
 

 

بناء اختبار هعرفي في قانوى كرة اليد لطلبت قسن 

 التربيت الرياضيت

 في كليت التربيت االساسيت / جاهعت ديالى

م .  م.           . حيدر شاكر هزهردأ.م. الباحثاى :  

 ياسر هحوود وهيب

 ٍِخض اٌجسث 

إن مشككة ا بحث ككم  ةمككن اث قكك  بب حككن  بحثن طككنن اثلكك  ب ابممككن ب ككر ثلكك  بحم ككن   ابحم ب كك    
ة ة بحيك  ح  ثكا بحة يكنو  اال بصخ  ن كنو ثحننان  ا ا ، بحر ب م ا ا  بخ ثن     ي ي مل في 

بح ينضككيا ، حكك ب ب  ككاح بحثن طككنن ثنككنع بخ ثككن  مل فككي فككي مككننان ةكك ة بحيكك  ممككن  كك ب بحككر   بقككا  كك   
 : حث مببحمشة ا،  يم    ب   ف 

–في مننان ة ة بحي  ح  ثا بحم   ا بحطننيا في مقم بح  ثيا بح ينضكيا ثننع بخ ثن  مل في  -
 .نقيا /  نملا  ينحر ة يا بح  ثيا بصق

ام   م بق خ بم بحمكنم  بحا ك ي ثنلقك ا  بحمقك ي ا حكء حماعمكا  ثيلكا بحمشكة ا بحمك ب  ث طمكن،    
ححقم بح  ثيا بح ينضكيا  بل ثلا(  نح  ا نحثا مازبين ب ر بحم ب ل 253) بل ل يم ث غ م  م  
فكي مقكم طننيكا ب كر   ثكا بحم   كا بح في  نملا  ينحر ،ابش م و بينا بحث م بلقنقيافي ة يا بح  ثيا 

(  نحثكن ، ابحك ين  كم 73 نملكا  يكنحر ابحثكنحغ بك   م ) – بح  ثيا بح ينضيا في ة يكا بح  ثيكا بلقنقكيا
 بخ ين  م ثنح  يحا بحلم يا ةانمم ي  قان     بحممن بو في     بحم   ا ث ق  بحمنم  بحمح  .

 :  نحيا ا ل بحثن طنن بحر بصق ن نج بح

 و بم يا بح   يل بص  نئي حلم يا ثننع بصخ ثن  بن ثننع بخ ثن  مل في ححننان ة ة بحيك  بحك ال أق  -
 .( فحك ة ببك و ح  حيكد  ك ف بحث كم66ي  س ثمنم  بمقنم اة ينو بح  ثيكا بح ينضكيا ابحمةكان مكن )

 اٌىٍّبد اٌّفزبز١خ :

 ثننع بخ ثن  مل في . -1

 .مننان ة ة بحي   -2

 . 2015-2014ح لنم بح  بقي  بلقنقيافي ة يا بح  ثيا  بحطننيا  ثا بحم   ا  -3
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Abstract 

  The research problem lies, according to the researchers believe after and 

urged the some of the sources and references reached, to the lack of 

achievement test cybernetic law handball for college students with sports 



 

 

disciplines, so it felt researchers build a knowledge test in handball law that 

encourages the study of this problem, where the identified target Search: 

- Building a knowledge test in handball law students in the second phase of 

the Department of Physical Education, Faculty of Basic Education / 

University of Diyala. 

   I have been using the descriptive method survey manner so as to fit the 

nature of the problem to be discussed, as was the original community of 253 

students divided into four stages of the Department of Physical Education at 

the College of Basic Education in Diyala University, and included a sample 

search on the second phase of the students in the Department of Physical 

Education in College of Basic Education - Diyala University's (73) students, 

who have been selected and the way they are intentional studying these skills 

at this stage, according to the prescribed curriculum. 

They found the following conclusion: 

- Statistical analysis of the testing process for building a knowledge test 

handball Law who teaches approach departments and faculties of Physical 

Education building process resulted in the component (68) paragraph prepared 

to achieve the goal of the research. Key words: 

1-build a knowledge test. 

2-handball law. 

3-Phase II students in the College of Basic Education for the academic year 

2014-2015. 

بناء اختبار هعرفي في قانوى كرة اليد لطلبت قسن  

  التربيت الرياضيت

 في كليت التربيت االساسيت / جاهعت ديالى

م . ياسر  م.           . حيدر شاكر هزهردأ.م. 

 هحوود وهيب

 

 زؼش٠ف ثبٌجسث :اٌ  -1

 : ٚأ١ّ٘زٗ: ِمذِخ اٌجسث  1-1 

الولل ددتالت هدد يالاابت دد بتعدداالاتبتردد فاتاللدداالاالتدد يالااتفرددالالومهددفاللعدد يالال دد ال ال  ددثالا ال 
اااتبا مدد تالاان م ددتالاايااا ددتاللدداالالاللدد الايميدد تالااف   دد تالالاب ف ددتالاااا دد الاتبددا  الاالفدد    الاالعلالدد ت

الالفدد اولل ددتالتاغعل ددالالترددااللدد الات تفدد غالرددالالرهدد رتالولل ددتالالعفل ددتالل عدداالم تتدد اللعفل دد الات ر ه دد الل  دد  الاال
ااتفر دتالااف   د تاليدف  تالل لدتاللد الاالتعللد  الالردتالبل د تالااا د  ا لالإلث فةالامتر هالاالتعل الاتات دالال دلابال 



 

 

 هددعالولددتالودد ته  الورددفالافا ددت  الاالعفلددتالااتدد اةالر ياعدد بالااف   دد تالااتدداال ل ف ددام  الااال  فهددا الولددتال
البل  ت  .التعل ل  الاتالل ن  الوماالااات  الاا   ةالااعلل تالرعاالتبفت  الل 

اادددتبلناللددد الايمغلدددتالااتعل ل دددتالاا ددد ا بالبلددد الا الاات دددافالاا  هددديالر اعلل دددتالااتعل ل دددتالا دددتاتبالالالالالالال
تل د الاتتتد هالاا دا ثاللااه  سالااتهل ا تالااتداالاهدر تالتالتدتالم اللدعالل د فاتالاادافاتالاا  ادبالااتد لعا ال

باال  الرت مدبالاتبتردد فاتاللداالا د سالاالعفلددتالاادنلال عدااللدد الا د ايالااتهدا  الاالا دداو تالاااتداال تدبالا ددت
ااتددداالتهددد سالااهدددافاتالاارام دددتالااال  ف دددتالر ي ل دددتالاابر دددفةاللددداالااتعدددف الولدددتاللدددا اللالالت ددد اللددداالت دددا فال

الاال تا الاالعفلاالال لرت.
ا الااه دد سالاالعفلددااللدداالاالتدد يالااف   دداالارب هددتاللدداالاعرددتالبددفةالاا دداالاهددر اللدد الا دد ا بالامال ددغالالالالال

ت هد يالاا  ادباللد الل تا د تالااردفالمالااالمد  مالااافا د تالالدا الال الل االتي فالإاتاللا الااه  سالاا ا ثت
تهددا  اللع ا ت دد الالم ددامالر اعلل ددتالااتعل ل ددتالللدد ال ددتالالااددتالفلددعالل ددتا الإتهدد  الاا  اددبالات ر دد الاات مددبال

ال.ااترااعاللاالتبهه  االعفلاالر العرتال
ااا دد لتالاالااللدداالرالامد ال"إ الاتبترد فاتالاات هد ل تال دداالابثدفالاياااتاليدد او اللداالااتهدا  الااتفرددالالا دالالالالال

ااا  دداةالااتدداالت ددتبا اللدداالتات ددالالاا لرددتالاامتهدد ا  الات ددتبا الولددتاللدداافالااعدد  الااافا دداالار  دد تاللبتلفددتال
ب اتيدددب نالااالااتهدددم  الااالااتات دددالالااالااتهدددا  الااالات ا ددداالل دددتا اللعددد  الااالاالمتهددد ياللددد اللف لدددتالاادددتال

االا داو تالااتداال عتلداالول  د الااهد الا الالارل الا الااله   سالااتبترد فاتال داالا دا الااا د اي ال(1)اولتال"ال
ردد اتعل  اللدداالولل ددتالته دد  الااامالاا لرددتال الإنالم ددت  عاللدد البالا دد الا المهدد ف الامف ددفالامعلدديالااددافت تالااتدداال
م هدديالول  دد اللدد البدداليالت ر دد الاتبتردد فاتالااالهدد   سالا دداالا دد لتال ددفاف تالت ددتلفافالااتهددا الااعللدداال

الالم  البفةالاا اال.الاع بالااف    ترلبتل الات
اتبلدددد الا ل ددددتالاار ددددثاللدددداالات تلدددد  الر ا هدددد لتالاالعفل ددددتالاددددا ال لرددددتالاابل دددد تالنالالاتبته هدددد تالالالال

ااف    تالاااتداالت د واالولدتالابت د بالاابردفاتالاال  ف دتالافلدعالاال دتا الاارداماالال لردتالاادافات  الاالعفل دتال
 الاالددتعل اللددااللدداالولددا الااف   ددتالالدد الا ل دد الاام   ددتالااه مام ددتالالاعدد بالااتدداالتت لددبالاإلافا الااب لددياللدد

ت بد  الااالليد  اةالبدالياللاالااافاسالااعلل تالااالل الت    ال ه لتالالاالعفل تاللل ال معبسالاثم مالت ر هالال
الريبيالاا  ال.البفةالاا االاااااا الولتالاا  تتالااه مام تلر ف  تال

  : ِشىٍخ اٌجسث : 1-2

ا الاام امالر ال تا الاالعفلاالالاع بالااف   د تال ت لدبالات تلد  الر تبترد فاتالااالهد   سالاالعفل دتالالالالالالال
الالم  البل  تالااا   الااتفر تالااف    تاللاالولا الاارالاال البل الا الاا    الاالترعاللداالته د  الل دتا  تال لردت

