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  بناء اختبار معريف لقانون كرة اليد لطلبة كلية علوم الرياضة
   يف جامعة مؤتة

 : الملخص
هدفت الدراسة بناء اختبار معرفي لقانون كرة اليد لطلبة كلية علوم الرياضة 
في جامعة مؤتة وتقنينه وفق معايير تتناسب مع خصائص مجتمع الدراسة، وقد صيغت 

ذكور، و ) ٥٣(طالباً ) ٨٦(دد، وطبق على عينة بلغت بنوده من أسئلة االختيار من متع
سنة، وقد توصلت الدراسة إلى ) ٢١ إلى ١٩(، تراوحت أعمارهم من )إناث) ٣٣(

سؤال اختيار من متعدد بعد حساب صدقه ظاهرياً وذاتياً وثباته ) ٤٥(اختبار يتكون من 
 الرياضة في جامعة ليستخدم لقياس الجانب المعرفي لقانون كرة اليد لطلبة كلية علوم

  .مؤتة
  .مؤتة جامعة، كرة يد، معرفي، اختبار، :الكلمات الدالة

Abstract:  
Validity and reliability of a questionnaire to evaluate  
cognitive rules of handball game(CRHG) for students  

of Sports and Science Faculty at Mutah University  
The study aimed to construct and examine the Validity and 

reliability of a questionnaire to evaluate cognitive rules of 
handball game (CRHG) for students of sports and science faculty 
at Mutah University. 

This (CRHG) completed by 86 students aged(19-21) and 
the result indicated that (CRHG) is a valid and reliable measure 
to assess a cognitive achievement of handball playing rules among 
students of sports and science faculty at Mutah University. 
Keywords: questionnaire, cognitive, handball, mutah, university. 

   :المقدمة
 ١٩٩٢ خطت كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة خطوات منذ نشأتها عام

بمسمى قسم التربية الرياضية في ذلك الوقت وتمثلت هذه الخطوات في بناء المنشآت 
الرياضية واألجهزة المختلفة وأعداد الكوادر البشرية المؤهلة والتي عملت على بناء 

قدم الحادث في الجامعة وامتد هذا التقدم ليشمل التي تتناسب والت الخطط والبرامج
الدراسات واألبحاث العلمية التطبيقية وكان لزاما أن تشمل هذه الدراسات الجانب 

 .أساسيا لجميع غايات وأهداف التربية  أمرادالمعرفي إذ أن المعرفة تع
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 ال وموضوعاتها المعرفة الرياضية أهمية أن )١٩٩٩ (وعنان ويؤكد الخولي 
 على الرياضي المجال في المهنيون فالعاملون الرياضي فقط؛ أو الالعب على صرتقت

 الرياضية إلى المعرفة الحاجة أمس في إداريا أو معلما أو مدربا، مختلف تخصصاتهم؛
ويشير  ،الالئق النحو على توظيفها أو المعرفة هذه اكتساب ويسعون نحو المتطورة
تربية البدنية والرياضة إحدى الدعائم المهمة أن المجال المعرفي لل) ٢٠٠١( الخولي

ألن على  وثقافي مميز، ولتنمية البرامج واألنشطة كما أنها تعبر عن وجه حضاري
دورا أن يعد اإلنسان أن يعرف قبل أن يمارس فان دور المعرفة الرياضية ال يمكن 

  .خاصة في أوساط الشباب باعتباره مطلبا مهما لهم وهامشيا
 ية مكتوبة على شكل برامجلرياضية تقوم على أساس حقائق علمإن المعرفة ا

يعمل رجال التربية البدنية والرياضية  و،مبادئمفاهيم وقواعد وقوانين عامة وخطط وو
العبين أو اء كانوا طلبة مدارس أو جامعات وعلى إيصال هذه المفاهيم إلى األفراد سو

نتفحص مستوى المعرفة التي  وكدحكام مدربين أو إداريين رؤساء أو قادة وحتى نتأ
وصل إليها هؤالء كان ال بد أن نقوم وحتى تجري عملية التقويم ال بد أن نقيس ومن 
هنا جاءت أهمية االختبارات والمقاييس المعرفية في المجال البدني الرياضي ويشير 

إلى أن القياس في المجال الرياضي يدلنا على مقدار التغير ) ١٩٩١(رضوان وعالوي 
الذي يحدث بالنسبة لصفة من الصفات أو سمة من السمات وهو يقتصر على قياس أو 
اختبار تلك الصفة في حدود ما هو قائم أي نحن نقيس ما نحن عليه اآلن لنعرف أين 

  .نحن
الرياضة كبير جدا لزم األمر علينا أن ال المعرفة في التربية البدنية ووألن مج

اضة ل المعرفة في مجال كرة اليد وذلك كون هذه الرينحدد هذه المعرفة لذا سوف نتناو
 واكب هذا التطور التعديلتوى المحلي وعلى المستطورت على المستوى العالمي و

من المعروف أنه في نهاية كل دورة والتغيير في القوانين واألنظمة التي تحكمها و
ت على القانون تماشيا مع التعديالت التي طرأ واولمبية يتم تعديل قانون كرة اليد

األداء المهاري يرى الباحث القيام ببناء اختبار معرفي حديث تطورات خطط اللعب وو
  .لقياس مستوى التحصيل عند طلبة كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة

  : مشكلة البحث
في عدم وجود اختبار معرفي مقنن على بيئة الدراسة تكمن مشكلة هذا البحث 

 الستخداممدرسي مواد كرة اليد في جامعة مؤتة د، مما يدفع الحالية لقانون كرة الي
عليه كان لزاما علينا وضع  وصممت في بيئة مغايرة عن مجتمعنا اختبارات معرفية

الفهم لديهم كما تكمن  واختبار معرفي نابع من مجتمع طلبتنا يقيس مستوى المعرفة
ختبارات المستخدمة على مشكلة الدراسة لطلبة مواد كرة اليد عدم قدرة بعض هذه اال
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كما تكمن مشكلة الدراسة بان قانون لعبة كرة اليد دائم التعديل والتطوير فان  التمييز
 وجد اختبار معرفي سابق فانه وبعد فترة من الزمن ال يشمل تلك التعديالت الجديدة،

من ية علوم الرياضة يتضوعليه يحاول الباحث وضع اختبار معرفي في كرة اليد لطلبة كل
   .المعلومات الحديثة التي طرأت على قانون اللعبة ومحتوى منهاج هذه الموادالمعارف و
  :بحثسؤال ال

كيف يبنى اختبار معرفي لقانون كرة اليد وفق معايير قياس تناسب مجتمع 
  الدراسة؟
   :بحثأهمية ال

   :ه في هذا البحث سوف يسهم فيإن االختبار المعرفي المتوقع بناؤ
نقاط القوة والضعف في الجانب المعرفي للعبة كرة اليد لدى طلبة التعرف على  .١

  كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة
استخدامه في قياس التحصيل الدراسي المعرفي لطلبة كلية علوم الرياضة في  .٢

  جامعة مؤتة
يمكن أن يفيد مدرسي مواد كرة اليد في جامعة مؤتة من خالل وضع اختبار  .٣

 .هم استخدامه ويكون مناسباً للبيئة التي يستخدمونه فيهامقنن لكرة اليد يمكن
يمكن أن يفيد طالب كرة اليد أنفسهم من خالل تطبيق اختبار مقنن لكرة اليد  .٤

 .عليهم ومناسب لبيئتهم
يمكن أن يفيد المسئولين عن إعداد وتطوير مناهج كرة اليد من خالل مراعاتهم  .٥

