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قياس التحصيل المعرفي لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في مادة المصارعة
*م .م معتز علي عبد الصاحب

أ .د احمد فرحان علي

تاريخ االستالم2022/08/06 :

أ .د حيدر جمعة عصري

تاريخ القبول2022/08/26 :

المستخلص
يهدف البحث الى بناء اختبار التحصيي المعرفي في ماد المصيارعة لالتعرف على فاعلية تيبي
التحصيي المعرفي في بعض مسياا المصيارعة لليال  .تحدد مجتمع البحث من طال المرحلة الثالثة
في كلية التربية البدنية لعلوم الرياضية جامعة باب للعام الدراسيي  )2022-2021لقد تاون من )153
طالب .بلغت عينة التجربة االسييتيالعية  )10طال  ،لعينة بناء اختبار التحصييي المعرفي على )90
طياليب .لمن االسييييتنتياجيا التي خرا بهيا البحيث ي ان فقرا اختبيار التحصيييييي المعرفي في مياد
المصييارعة ليال المرحلة الثالثة كلية التربية البدنية لعلوم الرياضيية – جامعة باب  ,ظهور نتائج جيد
في التحصيي المعرفي في ماد المصيارعة ليال المرحلة الثالثة .لمن التوصييا التي خرا بها البحث
ي اعتماد اختبار التحصييي المعرفي الذي اعده الباحثون في ذه الدراسيية ،لضييرلر اخضييا اليلبة
لالختبارا التقويمية البنائية بشا مستمر.
الكلمات المفتاحية :التحصيل المعرفي ،المصارعة ،المرحلة الثالثة.

*مدرس مساعد ،معتز علي عبد الصاحب ،كلية التربية البدنية لعلوم الرياضة ،جامعة باب  ،العراق.
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Abstract
The research aims to develop a cognitive performance test in wrestling and
to determine the effectiveness of applying cognitive performance in some
wrestling holds for students. The research community was determined from the
third stage students in the College of Physical Education and Sports Sciences,
University of Babylon for the academic year (2021-2022), and it might be (153)
students. The sample size for the exploratory experiment was ten students, and
the sample size for building the cognitive achievement test was ninety students.
Among the findings of the study are the paragraphs of the cognitive achievement
test in wrestling for students in the third stage of the College of Physical
Education and Sports Sciences - University of Babylon, as well as the emergence
of good results in the cognitive achievement in wrestling for students in the third
stage. Recommendations that have emerged from the research include the
adoption of the cognitive achievement test created by the researchers in this study
and the need to effectively subject students to constructive assessment tests.
Keywords: cognitive performance, wrestling, third stage.

: التعريف بالبحث1
: مقدمة البحث واهميته1-1
ان التدريس علم قائم على مجموعة من االسيييس العلمية لالدراسيييا لالبحوج في مجال التربية لبذل ال
يقتصير على اعياء المعلوما لليال ب انه يتعدا ذل الى البحث عن بعض التغيرا التعليمية االخرى
 لالتأكيد على الجانب المعرفي لما له من،لاتخاذ منهج عم لتحقي ا داف موسيعه تشيم المواد التعليمية
ا ميية في التعلم لتتجلى ا ميية البحيث في تقيديم خيدمية ليلبية المرحلية الثيالثية في مياد المصيييييارعية على
المسييتوى الميلو من خالل تعليمهم للما للمصييارعة من خصييوصييية في االداء كون درس المصييارعة
يدرس في المرحلة الثالثة اذ تعتمد اسيتراتيجية التدريس المتبعة في الوقت الذي يسيتغرقه المتلقي في التعلم
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لدرجة الصيييعوبة في الماد التعليمية التي يراب المتعلم البدا منها بحسيييب مسيييتوى تعليمة لإتقانه لتل
الماد المقدمة.