لد الافتدتال%(ال05)يالاا  ادبال نهالاالت   تاللاالاالاااالاااافاسالااتاالته ر  الت ر ه تالولل تالر  ال مد 
ال.الاتبتر فاتالرلتلل  الالل اةالااعلل تالاااتاال  هيالول   الاا  ابالاالمته يالااتالاالف لتالااتاالتل   ال
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الال دي لبد الا ال دت الود ال ف د الا دتباا الاال دتا  تالااعلل دتالااالعفل دتالالال ديا الاااهايالإاتال
ات ا ددداالالال لردددتالاهدددافاتالاالعفل دددتفلدددعالا دددا المدددتلب اللددد الاللإممددد اتبترددد فاتالااالهددد   سالار اتددد ااالالامدددااع

ملتد الإادتالا دتباا الابترد فاتالتلتلد الالا  تدبالاللإممد الا اا الااتعلد  اات ه  الالاال تا الاالعفلاالالبيال  اب
 الار  بالاوته االاار  ث  الارعاالا الو ل الولتالرعمالااله افالل الاالااهف تالااعلل تالل ال تعل  اللع ات

لعفلدداالرهدد ما البددفةالاا دداالا لرددتالاابل دد تالااتا دد  الالااالفاتددعالتاهددالال الااددتالوددا الاتددااالابتردد فالت هدد لاال
ارمد مالولددتاللد التهددا الاهدر تالاا  تددتاللل دتالإاددتالرمد مالاتهمدد  الابتردد فاتالنالالاتبته هد تالااف   دد تال ال

اار  ثد  الرمد مالالافتد  ادناالاا   ا تالاالترعتاللعفل تالل ل الالعالإاتالإتفاماللثيال نهالااافا تالاتتم  باللعالتل ال
ال.ااتفر تالات    تال/الت لعتالا  اتالاا االا لرتالا  الااتفر تالااف    تاللاالبل تالابتر فاللعفلااللاالا ما البفة

 ٘ذف اٌجسث : 1-3

–في مننان ة ة بحي  ح  ثا بحم   ا بحطننيا في مقم بح  ثيا بح ينضكيا ثننع بخ ثن  مل في  -
 .ة يا بح  ثيا بصقنقيا /  نملا  ينحر 

  ِدبالد اٌجسث 1-4

ال.لاالبل تالااتفر تالاي    تال/ت لعتالا  اتااتفر تالااف    تالالا  اللرت اٌّدبي اٌجششٞ :  1-4-1
ال.0510/ال3ال/ال10الاار  تالال0511/ال15ال/ال10الل الالاٌّدبي اٌضِبٟٔ : 1-4-2
بل تالااتفر تالات   د تال/الت لعدتالال–لاالا  الااتفر تالااف    تالالااه و تالااافا  تاٌّدبي اٌّىبٟٔ :  1-4-3

  ا  اتال.

 

 اٌجبة اٌثبٌث

 اٌجسث ٚاخشاءارٗ ا١ٌّذا١ٔخِٕٙد١خ  -3

 ِٕٙح اٌجسث : 3-1

الاال  االانا الالالالتالالاليبلتالاار ثالاافا تالال.الر ي لابا تبا الاار  ث  الاالم مالاااهفاال

 ػ١ٕخ اٌجسث : 3-2

لاالا  الااتفر تالااف    تال/البل تالااتفر تالات    تال/الالث م تت اااللتتلعالاار ثالر لرتالاالف لتالاا
  ثالت الابت  فالال   ابالا  ارتال(ال76ااار اغالواا  ال)ال0510ال–ال0511االت لعتالا  اتالالع  الااافا 

 الارنا التيبيالبام  البث ف  الااتر بالال(الل الاا لرت3(ال  ابالا  ارتالبع متالالر ثالات الا ترع اال)73)
ال%(الل الاالتتلعالاتهلاال.96 50و متالاار ثالم رتال)

 ادٚاد اٌجسث: 3-3

 ٚعبئً خّغ اٌج١بٔبد:3-3-1

 اارعمالل الب ااتالإتفاماتالاار ثال.الات تر متالت تبل يال-
 (.ال1 ال مغفالاالل  )اه ما البفةالاا االااانلال افسالاللف لتالااث م تالابتر فالاالعفلتالااعلل تالال-
 إخشاءاد اٌجسث ا١ٌّذا١ٔخ: 3-4    

 :فٟ لبْٔٛ وشح ا١ٌذ خطٛاد ثٕبء اخزجبس اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ  3-4-1

   ِسزٜٛ االخزجبس:رسذ٠ذ ِدبالد  3-4-1-1



 

 

اتاالاار  ث  الا الاال اةالااعلل تالالاالعفلتالااعلل تال ابتر فالالرر تالاايفاعالرعلل تالت ا االلت تتالالالالالالال
 االااتاال ااتالاال تا الره ما البفةالاا االااانلال افسالا لرتالاالف لتالااث م تالر  باللهففاتالا افةال

الااتعل  الااع ااالااار ثالااعللاالااعفاا تال.ال

 اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ: اخزجبسرسذ٠ذ أعٍٛة ط١بغخ فمشاد  3-4-1-2

إنالال الله د ساالهفاتالاتبت  فالل اللتعداااللداالهد  أتالا دالتالماعالاتبتر فال  ثالابت فالاار  ث  الالالالالال
تعااللهفاتالاتبت  فالل اللتعااالابثفالامااعالاي التالاالا او تاللفامتالااايالتد ثفاالرع لديالااتبلد  اللد ال

ا الااتعل ل دتالااتداال لبد الا   د  التهل الاتها  الاات ه ياليلاللد الاي داالاااب  اليم  ا التالااهاابال
الر بتر فاتالااالله   سالت ف ف تالااالبت ر تال.

 ٚرد١ّؼٙب: خزجبسإػذاد فمشاد اال 3-4-1-3

ال اتفت ر  الاتتل ع  ال الار ايبيالاانلال فاهالل هه الي اا الر دث الاتبتر فاللهفاتالره  أتاار  ث  الا  الالالالال
 م اد الا دسالوا داةال تدباللفاو ت د الالاار دثال.لعتلا  الرنا الولتالا ما البفةالاا االاانلال دافسالاع مدتال

ال:(1)وماالبت رتال)ه  أت(الاافهفاتالااب هتالر تبتر فاتالااالااله   سالاات ف ف ت اللم  
 أْ رىْٛ اٌفمشاد أٚ األعئٍخ:-1

اللفاو تالالفف الااففا ت.ال-داا  تالال ااة.الالال-جلتماوت.الالالالال-بي للت.الالالال-أ
الل تهلت. -ولتافتتاللاالااهعارت.الالالالالالال-هـ
 ٠زٕبعت ػذد اٌفمشاد أٚ األعئٍخ ِغ صِٓ االخزجبس، ٠ٚزٛلف رٌه ػٍٝ: أْ-2

الاول فالاالبترف  الال تا الاافات  الااعهل ت.ال-باارفمالل الإتفامالاتبتر ف.الالالالالال -أ
المل الاافهفاتالااالاي الت. -داي اا الااامت ت تالاا لاب تالاال لابالا     .الالالال -ج
الف هتالتتم  بالاا ل تالاافهفةالاللا اع.تا  عالااافت ت)ااعالل ت(ولتالاافهفاتالر ال-3
 :  خزجبسرسذ٠ذ طالز١خ فمشاد اال 3-4-1-4

(اللهدفةال68رهد رت  الاياا دتالااارد اغالوداا  ال)بترد فالرعداالاودااا  اللهدفاتالاتا  الاار  ث  الرعدفمالالالالالالال
إناالب مددتالت تدد جالالااات بددااللم دد  الالر التدد يالااتفرددالالابددفةالاا ددا(البر ددفاوالالبتهدد وال11تدد الوف دد  الولددتال)

(الالتعددف الولددتال0ابتردد فال)بدد ال  ارعدداالتلددعالاار  مدد تالاتفف ر دد الا ددتبا الاار  ثددال الإاددتالتعددا يالااالإ دد لت
اافهفاتالااه ا تالل الأ ف  ال الإنالاغ فتالاامت امالارايالاافهفاتالبل  اليم  ال ههتالا لد والابردفاللد الا لدتال

(ال الاا الت ه الالاللهفةال5.50اتال)(الال تا الات1(الوماالافتتال ف تال)3.78(الااتاالاا تالااار ارتال)0)ب 
ال.البتر ف(ال ر  الهال  تاللهفاتالات1)اللتره تالاااتااي(اللهفةال68)البتر فار ناال با الواااللهفاتالات

 (1خذٚي)

اٌزٟ رُ رشش١سٙب ِٓ لجً  اٌزسظ١ٍٟ( ٚٔٛع اٌّؼ٠ٕٛخ ٌفمشاد االخزجبس ٠2ج١ٓ ل١ُ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٚ)وب

 اٌخجشاء اٌّخزظ١ٓ

                                                           

ال.87-86(ال الن1999:ال)ول  ال الل  رعالايف ال الال1 ال اللر ائالول الاامفسالاااتها  اللاالااتفر ت(ال بف  الل لاالااغ  فال)اآبفا (ال؛الال1)



 

 

سلُ 

 اٌفمشح

إٌغجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

ػذد 

 اٌّٛافم١ٓ

ل١ّخ )ِشثغ وآٞ( 

 اٌّسغٛثخ

 ٔٛع اٌفشق

 ِؼٕٛٞ 5,33 11 33,33%  1

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 2

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 3

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 4

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 5

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 6

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 7

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 3

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 6

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 11

 ِؼٕٛٞ 5,33 11 33,33% 11

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 12

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 13

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 14

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 15

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 16

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 17

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 13

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 16

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 21

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 21

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 22

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 23

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 24



 

 

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 25

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 26

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 27

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 23

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 26

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 31

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 31

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 32

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 33

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 34

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 35

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 36

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 37

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 33

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 36

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 41

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 41

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 42

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 43

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 44

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 45

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 46

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 47

 ِؼٕٛٞ 5,33 11 33,33% 43

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 46

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 51



 

 

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 51

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 52

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 53

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 54

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 55

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 56

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 57

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 53

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 56

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 61

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 61

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 62

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 63

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 64

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 65

 ِؼٕٛٞ 3,33 11 61,66% 66

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 67

 ِؼٕٛٞ 12 12 111% 63

الال

 ٚػغ رؼ١ٍّبد االخزجبس:  3-4-1-5

الاال لابالإتر عالل ال  تاال:دداو اااالاا لرتال

اللاالاالب  الاالبهنالا  اللاالا تل فةالاإلت رتال. بتبالات  الال-1

ال.الاإلت رتالااه   تا ف الالاي فةا عالرابت  فالاارا يالااه   ال الاالافامةالبيال تايالرااتالاوم  تالال-0

الاافهفاتالتل ع  ال الاوا التف الا تاللهفةال.الاولتالتت الاإلت رتالولتالافاتالاتبتر فالمف   ال-3



 

 

(الابدديالإت رددتالأ ددفالهدد   تالاااللتفابددتالااالال-1  دتع تال)افتددتاالاا دداةاال(الا ت رددتالااهدد   تالا)هدففا
الل   الإت رت  .