  .هذا االختبار
  : بحثأهداف ال

 معرفي في كرة اليد لطلبة مواد كرة اليد يتسم بمعامالت علمية بناء اختبار .١
 . عالية

إظهار   هذه االختبار تسهم في وتفسيرها،درجاتكيفية وضع الوضع معايير ل .٢
 .الفروق بين الطلبة

  :بحث الحدود
 . األردن–كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة : المجال المكاني .١
 .٢٠١٦ من العام الجامعي الفصل الدراسي الصيفي: المجال الزماني .٢
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 .طلبة كلية علوم الرياضة جامعة مؤتة :المجال البشري .٣
  : الدراسات السابقة

هدفت لتعرف مستوى الحصيلة  دراسة )٢٠١٣الخالدي والعواملة، (أجرى 
استخدم الباحثان . المعرفية لدى العبي أندية دوري المحترفين لكرة القدم في األردن

حيث تم استخدام مقياس خاص للحصيلة  لطبيعة الدراسة،المنهج الوصفي لمالءمته 
الثبات  وفقرة بعد أجراء معامالت الصدق ٢٠تكون من  المعرفية لمواد قانون كرة القدم،

  العبا يمثلون األندية١٢٠وقد أجريت الدراسة على عينة تكونت من . ودرجة الصعوبة
 معالجات اإلحصائية المناسبة،وبعد استخدام ال. في دوري محترفي كرة القدم في األردن

توصلت الدراسة إلى أن الحصيلة المعرفية لدى العبي أندية دوري المحترفين لكرة 
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة . كانت بدرجة متوسطة القدم،

وقد أوصى الباحثان بضرورة . إحصائية بين العبي أندية دوري المحترفين لكرة القدم
كذلك توصي الدراسة . تمام بتطوير مستوى الحصيلة المعرفة لمواد قانون كرة القدمااله

بضرورة عقد دراسات مشابهة حول مستوى الحصيلة المعرفية في قانون الرياضيات 
  .المختلفة

دراسة هدفت بناء اختبار تحصيلي ) ٢٠٠٨ الخصاونة وآخرون،(أجرى و
لتربية الرياضية بجامعة اليرموك وكذلك معرفي في لعبة الكرة الطائرة لطلبة كلية ا

والى التعرف على الفروق في  التعرف على مستوى الحصيلة المعرفية لدى الطلبة،
السنة الدراسية  ،)أنثى ذكر،(الحصيلة المعرفية لدى الطلبة تبعاً لمتغيري الجنس 

عة الدراسة  لطبيمتهوقد تم استخدام المنهج الوصفي لمالء). الرابعة الثالثة، الثانية،(
وقد تم اختيار عينة الدراسة من طلبة كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك والمسجلين 

طالباً من ) ١٧٥(والبالغ عددهم )  والكرة الطائرة تخصص٢الكرة الطائرة (لمساقات 
من المجتمع الكلي تم اختيارهم %) ٧٠(طالباً وهم يمثلون ما نسبته ) ٢٥٠(أصل 

وقد أظهرت نتائج الدراسة ضعف الحصيلة المعرفية لدى طلبة  .ئيةبالطريقة العشوا
وأن  الكرة الطائرة حيث كان مستوى الحصيلة المعرفية لديهم اقل من المتوسط،
كما . الحصيلة المعرفية للمجال البدني هي الوحيدة الذي بلغ مستواها أعلى من المتوسط

كما لم يوجد .  الحصيلة المعرفيةفي) أنثى ذكر،(ظهر عدم وجود تأثير لمتغير الجنس 
  .تأثير لمتغير السنوات الدراسية في الحصيلة المعرفية

بإعداد اختبار تحصيلي في مساق ) ٢٠٠٧(قام كل من الشطرات والحسين و
الكرة الطائرة المتقدمة لطلبة التربية الرياضية بالجامعة األردنية واستخدم الباحثان 

%) ١٠٠(طالباً شكلوا نسبة ) ٣٢(وبلغ حجم العينة  ة،المنهج الوصفي وبالطريقة العمدي
وتوصلت  واستخدما استمارة أسئلة االختيار من متعدد كأداة للبحث، من مجتمع الدراسة،
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ومعامل ) ٠,٩٠(سؤاالً بمعامل صدق بلغ ) ٥٦(الدراسة إلى إعداد اختبار يتكون من 
المهارات  اإلعداد البدني، غطت ثمانية مواضيع هي القواعد الدولية،) ٠,٨٦(ثبات بلغ 
قيادة  اإلصابات، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة المصغرة، الخطط، األساسية،

  .الفريق
بدراسة استهدفت بناء اختبار معرفي تقني في قانون ) ٢٠٠٧(وقام طه وطه 

ة واستخدم الباحثان المنهج الوصفي على عين الكرة الطائرة مبرمج على الحاسب اآللي،
طالب من كلية التربية الرياضية للبنيين في جامعة حلوان ) ٢٠٠(عمدية بلغ عددها 

وتم استخالص ثمانية أبعاد رئيسية هي  من مجتمع الدراسة،%) ٩٠(يمثلون نسبة 
 التوقفات والتأخيرات، حركات اللعب، شكل اللعب، المشاركون، التجهيزات واألدوات،

وتوصلت الدراسة إلى . وليات وإشارات الحكاممسؤ سلوك المشاركين، الالعب الحر،
وتم التوصل . سؤاال وتميز االختبار بمعامل صدق عالي) ٦٠(إعداد اختبار يتكون من 

إلى المعايير التالية والدرجات المئينية التي تتميز بمالءمتها وخصوصيتها لمجتمع 
 .الدراسة

ف الحصيلة دراسة هدفت تعر) ٢٠٠٧(كما أجرى كل من الخصاونة والزعبي 
وأيضاً التعرف على  المعرفية لدى كل من العبي ومدربي ألعاب القوى في األردن،

وتم ) المؤهل العلمي الجنس،(الفروق في الحصيلة المعرفية لدى الالعبين وفقاً لمتغيري 
وتم استخدام  ،)١٢١(استخدام المنهج الوصفي وبالطريقة العشوائية إذ بلغ حجم العينة 

إذ تم اعتماد األبعاد  ون من مجموعة من أسئلة ذات االختيار المتعدد،مقياس خاص يتك
توصلت  ،)القانون الميكانيكا الحيوية، اإلصابات، التغذية، البدني، التاريخي،(التالية 

وفوق المتوسط  الدراسة أن الحصيلة المعرفية كانت ضمن المتوسط بالنسبة لالعبين،
 معرفية في البعد القانوني والتاريخي وأقلها في وكانت أعلى حصيلة بالنسبة للمدربين،

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق في الحصيلة  البعد الخاص بالميكانيكا الحيوية،
وأيضا إلى عدم وجود فروق في  المعرفية بين المدربين والالعبين ولصالح المدربين،

  .الحصيلة المعرفية بين الذكور واإلناث
دراسة هدفت إلى التعرف على ) ٢٠٠٧(وشوكة  من الرحاحلة وأجرى كل

مستوى الحصيلة المعرفية في مجال اللياقة البدنية عند طلبة كلية التربية الرياضية 
بالجامعة األردنية وجامعة اليرموك وإلى التعرف على الفروق في هذه الحصيلة المعرفية 

تخدم الباحثان المنهج واس تبعاً لمتغير الجنس والمستوى الدراسي والممارسة الرياضية،
إذ تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من بين  الوصفي بالطريقة المسحية،