 2-1مشكلة البحث:
تعد المصيارعة احدى المواد الدراسيية االسياسيية للمرحلة الثالثة في كليا التربية البدنية لعلوم الرياضية،
لتنو مفرداتها من حيث كونها تحتوي على القانون لالتاريخ لبعض المسييياا البسييييية لاخرى مركبة
لالمعقد في بعض االحيان في ماد المصييييارعة ،لمن خالل خبر الباحثون كونهم من تدريسيييييي الماد
الحظ ضييييع من قبي اليال في الجيانيب المعرفي ،ليذا ارتيأ البياحثون الى التيأكييد على الجيانيب المعرفي
التي تضيمن لصيول المعلوما لتفاصييلها بشيا افض الى اليال  ،لتامن مشالة البحث في االجابة عن
التسييييا ل :االختبيارا المعرفيية تأثير ايجيابي ام سييييلبي في التحصيييي ي المعرفي لليال لمسييييايا
المصارعة؟
للمعارف لالمعلوما المعرفية عن لعبة المصارعة عالقة بتعليم مساا المصارعة؟
 3-1هدف البحث:
بناء اختبار التحصي المعرفي ليال كلية التربية البدنية لعلوم الرياضة في ماد المصارعة.
 2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:
استخدم المنهج الوصفي لمالئمته طبيعة اجراءا البحث.
 2-2مجتمع البحث وعيناته:
تحدد مجتمع البحث بيال المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية لعلوم الرياضة جامعه باب للعام
الدراسي  )2022-2021لالبالغ عدد م  )153طالب.
اما عينات البحث فقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة وكاالتي:
عينة التجربة االستيالعية اشتملت على  )10طال
عينة بناء اختبار التحصي المعرفي اشتملت على  )90طالب.
 3-2اجراءات بناء اختبار التحصيل المعرفي:
لغرض قياس التحصي المعرفي لدى طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية لعلوم الرياضة في
جامعة باب لماد المصارعة تيلب ذل القيام ببناء اختبار تحصيلي للاش عن الجوانب المعرفية لالتي
يمتلاها ك طالب من افراد العينة لف مراح لخيوا .
 4-2تحديد المادة العلمية:
حدد الماد العلمية التي تدرس في الاورس الدراسي االلل لبعد اطالعها على المقررا الدراسية تم
االعتماد في تحديد بعض المهارا االساسية على مفردا الماد .
 .1مساة الرمي بحجز الراس لالذرا .
 .2مساا الرمي الخي ).
 .3مساة الحمال.
 .4ميهيار اليتيدليير بيمسي اليجيذ اليرلل) مين لضع اليجليوس.
 5-2اعداد الخارطة االختبارية (جدول المواصفات):
تعد جدالل المواصييفا من المتيلبا الرئيسييية في اعداد االختبارا التحصيييلية النها تضييمن
توزيع اسئلة االختبار على المفهوما االساسية للماد لعلى اال داف السلوكية التي يسعى االختبار لقياسه
ا ميية ك منهيا كميا ان لجيدلل المواصييييفيا فوائد كبير ا مهيا انه يعيي للمياد الدراسيييييية لزنهيا الحقيقي
ليسيييياعيد على قيياس ا يدافهيا السييييلوكيية العجيلي لاخرلن ،)2002،63،لقيد اعيد الخيارطية االختبيارية
الجدلل لمحتوى الماد الدراسيية لللمسيتويا السيتة) لتصيني بلوم  )bloomالمعرفية ،لتم تحديد نسيبة
ا مية المحتوى لا موضييو في الماد الدراسييية لالذي يتوق على عدد سيياعا التدريس التي يتيلبها
المحتوى الدراسي لالجدلل  )1يبين ذل .