 :خزجبسرٕف١ز ششٚؽ إخشاء اال 3-4-1-6  

(الا لرددددتالاالف لددددتالااث م ددددتال0510-0511البددددافسالاتايال)الرعتدددداالاتلدددد  الاالدددد اةالااعلل ددددتالاالهددددففةالالالالالال
التدد البدداال ددت الاا هددايالولددتالا ددتت ر تالهدد ااتاللدد الاالبترددف  ااالتلثلددتالرهدد ما البددفةالاا دداالات ر ه تددالالاال

ال. ر الااعااليالااتاال لب الا التتثفاللاال اللتالاإلتفامالاافالاال ت  عال

 اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ: اخزجبسإخشاء ردشثخ  3-4-1-7

الاااتاالتبامتالل :البتر ف  تاالاافالااه   الرتتفرتالاتالبتر فرعاالابتل يالااه رتالاياا تالاالالالالال

 اٌزدشثخ االعزطالػ١خ: 3-4-1-7-1

الااث لمددتالااامهدد اا دد وتالالال00/1/0510ادد  الاار  ثدد   الرددإتفامالتتددفرت  الات ددت الو تالرتدد ف  الالالالالال
الابت  ف  الر ف هتالويااا تالل اللتتلعالاار دث  الت الا  ارتال(ال  اب18هر   والولتالو متاللبامتالل )

اااال اااللاال نهالااتتفردتالااد ل الاال دترف الياامالاتبترد ف الااادنلالا ت دبالود ال ف د الت دت يال لد ال
(الاا هدت الاود ال ف د ال10(الاا هت الا لد الآبدفاللبتردفالبد  ال)19ااياللبترفالام تالاإلت رت الاااالب  ال)

(الاا هت الل الوالو الاا ل ال30بتر ف الا اال)   باللتا  الاا ل الااتتف را الت الااتاهيالإاتال ل الات
(ال06(الااداالرلدغال)0 الل دفار واللداال)بترد فااا عاالاانلالا ترفاالالاار  ثاللاالاإلت رتالولتاللهدفاتالات

الاا هددت الاادداالبدد  اللف دد الااعلدديالاال دد واال ف هدد  الإتلدد  الااتتفرددتالااتبتردد فالاالعفلدداالولددتالاتدد الاتددال 
ال  ااددتالالإلت رددتالولددتالا ددالت  الاا تف دد فات   ااالبتردد فاااه دد  الولددتالتهردديالافامالاا ددالبالربهددانالات

الإ ت االاا لايالاالم  رتالا  الاتالل   اللاالااتتفرتالاافا  تال تتال تلبمااالل الإمت حالاتبتر ف.

 اٌزدشثخ اٌشئ١غخ: 3-4-1-7-2

لهدفةالولدتال(ال03)الاالبامدتاللد ال دار يفالاار  ث  الرت ر  الابتر فالاالعفل تالااعلل تاللداالاعردتالبدفةالااالالالالال
ت لعدتال-ا د الااتفر دتالااف   د تاللداالبل دتالااتفر دتالات   د تالردتالاالف لدتالااث م دتاارم ماللد ال لالفااالو متال

(ال  اددباللددم  الاعددا الهددااالاللدداال1(ال  اددبالا  ارددتال  ددثالتدد الا ددترع ا)73ا دد اتالالاااردد اغاللتلدداو  ال)
ال.بتر ف الت تالاايفا الاااتعل ل تالاالعم تالرت ر  الاتال(ال  ابالله 70إت رتالاثفالااتبل  الا ترهتال)

الالالالال الااب هت الاار  م ت الرتلع الاار  ث الا   الاافا  ت الااتتفرت الل  الاتمت  م الت  الا  الاارم مالاارعا ع مت
ال.التل ع  الاتفت ر  اللاالتااايالتل  ااوالات ل ل  الإ ه ا  

ال

 رظس١ر اخزجبس اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ:  3-4-1-7-3



 

 

ت  الاابل تالرعاالاتمت  مالل التلعالا تل فاتالاإلت رتالااب هتالرلتتلعالاارم مالت الا تبفاجالافت الالالالال
الو)صفرًا(ولتالاإلت رتالااه   تالالدرجة واحدة(ر  تباا اللفت حالااته    الات الإو  مالاالبترف  ال)

 .(الاا ا 10-8ولتالاإلت رتالااب  ات الاا ترفاتالولل تالته   الات تل فةالاااا اةالل ال)

 اٌزس١ًٍ اإلزظبئٟ ٌفمشاد االخزجبس:  3-4-7-4

 : خزجبساعزخشاج ِؼبٍِٟ طؼٛثخ ٚعٌٙٛخ فمشاد اال  3-4-7-5

البتر فرعااللع اتتالااافت تالااب هتالر لفااالو متالاارم مالإ ه ا  والا الت ترعاالالاللهفةالل اللهفاتالاتال
ال) ال ر ع تال اااتاايال)68اار اغاللتلاو   ال ر  اللع ليالااهعارتال6(اللهفةالي اللع لالتالهعارت   )
ال.بتر فااا  ااتالافهفاتالات

 (6خذٚي)

 ثىشح ا١ٌذ٠ج١ٓ ِؼبٍِٟ طؼٛثخ ٚعٌٙٛخ فمشاد ِم١بط اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ 

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 اٌغٌٙٛخ

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

رم٠ُٛ 

 اٌفمشح

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 اٌغٌٙٛخ

ِؼبًِ 

 اٌظؼٛثخ

رم٠ُٛ 

 اٌفمشح

 طبٌسخ 1.71 1.26 36 طبٌسخ 1.57 1.43 1

 طبٌسخ 1.75 1.25 37 طبٌسخ 1.67 1.33 2

 طبٌسخ 1.32 1.63 33 طبٌسخ 1.32 1.13 3

 طبٌسخ 1.35 1.65 36 طبٌسخ 1.35 1.15 4

 طبٌسخ 1.75 1.35 41 طبٌسخ 1.73 1.22 5

 طبٌسخ 1.32 1.13 41 طبٌسخ 1.32 1.13 7

 طبٌسخ 1.35 1.15 42 طبٌسخ 1.75 1.25 3

 طبٌسخ 1.71 1.26 43 طبٌسخ 1.57 1.43 6

 طبٌسخ 1.67 1.33 44 طبٌسخ 1.67 1.33 11

 طبٌسخ 1.64 1.36 45 طبٌسخ 1.71 1.26 11

 طبٌسخ 1.71 1.26 46 طبٌسخ 1.67 1.33 12

 طبٌسخ 1.32 1.13 47 طبٌسخ 1.67 1.33 13

 طبٌسخ 1.57 1.43 43 طبٌسخ 1.53 1.47 14

 طبٌسخ 1.67 1.33 46 طبٌسخ 1,71 1.26 15

 طبٌسخ 1.32 1.13 51 طبٌسخ 1.67 1.33 16



 

 

 طبٌسخ 1.35 1.15 51 طبٌسخ 1.61 1.41 17

 طبٌسخ 1.73 1.22 52 طبٌسخ 1.36 1.61 13

 طبٌسخ 1.32 1.13 53 طبٌسخ 1.57 1.43 16

 طبٌسخ 1.75 1.25 54 طبٌسخ 1.75 1.25 21

 طبٌسخ 1.61 1.41 55 طبٌسخ 1.64 1.36 21

 طبٌسخ 1.57 1.43 56 طبٌسخ 1.73 1.22 22

 طبٌسخ 1.46 1.54 57 طبٌسخ 1.32 1.63 23

 طبٌسخ 1.73 1.22 53 طبٌسخ 1.71 1.26 24

 طبٌسخ 1.71 1.26 56 طبٌسخ 1.53 1.54 25

 طبٌسخ 1.32 1.13 61 طبٌسخ 1.61 1.41 26

 طبٌسخ 1.71 1.26 61 طبٌسخ 1.75 1.25 27

 طبٌسخ 1.32 1.13 62 طبٌسخ 1.75 1.25 23

 طبٌسخ 1.51 1.51 63 طبٌسخ 1.36 1.11 26

 طبٌسخ 1.61 1.41 64 طبٌسخ 1.61 1.41 31

 طبٌسخ 1.73 1.22 65 طبٌسخ 1.42 1.53 31

 طبٌسخ 1.67 1.33 66 طبٌسخ 1.73 1.22 32

 طبٌسخ 1.36 1.11 67 طبٌسخ 1.61 1.41 33

 طبٌسخ 1.64 1.36 63 طبٌسخ 1.35 1.15 34

 اعزخشاج ِؼبًِ اٌز١١ّض ٌفمشاد االخزجبس: 3-4-7-6

الاايلفااالنالالالالالالالالالال الولتالااتل   الر  الايلفااالنالالااعالل تالااعل   الاافهفة الاافة الرلع ليالااتل   )  هها
ال( الااتل   (1)ااعالل تالااام   اللع لي الاإل ت ا الرتفت بالااافت تالاابل تالال(2)  الاإلتفاماتالااال لت الاتب ن  ت 

اوتالال الث الت ر  اللع ااتال%(الابياللتل33ااات  عاللتلاوت  الااعل  الاااام  الل ال ناالااتفت بالارم رتال)