 موزعين على الجامعتين وتم استخدام اطالب) ٢١٥(طلبة المستويات األربعة وبلغ عددها 
د مقياس المستوى المعرفي في اللياقة البدنية الذي قام بإعداده أمين الخولي وآخرون بع

إذ أظهرت النتائج إلى وجود ضعف كبير في  التأكد من صدقه وثباته على عينة الدراسة،
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كما  مستوى الحصيلة المعرفية عند طلبة كل من الجامعة األردنية وجامعة اليرموك،
أشارت النتائج إلى ارتفاع الحصيلة المعرفية من سنة دراسية إلى أخرى وأوصى 

ن االهتمام في موضوعات اللياقة البدنية ومكوناتها الباحثان بضرورة إعطاء المزيد م
  .في الخطط الدراسية

فقد هدفت التعرف على الحصيلة المعرفية التي ) ٢٠٠٦(أما دراسة الكردي 
يمتلكها المدربون والالعبون الذين يمثلون المنتخبات الوطنية لالتحادات األهلية العربية 

وكذلك التعرف على الفروق  نجازات الرياضية،طاولة لدورها الفاعل في تحقيق اإللكرة ال
) العب أو مدرب(الصفة في االتحاد  في تلك الحصائل تبعا لمتغيرات المستوى الدراسي،

وتم اختيار عينة البحث من . وسنوات الخبرة في التدريب وتمثيل المنتخب الوطني
رياضية لالتحاد االتحادات األهلية العربية لكرة الطاولة ممن شاركت في الفعاليات ال

 تم اختيارهم ٢٠٠٤-٢٠٠٢العربي المشرف على هذه اللعبة خالل األعوام من 
كما تم اختيار عينة الالعبين والمدربين بنفس الطريقة حيث بلغ عدد  بالطريقة العمدية،

وقد  العباً،) ٣٢(مدرباً في حين بلغ عدد الالعبين ) ١٢(المدربين العرب والمحلين 
 الحصيلة المعرفية كانت متوسطة لديهم على المجالين البدني أظهرت النتائج أن

وعدم وجود فروق في  والقانوني في حين كانت بدرجة قليلة على المجاالت األخرى،
الحصيلة تعود لمتغير صفة االتحاد وعن وجود فروق على المجال المهاري لصالح 

  .األفراد الذين يحملون المؤهل الدراسي األقل من البكالوريوس
بدراسة استهدفت بناء اختبار معرفي في الكرة الطائرة  (Ohio, 2003) وقام

لمدربي المستوى الثاني باالتحاد األمريكي للكرة الطائرة واستخدم الباحث المنهج 
الوصفي على عينة عمدية اشتملت على المدربين المعتمدين والمسجلين في االتحاد 

  ثالث أبعاد رئيسية هي المهارات األساسية،األمريكي للكرة الطائرة وتضمن االختبار
واستنتج الباحث أن االختبار يتمتع بمعامالت صدق  قانون اللعبة، الخطط الهجومية،

   .وثبات مرتفعة تم حسابهما بطرق متعددة
والتي هدفت قياس الحصيلة المعرفية ) ٢٠٠٣(أما دراسة المزيني والعنقري 
ة الحيوية المرتبطة بالنشاط البدني لدى معلمي في الجوانب الفسيولوجية والميكانيكي

حيث تم عشوائياً  .في مدينة الرياض ممن يحملون درجة البكالوريوس، التربية البدنية،
تم التأكد من صدق محتواه وصدقه   معلماً ومن ثم أخضعوا الختبار تحريري،٣٢اختيار 

 في موضوعات  سؤاال٣٠ًأشرف عليه الباحثان مباشرة واشتمل على  التالزمي،
بلغ متوسط مؤشر السهولة لجميع األسئلة . فسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية

حيث  وأشارت النتائج إلى وجود ضعف في المستوى العلمي لدى عينة الدراسة،%. ٥٧
بلغ متوسط النسبة المئوية للدرجة النهائية التي حصل عليها المعلمون في موضوعات 
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و  16.61 %± ٤٣,٩٥د البدني وفي موضوعات الميكانيكا الحيوية فسيولوجيا الجه
داللة إحصائية عند  ذو كما كان هناك فرق على التوالي،  11.44 %  ±٢٥,٨٩

ودلت النتائج أيضا على وجود عالقة .  بين هذين المتوسطين٠,٠٥مستوى أقل من 
النهائية لكل من عكسية بين عدد سنوات الخدمة في تدريس التربية البدنية والدرجة 

) ٠,٠١=مستوى الداللة  ،٠,٤٥-= ر (موضوعات فسيولوجيا الجهد البدني 
ولم يكن أي ). ٠,٠٣= مستوى الداللة  ،٠,٤٠-= ر (وموضوعات الميكانيكا الحيوية 

وعدد مرات حضور الندوات والدورات مؤشرا داال على  وسنوات الخدمة، من العمر،
فإن هناك ضعفا واضحا في  وخالصة القول،. د الدراسةالتنبؤ بدرجة أي من المجالين قي

المعلومات المتعلقة بفسيولوجيا الجهد البدني والميكانيكا الحيوية لدى معلمي التربية 
لذلك يوصي الباحثان بتطوير المستوى العلمي في هذين المجالين لهذه الفئة من  البدنية،

  .المعلمين
صيلة المعرفية لدى مدربي والعبي تعرف الح) ٢٠٠٢(دراسة الحتاملة هدفت و

واستخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة  كرة الطائرة في األردن،
 ٣٠(وعلى )  أندية٦(من أندية الدرجة األولى يمثلون )  العبا٦٠ً(واشتملت العينة على 

يخي والقانوني التار(واستخدم االستبيان كأداة للدراسة متضمنة المجاالت اآلتية ) مدرباً
وقد أظهرت النتائج أن الحصيلة ) واإلعداد البدني واإلعداد المهاري والخططي والتدريبي

المعرفية لدى العبي الكرة الطائرة في األردن منخفضة في حين أن الحصيلة المعرفية 
كما أظهرت النتائج أن مستوى التحصيل األكاديمي والخبرة له  لدى المدربين كانت جيدة،

 .ر الكبير في مستوى المعرفة بين الالعبين والمدربيناألث
بدراسة استهدفت بناء اختيار معرفي في تدريس الكرة ) ٢٠٠١(وقام طه 

واستخدام الباحث المنهج  الطائرة لطالب كلية التربية الرياضة في جامعة حلوان،
جامعة  من طلبة السنة الثالثة في اطالب) ٣٣٠(الوصفي على عينة عمدية بلغ عددها 

 القواعد الدولية، حلوان وتضمن االختبار خمسة أبعاد رئيسية هي تاريخ الكرة الطائرة،
واستنتج  طرائق التدريس المستخدمة في الكرة الطائرة، الخطط، المهارات األساسية،

الباحث أن االختبار يتمتع بمعامل صدق مرتفع تم حسابه عن طريق صدق المحتوى 
وتم حسابه عن طريق إعادة ) ٠,٩٥(افة إلى معامل ثبات بلغ والمقارنة الطرفية باإلض

  .االختبار
بدراسة تهدف إلى بناء اختبار معرفي للمدرب ) ١٩٩٧أبو زيد، (قام و

على عينة  المصري بكرة اليد واستخدم الباحث المنهج الوصفي باستيراتيجية المسح،
 قام الباحث بإيجاد  مدربا وقد٧٠ عشوائية من مدربي كرة اليد في مصر بلغ عددهم

