

 
 َس ف
 

 
 ع ف

 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
قيمة )ت( 
 الجدولية

 
الداللة 
 اإلحصائية

 
  ن 

 ع َس  ع َس 

االرسال المواجه من االعلى
 

اختبار 
 االرسال

الى الجهة 
 االخرى

 من الملعب

 دال 2،36 11،822 1،215 4،643 1،118 6،571 12345 12525 8 سمعي

 دال 2،77 16،474 1،571 4،211 1،742 5،511 12274 12711 5 بصري

 دال 2،44 11،284 1،657 6،438 1،237 8،438 12756 22111 7 حسي

 اختبار
 االرسال

 دال 2،36 11،358 1،851 11،286 1،714 28،286 12155 182111 8 سمعي

 دال 2،77 8،633 3،782 14،611 4،111 33،111 12854 182411 5 بصري

 دال 2،44 12،871 3،583 17،375 2،551 34،251 2،357 16،875 7 حسي
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( في اختبار 1.15يبين لنا الجدول أعاله قيم )ت( ألفراد عينة البحث تحت مستوى خطأ اقل )
  يدل على معنوية االختبارات لصالح االختبارات البعدية. ممااالعلى االرسال المواجه من 

القبلية والبعدية لذوي البرمجة اللغوية  االختبارات( يبين قيمة )ت( المحسوبة بين 3جدول )
 العصبية لمجموعة البحث الضابطة لمهارة االرسال المواجه من االعلى 

االختبار
 

وحدة 
 القياس

التقسيم 
حسب 
البرمجة 
اللغوية 
 العصبية

 
حجم 
 العينة

 
  البعدياالختبار  االختبار القبلي

 
 َس ف
 

 
 ع ف

 
قيمة )ت( 
 المحسوبة

 
قيمة )ت( 
 الجدولية

 
الداللة 
 اإلحصائية

 
  ن 

 َس 
 ع َس  ع

االرسال المواجه من االعلى
 

اختبار 
 االرسال

الى الجهة 
 االخرى

 من الملعب

 دال 2،75 4،427 1،464 2،643 1،654 5،571 1،416 2،643 6 سمعي

 دال 2،31 6،255 1،646 3،688 1،438 5،688 1،776 1،538 5 بصري

 دال 2،77 7،255 1،137 3،718 1،451 5،218 1،452 1،751 5 حسي

 اختبار
 االرسال

 دال 2،75 6،532 1،414 4،111 1،512 25،571 3،315 15،571 6 سمعي

 دال 2،31 4،514 2،111 3،111 2،551 25،251 4،217 16،625 5 بصري

 دال 2،77 3،681 2،225 3،667 2،571 25،333 3،367 14،333 5 حسي

( في اختبار 1.15يبين لنا الجدول أعاله قيم )ت( ألفراد عينة البحث تحت مستوى خطأ اقل )
 يدل على معنوية االختبارات لصالح االختبارات البعدية. االعلى ممااالرسال المواجه من 

من خالل النتائج السابقة التي تم عرضها ،وتحليلها لالختبارات القبلية والبعدية ولمجموعتي البحث    
الضابطة والتجريبية في اختبار االرسال المواجه من االعلى  يظهر بان هناك فروقًا ذات داللة 

ثير المنهاج المعد احصائية، ولصالح االختبارات البعدية وتعزو الباحثتان اسباب هذه الفروق الى تأ
أذ نجد أن تأثيره كان فعااًل في) معالجة المعلومات وفي تعلم  مهارة االرسال  انمن قبل الباحث

ري لدى أفراد تقدمًا واضحًا في مستوى األداء المها أظاهرالمواجه من االعلى ومن ثم ساعد في 
الصعب ومن البسيط الى المعقد ان التدرج في تقديم المهارات من السهل الى و ، المجموعة التجريبية

المتعة  أدى الى الوصول الى نتائج ايجابية   ،وتنوع المهارة  ومواقفها مما اسهم في خلق جو من
، والتقدم بها من قبل الطالب وهذا يدل على ان المناهج التعليمي المعد والرغبة في تعلم المهارة

يعابها فضاًل عن انها قد ب نيت على اسس علمية للمجموعة التجريبية كان مالئمًا لمستوى العينة واست
 ألعدادجاء ذلك نتيجة التخطيط السليم   صحيحة وتم تنفيذها بشكل سليم من قبل مختص واحدة
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، ومحاولة الوصول الى افضل مستوى في تعلم المهارات وهذا ما مهاريًا وفكرياً  الطالب
علم هو البد ان يكون هناك لعملية الت ( في ان " من الظواهر الطبيعية112:2112اكده)اسماعيل:

في التعلم ما دام المدرس يتبع خطوات االسس السليمة للتعلم والتعليم ولكي تكون بداية التعلم  تطوير
سليمة فالبد من توضيح الشرح والعرض والتمرين على األداء الصحيح والتركيز عليه لحين ترسيخ 

نى عليه المنهج التعليمي يؤدي حتمًا الى تطور التعلم فالتخطيط المدروس الذي يب  وثبات األداء "
( من ان " الهدف االساسي من المنهاج التعليمي  1995: 119وهذا يتفق مع ما ذكره )عبد الفتاح:

هو اكتساب المهارات الجديدة واتقانها وتطورها مسبقًا الن التعلم هو الطريقة التي يتم فيها اكتساب 
   ."ة للخبرة او الممارسة او التدريبالقدرات سواء كان ذلك نتيج المعلومات او المهارات او

ويمكن عزو ضعف التطور بالصورة المطلوبة للمجموعة الضابطة الى قلة دراية الطلبة في كيفية     
معالجة المعلومات الفاعلة وتركيز التدريسيين على الفئة الدنيا من االهداف التربوية في المجال 

( ، وأن انخفاض التحصيل الدراسي 111:2111التذكر دون الفهم )عطية: المعرفي وهي فئة
والمهاري ال يعني ضعف القدرة او نقص الذكاء او تدني المستوى، بل هو ضعف القدرة على معالجة 
المعلومات معالجًة ايجابيًة فاعلة، ويمكن ارجاع التطور العالي في المجال المعرفي الى الترابط 

ين الجانبين التعليمي والتطبيقي في المنهاج . كذلك استخدام مبدأ التنويع في الوثيق والواضح ب
على ان " تنويع خبرات التمرين  Magill ): 211:1991التمرينات التطبيقية هذا ما أكد عليه  )

وتنظيمها في مدد التمرين والتنوع في الحركة سوف يزيد من اكتساب الخبرة التعليمية من خالل 
ت تمرين متغيرة تزيد من قدرة اداء المهارة بشكل افضل مما يدل ذلك على اهمية التعلم اشتقاق خبرا

: 111المعرفي الى جانب الممارسة العملية في زيادة مقدار التعلم المهاري كما يؤكد )عثمان:
( بان  المجال المعرفي هو اول مجموعة من الصفات والسمات التي توصل المعرفة وتعمقها 1911
أخذ شكل المهارات المتعددة االبعاد معتمدة على التركيز من اجل تسجيل واسترجاع ومعالجة والتي ت

الفرد للمعلومات. ولغرض التعرف على الفروق بين ذوي البرمجة اللغوية العصبية في اختبار 
( يبين 1( لتحليل التباين والجدول )f.testاالرسال المواجه من االعلى استخدمت الباحثة اختبار )

  .ذلك
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يبين تحليل التباين وقيمة )ف( المحتسبة والجدولية وداللة الفروق بين ذوي البرمجة ( 4جدول )
 اللغوية العصبية في االختبارات البعدية لمهارة االرسال المواجه من االعلى

 اإلحصائية المعالجات
 

 اتر االختبا

 
 مصدر التباين

 
 مجموع
 المربعات

 
 درجة
 الحرية

 
متوسط 
 المربعات

 
 (fقيمة )

 المحسوبة

 
 مستوى
 الداللة
 المحسوبة

 
الداللة 
 االحصائية

 االرسال الى
 الجهة االخرى من

 الملعب

 11،615 5 58،153 بين المجموعات
 

8،185 
 

1،111 
 
 دال

 1،561 34 53،145 داخل المجموعات

 االرسال
 

 115،253 5 546،467 بين المجموعات
 

13،527 
 

1،111 
 
 دال

 7،847 34 266،811 داخل المجموعات

 (11-5( ودرجة حرية )1،15)*( عند مستوى داللة ) 
يتبين من خالل الجدول عاله ان القيمة الفائية المحسوبة في اختبار االرسال الى الجهة االخرى من 

( 11،921( اما القيمة الفائية المحسوبة في اختبار االرسال قد بلغت )1،119الملعب قد بلغت )
( 11-5) ( ودرجة حرية1،15( عند مستوى داللة )1،19( الجدولية والبالغة )fوهي اكبر من قيمة )