                                                           
1
( ال0551اافالااايالالميف ال:ال)ول   1  ااه  سالاااتها  الاامف االاااتفرالالر  الاامغف تالااات ر  ع؛الل  فالااافار (الوراالاهللالااهل الال ال (

ال166ن
2
ال(.الالال0515ل لاالت   الاا   فلال؛الاي سالاامغف تالتبتر فاتالااتفر تالااف    تال:ال)اامت الاييف ال الاافالاا   مالال ر وتالاااتهل   ال•(الال (

ال.90ن



 

 

 ال) مغفال(1)(الل اللع   فالاله فمتالااهافةالااتل    تالEbelااهافةالااتل    تال ار اعااةالإاتالل الت مالرالالا ريال)ال
ال(.15تاايال

 (11خذٚي )

 ٠ج١ٓ ِؼب١٠ش أ٠جً ٌّمبسٔخ اٌمذسح ) اٌمٛح ( اٌز١ّض٠خ ٌٍفمشاد

 ػذد اٌفمشاد زغت اٌمذسح رم٠ُٛ اٌفمشاد د١ًٌ اٌز١١ّض

 75 فمشاد خ١ذح خذا   فؤػٍٝ   1.41

فمشاد خ١ذح إٌٝ زذ ِمجٛي ٌىٕٙب ٠ّىٓ  1.36   –   1.31

 أْ رخؼغ ٌٍزسغ١ٓ

13 

 35 فمشاد زذ٠خ رسزبج إٌٝ رسغ١ٓ 1.26   –   1.21

 5 فمشاد ػؼ١فخ رسزف أٚ ٠زُ رسغ١ٕٙب فؤلً   1.16

للد اللدا (الاردنا الاد ال دت الال5.05تل  د  دد اللدد )ا  الاار  ث  الر وتل االاافهددفاتالااتداال بددا الاا ددياللهاالالالالال
إنالبللدد ال ااتالا لددتاللع لدديالااتل  دد الب مددتالال ددياللدد الم   ددتالالا ددترع االالاللهددفةالر  ددباللعدد   فالا رددي 

(الااددنلال ردد  الاددد  ال7( البلددد اللدداالااتدداايال)68لبامددتاللددد ال)البتردد فااتددااةالار ددناالاهددر تالاللهددفاتالات
 لع ليالااتل   الالفهفات.

 (7خذٚي)

 ٚاٌّطجك ػٍٝ ػ١ٕخ اٌجٕبء ١ذر١١ّض اٌفمشاد الخزجبس اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ثىشح ا٠ٌج١ٓ ِؼبِالد 

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض

رم٠ُٛ 

 اٌفمشح

سلُ 

 اٌفمشح

ِؼبًِ 

 اٌز١١ّض

 رم٠ُٛ اٌفمشح

 ١ِّضح 1.23 35 ١ِّضح 1.57 1

 ١ِّضح 1.42 36 ١ِّضح 1.35 2

 ١ِّضح 1.23 37 ١ِّضح 1.14- 3

 ١ِّضح 1.71 33 ١ِّضح 1.35 4

 ١ِّضح 1.64 36 ١ِّضح 1.23 5

 ١ِّضح 1.73 41 ١ِّضح 1.64 6

 ١ِّضح 1.71 41 ١ِّضح 1.64 7

 ١ِّضح 1.73 42 ١ِّضح 1.23 3

 ١ِّضح 1.64 43 ١ِّضح 1.51 6

 ١ِّضح 1.51 44 ١ِّضح 1.23 11

 ١ِّضح 1.35 45 ١ِّضح 1.42 11

                                                           

 )
:ال)ول  ال1 ال الSPSSاإل ه مالاالتها اللاالااعلا الااتفرا تالاااتفر تالاارام تاللعالت ر ه تالل لاالوراالااع يالال  الا    اللفاا الولف؛ال(الال1

ال.071(ال النال0556ااافا الالميفالاااتا  عال الالت لت  



 

 

 ١ِّضح 1.35 46 ١ِّضح 1.35 12

 ١ِّضح 1.35 47 ١ِّضح 1.42 13

 ١ِّضح 1.35 43 ١ِّضح 1.21 14

 ١ِّضح 1.51 46 ١ِّضح 1.35 15

 ١ِّضح 1.42 51 ١ِّضح 1.57 16

 ١ِّضح 1.21 51 ١ِّضح 1.35 17

 ١ِّضح 1.42 52 ١ِّضح 1.23 13

 ١ِّضح 1.57 53 ١ِّضح 1.51 16

 ١ِّضح 1.35 54 ١ِّضح 1.23 21

 ١ِّضح 1.51 55 ١ِّضح 1.73 21

 ١ِّضح 1.42 56 ١ِّضح 1.21 22

 ١ِّضح 1.21 57 ١ِّضح 1.51 23

 ١ِّضح 1.42 53 ١ِّضح 1.21 24

 ١ِّضح 1.57 56 ١ِّضح 1.64 25

 ١ِّضح 1.35 61 ١ِّضح 1.51 26

 ١ِّضح 1.14- 61 ١ِّضح 1.57 27

 ١ِّضح 1.35 62 ١ِّضح 1.23 23

 ١ِّضح 1.23 63 ١ِّضح 1.73 26

 ١ِّضح 1.21 64 ١ِّضح 1.23 31

 ١ِّضح 1.42 65 ١ِّضح 1.23 31

 ١ِّضح 1.64 66 ١ِّضح 1.73 32

 ١ِّضح 1.51 67 ١ِّضح 1.21 33

 ١ِّضح 1.14 63 ١ِّضح 1.51 34

 

 

 ا٠دبد األعظ اٌؼ١ٍّخ ٌفمشاد االخزجبس:  5 -3



 

 

 اٌظذق:   1- 3-5

 : اٌظذق اٌظب٘ش3-5-1-1ٞ

(ال10ولدتال)ال د الاتبترد فوفالومدال الافهدفاتالاتبترد فالالااغد  فلالت ه اللد الااهدا ر االا  الاار  ث  الالال
تالمتلداالإادتااتداالاالات ا داالهدال  تاللففاات د الالانا الاتبتر فاتالابفةالاا االل الاالتبهه  اللاالل اا 

ال.الا ما البفةالاا االالا اللالالت  الاته  الا اا الاار ث

 طذق اٌزى٠ٛٓ اٌفشػٟ:  1-2- 3-5

ردالالإنالامدالال يدبيالاإل د فالالا ناالااماعالل الااها ال عاالا  الامااعالااها الاانلال  ت الر ماالاتبتر فالالالال
اا دد ااالردد ا فاا الالابترد فهلد الهددا الااتبدا  الاافف ددااللدداالال  ااداالت هدد الاار  ثدد ال(1)اامغدفلالاالبتردد ف

الاآلت ت:

 االرغبق اٌذاخٍٟ: 3-5-1-2-1

 : خزجبس) االرغبق اٌذاخٍٟ (ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ دسخخ اٌفمشح ٚاٌذسخخ اٌى١ٍخ ٌال -أ

ت الا تباا اله رتاللع ليالاتفتر  الاار   ال)ر ف ا (الر  الافتتالالإل ت االها الاتت   الاااابلا الالالال
(ال  ادددبال70ايلدددفااالو مدددتالاارمددد مالتلددد ع  الااارددد اغالوددداا  ال)البترددد فاافهدددفةالاااا ددداةالاااافتدددتالاابل دددتالاال

ا  اردددتال الاالعفلدددتالمددداعالاااتادددتالاإل هددد ا تالا دددتبا الاار  دددثاللع اادددتال)تالف(الااتددداالاغ دددفتاللعما دددتال
(ال03 5ااار اردتال)الااتااا دت)تالف(الب مدتالابردفالااالت د الالالهفةالابدا الاد  (الل68لع لالتالاتفتر  الادال)
(الااانلال ر  اللع لالتالاتفتر  ال8( البل اللاالااتاايال)75(الاافتتال ف تال)5.50وماالل تا الاتاتال)

ال.ا ال الر  الافتتالاافهفةالاااافتتالاابل تالتبتر فالاالعفلتالااعلل تالربفةالا
 (3خذٚي)

 اٌفمشح ٚاٌّدّٛع اٌىٍٟ ٌالخزجبس، ٚٔٛع اٌذالٌخ اإلزظبئ١خ ثم١ّخ )د س(٠ج١ٓ ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ دسخخ 

سلُ 

 اٌفمشح

ل١ّخ )س( 

 اٌّسزغجخ

 ل١ّخ

)د س( 

 اٌّسغٛثخ

ِؼ٠ٕٛخ 

 ػٕذ االسرجبؽ

ِغزٜٛ 

1.15 

سلُ 

 اٌفمشح

ل١ّخ )س( 

 اٌّسزغجخ

 ل١ّخ

)د س( 

 اٌّسغٛثخ

ِؼ٠ٕٛخ 

االسرجبؽ 

ػٕذ 

ِغزٜٛ 

1.15 

 ِؼٕٛٞ 2.846 1.33 35 ِؼٕٛٞ 2.259 1.31 1

 ِؼٕٛٞ 2.846 1.33 36 ِؼٕٛٞ 8.101 1.76 2

 ِؼٕٛٞ 3.394 1.44 37 ِؼٕٛٞ 3.394 1.44 3

 ِؼٕٛٞ 2.759 1.37 33 ِؼٕٛٞ 6.425 1.63 4

                                                           
1
ال.الال381نال( 1980:ال)اتفا ال ت لعتالاا فلا   ااه  ساللاالااعلل تالااتاف   تالالا لاال ل ل  الوااةال؛ال(ال(



 

 