صدق االتساق الداخلي والصدق العاملي  وصدق المقياس بواسطة صدق المحتوى
لالختبار وإليجاد الثبات تم استخدام طريقة التجزئة النصفية ونتج عن هذا البحث بناء 
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 عبارة مصاغة )٦٠(اختبار معرفي للمدرب المصري بكرة اليد لعشر محاور تكون من 
ن متعدد وأوصت الدراسة باستخدام هذا االختبار المعرفي من قبل بطريقة االختيار م

   .االتحاد المصري بكرة اليد لتقويم الجانب المعرفي لمدربي كرة اليد
  
  
  

  :التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من العرض السابق تنوع الدراسات التي أجريت في هذا المجال ما بين 

ين وأخرى لالعبين في مجتمعات وبيئات مختلفة، دراسات أجريت لبناء اختبار للمدرب
ولذا استفادت هذه الدراسة من تلك الدراسات في بعض المفاهيم النظرية وفي بناء 

  .وتقنين االختبار إال أنها تميزت عنها في بيئتها ومجتمعها
  : اإلجراءات

  : المنهج
ن ، حيث م وطبيعة هذه الدراسةتهاستخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسب

  .خالله تم تحليل الواقع وتفسيره ومن ثم وضع االختبار في ضوئه
  : تهعينمجتمع البحث و

كرة يد تخصص في كلية  و)٢( الدراسة جميع طلبة مواد كرة اليد مجتمعيمثل 
 .٢٠١٦-٢٠١٥علوم الرياضة بجامعة مؤتة والمسجلين على الفصل الدراسي الصيفي 

 وطالبة طبق االختبار اً طالب) ١١٦(غ عددهم  سنة وبل٢١-١٩أعمارهم تتراوح ما بين 
  ). طالبة٣٣ واً طالب٥٣( ) ٨٦ (على

  : خطوات بناء االختبار
  تحليل المحتوى: أوال

 وكرة يد )٢(كرة اليد  و)١(كرة اليد  طالع على محتوى منهاج مادةبعد اال
 االستعانة بمدرسي تلك المواد في وتخصص تم تحليل هذا المحتوى بمعرفة الباحث

  .جامعة مؤتة
  تحديد المستويات المعرفية: ثانيا
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تؤكد المراجع العلمية المختلفة عند بناء اختبار في المجال المعرفي االعتماد 
هذا ما أكد  والفهم والذي ينص على المستويات األولى وهي المعرفة) بلوم(على تقسيم 

  . آخرون بهذا المجال و)١٩٩٠–مبيضين ( عليه
  
  

  د االختبارتحديد أبعا: ثالثا
تحليل محتوى منهاج كرة اليد في كلية  وبعد االطالع على المراجع العلمية

 علوم الرياضة تم التوصل إلى مجموع من األبعاد التي تحكم المجال المعرفي بكرة اليد
  ) ١٩٩٦ شمروخ،) (١٩٩٠المبيضين، (

ات، تأثير كرة اليد للصغار، اإلصاب وهذه األبعاد هي التاريخ، الخبرات التربوية،
هذا يتفق مع  واالستكشاف، قواعد اللعب، الخطط، اإلعداد البدني والمهاري، اإلحماء،

   .م١٩٩٦م وشمروخ ١٩٩٠دراسة المبيضين 
الدراسة تنشد الجديد في المجال المعرفي في كرة اليد وألن هذه  ونظرا ألن هذه

اء ويستثنى من ذلك قانون األبعاد لم يتناولها إال القليل من التغير وذلك حسب رأي الخبر
كرة اليد والذي يتغير ويعدل مع نهاية كل دورة اولمبية لذا يرى الباحث اقتصار االختبار 

   .الحالي على قانون كرة اليد فقط
ولمزيد من الموضعية تم عرض هذه الفكرة على مجموعة من الخبراء في 

 ).١ ملحق رقم( مجال كرة اليد وأجمعوا على ذلك
ا سبق تم تحليل محتوى قانون كرة اليد الصادر عن االتحاد وبناء على م

كما تم  .٢٠١٦ والتعديالت التي طرأت عليه في شهر تموز عام ٢٠١٤الدولي عام
صياغة عباراته بطريقة االختيار من متعدد وذلك وفقا لما أشارت أليه معظم الدراسات 

تم صياغة ما وقد ) ١٩٩٥، أبو زيد١٩٩٢، المبيضين٢٠٠٧الخصاونة(السابقة 
مجموعة من الخبراء في   عبارة مع اختياراتها، وبعد ذلك تم عرضها على٦٥مجموعة 

  : مجال كرة اليد اشترط فيهم
 درجة الدكتوراه على األقل في مجال كرة اليد.  
 أن يكون قد مارس العمل التربوي كمدرس جامعي.  
 أن يكون قد مارس التحكيم في مجال اللعبة .  

  : اء اآلتيوقد طلب من الخبر
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 إبداء أي مقترحات بشأن ارتباط العبارات بموضوع االختبار.  
 مة العبارات لمستوى فهم الطلبةمدى مالء.  
 تعديل أو إضافة أي عبارات أخرى.  

 عبارة ألسباب مختلفة )٢٠(وكانت نتائج استطالع آراء الخبراء استبعاد 
 عبارة تمثل )٤٥( المعرفة للطلبة وعليه بقي ومرتبطة بالصياغة ومستوى الفهم

  .االختبار موضوع الدراسة
  األهمية النسبية لبنود االختبار: رابعا

 عبارة تقيس الجانب المعرفي المرتبط )٤٥( بعد التوصل إلى ما مجموعة
بقواعد اللعبة لدى الطلبة وفق آراء الخبراء تم عرض هذه العبارات مرة أخرى على 

أن يعمل في ير يحمل درجة الدكتوراه وخبراء في نفس المجال اشترط أن يكون الخب
 ١٠أن ال تقل حبرته عن  وعلى وجه الخصوص في مجال كرة اليد والتدريس الجامعي

  . يوضح األهمية النسبية للعبارات وفق آراء الخبراء١الجدول رقم  وسنوات
  األهمية النسبية للعبارات وفق آراء الخبراء) ١ (جدول

  النسبة المئوية  الخبراء الموافقين  العبارة
1 8 80%  
2 9 90%  
3 10 %100 
4  10 100%  
5 10 100%  
6 9 90%  
7 8 80%  
8 9 90%  
9  8 80%  
10 9 90%  
11 7 70% 
12 7 70%  
13 8 80%  
14 8  80%  
15  9 90%  
16 9 90%  
17 0 0 
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  النسبة المئوية  الخبراء الموافقين  العبارة
18 0 0 
19 9 90%  
20 8 80%  
21 8 80%  
22  7 70%  
23 8 80%  
24 8 80%  
25 9 90%  
26  9  80% 
27 9 90%  
28 10 100%  
29  10  100%  
30 10 100%  
31 8  80%  
32 9 90%  
33 9  90%  
34 10 100%  
35 10 100%  
36 9  90%  
37  10 100%  
38  9 90%  
39 10 100%  
40 9  90%  
41 10 100%  
42 9  90%  
43  9 90%  
44  9  90%  
45 9 90%  

لى موافقة الخبراء بنسب  حصول جميع العبارات ع)١(جدول يتضح من 
 لم ١٨، ١٧من مجموع آراء الخبراء إال العبارتين % ١٠٠-%٧٠تراوحت ما بين 

لقد تم وضع هاتين العبارتين لعدم ارتباطها بقانون كرة اليد وذلك  وتحصل على أي نسبة
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عليه  ولقد تحقق هذا الهدف أيضابراء على عبارات االختبار بدقة وللتأكد من اطالع الخ
  . عبارة)٤٣(بول جميع العبارات األخرى وعددها تم ق
  
  