( مما يشير الى وجود فروق 1،15وان مستوى الداللة المحسوبة هي اصغر من مستوى الداللة )
 األعلى.ذات داللة معنوية لذوي البرمجة اللغوية العصبية في اختبار االرسال المواجه من 

بية ولغرض معرفة حقيقة الفروق بين ذوي البرمجة اللغوية العصبية في مجموعتي البحث التجري   
في االختبارات البعدية لمهارة االرسال المواجه من االعلى الى الجهة االخرى من  وأفضلهاوالضابطة 

 (5( وكما مبين في الجدول )L.S.Dالملعب تم اجراء اختبار اقل فرق معنوي )
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( لمعرفة اقل فرق معنوي بين ذوي البرمجة اللغوية L.S.Dيبين نتائج اختبار )( 5جدول )
ة في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار االرسال المواجه من االعلى الى العصبي

 الجهة االخرى من الملعب
 

 االختبار
 

 المجموعات

 
 متوسط
 الفروق

 
 الخطأنسبة 

 
 الداللة

 
 االتجاه

من االعلى لاألرسا  

التجريبية 
 السمعية

التجريبية 
 البصرية

  غير دال 319. 67143.

التجريبية 
 الحس

1.86607-
* 

 التجريبية الحس دال 003.

الضابطة 
  غير دال 108. 1.00000 السمعية

الضابطة 
  غير دال 141. 88393. البصرية

الضابطة 
 الحسية

 التجريبية السمعية دال 016. *1.36310

التجريبية 
 البصرية

 
 

التجريبية 
 الحس

 التجريبية الحس دال 000. *2.53750

الضابطة 
  غير دال 624. 32857. السمعية

الضابطة 
  غير دال 745. 21250. البصرية

الضابطة 
 الحسية

  غير دال 260. 69167.

التجريبية 
 الحس

الضابطة 
 التجريبية الحس دال 000. *2.86607 السمعية

الضابطة 
 التجريبية الحس دال 000. *2.75000 البصرية

الضابطة 
 التجريبية الحس دال 000. *3.22917 الحسية

الضابطة 
 السمعية

الضابطة 
  غير دال 845. 11607. البصرية

الضابطة 
 الحسية

  غير دال 506. 36310.

الضابطة 
 البصرية

الضابطة 
  غير دال 361. 47917. الحسية
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ولغرض معرفة الفروق حقيقة الفروق بين ذوي البرمجة اللغوية العصبية في مجموعتي البحث 
في االختبارات البعدية لمهارة االرسال المواجه من االعلى تم اجراء  وأفضلهاالتجريبية والضابطة 

 (1( وكما مبين في الجدول )L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي )
( لمعرفة اقل فرق معنوي بين ذوي البرمجة اللغوية L.S.Dيبين نتائج اختبار ) (6الجدول )

 العصبية في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في اختبار االرسال

 االختبار
 

 المجموعات
 

 متوسط الفروق
 

الخطأنسبة   
 

 الداللة
 

 االتجاه

االسال من 
 االعلى

التجريبية 
 السمعية

التجريبية 
 البصرية

يةالتجريبية البصر  دال 003. *4.71429  

التجريبية 
 التجريبية الحس دال 000. *5.96429 الحس

الضابطة 
  غير دال 053. 2.714 السمعية
الضابطة 
 البصرية

 غير دال 469. 964.
 

الضابطة 
ةالتجريبية السمعي دال 019. *2.95238 الحسية  

التجريبية 
 البصرية

التجريبية 
  غير دال 395. 1.250 الحس

الضابطة 
يةالتجريبية البصر  دال 000. *7.42857 السمعية  

الضابطة 
 البصرية

يةالتجريبية البصر  دال 014. *3.75000  

الضابطة 
يةالتجريبية البصر  دال 000. *7.66667 الحسية  

التجريبية 
 الحس

الضابطة 
 التجريبية الحس دال 000. *8.67857 السمعية

الضابطة 
 التجريبية الحس دال 000. *5.00000 البصرية

الضابطة 
 الحسية

 التجريبية الحس دال 000. *8.91667

الضابطة 
 السمعية

الضابطة 
 الضابطة البصرية دال 008. *3.67857 البصرية

 غير دال 845. 238.الضابطة 
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 الحسية