جدول ()1
الخارطة االختبارية (جدول المواصفات)
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 6-2صياغة اسئلة االختبار:
تم صيييييااة  )40سييييمال معني بقياس المسييييتويا السييييتة من تصييييني بلوم ) )bloomل ي
المعرفية،الفهم،التيبي ،التحليي ،التركييب،التقويم) من نو االختبيارا الموضييييوعيية ل ي مجموعية من
االختيار من متعدد لقد فضي ذا النو من االسيئلة الموضيوعية النها تمتاز بالشيمولية لاختصيار للوقت
لالجهيد كميا انهيا تغيي مسيييياحية كبير من محتوى المياد اليدراسيييييية لتقلي من اثر التخمين عنيد اليياليب
المختبر فضال عن انها تاون اكثر صدقا لثباتا لادراجها في استمار استبيان لبيان صالحيتها في قياس ما
لضييييعت من اجله لبعد جمع االسييييتمارا لتفريغ بياناتها لمعالجتها احصييييائيا بأسييييتخدام اختبار كا)2
لاظهر النتائج ان معظم اسييييئلة االختبار التحصيييييلي كانت فيها قيم كا )2المحسييييوبة اكبر من قيمتها
الجدللية البالغة  )3.84عند مستوى داللة  )0,05لبدرجة حرية .)1
 7-2اعداد تعليمات االختبار:
من اج ان تاتم الصيور االللية لالختبار حتى يتم اسيتيالعه على مجموعة من اليال  ،لضيعت
عد تعليما تبين لهم طريقة االجابة لالوقت المخصص لالجابة ل ي كاالتي-:
 -1كتابة اسم لشعبت في لرقة االجابة
 -2امام اربعة) اختيارا لا اسئلة الميلو اختيار االجابة الصحيحة
 -3االجابة عن جميع االسئلة مع ضرلر عدم ىاالستعانة بزمي .
 -4لقت االجابة على االسئلة  )25-20دقيقة.
 8-2التجربة االستطالعية:
الغرض منها معرفة لضيييوال االسيييئلة لالتعليما من قب عينة البحث فضيييال عن معرفة الوقت
الالزم لالجابة على اسيئلة االختبار لالتعرف على الصيعوبا التي قد تواجه الباحثون ،لاسيتيلع االختبار
في يوم االربعاء المواف  )2021-10-13في تمام السياعة الثامنة لالنصي صيباحا على عينة ماونة من
 )10طال تم اختيار م بيريقة المعاينة العشيوائية البسييية من عناصير مجتمع البحث لمن خارا عينة
البحث االسيياسييية لقد تبين من خالل التجربة االسييتيالعية ان اسييئلة االختبار لتعليماته كانت لاضييحة
لالفراد المختبرين لان الوقت المستغرق لالجابة عن االسئلة من  )25-20دقيقة.
 9-2تطبيق االختبار على عينة البناء:
بعد اسيييتامال االجراءا التي تم القيام بتيبي اختبار التحصيييي المعرفي في ماد المصيييارعة
الماون من  )40فقر ً على افراد عينية البنياء البيالغ مجموعهم  )90طياليب ،في يوم االحيد المواف -17
 ،(2021-10لبعد االنتهاء من تيبي االختبار ،لجمعت االسيتمارا الخاصية بأفراد العينة تمهيدا لتحلي
البيانا احصائيا لالاش عن كفاء االسئلة من خالل التحلي االحصائي لا سمال.

 10-2تصحيح االختبار:
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ان عملية تصييحيا االختبار تتم بوضييع درجة مناسييبة لا سييمال حسييب اجابة المختبر من خالل
مفتاال تصيييحيا معد لهذا الغرض لالذي و"االدا التي ياشي ي بها الفاحص عن االجابا التي تدل على
لجود النتيجة التي تقاس" ،حيث ياون االختبار من  )40سيمال إذ خصيصيت درجة لاحد ) للسيمال الذي
تاون اجابته صييحيحة ل صييفر) للسييمال الذي تاون اجابته اير صييحيحة ،لاالسييئلة جميعها اختيار من
متعدد.