  : األولىالتجربة االستطالعية: خامسا
 طالبة من نفس أفراد مجتمع ١٥ وا طالب١٥تم إجراء تجربة استطالعية على 

مة معرفة مدى مالء: وكان الهدف من التجربة االستطالعية) طلبة كرة اليد(الدراسة 
الزمن الذي يمكن أن يستغرقه الطالب  و.هم الطلبةالعبارات من حيث الصياغة لمستوى ف

وكانت . ات أخرى تواجه الطلبة أو الباحثأي صعوب وعرفة .في اإلجابة على االختبار
تراوح زمن  و.مالءمة العبارات من حيث الصياغة لمستوى فهم الطلبة: نتائج التجربة
ير أي عبارة ييتم تغوعلى ذلك لم  .صعوبات تذكر توجد م ول. دقيقة٦٠-٤٠اإلجابة من 

  .من عبارات االختبار
  : )الثبات(التجربة االستطالعية الثانية  :سادسا

للتأكد من ثبات االختبار تم تطبيق االختبار مرة أخرى على عينة التجربة 
إعطاء درجة واحد لالختيار  واستخدم في ذلك،  يوما١٥ االستطالعية األولى بعد مضي

  : )٢(لخاطئ وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول الصحيح وصفر درجة لالختيار ا
  معامل الثبات لعبارات االختبار) ٢(جدول 

 01.مستوى الداللة  معامل الثبات  العبارة 01.مستوى الداللة  معامل الثبات  العبارة
  دال 0.817 24  دال 0.716 1
  دال 0.737 25  دال  0.562 2
  دال 0.556 26  دال 0.585 3
  دال 0.799 27  دال 0.697 4
  دال 0.592 28  دال 0.633 5
  دال 0.490 29  دال 0.556 6
  دال 0.709 30  دال 0.615 7
  دال 0.791 31  دال 0.577 8
  دال 0.603 32  دال 0.680 9
  دال 0.680 33  دال 0.603 10
  دال 0.679 34  دال 0.791 11
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 01.مستوى الداللة  معامل الثبات  العبارة 01.مستوى الداللة  معامل الثبات  العبارة
  دال 0.680 35  دال 0.490 12
  دال 0.577 36  دال 0.592 13
  دال 0.615 37  دال 0.799 14
  دال 0.585 38  دال 0.737 15
  دال 0.536 39  دال 0.817 16
  دال 0.716 40  دال 0.472 17
  دال 0.720  41  دال 0.616 18
  دال 0.771  42  دال 0.597  19
  دال 0.898  43  دال  0.473  20
  دال 0.698  44  دال 0.639  21
  دال 0.730  45  دال 0.496  22
  ----  ---  --  دال 0.661  23

   463. =0.01داللة معامل االرتباط عند مستوى * 
أن جميع عبارات االختبار كانت ثابتة إذ تراوح معامل ) ٢(الجدول يوضح 
 وبناء عليه استبقيت جميع العبارات بما فيها 0.898إلى  0.472الثبات ما بين 

  ).١٨( و) ١٧(العبارتين المموهتين 
  :صدق االختبار: سابعا

 وذلك بتحليل محتوى قانون باتفاق آراء المحكمين على ما يعرف اعتمد الباحث
ومن ثم عرضت  )١(كرة اليد وصياغة مجموعة من العبارات الموضحة في الملحق رقم 

راء الخبراء وهذا ما يوضحه  من آ%١٠٠-%٧٠على الخبراء وحصلت على ما نسبته 
دق الذاتي والذي يعتمد  ولمزيد من الدقة تم االعتماد على ما يعرف بالص)١(الجدول 

  . يوضح تقديرات الصدق التجريبي لالختبار)٣(على معامل ثبات االختبار والجدول رقم 
  معامالت الصدق والثبات لعبارات االختبار) ٣(جدول 

  معامل الصدق  معامل الثبات  العبارة  معامل الصدق  معامل الثبات  العبارة
1 0.716 0.846 24 0.817 0.904 
2 0.562  0.750 25 0.737 0.859 
3 0.585 0.765 26 0.556 0.746 
4 0.697 0.835 27 0.799  0.892 
5 0.633 0.796 28 0.592 0.770 
6 0.556 0.746 29 0.490 0.700 
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  معامل الصدق  معامل الثبات  العبارة  معامل الصدق  معامل الثبات  العبارة
7 0.615 0.784 30 0.709 0.842 
8  0.577 0.760 31 0.791 0.890 
9  0.680 0.825 32 0.603 0.776 
10  0.603 0.777 33 0.680 0.825 
11 0.791 0.890 34 0.679 0.824 
12 0.490 0.700 35 0.680 0.829 
13 0.592 0.769 36 0.577 0.759 
14 0.799 0.859 37 0.615 0.784 
15 0.737 0.854 38 0.585 0.765 
16 0.817 0.904 39 0.536 0.732 
17 0.472 0.687 40 0.716 0.846 
18 0.616 0.784 41 0.720 0.849 
19  0.597 0.777 42 0.771 0.878  
20 0.473 0.688 43  0.898 0.948 
21 0.639 0.800 44 0.698 0.835 
22 0.496 0.704 45 0.730 0.854 
23 0.661 0.813 ---- ---- ----  

  :التطبيق األساسي: ثامنا
  ): االختبار( تباع الخطوات التالية في تطبيق أداة البحثاتم 

رات النهائية لمواد كرة اليد وذلك بترتيب مسبق مع تم اختيار أوقات االختبا .١
  .مدرس المادة

  .استبعد مدرس المادة أثناء تطبيق االختبار على الطلبة .٢
  .تم شرح االختبار للطلبة واإلجابة على التساؤالت .٣
  ). دقيقة٦٠(تم إعطاء الوقت الالزم لإلجابة  .٤
  .ودتم مراجعة كل ورقة للتأكد من أن الطالب أجاب على كل البن .٥

  .  طالبا)٨٦(وبناء عليه تم تطبيق االختبار على 
  :المعالجات اإلحصائية: تاسعا
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 .معامل ارتباط بيرسون و.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياريتم استخدام 
  .النسب المئوية الستخراج المعاييرو
  
  
  

  :عرض ومناقشة االختبار
اختبار معرفي في كرة اليد لطلبة فيما يتعلق بالهدف األول والذي يسعى إلى بناء : أوال

 عبارة تقيس ٤٣كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة فقد تم التوصل إلى ما مجموعه 
الجانب المعرفي لقانون كرة اليد وذلك وفقا للخطوات التقنية المتبعة في بناء االختبارات 

  : وهي كما يلي
  .تحليل المحتوى .١
  .صياغة العبارات وأهميتها النسبية .٢
  . على مجموعة الخبراءعرضها .٣
  .ثبات االختبار .٤
  .صدق الخبراء أو الصدق الذاتي .٥
  .التطبيق األساسي لالختبار .٦

  .وكل هذه الخطوات موضحة في إجراءات الدراسة
هو بناء معايير لدرجات هذا االختبار  وأما في ما يتعلق بالهدف الثاني: المعايير: ثانيا

فقد تم استطالع آراء مدرسي مواد األلعاب تسهم في تحديد الفروق الفردية بين الطلبة 
الذي يعتمد عليه هذا  والرياضية بجامعة مؤتة في األهمية النسبية لبعد قانون اللعبة

عليه تم حساب  و)%٢٠(االختبار من النسبة الكلية لدرجات المادة فكانت النتيجة 
  : الدرجات المعيارية وفقا لما يلي