 ِؼٕٛٞ 3.394 1.44 36 ِؼٕٛٞ 3.589 1.46 5

 ِؼٕٛٞ 2.421 1.33 41 ِؼٕٛٞ 2.846 1.33 6

 ِؼٕٛٞ 4.107 1.51 41 ِؼٕٛٞ 5.770 1.64 7

 ِؼٕٛٞ 3.790 1.43 42 ِؼٕٛٞ 4.107 1.51 3

 ِؼٕٛٞ 5.062 1.56 43 ِؼٕٛٞ 3.394 1.44 6

 ِؼٕٛٞ 3.894 1.46 44 ِؼٕٛٞ 3.999 1.51 11

 ِؼٕٛٞ 4.562 1.55 45 ِؼٕٛٞ 2.846 1.33 11

 ِؼٕٛٞ 3.999 1.51 46 ِؼٕٛٞ 4.445 1.54 12

 ِؼٕٛٞ 5.062 1.56 47 ِؼٕٛٞ 3.491 1.45 13

 ِؼٕٛٞ 4.562 1.55 43 ِؼٕٛٞ 5.770 1.64 14

 ِؼٕٛٞ 2.759 1.37 46 ِؼٕٛٞ 5.062 1.56 15

 ِؼٕٛٞ 8.101 1.76 51 ِؼٕٛٞ 4.330 1.53 16

 ِؼٕٛٞ 2.588 1.35 51 ِؼٕٛٞ 3.023 1.41 17

 ِؼٕٛٞ 5.925 1.65 52 ِؼٕٛٞ 4.562 1.55 13

 ِؼٕٛٞ 2.504 1.34 53 ِؼٕٛٞ 5.620 1.63 16

 ِؼٕٛٞ 3.394 1.44 54 ِؼٕٛٞ 5.925 1.65 21

 ِؼٕٛٞ 2.759 1.37 55 ِؼٕٛٞ 4.932 1.53 21

 ِؼٕٛٞ 3.394 1.44 56 ِؼٕٛٞ 2.759 1.37 22

 ِؼٕٛٞ 2.421 1.33 57 ِؼٕٛٞ 2.934 1.36 23

 ِؼٕٛٞ 4.107 1.51 53 ِؼٕٛٞ 5.770 1.64 24

 ِؼٕٛٞ 3.790 1.43 56 ِؼٕٛٞ 2.588 1.35 25

 ِؼٕٛٞ 5.062 1.56 61 ِؼٕٛٞ 4.806 1.57 26

 ِؼٕٛٞ 4.932 1.53 61 ِؼٕٛٞ 3.894 1.46 27

 ِؼٕٛٞ 3.894 1.46 62 ِؼٕٛٞ 5.333 1.61 23

 ِؼٕٛٞ 4.562 1.55 63 ِؼٕٛٞ 5.925 1.65 26

 ِؼٕٛٞ 4.562 1.55 64 ِؼٕٛٞ 5.196 1.61 31



 

 

 ِؼٕٛٞ 8.101 1.76 65 ِؼٕٛٞ 3.999 1.51 31

 ِؼٕٛٞ 4.562 1.55 66 ِؼٕٛٞ 2.673 1.36 32

 ِؼٕٛٞ 8.101 1.76 67 ِؼٕٛٞ 2.934 1.36 33

 ِؼٕٛٞ 2.846 1.33 63 ِؼٕٛٞ 2.934 1.36 34

 
 اٌجبة اٌشاثغ

 ػشع إٌزبئح ٚرس١ٍٍٙب ِٕٚبلشزٙب: -4

 اٌزمذ٠شاد اإلزظبئ١خ الخزجبس اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌّٛاد لبْٔٛ وشح ا١ٌذ: 4-1

ولتال البالاا متالااث م تالالا ما البفةالاا االاااالرعاالاات ر  الاام  ااالتبتر فالاالعفلتالااعلل تالالالالالالال
الااف    ت الااتفر ت الا   ال-لا الات    ت الااتفر ت المت اتالالال-بل ت الولت الاار  ث   ال هي الا  ات ت لعت

ال(ال ر  النا .11اام  ا تالاتاالامالالل الااال  الول الالا ال ه الإ ه ا  الاتبتر فالاالعفلاال الاااتاايال)

 (11خذٚي)

 ؼشفخ اٌؼ١ٍّخ ٌجؼغ ِٙبساد وشح اٌغٍخ٠ج١ٓ اٌزمذ٠شاد اإلزظبئ١خ الخزجبس اٌّ

أسشاف  ٚعؾ زغبثٟ اٌّزغ١شاد

 ِؼ١بسٞ

اٌخطؤ 

 اٌّؼ١بسٞ

ِؼبًِ  اٌٛع١ؾ

االٌزٛا

 ء

 اٌزفٍطر

 1.71 1.12 34 1،16 6،11 36،16 اٌّؼشفخ اٌى١ٍخ

ال

الاااال ر  الااتااياللاالاوالهالا لتالااا  الاا   راالااتم فا الاالع  فلالتبتر فالاالعفلتالااعلل تالالال
ال(ال.9111(الار م فا اللع  فلال)39 19  ثالرلغالالااا  الاا   راالرلهااف)الالا ما البفةالاا ا

اريددبيالودد  ال ال دداالإ الل ددتا  تالاالعفلددتالااعلل ددتالربددفةالاا دداالومدداالالإ اللم ايددتالاامتدد امالامفددتالااددنبفالالالالال
ت لعدتالا د اتالتد متال– لرتالاا متالااافا  تالاتااتالره  الااتفر تالااف    تاللاالبل دتالااتفر دتالات   د تال

رل دددتا  تاللتا ددد تالاالدددتالولدددتالتلتدددعالاا لردددتالرل دددتا اللعفلددداالاا ددد الل لددد ال عم دددالالرددد الاااالااه مام دددتال
ااب هتاللاالاعرتالبفةالاا ا الإنالت متالاالعفلدتالااعلل دتاللعما دتالناتالاتادتالإ هد ا تالت داة التعردفالود ال

ت ال  دددثالرلدددغالااا ددد التلتدددعاللفدددفااتالااع مدددتالرل دددتا اللتا ددد اللددداالاالعفلدددتالااعلل دددتالرهددد ما ال دددنهالاالعرددد
(الللدد ال دداايالولددتالامددالال تلتعددا الرافتددتاللتا دد تاللدد ال11 9(الاام ددفا اللع دد فلال)19 39اا  دد راال)

االعفلددتالااعلل ددتاللدداالادد ما البددفةالاا دداال الللدد ال ددمعبسالولددتالا ددلابالا ف هددتالت بدد ل  اليألددبالاا دد تتال



 

 

  ادتالار د  الت ب ل د الااتاالتاات   الاثم مالاالعبالااالاات بد  الااالليد  اةاللرد فاةالابدفةالاا داالاتهدافات  الال
الت ب ل الاا ه وال.

الااره فالالالالال ال)و ايالورا اللا الابت  بالاا  ابال1999  ثال تبا الاالعفلاال  اا الا الاإلوااا ال" )
الاا لع تال الااتهافات الفر  اللا ال     الاانل الااعللا الاياام الولت الاافتال الا ا الااالعلال ت اللع ف 

ال.(1)ااارهف تالااتاالابت ر  الر اتهافاتالاا فب تال"

(ال  دثال هدايال"الا الاإلوداااالاالعفلداال دتالالإادتالإم د جال1998اال)وراالااا  بالأ  لالبل ال تباال نالالال
تفب فالااالور  الاا)اا الب(الابل الااهافاتالا  اللثديالاات ل ديالاااتفب دبالاااتهدا  الا داالولل د تالوهل دتال
ت ت جالإاتالااتفب فالاال تلفاللاال ياللت لر تالاالم ل تالرلد ال تم  دبالااالااد ال الإنالإ الاياامالااعللداال

ال.(2)إتالت ر  الاللع ف الااالعلال تالاالبت رت"ل ال اال

ا ال ددددغالا ال مدددد  الوالاددددتالردددد  الااتعلدددد  الاااتدددداف بالولددددتالاات بدددد  اليلاللدددد الاتاعدددد بالااف   دددد تالالالالال
ال  فات  الاااتفب فاللاالل تا الاياامالاال  فلالار ف هتالا مام دتالامبدنالاادنبفال مد اللداالاعردتالبدفةالاا داال

(ال  دددثال هدددايال" هدددعباللهددديال1998  ددد ال  ددد  الال)ااتددداف بالاادددن ما(الا دددنااللددد الايددد فالإا دددالال)ا  ددد 
ال.الال(3)ااتاف بالاان ماالااالاافبفلالو الااتاف بالاا فباالااانلال    اللاالتعل الل الاياام"

  دثال ت داالاار  ثد  ال دنهالااعالادتالرد  الاالعفلددتالااياامالاا فبداال  دثال دتالالاإلوداااالاالعفلداالإاددتالالالال
ره ما البفةالاا االا االاال لارتال  ثالإ الالإم  جالتفب ف  الابل الااهافاتالا  الإلب  ر  البرفاتالت ب ل ت

ااتددفار الرددد  الاإلودداااالاالعفلددداالاااعللدداال   ددد واالاا دددالبالإاددتال ددداالبر ددفالتبت ددد بالاددافاتاللم دددتاللددداال
اات ب  الااالعبالاااتاالرااف  التتالالإاتالفلعالل تا الاياامالااات بد  الادا   الابدنا الامتد    الرلد ال دتثفال

 الا بلدد الفاحالاالم ل ددتالل لدد الر ددم  الإل تدد اال لددايالولددتالاال ددتا الاافا دداالاددا   الا عدد  الثهددت  الر مف دد 
اله   تالاثم مالاات ب  الااالعبالاتف  فال نهالاا  تت.

 الباب الخامس

 االستنتاجات: 5-1

الر  بالل الت متالرالالمت امال ناالاار ث التلب الاار  ث  الا ال  تمتت الايتا:

                                                           
1
ال.060(ال الن1999:ال)ااه  فةال اللفب الاابت بالالميفال ال1  الااتاف بالااف   االاااتب ليالر  الاامغف تالااات ر  (الو ايالوراالااره فال؛الال(

2
(الوراالااا  بالأ  لال؛الت ث فاللم مالتاف رااللهتفحاللاالت ا فالاالعفلتالااب   تال الا فا تالابتافاهالأ فاللميافةال البل تالااتفر تالااف    تال الال(

ال.7 الن1998 الالت لعتالررااا
3
:ال)ول  ال الاافالاافبفالااعفراالال1 ال الاالا اوتالااف    تالااارام تالااي للتاللاالاياع بالااافع ا  تالاااعلا الااف    ت(الا   ال   ال    ال؛الال(

ال.199(ال الن1998ال ر وتالاااميفال 



 

 

ا ففتالولل تالاات ل يالات ه ااالاعلل تالرم مالاتبتر فالو الرم مالابتر فاللعفلداالاهد ما البدفةالاا داالال-1
لهددفةالاودداتالات ه دد ال ددا الال(86)ااددنلال ددافسالرلددم مالاا دد  الابل دد تالااتفر ددتالااف   دد تالااالبددا اللدد ال

الاار ثال.