الضابطة 
 البصرية

الضابطة 
 الضابطة البصرية دال 002. *3.91667 الحسية

هناك فروقا ذات داللة احصائية في اختبار االرسال  يتبين من خالل الجدولين اعاله بان       
المواجه من االعلى الى الجهة االخرى من الملعب واختبار االرسال بين ذوي البرمجة اللغوية 

بين المجوعة التجريبية السمعية  الحسي ( اذ ظهرت فروق –البصري  –العصبية ) السمعي 
فروقا بين التجريبية السمعية والضابطة الحسية  وأيضاالحسية ولصالح التجريبية الحسية  والتجريبية

في اختبار االرسال ولصالح التجريبية السمعية في اختبار االرسال الى الجهة االخرى من الملعب اما 
ولصالح ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية السمعية والتجريبية البصرية  فقد ظهرت فروق

التجريبية البصرية وبين المجموعة التجريبية السمعية والحسية ولصالح الحسية وبين التجريبية 
ظهرت فروق ذات دالله احصائية بين و السمعية والضابطة الحسية ولصالح التجريبية السمعية 

بصرية وايضا المجموعة التجريبية البصرية والضابطة السمعية والبصرية والحسية ولصالح التجريبية ال
ظهرت فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية الحسية والمجموعة الضابطة السمعية 

بين المجموعة الضابطة  فروق ظهرتو والبصرية والحسية ولصالح المجموعة التجريبية الحسية 
الح السمعية والبصرية ولصالح البصرية وايضا بين المجموعة الضابطة البصرية والحسية ولص

 .الضابطة البصرية
يتبين لنا من خالل النتائج المعروضة في الجدولين اعاله والخاصة باختبار االرسال المواجه من   

         االعلى ان هناك فروقا قد ظهرت بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولصالح النظام 
الى ان المنهاج التعليمي الذي اعدته ) الحسي ( في المجموعة التجريبية وتعزو الباحثتان سبب ذلك 

الباحثتان للمجموعة التجريبية باستراتيجياته الفرعية اسهم بشكل كبير في زيادة القدرة على معالجة 
المعلومات لدى الطالب اذ لم يركز على حفظ وتخزين كم من الحقائق والمعلومات وتذكرها فقط 

الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم  وتأكيديا للتفكير وانما هدفه هو التركيز على تنمية القدرات العل
: 1991 :وبذلك زادت قابلية الطالب على معالجة المعلومات معالجة ايجابية وهذا ما اكده )حمادي

لمثيرات  بإيجابية( "بان لكل طالب بحكم اسلوبه المعرفي يكون قادرا على مهام معينة والتصرف 11
في عملية التعلم  المعلومةفي االعتبار كيفية معالجة  تأخذية لذلك حين مختلفة تنتجها البيئة التعليم

ان الطالب يكون اكثر تقبال لهذا الشكل الخاص من التعلم و يمكننا توصيل المعرفة بشكل افضل 
للحواس وخاصة حاسة اللمس لتغيير النتائج ويؤكد  ة ايضا سبب ذلك الى الدور الرئيسوتعزو الباحث

( "ان اعادة وتكرار المهارة المرغوبة مرات عديدة تتحول هذه المهارة 11: 2111: ذلك ايضا )الفقي
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تلقائيا اي ان االوتوماتيكية  شيءالى اوتوماتيكية وهي المرحلة الختامية لعملية التعلم ويصبح كل 
يؤكد ذلك و هي الممارسة على فترات زمنية طويلة وتصبح في النهاية جزء من الشخص نفسه " 

" يجب ان تتم الحركة واالعادة بنفس الشكل والحالة دائما تحتاج الى  (11: 1991:)محجوب 
 .الشعور بالحركة حتى يمكن ان تتحول هذه الحالة الى شعور حركي "

 .الخاتمة:4 
وفق على النتائج المتحققة استنتجت الباحثتان الى ان المنهاج التعليمي المستخدم  ضوءفي       

للمجموعة التجريبية قد ادى الى تطور   المعلومات لذوي البرمجة اللغوية العصبيةاستراتيجية معالجة 
واضح في تعلم مهارة االرسال المواجه من االعلى وهذه النتيجة تدل على فاعلية المنهاج المقترح 
على وفق استراتيجية معالجة المعلومات لذوي البرمجة اللغوية العصبية كما استنتجت ان الطالب 

ين في المجموعة التجريبية لهم القابلية على تعلم مهارة االرسال المواجه من االعلى على وفق الحسي
وفق استراتيجية معالجة المعلومات يليهم الطالب السمعيين ثم الطالب على المنهاج المصمم 