 .إجابة صحيحة للعبارة الواحدةعن كل  )عالمة( إعطاء درجة واحدة .١
 .جمع عدد اإلجابات الصحيحة لعبارات االختبار .٢
الذي هي  ويقسم مجموع الدرجات المحصل عليها على الدرجة الكلية لالختبار .٣

 .هو عدد عبارات االختبار الكلي و درجة٤٣
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 .هو رأي الخبراء و)%٢٠(يضرب حاصل القسمة في  .٤
 . الفرد على هذا االختبارحصل عليه هو درجةيفيكون الرقم الذي  .٥

 يوضح الدرجات المعيارية وفق نتائج الطلبة المطبق عليهم )٤(جدول و
  .االختبار

  
  

  الدرجات المعيارية لالختبار المعرفي )٤(جدول 
  الدرجة الخام  الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  الدرجة المعيارية

20 43 9.8 21 
19.5 42 9.3 20 
19.10 41 8.9 19 
18.6 40 8.4 18 
18.14 39  7.95 17 
17.7 38 7.5 16 
17.2 37  7.0 15 
16.7 36 6.6 14 
16.2 35  6.1 13 
15.8 34 5.7 12 
15.3 33 5.2 11 
14.9  32 4.7 10 
14.4 31 4.2 9 
13.95 30 3.7  8 
13.5 29 3.2 7 
13.0 28 2.8 6 
12.6 27 2.3 5 
12.1  26 1.9 4 
11.7 25 1.4 3 
11.2 24 1.00 2 
10.7 23 0.5 1 
10.2 22 0  0 
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الدرجات المعيارية لالختبار فالطالب الذي يجيب على جميع  )٤(جدول يوضح 
الطالب الذي يجيب  و٢٠هي  ويحصل على الدرجة العليا بنود االختبار بطريقة صحيحة

يمكن لمدرس المادة األخذ بعين  وعلى جميع بنود االختبار بطريقة خاطئة يأخذ صفرا،
عليه فإن الطالب أو الطالبة  و،)%٣٥(االعتبار، أن الدرجة الدنيا في جامعة مؤتة هي 

 عبارة فما دون بشكل صحيح يحصلون على )١٣(اللذين يحصلون أو يجيبون على 
 )٤(جدول ، إال إذا كان الهدف هو التفريق بين الطلبة فيتم اعتماد )٧( الدرجة المعيارية

ف الثاني للبحث، ولمزيد من الموضوعية لحساب الدرجات عليه تم تحقيق الهد وكما هو
  . الدرجات المئوية لالختبار)٥(المعيارية يوضح الجدول رقم 

  الدرجات المئوية لالختبار المعرفي لطلبة جامعة مؤتة )٥(جدول 
  الدرجة الخام  الدرجة المعيارية  الدرجة الخام  الدرجة المئوية

%100 43 %46.0 21 
%97.5 42 %43.7 20 
%95.3 41 %40.6 19 
%93 40 %38.3 18 

%90.6 39 %36.0 17 
%88.3 38 %33.7 16 
%86.0 37  %30.6 15 
%83.7 36 %28.3 14 
%80.6 35  %26.0 13  
%78.3 34 %23.7 12 
%76.0 33 %20.6 11 
%73.7 32 %18.3 10 
%70.6 31  %16.0 9  
%68.3 30 %13.7 8 
%66.0 29 %10.6 7 
%63.7 28 %8.3 6 
%60.6 27 %6.0 5 
%58.3 26 %3.7 4 
%56.0 25 %1.6 3 
%53.7 24 %1  2 
%50.6 23 %0.5 1 
%48.3 22 0  0 
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لمن  )%٣٥(الدرجات المئوية لالختبار ويمكن وضع عالمة  )٥(يوضح جدول 
وذلك على أساس أن صفر الجامعة يساوي  ،ا درجة خام)١٦(يحصل على أقل من 

٣٥.%  
  
  
  

  : والتوصياتاالستنتاجات
  :االستنتاجات: أوال

  عبارة ٤٣تم بناء اختبار لقياس الجانب المعرفي لقانون كرة اليد مكون من 
 . تقيس قواعد اللعب في كرة اليد

 تم وضع معايير لالختبار الذي تم بناءه في الدراسة الحالية. 
  :التوصيات: ثانيا
 رة اليد لطلبة مواد كرة استخدام هذا االختبار لقياس التحصيل المعرفي لقانون ك

  . وكرة يد تخصص في كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة٢يد
 وذلك وفقا  ،التركيز على بناء اختبارات معرفية في كرة اليد كل أربع سنوات

  .لتغيير قانون اللعبة
  إجراء دراسات أخرى تعمل على بناء اختبار معرفي في كرة اليد ولكن على

  . والحكام األردنيينعينات أخرى مثل المدربين
  استخدام المعايير المتحصل عليها من هذا االختبار في التعرف على مستوى

  .الطلبة في كلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة
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  :المراجع
  :المراجع العربية

 بناء اختبار معرفي في التربية البدنية لطالب المرحلة : (أحمد فرج مبارك
سالة ماجستير عبر منشورة كلية التربية الرياضية، ر)الثانوية بدولة الكويت

  .م١٩٨٨جامعة الزقازيق 
 ٢٠١٤قانون كرة اليد : االتحاد الدولي لكرة اليد.  
 بناء اختبار معرفي في الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية : الين وديع فرج

الرياضية باإلسكندرية، دراسات وبحوث من المجلد الخامس، العدد الثالث، 
  .م١٩٨٢معة حلوان جا

 ٢٠٠٨، بناء اختبار معرفي في الكرة الطائرة: أمان الخصاونة وآخرون.     
 -بناء اختبار معرفي في كرة اليد لطلبة كلية التربية:  أمان الخصاونة وآخرون 

  .م٢٠٠٦ ، الجامعة الهاشمية،البدنية وعلوم الرياضة
 دار ،الطبعة الثالثة )١ أصول التربية البدنية والرياضة: (أمين أنور الخولي 

  .م٢٠٠١، الفكر العربي
 ،١٩٩٩، القاهرة العربي، الفكر دار الرياضية، المعرفة الخولي، وعنان.  
  م١٩٩٩بناء اختبار معرفي في كرة الماء : إبراهيمرندا فتحي.  
  تصميم اختبارات معرفية في كرة اليد للمدارس الرياضية :  أحمدإبراهيمعادل

  .م١٩٩٤ضية جامعة أسيوط في كلية التربية الريا
 بناء اختبار معرفي لقياس المعلومات والمفاهيم : عماد الدين عباس أبو زيد

  .م١٩٩٥ المرتبطة بحكام كرة اليد
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 بناء اختبار معرفي للمدرب المصري في كرة اليد: عماد الدين عباس أبو زيد ،
  .م٢٠٠١

 ياتاألسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد نظر: كمال درويش وآخرون- 
  .م١٩٩٨، تطبيقات مركز الكتاب للنشر

 اختبارات األداء الحركي دار : محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان
  .م١٩٩١، الفكر العربي

 بناء اختبار معرفي لطلبة تخصص كرة اليد بكلية التربية : محمد خليفة مبيضين
  .م١٩٩٠، الرياضية بالجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة

 طرق بناء وتقنين االختبارات والمقاييس في التربية : محمد صبحي حسانين
  .م١٩٨٧، البدنية، دار الفكر العربي

  تصميم وبناء اختبارات اللياقة البدنية باستخدام : إبراهيممروان عبد المجيد
  م٢٠٠١،  الوراقة مؤسس،طرق التحليل العاملي

 ضية في لمدارس التربية الريابناء اختبار معرفي في كرة اليد : نبيل شمروخ
  .م١٩٩٦، ربد الثانيةإ ،مديرية التربية والتعليم