 11-2التحليل االحصائي ألسئلة االختبار:
تعتميد جود االختبيارا على االسييييئلية التي تتيأل منهيا فمن الضييييرلري ان تحلي كي االسييييئلية
لياشيي عن كفاءتها لان تبقى االسييئلة التي تتالئم مع االسييس المنيقية التي بينت من اجلها ،ل ناك عد
اسياليب لتحلي اسيئلة االختبارا التحصييلية منها الاشي عن مسيتوى سيهولة لصيعوبة االسيئلة لاسيتخراا
معام تمييز االسيئلة القدر التمييزية لالسيئلة) "ل وقدر االسيئلة على تمييز الفرلق الفردية بين اليال
المختبرين"  ،لقد اسييتخدم التحلي االحصييائي لالسييئلة االختبار التحصيييلي اسييلو الاشي عن مسييتوى
سيهولة لصيعوبة اسيئلة االختبار لاسيتخرجت معام تمييز االسيئلة من اج تحسيين االختبار لمعرفة مدى
صييالحيته للتيبي لالاشي عن المسييتويا المعرفية لمحتوى الماد الدراسييية ،لالج ذل بعد تصييحيا
اجابا اليال العينة لالبالغ عدد  )40طالب لترتيب درجاتهم بشييا متسييلسيي تنازلي من اعلى درجة
الى ادنى درجة .
تم اخيذ مجموعتين من اليدرجيا تمثي االللى االفراد اليذين حصييييلوا على اعلى اليدرجيا لالثيانيية
تمث الذين حصلوا على ادنى الدرجا في ك سمال.
تم اخذ نسيبة  )%27من الدرجا العليا لالدنيا ل ذه النسيبة تمث افضي نسيبة يمان اخذ ا النها
تقدم لنا مجموعتين بأقصيييى ما يمان من حجم التمايز ،لبعد اتبا الخيوا تم تحلي اسيييئلة االختبار عن
طري :
اوال:حساب معامل سهولة وصعوبة االسئلة:
يفيد اسييتخراا معام سييهولة لصييعوبة السييمال في ايضيياال مدى سييهولة الصييعوبة السييمال في
االختبيار ل وعبيار عن النسييييبية المئويية من المختبرين اليذين اجيابوا اجيابيا خياطئية على االجيابيا الاليية
على السييمال ،لقد حسييبت صييعوبة لسييهولة ك سييمال للجد انها تترالال صييعوبة لسييهولة االسييئلة بين
 )%80-%20أي كلما اقتر مستوى السهولة لالصعوبة من .)%65
ثانيا :القدرة التمييزية لألسئلة:
يقصيييد بمعام التمييز قدر السيييمال على التمييز بين الفرلق الفردية لليلبة المختبرين أي الذين
يعرفون االجابة الصحيحة لالذين ال يعرفون االجابة الصحيحة ،لقد حسبت القدر التمييزية السئلة اختبار
التحصيي  ،لبهذا تعد اسيئلة االختبار التحصييلي ذا قدر تميزية جيد جدا لصيالحة للتيبي لفقا لمحاا
ايبي لالذي يشير الى ان االسئلة التي تاون قدرتها التميزية  )%40فأنها تتميز بقدر تميزية جيد .