ن البصريين في المجموعة ذاتها  وتوصي الباحثتان الى اعتماد هذه االستراتيجية من قبل المدرسي
العاملين في المجال الرياضي وتطبيقها على بعض االلعاب الجماعية والفردية وايضا توصي 

استراتيجية معالجة المعلومات في تعلم المهارات  تأثيرالباحثتان في اجراء دراسة مماثلة لمعرفة 
  .خرى غير المستخدمة في البحث الحاليالاالساسية ا
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 :والمراجع المصادر
 جرير، مصر، مطبعة) الالمحدود:البرمجة اللغوية العصبية وفن االتصال  ابراهيم؛ ،الفقي 

2111) 
 ،التدريسي المتداخل وتأثيره في التعلم والتطور من خالل  هاشم، االسلوبظافر  اسماعيل

كلية التربية  بغداد،جامعة  دكتوراه، )اطروحة التنس:الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعليم 
   (.2112 اضية،الري

  التعليم على وفق استراتيجية المعرفة ما وراء االدراكية لذوي المجازفة  تأثير محسن؛بسمة نعيم
كلية  دكتوراه،)اطروحة  الطائرة:مقابل الحذر في تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسية بالكرة 

 (2111جامعة بغداد ، للبنات،التربة الرياضية 
 ،بدني،  القياس،االسس العلمية للكرة الطائرة وطرق  المنعم؛محمد صبحي وحمدي عبد  حسانين

  (.1997)القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  تحليلي:مهاري، معرفي، نفسي، 
 ربيع ؛ ّدراسة مقارنة ِفي أساليب معالجة المعلومات َعَلى وفق األسلوب المعرفي  حسن ،حمادي

مجال عند طلبة المرحلة اإلعدادية: )أطروحة دكتوراه، جامعة )االستقالل/ االعتماد َعَلى ال
 ( 1991ابن رشد،  –بغداد، كلية التربية 

 الحوراء،دار  بغداد: الطائرة.القواعد الرسمية للكرة  ؛طارق حسن ومنى عبد الستار هاشم ،رزوقي 
2119. 

 كلية التربية  بناء اختبار معرفي في سباحة المنافسات لطلبة الفتاح؛محمود عبد  ،عثمان
  (.1911 الرابع،العلمي  )المؤتمر :2ج بالقاهرة.الرياضية 

 ،(.1995 العربي،دار الفكر  )القاهرة: الرياضية.التربية  سيكولوجية الفتاح؛محمود عبد  عثمان 
 ،وانتقالمعالجة المعلومات في التحصيل الدراسي  ةاستراتيجيبرنامج  جاسم؛ أثرسعدي  عطية 

جامعة بغداد، كلية  دكتوراه، ذكائهم(: أطروحةأثر التدريب لطلبة كلية المعلمين بحسب مستوى 
 .(2111التربية أبن رشد ،

 التمثيلية،تحديد االنظمة  العصبية،منتديات علم البرمجة اللغوية  الرحمن؛حمد عبد  ،النيفثان 
 االصدار االول.

 فسيولوجيا التدريب الرياضي ، القاهرة، دار  محجوب وجيه نقال عن كورت ماينل وكرستوف ؛
 1991الفكر العربي ، 

 Magill , A. Richard , Motor Learning , Boston , Mcgraw Hill , 1998 
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 الخاصة لمهارة االرسال المواجه من االعلى االختبارات المهارية المستخدمة في البحث (1ملحـــــــق )
 1الجهة االخرى من الملعب.االرسال الى األول: االختبار 

االرسال المواجه من االعلى عن  االسفل،المواجه من  لألرسالقياس مستوى االداء المهاري  :االختبارالغرض من 
 الخبراء.طريق 

 ملعب كرة الطائرة قانوني، ثالث كرات طائرة. االدوات:
 : االداءمواصفات 

االعلـى لتعبـر الكـرة  االرسـال المواجـه مـن –المختبر خلـف خـط النهايـة ويـؤدي االرسـال المواجـه مـن االسـفل  يقف    
 يعطى لكل مختبر ثالث محاوالت. اذالى الجهة االخرى من الملعب، 

 :يتم تقييم أداء المختبر في المحاوالت الثالث عن طريق الخبراء، ويكون تقسيم الدرجة كاالتي -التسجيل:
 ( .1ودرجته ) التحضيري:القسم  .أ
 (.5ودرجته ) الرئيـــــس:القسم  .ب
 ( .2ودرجته ) الختامـــي:القسم  .ت