  :المراجع األجنبية
 Daniel Costantini: Recherche "Sur les Defenses" 

symposium d.entaineur I.H.F., Le Caire, Egept, 1995. 
 Dietrich Spate: Developing Tendencies and Perspectives in 

international hand ball, Symposium, Book LETS, 1994. 
 Dietrich Spate: Counter-attack Training,World Hand Ball 

Magazine, I.H.F., 3-4, 1995. 
 Dietrich Spate: Progres in offensive Play,world Hand Ball 

Magazine, vol.3, I.H.F. Basel, 1996. 
 -Erwin.Lanc: After 100 Years Hand Ball aWorld Wide 

movement,world Hand Ball Magazine, vol.3, I.H.F. Basel, 
1997.                                      
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  االختبار المعرفي لقانون لعبة كرة اليد )١( رقم ملحق
    :عند منع فرصة واضحة للتسجيل من قبل المدافع يتم منح الفريق المهاجم.١

    ة الجزاءرمي.أ
    ضربة الجزاء.ب

     ﴾أمتار٧رمية ﴿.جـ
    ﴾أمتار٧ضربة ﴿.د

  : إجمالي عدد العبي فريق كرة اليد هو.٢
    ﴾العب١٣﴿.أ

    ﴾العب١٤﴿.ب
  العب   ﴾١٥﴿.جـ

  العب١٦.د
  : يبدأ زمن المباراة.٣

   صافرة الميقاتي.أ
   صافرة حكم المرمى.ب

   صافرة حكم الملعب.جـ
  يةصوت الساعة االلكترون.د

 خمس دقائق من الشوط آخرفي ....  يطلب وقت مستقطعأنيحق للفريق الواحد .٤
   :الثاني للمباراة

    مرة واحدة.أ
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    مرتين.ب
    ثالث مرات.جـ

   مما ذكرءال شي:د
  : مالبس حارس المرمى لكل فريق يجب أن تكون ألوانها.٥

     أزرق+ أحمر .أ
    أخضر+ أحمر.ب

     أي لون شرط أن تكون موحدة.جـ
  مما ذكر ءال شي.د

  : حراس المرمى يجب أن تكونۥأرقام .٦
    ﴾١٦+١٢+١﴿.أ

    ﴾٢٠+١٢+١﴿.ب
    ﴾٢٠+١٦+١﴿.جـ

  يمكن وضع أي رقم.د
  : مضيۥ اللعب سلبي بعد إشارةيقوم الحكم برفع .٧

    ﴾ ثانية٣٠﴿.أ
     ثانية٤﴾٤٠﴿ .ب

    ﴾ ثانية٥٠﴿.جـ
  يرجع تقدير الوقت للحكم.د

  : يعاقب بـۥالمخالف الكرة على األرض  الالعبذا لم يضع إ.٨
    دقيقتين ورمية جزاء.أ

    دقيقتين ورمية حرة.ب
    ﴾أمتار ودقيقتين٧رمية ﴿.جـ

   رمية حرة فقط.د
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بعد تسجيل الفريق ﴿أ﴾ هدفاً في مرمى الفريق﴿ب﴾ يجب أن اإلرسال عند أداء رمية .٩
  : يكون

  في نصف ملعبه الخاص به) أ(الفريق .أ
  د الفريق ﴿أ﴾ في منطقة الفريق ﴿ب﴾يسمح بتواجۥ.ب

    الفريق ﴿ب﴾ في منطقة الفريق ﴿ب﴾ والفريق ﴿أ﴾.جـ
              كل ما ذكر صحيح.د

دقيقتين عند ارتكابه لمخالفة أخرى في  يقافإلبالـ يعطى الالعب المعاقب يمكن أن.١٠
   :نفس الوقت

     دقيقتين مرة أخرى.أ
     ثالث دقائق.ب

    خمس دقائق.جـ
   ما ذكر غير صحيحكل.د

  :  لمدة دقيقتين لكل منيقافاإليمكن إعطاء عقوبة .١١
        الالعب.أ

         داريإلا.ب
     المدرب.جـ

  كل ما ذكر صحيح.د
  : ﴾ أمتار٧عند احتساب رمية ﴿.١٢

     الوقتإيقافيجب .أ
    يجب أن يستمر الوقت.ب

  يوقف الوقت حسب الحاجة ۥ.جـ
  كل ما ذكر غير صحيح.د

 الملعب بقصد إعاقة إلىداري الذي يدخل من مقاعد البدالء إلاقب الالعب أو ايعۥ.١٣
  : هجوم خاطف للمنافس بـ

      لمدة دقيقتين اإليقاف.أ
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   االستبعاد مع تقرير.ب
    ستبعادالا.جـ

   اإلنذار.د
  
  
  

  : أخطاء المهاجمين بدخول منطقة المرمى للمنافسُ يعاقب بـ.١٤
    رمية حرة.أ

    مىرمية حارس مر.ب
    رسالإرمية .جـ

  ﴾أمتار٧رمية ﴿.د
  : يفضل أن تكون منطقة المرمى ذات لونۥ.١٥

    مخالف للون الملعب.أ
   لون واحد مع الملعب.ب

    ازرق+احمر .جـ
  مما ذكرء ال شي.د

  : ﴾ سم إلى١٥عالمة منطقة التبديل تمتد ﴿.١٦
    داخل الملعب فقط.أ

    خارج الملعب فقط.ب
   خارج الملعب وداخل.جـ

  كل ما ذكر غير صحيح.د
  : أدرجت كرة اليد ضمن األلعاب األولمبية عام.١٧

    ﴾١٩٣٦برلين ﴿.أ
  ﴾ ١٩٧٢ميونخ﴿.ب
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  ﴾ ١٩٧٦مونتريال﴿.جـ
  ﴾١٩٨٠موسكو ﴿.د

  :  التاليةالتمريراتتستخدم إحدى  عند أداء الرمية الحرة.١٨
  من الطيران  الكرباجية.أ

   االرتكازالكرباجية من .ب
   الوثب الكرباجية من.جـ

  الكرباجية من الجري.د
  : يسمح باستبدال الالعبين بـۥ.١٩

   المباراة أثناء وقت أي.أ
   توقف اللعب أثناء.ب

  بين الشوطين .جـ
  كل ما ذكر.د

  :  الالعبين تعنيألحد الحكم للبطاقة الزرقاء إشهار. ٢٠
     دقيقتينإيقاف. أ

   االستبعاد.ب
   االستبعاد مع تقرير.جـ

  كر مما ذ شيءال.د
 خصم واستدعى ذلك دخول أي الجري دون االحتكاك مع أثناءأ ٧ الالعب رقم أصيب.٢١

  : المعالج فـ
   في اللعب االستمرارأ ٧يحق لالعب .أ

أ خارج الملعب لعدد ثالث هجمات ٧ يخرج الالعب أنيجب .ب
  لفريقه

  أ خارج الملعب لعدد هجمتين لفريقه ٧ يخرج الالعب أنيجب .جـ
أ خارج الملعب لعدد ثالث هجمات ٧لالعب  يخرج اأنيجب .د

  للفريق الخصم
  :  الفريق عند بدء المباراة من ضمنهم حارس المرمى هوأفرادالحد األدنى لعدد .٢٢
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 -٤٤٦-

    ﴾ العبين٧﴿.أ
    ﴾ العبين٥﴿.ب

   ﴾ العبين٦﴿.جـ
  ﴾ العبين٤﴿.د
  
  
  