ثالثا :عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس (االتساق الداخلي):
تم اسييتخراا معام التمييز ذا بأسييتخدام معام ارتباط بيرسييون بين درجا افراد العينة على
ك فقر لبين درجاتهم الالية على المقياس السييتخراا العالقة االرتباطية بين درجا الفقرا مع الدرجة
الاليية للمقيياس بياالعتمياد على بييانيا العينية التي اسييييتخيدميت في حسييييا القو التمييزيية للفقرا  ،لتبين
نتائج معام االرتباط ،للمعرفة داللتها االحصييائية قورنت مع قيم معام االرتباط الجدللية عند مسييتوى
داللة  )0.05لفي ضييييوء ذا المعيار كانت جميع الفقرا دالة عند درجة حرية  )89لبمسييييتوى داللة
.)0.05
 12-2األسس العلمية الختبار التحصيل المعرفي:
ناك شييييرلط تتيلبها عملية بناء االختبارا لالمقاييس تلعب دلرا ً كبيرا ً في تأكيد سييييالمة لعلمية ذل
البناء ،ليعد صدق أدا القياس لثباتها لموضوعيتها من ا م تل الشرلط لفيما يلي توضيا لها:
اوالا :الصدق:
الصيدق شيرط أسياس لتحقي صيالحية االختبار ألاالختبار الاتابي لال شي في ان االختبار الذي
ياون صيييالحا ً لمجال معين ياون صيييادقا ً لذل المجال اما إذا اسيييتعم لغرض اخر اير الذي لضيييع من
اجله،ليتم تحديد الصييدق الظا ري لالختبار باعتماد اراء المختصييين لالخبراء .ليمان اسييتعمال النسييب
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المئوية – التي تعاس اتفاق أرائهم حول ذه الفقر ألتل في ايجاد الصييييدق الظا ري ألاسييييتعمال مربع
كأ) في ذل .
لقد تحق ذا النو من الصييييدق عندما عرض االختبار على  )15من المختصييييين في ميدان
البحث لتحديد صالحية فقراته لتمث المجاال لالفئا التي تنتمي اليها.
اما صييدق المحتوى فيقصييد به فحص محتوى االختبار فحص يا ً دقيقا ً منتظما ً لغرض تحديد ما إذا
كان يشيييتم على عينة ممثلة لميدان الموضيييو الدراسيييي الذي يقيسيييه اي تحلي مواد االختبار لفقراته
لتحديد الوظائ لالجوانب لالمستويا المتمثلة فيه لنسبة ك منها.
ثانيا ا :الثبات:
للتحق من ثبيا اختبيار التحصيييي ي المعرفي ،لبنياء على ذلي تم ايجياد معيامي ثبيا االختبيار عن
طري استخدام طريقتي التجزئة النصفية لطريقة كيودر -ريتشاردسون.
 -1طريقة التجزئة النصفية:
قيد يصييييعيب ان ييب اختبيارين متايافئين على االفراد المختبرين القيد يتعيذر علييه فحص المختبرين
مرتين باالختبار نفسيه لذا اسيتخدم طريقة االنصياف بحيث يعيى االختبار كامال ثم يقسيم عند التصيحيا الى
قسيمين متسياليين بحيث يتحق تسيالي ك من المتوسييا لاالنحرافا المعيارية في كال النصيفين ليتم
تقسييم الفقرا الى فقرا زلجية لفقرا فردية لتجمع درجا ك قسيم على حده فتصيبا لنا درجتان لا
مختبر كوافحية )87 ،2005 ،لقيد اعتميد طريقية االرقيام الفرديية لالزلجيية في تقسيييييم فقرا اختبيار
التحصييي المعرفي ال  )40فقر  ،لتم حسييا معام ارتباط بيرسييون) بين انصيياف االختبار معام
ثبا التجزئة) التي اظهر ان قيمة معام ارتباط نصييفي االختبار قد بلغت  )0.863لبما ان ذه القيمة
تمث ثبا نصييفي نص ي االختبار لذل اسييتخدمت معادلة سييبيرمان – برلان) للتعدي لاسييتخراا قيمة
ثبا االختبار كاملة بعد تيبي معادلة التصحيا لالحصول على درجة ثبا االختبار اذ بلغت قيمة معام
الثبا لالختبار التحصيلي  )0.926مما يمكد تمتع االختبار بدرجة عالية من الثبا .