فااالو مددتالغ ددافالل ددتا  تاللعفل ددتاللتا دد تاللدداالاالتدد تتالاالعفل ددتاللدداالادد ما البددفةالاا دداالاددا الالددال-0
اار ثالل الاا لرت اللل ال اايالولتالامالالب متالاا   اللعفلتالره ما البفةالاا داالااادنلال دايالولدتالابت د ر  ال

ال نهالاالعفلتالل الباليالااافاسالاامغف تالاااعلل تاللاالت ر  الااه ما الاابيالااللعبال.

 التوصيات : 5-2

اللاال امالمت امالااافا تال اهاالاار  ث  الرل ال  تا:

االبتر فاتالااتها ل تالاالبتلفتالريبيالل تلفالاااا الاابياللا اعالال ال فافةالإب  عالاا لرتالال-1
التلت  الرالالل الاثفاللاالت ه يالاا لرتال الراتوالل الا التبا الولتاللا اللهيال الااالو  الافا اال.

 فافةالإوااااللاف   الالعلل  الااتفر تالااف    تالر ايبيالاانلال لبم  الل الا تعل يالالالماعالال-0
ل الباليالإا لتالاافاتالتاف بال الات   ل تالاللاف   الل الاتيالالل الامااعالااتها  الااتفرال الانا 

و اةالت   ل  الولل  واللاالب ف تالا تباا الامااعالااتها  الاالتماوتال. الإوااا  ال الاا 

 فافةال ثالااه ال  الر اعلل تالااتعل ل تالاااتفرا تالولتالر  ل تالا تباا الااتها  اللااللت يالال-3
الولل  .

رتاللاال   اةاللعفلت  الااعلل تاليم  التعليالولتالت    ال فافةالااتفب  الاااتالااعليالولتالاا لال-1
ااام  الرعاالااتبفجالاتعل  اللعلل  الالاف   الابف م الانا الل الباليالااتفب  الولتالل اةالااه  سال

الاااتها  .

إتفامالافا تالاللعفلتالااعلل تالالعفلتالاثفالااتها  اللاالاات ه يالااافا االلاالر ااالاالاااالااافا  تالال-0
التفر تالااف    تاللاالاات لع تالايبف .الاالعتلاةاللاالبل  تالاا

 
 الوصادر والوراجع

(، 1:95: )االردن ،جامعة اليرموك،، القٌاس فً العملٌة التدرٌسٌةأحمد سليمان عودة ؛  .1
 .  394ص

: )عمان ،  1، ط مبادئ علم النفس والتقوٌم فً التربٌةزكريا محمد الظاهر )وآخرون( ؛  .2
 .98-96( ، ص:::1مطابع األرز ، 

بناء اختبار معرفً تقنً فً قانون الكرة الطائرة مبرمج على طه، علي و طه، ايمن..  .3
 -الحاسب اآللً، المؤتمر العلمً الثانً، المستجدات العلمٌة فً التربٌة الرٌاضٌة والبدنٌة

 . 2118  -535 مجلد البحوث، جامعة اليرموك، 



 

 

: )القاهرة ،  1،ط ٌة والتطبٌقالتدرٌب الرٌاضً والتكامل بٌن النظرعادل عبد البصير ؛  .4
 .265( ، ص:::1مركز الكتاب للنشر ،

)جامعة 1،طالقٌاس والتقوٌم للطالب الجامعًعبد الحسين رزوقي مجيد وياسين حميد عيال؛   .5
 .25( ص2112بغداد ،كلية التربية بن الرشد.

ظرٌة ؛ القٌاس والتقوٌم النفسً والتربوي بٌن النعبد هللا الصمادي ، ماهر الدرابيع .6
 166(، ص2114: )عمان، دار وائل للنشر،1،طوالتطبٌق

، أطروحة  تأثٌر منهج تدرٌبً مقترح فً تطوٌر المعرفة الخططٌةعبد الوهاب غازي ؛  .8
 .8، ص9::1دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

اب والفعالٌات والعلوم الموسوعة الرٌاضٌة والبدنٌة الشاملة فً األلعقاسم حسن حسين ؛  .9
 .::1( ، ص9::1: )عمان ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، 1، ط الرٌاضٌة

: )النجف األشرف ، دار  األسس النظرٌة الختبارات التربٌة الرٌاضٌةمحمد جاسم الياسري ؛  .:
 .5:(.  ، ص 2111الضياء للطباعة والتصميم،

حصاء المتقدم فً العلوم التربوٌة اإلمحمد عبد العال أمين وحسين مردان عمر؛  .11
: )عمان ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 1، ط SPSSوالتربٌة البدنٌة مع تطبٌقات 

 .284( ، ص 2116
 

 (1ٍِسك )

 ٠ج١ٓ فمشاد االخزجبس اٌّؼشفٟ ٌمبْٔٛ وشح ا١ٌذ ثشىٍٗ إٌٙبئٟ

 ؟ ػٕذِب    ا١ٌذ وشح ِجبساح رجذأِزٝ   -1

 . اىزاًٍ ٌذ اىنزح رززك – ة  .اإلرسبه رٍٍخ ألداء صفبررٔ اىسبدخ دنٌ ٌطيق - أ

  .اىيعت سبعخ ثزشغٍو اىٍَقبرً ٌجذأ – ج

 ٍِؼت وشح ا١ٌذ ِغزط١ً اٌشىً ، اٌخط١ٓ اٌط٠ٛالْ ثّبرا ٠غ١ّبْ ؟ -2

 اىخطٍِ اىجبّجٍٍِ. -خطً اىْٖبٌخ .              ج -خطً اىَزٍى.                        ة-أ

 شع اٌخطٛؽ ٌغبزخ ٍِؼت وشح ا١ٌذ ٘ٛ :اْ ل١بط ػ -3

 سٌ. 4  -سٌ .                              ج6 -ة                      سٌ .           5-أ

 اْ اٌّغبفخ ث١ٓ خؾ اٌّشِٝ ٚخؾ اٌش١ِخ اٌسشح  ٘ٛ : -4

 ٍزز .   11 -أٍزبر .                         ج 9 -أٍزبر .                               ة 7-أ

 وشح رذزشخذ فٟ ِٕطمخ اٌّشِٝ ٚاعزمشد ثٙب ِٓ ٌٗ اٌسك ثٍّغٙب ٘ٛ : -5

 .اىَٖبجٌ اىقزٌت ٍِ اىنزح  – جدبرس اىَزٍى        – ة     اىَذافع اىقزٌت ٍِ اىنزح   – أ

 خؾ اٌّشِٝ اٌّسظٛس ث١ٓ لبئّٟ اٌّشِٟ ٘ٛ :ل١بط ػشع  -6

 سٌ. 8  -سٌ .                              ج6 -ة                      سٌ .           5-أ

  ٗ :صِٕ ٚلذ ِغزمطغ فٟ اٌشٛؽ اْ ٌىً فش٠ك ٌٗ اٌسك ثطٍت   -7

  دقٍقخ 3 -  ج                              دقٍقخ 1 - ة                            دقٍقخ 2 -أ



 

 

 أزذ ٠ٍّغٙب أْ دْٚ اٌّشِٝ س١ِخ ثؼذ خبسج ِٕطمخ اٌّشِٝ ٍىشحٌ اٌّشِٝ زبسط ٌّظ إْ زبٌخ  – 3

 : ـــ ث ف١ؼبلت ا٢خش٠ٓ اٌالػج١ٓ ِٓ

   أٍزبر 7 رٍٍخ -ج                 دقٍقخ 2 ىَذح إٌقبف - ة                    دزح  رٍٍخ  – أ

 ف١ؼبلت ٚثذْٚ اػبلخ ٘ذف ٌزغد١ً ٚاػسخ فشطخ ذؼثأٚ اٌّشِٝ ِٕطمخ إٌٝ ِذافغ الػت دخً إرا -6

 : ثـ

   ٗإٌقبف دزح رٍٍخ – ج                 ً     7رٍٍخ    -ة                   دزح رٍٍخ – أ

 اٌّشِٝ دخٛي ِٓ ِٕؼٙب أٚ اٌّشِٝ زبسط ٌّٚغٙب ِشِبٖ ِٕطمخ إٌٝ اٌىشح اٌّذافغ أػبد إرا  -11

 : ـ ث ف١ؼبلت

 ٍزٍى رٍٍخ - ج                   دزح رٍٍخ  -ة                          أٍزبر  7  رٍٍخ  -أ

 ـ :ث ٠ؼبلت اٌٍؼت خبسج ا٢خش فش٠كاٌ الػجٟ ازذ ػٍٝ اػزذاء الػت - 11

 إّذار – ج                    اسزجعبد -ة                  دقٍقخ 2 ىَذح إٌقبف - أ

 : اٌّجبساح ٚلذ فٟ اٌشه زبٌخ ٠مشس ِٓ - 12

 ٗاىٍَقبرً اىَسجو - ج                   األٗه اىذنٌ -ة                 أىٍَقبرً  -أ

 : ٘ٛ ا١ٌذ وشح ٘ذف طل١بإْ   -13

  ً( 3.5 × ً 1.91 – ( ج                (3ً × ً 2 -(ة                  )ً 3 × ً 2. 5)   –أ 

 : ٘ٛ ٌٍشخبي ا١ٌذ وشح ِجبساح شٛؽٟ ث١ٓ اٌشازخ ٚلذ – 14

  دقٍقٔ 15 – ج                دقبئق 11 – ة                   دقبئق 5 – أ

 : ِشح ِٓ أوثش اٌسىبَ لشاساد ػٍٝ ٠ؼزشع الػت - 15

 رصبعذٌب عبقت ي -ج        ثبىطزد ٌعبقت  -ة         ثبالسزجعبد ٌعبقت  -أ

 : وشح ا١ٌذ  فٟ اٌّجبساح ثذء ػٕذ داخً اٌٍّؼت ٌالػج١ٓ ػذدالً  – 16

  العجٍِ  6 - ج                        العجٍِ 5 - ة                                  العجٍِ 7 - أ