 
 
 (1شكل )

 اختبار االرسال الى الجهة االخرى من الملعب 
 
 
 

 (2) اإلرسال. االختبار الثاني:

 للمباراة.قياس مهارة اإلرسال لدى العب الكرة الطائرة في موقف مشابه  :االختبارالغرض من 
 (.2الملعب معد كما موضح في الشكل ) قانونية،ملعب كرة الطائرة قانوني، كرات طائرة  األدوات:

 :األداءمواصفات 
( أمتـار مـن 9يقف الالعب في منتصف خط نهاية الملعب )النصف المواجه لنصف الملعـب المخطـط علـى بعـد )    

 الشبكة(، من هذا المكان والالعب ممسك بالكرة يقوم باإلرسال لتعبر الكرة الشبكة إلى نصف الملعب المخطط 
المخطـط، وحيـث أن  فـي نصـف الملعـب يحسب لكل مرة إرسال صحيحة رقـم المنطقـة التـي تهـبط فيهـا الكـرة :التسجيل

فـأن  درجـات،( 1( إلـى )1ولكـون الـدرجات موزعـة علـى المنـاطق مـن ) االختبار،محاوالت على هذا  الالعب له  عشر
                                                           

المعرفة ما وراء اإلدراكية لذوي المجازفة مقابل الحذر ِفي تعلم واحتفاظ بعض  استراتيجيةبسمة نعيم محسن الكعبي؛ تأثير التعليم وفق  1
 000،ص(0202المهارات األساسية بالكرة الطائرة: )أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية للبنات، 

0 محمد صبحي حسانين، حمدي عبد المنعم؛ األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس، ط0: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 0991(. 
061ص  

( يجدو  سدا الةدال لكةدفة  اد  حالد  اتتعداا لتعدد الحااللد   دا ا ، 0996حسب تعديالت القانون الددلل  تتاداا الةدال الردالال لعدا  ) )*(

 (.10-12ص ،0229اات الاوتاء،  . بغداا:القواعد الاعح   لكةال الرالالطاتق حسن ت لق  لسنى عفد الستات هاشم. ) لحسب الحصدت
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مع مالحظة أنه  في حالة سقوط الكـرة علـى خـط يفصـل بـين منطقتـين  درجة.( 11الدرجة العظمى لهذا االختبار هي )
 على.األيحسب لالعب درجة المنطقة 

 
 
 
 

 (يوضح اختبار االرسال2شكل)
 اللغوية العصبيةاختبار البرمجة  (2ملحق )

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج لوحدة تعليمية وفق استراتيجية معالجة المعلومات1ملحق )
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 الوحدة التعليمية الخامسة
 المعلومات ونقدها( في تعلم مهارة االرسال المواجه من االعلى  + تقويمالتطبيق + االحتفاظ بالمعلومات وتذكرها )استراتيجية 

 الموضوع : االرسال المواجه من االعلى                                          المادة : الكرة الطائرة  
  دقيقة  91الوقت :                                                  المرحلة : الثانية       

هدا  ات

 السكوك  

 ان:عكى  ا  يتوقع سن الرالب بعد الحالت بهذه الوحدات التعك ح   ان يةون قاات

اتحتفاظ -ترف ق اعتاات ج   سعالج  الحعكوسات بصوتل تدتيج   لالت  تتضحن اعتاات ج   )الترف ق-1

 لنقدها(تقويم الحعكوسات  –بالحعكوسات لتذكاها 

عن طايق اعتخدا   لألااءاااء الحهاتل بةةل ج د سع القدتل عكى سالحظ  النقاط الفن   الصا ا   تقويم-2

 اتعكوب التفاال  

 ( لألااءعكى اااء الحهاتل لترف قها ضحن الحفاائ الفن   الصا ا  )التةن ك الصا ح  القدتل-3

الذاكال  اتعكى سناتتعاا الحواجه سن  سهاتل بأااءلاعتدعاء النقاط الال س  لالحعكوسات الحتعكق   تذكا-4

 اتستاان النظاي  بأااءطويكه الحدى لالت  تتعكق 

اتج  تقدسه ناو تعكم الحهاتل عن طايق الدتجات الت  ياصل عك ها اضال عن التقايا الذي  يتعا -5