  :  يكون الالعبينأن﴾ أمتار يجب ٩ الرمية الحرة ﴿أداءعند .٢٣
  ﴾ أمتار٩المهاجمون خارج منطقة ال﴿ والمدافعون.أ

  ﴾ أمتار٩ خارج منطقة ال﴿ المدافعون فقط.ب
  ﴾ أمتار٩ خارج منطقة ال﴿ المهاجمون فقط.جـ

  كل ما ذكر صحيح.د
  وزن كرة اليد للسيدات يتراوح ما بين.٢٤

  ﴾ غم٤٧٠﴿ _ ﴾ غم٤٤٠﴿.أ
  ﴾ غم٣٧٥﴿_ ﴾ غم ٣٢٥﴿.ب

  ﴾ غم٤٠٠﴿_ ﴾ غم ٣٢٥﴿.جـ
   غم﴾٤٧٥﴿_ ﴾ غم ٤٢٥﴿.د

عندما يلعب الفريق بسبعة العبين دون حارس مرمى فتؤدى رمية حارس المرمى .٢٥
  : للفريق من قبل

   العب منهم من داخل منطقة المرمىأي.أ
   العب منهم من خارج منطقة المرمىأي.ب
  يجب دخول الحارس لتنفيذ الرمية.ج
   العبين دون الحارس٧ بتواجد أصالال يسمح .د
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 أ بمنع ٨ ثانية قام الالعب المدافع ١٥ن الفريقين وبقي من الزمن النتيجة تعادل بي.٢٦
  : تنفيذ رمية حرة للفريق ب فيكون القرار

  أ ورمية حرة للفريق ب٨استبعاد .أ
   للفريق بأمتار ٧أ ورمية ٨استبعاد .ب

  أ مع تقرير ورمية حرة للفريق ب٨استبعاد .جـ
   للفريق بأمتار ٧أ مع تقرير ورمية ٨استبعاد .د
  
  

  :  المباراة فيجبأنهى الميقاتي أن تبين للحكم إذا.٢٧
   المباراةإلغاء.أ

   الوقت المتبقي للمباراةإكمال.ب
  تأجيل المباراة.جـ

  كل ما ذكر غير صحيح.د
  :  منرسالإليتم تنفيذ رمية ا.٢٨

  ﴾ أمتار٣خلف خط المنتصف بـ ﴿.أ
  وسط خط المنتصف.ب

   مكان من الملعبأي.جـ
  يسار خط المنتصف.د

دخلت الكرة مرمى الفريق  وأمتارقام العب من الفريق ﴿أ﴾ بتنفيذ رمية سبعة .٢٩
  : وكانت قدم الالعب تالمس الخط ﴿ب﴾

     هدف. أ
   تعاد الرميةۥ.ب

     للفريق ﴿ب﴾أمتاررمية سبعة .جـ
  رمية حرة للفريق ﴿ب﴾.د

  :  بالكرة ألكثر مناالحتفاظ لالعبالُ يسمح .٣٠
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 -٤٤٨-

    ﴾ ثواني٣﴿.أ
    ي﴾ ثوان٥﴿.ب

    ﴾ ثوان٦﴿.جـ
  ﴾ ثوان٧﴿.د

  : قام حارس المرمى بالتنطيط بالكرة والخروج بها خارج منطقته القرار ـ.٣١
        رمية حرة.أ

       رمية مرمى مع صافرة.ب
         رمية إرسال.جـ

  رمية مرمى.د
  

  : أخذ الكرة المستقرة داخل منطقة المرمى من قبل المهاجم عقوبتها.٣٢
    ىرمية حارس مرم.أ

  أمتار﴾ ٧رمية ﴿.ب
    رمية حرة.جـ

  يستمر اللعب.د
  : يقافه يجب أن يستأذن منإعند دخول الالعب بعد انتهاء فترة .٣٣

        الحكم األول.أ
    الحكم الثاني.ب

      الميقاتي.جـ
   مما ذكرال شيء.د

  : يعاقب بـۥهو بداخلها  وذا أخذ حارس المرمى الكرة المستقرة خارج منطقتهإ.٣٤
   أمتار ﴾ ٧﴿ رمية.أ

      رمية حرة.ب
      اللعباستمرار .جـ

  رمية مرمى.د
  : يعاقب بـۥ  الرمية الحرةأداءذا ارتكب العب مخالفة في إ.٣٥
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    رمية مرمى.أ
     رمية حرة.ب

  أمتار ﴾ ٧﴿ رمية.جـ
   الرمية مع صافرةإعادة.د

  : يبُ يعاقب بـدخول الالعب المدافع منطقة مرماه متعمدا لمنع مهاجم من التصو.٣٦
    رمية حرة. أ

  أمتار  ﴾ ٧﴿ رمية.ب
       يستمر اللعب.جـ

  رمية مرمى.د
شتراك الورقة التسجيل ومتواجد في مقاعد البدالء ا يحق ألي العب مسجل في.٣٧

  : باللعب في أي لحظة على أن
  يستأذن من الحكم.أ

  أن يدخل من منطقة التبديل.ب
  يستأذن من الميقاتي.جـ

   المسجليستأذن من.د
  :  بواحدة من اآلتيلالعبيسمح .٣٨

  حجز المنافس بالذراعين.أ
  دفع المنافس لمنطقته.ب

  سحب الكرة من يد المنافس.جـ
   على الكرةالستحواذاستخدام الذراعين في ا.د

  :  دقيقتين وأثناء خروجه شتم الحكم فيعطىإيقافحصل العب على .٣٩
  إنذار.أ

  أخرى مرة إيقاف.ب
  استبعاد.جـ

  تبعاد مع تقريراس.د
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 -٤٥٠-

  :  خالل فترةاإلرسالتؤدى رمية .٤٠
     ﴾ ثواني٣﴿.أ

    ﴾ ثواني٤﴿.ب
      ﴾ ثواني٦﴿.جـ

  ﴾ ثواني٧﴿.د
  
  
  
  

  : يسمى الخطان العرضيان في ملعب كرة اليد بـ.٤١
  خطا الجانب.أ

  خطا المرمى.ب
  خطا منطقة المرمى.جـ

  خطا النهاية. د
  : من شروط الرمية الجانبية.٤٢

   القدمين على خط الجانبإحدىوضع .أ
  أنُ تؤدى بصافرة الحكم.ب

  وضع كلتا القدمين على خط الجانب.جـ
  يجب أن تكون القدمين خلف خط الجانب.د

  : واحدة من اآلتيُ يعاقب عليها القانون برمية سبعة أمتار.٤٣
  دخول الحارس لمنطقته بالكرة.أ

   الكرة عمداً لحارس المرمىإرجاع.ب
  ة التي تمنع الهدفالمخالفات الجسمي.جـ

   منِ قبل الراميأمتارخطأ في رمية السبعة .د
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  : محيط الكرة للرجال يتراوح ما بين.٤٤
    ﴾ سم٥٦﴿_ ﴾ سم ٥٤﴿.أ

  ﴾ سم ٥٨﴿_ ﴾ سم ٥٦﴿.ب
    ﴾ سم٦٠﴿_ ﴾ سم ٥٨﴿.جـ

  ﴾ سم٦٢﴿_ ﴾ سم ٦٠﴿.د
  : متر.... عب كرة اليد للرجال هي ملإبعاد.٤٥

  ﴾٥٠﴿×﴾ ٢٠﴿.أ
  ﴾٤٠﴿×﴾٢٠﴿.ب

  ﴾٣٥﴿×﴾٢٠﴿.جـ
  ﴾٣٠﴿×﴾٢٠﴿.د

  