 عٕخ ٘ٛ : 16-12صِٓ اٌشٛؽ اٌٛازذ ٌّجبساح وشح ا١ٌذ  ٌفئخ اٌفز١بْ ِٓ  -17

 دقٍقخ . 31  -دقٍقخ .                      ج 25  -دقٍقخ .                               ة  21 -أ     

 ػٕذِب ٠مشس اٌسىُ اػبفخ شٛؽ١ٓ ٌىغش اٌزؼبدي فبْ صِٓ وً شٛؽ ٘ٛ : -13

 دقٍقخ . 11  -دقٍقخ .                      ج 8  -دقٍقخ .                               ة  5 -أ     

 : ـ ث ف١ٗ شبسن ٌٚىٕٗ ٍؼتٌٍّشبسوخ ثبٌ اٌّؤً٘ غ١ش اٌالػت ٠ؼبلت - 16

 السزَبرح ٌٗضبف دقٍقخ 2 ىَذح اإلٌقبف - ج ٌسزجعذ ٌٗضبف السزَبرح اىزسجٍو  -ة  طزدٌ - أ

 اىزسجٍو

 : ـ ث ٠ىْٛ ١ٌّمبرِٟٓ لجً ا اٌٍؼت صِٓ إ٠مبف ػٓ اإلػالْ - 21



 

 

 صفبرربُ -ج  ٗقذ ٗإشبرح طٌ٘يخ صفبرح – ة  اى٘قذ  ٗإشبرح صفبراد ثالس -أ

  اى٘قذ ٗإشبرح

 : ـث ف١ؼبلت اٌزجذ٠ً ١ٔخ ثذْٚ اٌٍؼت اٌٝ إػبفٟ الػت دخً إرا - 21

  دقٍق 2 ىَذح اإلٌقبف -ج                االسزجعبد -ة                    اىطزد -أ

 خبسج ِزذزشخخ أٚ ِغزمشح ٚاٌىشح اٌّشِٝ ِٕطمخ داخً ٚ٘ٛ اٌىشح اٌّشِٝ زبسط ٌّظ إرا – 22

 : ـ ث ف١ؼبلت اٌّشِٝ ِٕطمخ

  دقٍق 2 ىَذح إٌقبف –  ج            أٍزبر  7  رٍٍخ  -ة                        دزح رٍٍخ -أ

 : ـ ث ف١ؼبلت ِؼٗ ٚاٌىشح ِشِبٖ ِٕطمخِذافغ  الػت دخٛي ػٕذ- 23

  دزح رٍٍخ - ج                   ٗإّذار أٍزبر 7  رٍٍخ  -ة           أٍزبر 7  رٍٍخ - أ

 . اٌىشح رّظ عمف عبزخ اٌٍؼت ٚ٘جطذ ٚعدً ٘ذف ٌالػت اٌّشعً إسعبي س١ِخ ِٓ – 24

 جبّجٍخ ٌٗيغى اىٖذف. رٍٍخ رذزست -ج        اىٖذف ٌذزست -ة             اإلرسبه رٍٍخ رعبد  -أ

 :  ِغبفخ اٌسشح اٌش١ِخ رٕف١ز ػٕذ اٌىشح ػٓ اٌّذافؼْٛ اٌالػجْٛ ٠جزؼذ أْ ٠دت - 25

 4ً -ج                                        3ً - ة                                            ً 2 -أ

 : ٘ٛ فٟ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ أِزبس 7 س١ِخ رٕف١ز صِٓ إْ - 26

  ثبٍّخ 4 - ج                             ثبٍّخ 3 - ة                              ثبٍّخ 2 -أ

 : ٠ؼبلت ثـ  فبٔٗ إ٠مبفٗ ِذح أثٕبء اٌٍؼتعبزخ  إٌٝوشح ا١ٌذ  الػت دخٛي ػٕذ - 27

 ثبٍّخ ٍزح ٌ٘قف  -ج                          ٌسزجعذ  -ة                              ٌطزد  -أ

ٝ   اٌٍؼت ِٕطمخ ِٓ اٌّشِٝ زبسط ػٛدح إْ - 23  : ة ٠ؼبلت ثسٛصرٗ ٚاٌىشح ِشِبٖ ِٕطمخ إٌ

 ٗإّذار دزح رٍٍخ  -ج                أٍزبر 7  رٍٍخ  -ة                                دزح رٍٍخ – أ

 رظٕغ وشح ا١ٌذ ِٓ اٌدٍذ أٚ ِبدح طٕبػ١خ ، ِغزذ٠شح اٌشىً ٚال ٠ىْٛ عطسٙب اٌخبسخٟ  -26

 ّبعٌ ٗغٍز الٍع .  -خشِ ٗالٍع  .                     ج  -ةالٍع اٗ أٍيس .                     -أ   

 عٕخ فّب فٛق( ٘ٛ: 16اْ ل١بط ِس١ؾ وشح ا١ٌذ ٌفئخ اٌشجبة ٚاٌشخبي ) -31

 سٌ( .62-س61ٌ) -سٌ(.                       ج61-س58ٌ) -سٌ( .                ة58-س56ٌ) -أ   

 ٚاٌشبثبد ٘ٛ :اْ ل١بط ِس١ؾ وشح ا١ٌذ ٌفئخ إٌغبء  -31

 سٌ( .54-س52ٌ) -سٌ(.                       ج56-س54ٌ) -سٌ( .                ة58-س56ٌ) -أ   

 عٕخ (٘ٛ: 12-3عٕخ( ٚاألشجبي ) 14-3اْ ل١بط ِس١ؾ وشح ا١ٌذ ٌفئخ إٌبشئ١ٓ ) -32

 سٌ( .54-س52ٌ) -سٌ(.                       ج52-س51ٌ) -سٌ( .                ة51-س48ٌ) -أ   

  ٟ٘ : اٌّشِٝ خؾ ٚث١ٓ  اٌّشِٝ ٌسبسط اٌّم١ذ خؾاٌّغبفخ ث١ٓ اٌ – 33



 

 

  ً 4 -  ج                                  ً 5 - ة                                           ً 3 - أ

  . اٌسىُ لشاس ػٍٝ ٚاػزشع اٌٍؼت عبزخ ِٓ خشج ، ِغزجؼذ الػت – 34

   ثبإلٌقبف اىَذرة ٌعبقت -ج         ىٔ عق٘ثخ دقٍقخ 2 العت ٌ٘قف -ة      اىسبدخ ٍِ ٌطزد -أ

 : ـ ث اٌٍؼت خبسج أٚ داخً ِٓ اٌدغ١ُ اٌش٠بػٟ غ١ش بٌغٍٛنث اٌالػت أٚ أداسٞ اٌفش٠ك ٠ؼبلت – 35

 االسزجعبد – ج                               دقٍقخ 2 ىَذح اإلٌقبف – ة                         اإلّذار – أ

 : ثم١بط  إٌّزظف خؾ ػٓ فش٠ك ثىً اٌخبص اٌزجذ٠ً خؾ اٌّغبفخ ث١ٓ ىْٛر – 36

  ً 5 – ج                          ً 5.4 – ة                               ً 4 – أ

 اٌّشِٝ ِٕطمخ خؾ لذ١ِٗ ثئزذٜ الِظ اٌّشِٝ س١ِخ اٌّشِٝ زبسط أداء زبٌخ فٟ – 37

 :١زخز لشاس اٌسىُ ثـ ف

  اىيعت ٌسزَز – ج . اىخصٌ  ىيفزٌق دزح رٍٍخ رذزست–  ة . صفبرح ثعذ اىَزٍى رٍٍخ رعبد – أ

 إٌّطمخ داخً إٌٝ اٌّشِٝ زبسط ٚعسجٙب ، اٌّشِٝ ِٕطمخ خبسج ِغزمشح اٌىشح وبٔذ إرا – 33

 : ة ف١ؼبلت

 .اىيعت ٌسزَز -ج            . ضذٓ دزح رٍٍخ – ة .                   ضذٓ أٍزبر 7  رٍٍخ -أ

 : ٌظبٌر ٠غدً اٌٙذف، اٌّشِٝ زبسط ٔفز٘ب ، اِزبس 7 س١ِخ ذِٕس – 36

  اىَزٍى ىذبرس -ج                َذرةاى ٌخزبرٓ اىالعجٍِ أدذ -ة             اىفزٌق ىزئٍس -أ

 خظّٗ :  ٌفش٠ك ٘ذف ٌزغد١ً ٚاػسخ فشطخدخٛي اٌّذسة ٌغبزخ اٌٍؼت ِٕٚغ  – 41

 العت إٌقبفٗ أٍزبر 7 رٍٍخ – ج      ضذ فزٌقٔ أٍزبر 7 رٍٍخ – ةضذ فزٌقٔ .        دزح رٍٍخ – أ 

 دقٍقخ 2ٔفزٌق ٍِ

 ِٕطمخ خبسج ارجؼٙب ،ثُ اٌّشِٝ ِٕطمخ خبسج اٌىشح ٚخشخذ اٌّشِٝ س١ِخ اٌّشِٝ زبسط ٔفز – 41

 .ثب١ٔخ ِشحٌٚؼجٙب  اٌّشِٝ

  ضذٓ ٗإّذار أٍزبر 7  رٍٍخ – ج      ضذٓ دزح رٍٍخ – ة     ضذٓ ٗإّذار دزح رٍٍخ – أ

 ِٓ زبٌخ اداء اٌش١ِخ اٌدبٔج١خ ِجبششح : اٌخظُ ِشِٝ فٟ ٘ذفب الػت عدً– 42

 .اىالعت ضذ دزح رٍٍخ – ج           اىٖذف ٌسجو – ة             اىزٍٍخ رعبد – أ

 ٌٍخشٚج ٌفش٠مٗ اٌخبطخ إٌّطمخ ِٓ ٠خشج ٌُ خشٚخٗ ٚػٕذ دل١مخ 2 ٌّذح الػت أٚلف – 43

 . ٚاٌزجذ٠ً

  اىثبًّ ثبإلٌقبف ٌعبقت – ج    اىثبًّ ثبإلٌقبف ٌٗعبقت ٌْذر – ة      ثبالسزجعبد ٌعبقت – أ