 ككف به كل طالب ا  الوحدل السابق  

 

اتالات 

 لاتجهزل

جها  العاض الداتا  - ااال –قوالم حديدي   –سساطا خةف    –كال طالال قانون  سكعب  –كاات طالال 

 ( ( LASER 3 IN 1 -شو

القسم 

 ا(15اتعدااي)
 (  5اححاء عا)ا 

 ( ليتضحن تحاتين بدن   + اححاء خاص بالةال 11اححاء خاص )ا 

 ا لقسم الال ا

 ا(55)

الرالب باتنةر  الت   سدتعو الحاالبداي  الجانب النظاي ع ناقش  ا -1

كتاب  تقايا سفسط عن  بها ا  الوحدل التعك ح   السابق  لالت  تتضحن ككفوا

ا  سدى ترف ق اعتاات ج   سعالج  الحعكوسات خالا  لهسستوى ااا

لتقه ا لواجب  بإتجاعبعد ق ا  الحدتس   التعك ح   السابق الوحدات 

لخا   بةل طالب لكرالب بعد اتطالع عك ها لتدلين الحالحظات ا

بترف ق اعتاات ج   تقويم الحعكوسات لنقدها ل تعااوا عكى سستوى ااالهم  

 ا  ترف ق هذه اتعتاات ج   

اتج  سن التةابه ب ن الحواقف التعك ح   السابق  لالالحق  اي  تاق ق-2

سواقف تعك ح   سةابه  لحا ع تعاض له الرالب عند خوض سفاتال ا  

 اتس الةال الرالال 

ا   الحفاتياتاكم عكى جها  العاض ) الداتا شو ( عن احدى ا عاض-3

عكى الحهاتات الصا ا   لالتأك دا(  7الةال الرالال لذلك لحدل )

 ا( سن الحفاتال 7لالناجا  الت  تم ااالها خالا )

ال ها الرالب سن  ب حوا اهم الحالحظات الت  تو لسع الرال النقاش-4

 خالا سةاهدل تكك الحفاتال 

استاان ياتوي عكى عؤاا لاحد يتضحن اعراء تحاتين لتعكم  اجااء-5

سن اتجاب  عكى السؤاا يقو  سدتس األعكى سن  اتتعاا الحواجهسهاتل 

الحاال بالتعالن سع الرالب بال السؤاا ل قو  كل طالب بتصا ح الوتق  

 الخا   به ل تعكم ك ف   تقويم نفسه 

 التل ق ا  كل طالب بتقويمبةةل سختصا لكرالب عن ض التوض ح-5

سن خالا ق اسه  لألخاينتقويحه  اضال  عنالحعكوسات الت  يحتكةها 

بحااقف  اااء لتقويم  س كه سع ضالتل ان يةون الرالب  ااق سع نفسه 

 ا  اعراء التق  م لكذلك سع اتخاين 

 

 التنظ م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجانب النظاي

 )التعك ح (

 ا(15)
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الجانب 

 الترف ق 

 ا(45)

 الزسن

 التحاتين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ا5)

 

 

 

 ( ا5)

 

 

 ( ا7)

 

 

 ( ا7)

 

 

 ( ا5)

 

 ( ا5)

 

 

 

 

 ( ا7)

 

 

( يقف الرالب عكى شةل ثالث ااق خكف خط النهاي  لتنف ذ 1)

لالت  تقع  ( 3×3اإلتعاا باتجاه الحابعات الثالث  الت  أبعااها )

ا  الثكث الوعر  سن نصف الحكعب الحقابل، إذ يوضع ااخل كل 

سابع شاخص ياحل تقم سع ن، ليقو  الرالب األلا سن كل 

اايق بتنف ذ اإلتعاا إلى هذه الحابعات عكى التوال  ، ياالا كل 

 ( اقالق.5( تةاات خالا )12طالب أااء هذا التحاين )

خكف خط النهاي  لتنف ذ  ( يقف الرالب عكى شةل ثالث ااق2)

(  4.5×3إتعاا طويل باتجاه الحابعات الثالث  لالت  أبعااها )

لالقايف  سن خط النهاي  إذ يوضع ااخل كل سابع شاخص ياحل 

تقم ، ثم يقو  الرالب األلا سن كل اايق بتنف ذ اإلتعاا إلى هذه 

( 12الحابعات بةةل ستتال  ياالا كل طالب أااء هذا التحاين )

 ( اقالق.5ات خالا  )تةا

( يقف الرالب عكى شةل ثالث ااق خكف خط النهاي  ليقو  3)

الرالب األلا سن كل اايق بتنف ذ اإلتعاا إلى الحكعب الحقابل 

( ، إذ يوضع ااخل هذا الحاكز الذي 1ليةون باتجاه ساكز )

 سساحته 

( ، لهةذا يةات التحاين لفق   1(  شاخص ياحل الاقم )4.5×3)

( تةاات 12فايق ، ياالا كل طالب أااء هذا التحاين )أاااا ال

 ( اقالق.5خالا )

قسح ن بةةل طول  ليقف  عكى(يقسم احد نصف  الحكعب 4)

الرالب عكى شةل اتبع ااق ،اايق )أ( ينفذ اتتعاا الى اايق 

)ب( الذي يستقفل اتتعاا ليقو  بتحايا الةال الى الرالب 

ااخل ساكز                    ابأعدااه( ل قو  3الواقف ا  ساكز )

( ، اسا اايق )ج( ا قو  بتنف ذ اتتعاا الى اايق )ا( لالذي  2)

يستقفل اتتعاا ليقو  بتحايا الةال الى الرالب الواقف ا  

( لهةذا يؤاى التحاين 4ااخل ساكز  ) بأعدااها( ل قو  3ساكز )

اا بعد ( اقالق سع التأك د عكى كل اايق اتنتق5باعتحاات خالا )

اااء التحاين سن الفايق الحاعل الى الفايق الحستقفل ثم الى 

 ( اقالق3( لتنف ذ اتعداا بعد سالت )3ساكز )

(                         4( ل )2( التحاين السابق  نفسه للةن يوضع ااخل ساكز )5)

     (  سثفت عك ه سابع ابعااه                      3قالم حديدي  يفكغ طوله )

 ( يستخد  لالعداا1.25×1.25)

( يقسم الحكعب الى قسح ن بةةل طول  ليقف الرالب عكى 5)

شةل اتبع ااق اايق )أ( ينفذ اتتعاا الى اايق )ب( الذي 

يستقفل اتتعاا ليقو  بتحايا الةال الى الرالب الواقف ا  

( ل قو  باعدااها الى ااخل الحابع الحثفت عكى القالم  2ساكز )

( ، اسا اايق )ج( ا قو  بتنف ذ اتتعاا 3ضوع ا  ساكز )لالحو

الى اايق )ا( لالذي يستقفل اتتعاا ليقو  بتحايا الةال الى 

( ل قو  باعدااها ااخل الحابع 4الرالب الواقف ا  ساكز )

( ايضا لهةذا يؤاى التحاين 3الحثفت عكى القالم ا  ساكز )

ل الفاق سن اايق ( اقالق ، سع سالحظ  تفدي5باعتحاات خالا )

 ( اقالق عكى التحاين3ساعل الى اايق سستقفل بعد سالت )

( يقف طالب ا  احد نصف  الحكعب ل قو  بضاب اتتعاا 7)

الى الحكعب الثان  ل تم اعتقفاله سن الرالب الخحس  الذين يقفون 

(
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 ( ثم تو  لwعكى شةل حا  )

 الى الرالب ا   الةال الى الرالب الحعد لالذي يقو  باعدااها 

( ل قوسوا بتحاياها الى نصف الحكعب اتخا، 4)-(2ساكز )

لبعد كل ثالث لحسات يتم التفديل سع الرالب )أ( الذي يؤاي 

اتتعاا ل أخذ كل طالب الته ا  اتتعاا لهةذا يؤاى التحاين 

( اتعاتت ثم يخاج الرالب السفع  ليدخل 7باعتحاات خالا )

( 5لهةذا يستحا اااء التحاين خالا )بدلهم عفع  طالب اخاين 

 اقالق

 

 القسم الختاس 

 ا(11)

 التاليا  لذلك باعراء تحاتين تهدل  الجانب-1

اااء الرالب بةةل جحاع  لاعراء سالحظات عن اتااء بةةل  تقويم-2

 عا 

 لححل اتالات،.. الخ الاضوت لالغ اباتااتي سن اخذ  الجانب-3

الرالب بالنةر  لتةون كواجب ب ت  سن خالا كتاب  عةال سن  تةك ف-4

عكى كتاب   التأك دالتحاتين الال س  لترويا تةن ك لاق  سهاتل اتتعاا سع 

 النقاط الحهح  لكحااجع  لةل تحاين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