 :اٌّجبساح ثذا٠خ ِجبششح فٟ اٌخظُ ِشِٝ فٟ ٘ذفب اإلسعبي ٌش١ِخ إٌّفز اٌالػت عدً – 44

 اىٖذف ٌذزست – ج      اإلرسبه رٍٍخ ٗرعبد اىٖذف ٌذزست ال -ة     اىٖذف ٌذزست ال – أ

 . اٌّشِٝ ٚدخٍذ فش٠مٗ ٘ذف إٌٝ اٌىشح أػبد اٌّذافغ اٌالػت – 45



 

 

  اىٖذف ٌذزست – ج        دزح ثزٍٍخ ٌٗعبقت اىٖذف ٌذزست ال – ة    اىٖذف ٌذزست ال – أ

 اْ زدُ ػ١ْٛ شجىخ ِشِٝ وشح ا١ٌذ ٘ٛ : -46

 سٌ.11 × 11  -سٌ .                          ج ×8 × 8 -ة                   سٌ .          5 ×5-أ

 ٘زا ِٓ ٘ذفب ٚعدً اٌخؾ ػٍٝ ٚاألخشٜ اٌٍّؼت داخً ٚازذح ٚلذ١ِٗ خبٔج١خ س١ِخ ٔفز الػت – 47

 : اٌٛع

  ضذٓ دزح رٍٍخ ٗرَْخ ٌْذر – ج        اىٖذف ٌذزست – ة                 اىجبّجٍخ اىزٍٍخ رعبد – أ

 : وُ زبٌخ رجذ٠ً ِغّٛذ ثٙب ٌٍفش٠ك اٌٛازذ اثٕبء اٌّجبساح -43

 اىزجذٌو ٍفز٘ح -ج                    رجذٌالد 2 -ةرجذٌالد                             4 -أ

 رٍؼت ِجبساح وشح ا١ٌذ ث١ٓ فش٠م١ٓ ٚػذد أشٛاؽٙب  ٟ٘ : -46

 أرثعخ أش٘اط -ثالس أش٘اط                 ج       -ة    ش٘طٍِ                          -أ

   عٕخ فّب فٛق ٘ٛ :   16اْ صِٓ اٌشٛؽ اٌٛازذ ٌّجبساح وشح ا١ٌذ  ٌفئخ    -51

 دقٍقخ . 21  -دقٍقخ .                      ج 31  -دقٍقخ .                               ة  25 -أ     

 .اٌٙذف ٚدخٍذ ِشِبٖ إٌٝ ثٍؼجٙب ٌٙب إٌّفز اٌالػت ٚلبَ ٌٍفش٠ك زشح س١ِخ اٌسىُ ِٕر – 51

 اىٖذف ٌذزست – ج             إّذار ىٔ ٌٗعطى اىٖذف ٌيغى – ة                    اىزٍٍخ رعبد – أ

 : إػبفٟ الػت ثؤٔٗ ٚاٌسىُ اٌّغدً اوزشف رٌه ثؼذ ، ٘ذفب ٚعدً اٌٍّؼت دخً إػبفٟ الػت – 52

 . دقٍقخ 2 اىالعت ٌٗ٘قف اىٖذف ٌذزست ال – ة. اىٖذف ٌذزست ٗال اىيعت ٍِ ٌطزد – أ

 . اىٖذف ٌٗذزست اىالعت ٌسزجعذ– ج

 . اٌٍؼت فٟ ِشح ِٓ أوثش اٌغٍجٟ اٌٍؼت أفشادٖ اسرىت فش٠ك – 53

   ٍزح مو فًعئٍ  دزح رٍٍخ رَْخ – ج . اىالعجٍِ أدذ ٌطزد – ة . اىالعجٍِ ألدذ إٌقبف ٌَْخ – أ

 . اٌٙذف ٚرذخً اٌالػت ثشوجخ ٚرظطذَ ٌزؼٛد اٌسبسط طذ٘ب ، اٌّشِٝ إٌٝ اٌىشح عذد الػت – 54

 اىٖذف ٌذزست – ج دزح رٍٍخ ضذٓ ٗرَْخ ٌذزست ال – ة اىٖذف ٌذزست ال – أ

 . اٌٍؼت عبزخ إٌٝ ثبٌذخٛي ٚاإلداس١٠ٓ ٚاٌّٛلف١١ٓ االزز١بؽ ٌالػج١ٓ ٠غّر ِزٝ – 55

 ثذىل ٗاىَؤقذ اىَسجو ٌسَخ أُ ثعذ – ة اىالعجٍِ أدذ ٌصبة عْذٍب – أ

 ثذىل اىذنٌ ٌسَخ أُ ٗثعذ ىيفزٌق اىَسزقطع اى٘قذ أثْبء – ج

 . اعزمشد ٌُٚ رذخً اٌّشِٝ  ، ِشِبِٖٕطمخ   إٌٝ أػبد اٌىشح  الػت – 56

 رٍٍخ دزح ٗاسزجعبد . – ج     إّذار ٗرٍٍخ دزح  – ة     رٍٍخ دزح – أ

 .ثُ اسرذد ا١ٌٗ ٚعدً ٘ذف  اٌسىُ الِغذ أٔٙب إال ثبردبٖ اٌٙذفاٌىشح سِٝ الػت –  57

  اىٖذف ٌذزست– ج. اىالعت ٌٗ٘قف اىٖذف ٌيغى – ة . اىٖذف ٌٗيغى دزح رٍٍخ ضذٓ رَْخ – أ



 

 

 : اٌّجبساح فٟ اٌٛازذ  ٌٍفش٠ك اٌّغزمطؼخ األٚلبد ػذد ِب – 53

  ثالثخ -ج                           اثْبُ – ة                           ٗادذ -أ

ارا ارخز الػت ِٓ اٌفش٠ك اٌسبئض ػٍٝ اٌىشح ِٛلؼب خبسج اٌغبزخ ٌُٚ ٠ّزثً الشبسح اٌسىُ ثذخٛي  -56

 اٌغبزخ فبٔٗ ٠سظً ػٍٝ :

 رٍٍخ دزح ٗاّذار . -رٍٍخ دزح .                     ج -دقٍقخ . ح                ة 2إٌقبف ٍذح  -أ   

 ؼشاػٟ ثؼذ لشاس اٌسىُ ثٛخٛد خطؤ ف١ؼبلت ثـ :ل١بَ الػت ثشِٟ اٌىشح ثؼ١ذا  ثؤعٍٛة اعز -61

 إّذار – ج                   اسزجعبد -ة                     دقٍقخ 2 ىَذح إٌقبف - أ

 : ٘ذفٗ فٟ اٌىشح ٚدخٍذ رٕف١ز٘ب فٟ اٌّشِٝ زبسط اسرجه ِشِٝ س١ِخ ِٓ -61

  .اىٖذف ٌذزست ال – ج   اىزٍٍخ ٗرعبد اىٖذف ٌذزست ال - ة   ٕذف ٌذزست – أ

 . اٌٙذف ٚدخٍذ اٌّجبساح زىُ اٌىشح الِغذٚ زشح س١ِخ الػت ٠ؤدٞ  – 62

  . ّفسٔ ىيفزٌق اىذزح اىزٍٍخ رعبد – ج      . اىٖذف ٌذزست ال – ة . اىٖذف ٌذزست – أ

 .:اٌزٛاٌٟ ػٍٝزذ اٌفش٠م١ٓ ا ِٓ ٌٍؼت ِؤ١ٍ٘ٓ غ١ش اثٕبْ الػجبْ دخً – 63

  . فقظ األٗه اىالعت ٌسزجعذ – ج. فقظ األٗه اىالعت ٌ٘قف – ة . اىيعت ٍِ اىالعجبُ ٌسزجعذ – أ

 . ٘ذفب ٚعدً اٌٙدَٛ الػجٟ أزذ اٌزمطٙب ، اٌّشِٝ ِٕطمخ داخً ِغزمشح اٌىشح – 64

 .اىالعت ٌٗ٘قف اىٖذف ٌيغى – ج     .رٍٍخ ٍزٍى – ة         . اىٖذف ٌذزست – أ

 . اٌزٛاٌٟ ػٍٝ اٌغبزخ داخً إٌٝ ٌٍؼت ِؤ٘الْ إػبف١بْ الػجبْ دخً – 65

 . فقظ األٗه اىالعت ٘قفٌ – ج .                   ٌسزجعذاُ – ة                    . ٌ٘قفبُ – أ

 . إ٠مبفٗ صِٓ ٠سزغت ِزٝ ، دل١مخ 2 ٌّذح إ٠مبف اٌالػج١ٓ أزذ ػذ أززغت – 66

 . ثبإلٌقبف اىذنٌ ٌصفز عْذٍب – ة                   . اىيعت سبدخ رزمخ عْذ – أ

 . اىَجبراح السزئْبف اىذنٌ ٌصفز ثعذٍب _ ج

 . اٌخظُ ِشِٝ فٟ ٘ذفب اٌّشِٝ زبسط عدً ِشِٝ س١ِخ ِٓ – 67

 . اىٖذف ٌذزست– ج  . اىٖذف ٌذزست ٗال اىَزٍى رٍٍخ رعبد – ة  . اىٖذف ٌذزست ال – أ

 . اٌزسى١ُ فٟ االعزّشاس ِٓ ِٕؼزٗ شذ٠ذح إطبثخ اٌّجبساح أثٕبء اٌسىبَ أزذ أط١ت – 63

  .ٍٔذي ٌذو اىَجبراح ٍؤقذ– ج      .ٗدذٓ اىَجبراح ٌنَو اَخز اىذنٌ – ة .    اىَجبراح ؤجور – أ

 
 