 -2طريقة كيودر – ريتشاردسون:
اسيتخدمت طريقة كيودر – ريتشياردسيون) إليجاد الثبا في االختبار التحصييلي ل ي طريقة تسيتخدم
عندما تاون بدائ االجابة ثنائية لالتي تتيلب معرفة نسييبة االجابا الصييحيحة على ك سييمال من اسييئلة
االختبار بمعنى ان معادلة كيودر – ريتشياردسيون) تتيلب معلوما عن صيعوبة ك سيمال في االختبار
للذل فأنها تصيلا مع االختبارا التحصييلية بحيث تاون االجابة عن السيمال اما صحيحة الاير صحيحة
لبالتالي نأخذ التباين عن ك سمال لقد بلغ معام ثبا االختبار التحصيلي عند استخدام معادلة كيودر –
ريتشاردسون)  )0.935ل ومعام ثبا عال لموثوق به.
 -3عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
1-3عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في التحصيل المعرفي:
جدول ()2
التقديرات االحصائية الختبار التحصيل المعرفي في المصارعة
الخطأ
االنجراف
الوسط
التفلطح
معامل االلتواء
الوسيط
المعياري
المعياري
الحسابي
- 0.176
 0.06530
0.256
2.426
29.844
يبين الجيدلل قيم الوسييييس الحسيييييابي لاالنحراف المعيياري الختبيار التحصيييييي المعرفي لمياد
المصارعة ،اذ بلغ الوسس الحسابي بمقدار  )29.844لانحراف معياري )2.426
ان المعرفة العلمية لليال في ماد المصيارعة ،جاء درجا جيد لدل ذل على تمتع اليال
بمسييتوى معرفي لاضييا فيما يعنيه لماد المصييارعة ،مما يدل على انه يتمتعون بدرجة جيد من المعرفة
العلمية الذي ينعاس ايجابيا لرفع مسيتوا م العلمي في االب المواد الدراسيية العملية لالنظرية .إذ يمكد أن
اإلعيداد المعرفي يحيدد ميدى اكتسييييا اليياليب للمعيارف لالمعلوميا ل ي قيدرتيه على األداء العملي اليذي
يسيهم في ربس التصيورا السيمعية لالبصيرية التي اكتسيبها بالتصيورا الحركية" .إذ يميد الباحثون ذه
العالقية بين المعرفية لاألداء الحركي اذ يمدي اإلعيداد المعرفي إلى إنضيييياا تفاير م لخل القيدرا لهم
إلكسييييابهم خبرا معرفيية ألاليب المواد اليدراسيييييية ل والميلوبية حييث إن الترابس بين اإلعيداد المعرفي
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لالعملي سييساعد اليلبة إلى حد كبير الكتسا قدرا فنية تمدي إلى رفع مستوى األداء المعرفي لالعملي
لديهم لكذل انجاز م بما يمثر على المسييتوى الرلحي لديهم ليعزز ثقتهم بأنفسييهم ليخل رلال المنافسيية
فيما بينهم ".
ليعزلالباحثون سييبب ذل عائد الى طريقة اختيار األسييئلة لف آلية صييحيحة لعلمية لها القدر
على أن تاون يذه األسييييئلية أي الفقرا لهيا ارتبياط لثي بياالختبيارا التي تنتمي إليهيا مميا ييدل تمان
الباحثون بالشيا الفاري السيليم ،قد اسيتخدم األسيس العلمية الصيحيحة في صييااة األسيئلة لتعني أن ك
فقر من الفقرا تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه المجال الذي تنتمي إليه.
ان الجانيييب المعرفيييي ليييه دلر فيييي إثيييار الييييال لا تميييامهم لتشيييوقهم لمييياد المصيييارعة،
لتزيييد ميين رابييتهم فييي معرفيية الميياد الدراسييية لتحضييير م لهييا ،لانييدماجهم مييع بعضييهم ،ممييا
يمدي الى زياد تحصيلهم.
ً
ان الجانيييب المعرفيييي لفييير للييييال فرصيييا الكتشييياف قيييدراتهم لاماانيييياتهم لميييا يمتلايييوه مييين
معلومييا حييول الييدرس ،لكييذل لفيير فرصييا ً لجميييع اليييال ألاالييبهم فييي الوصييول إلييى مرحليية
جيييد ليمكييد "إن األ ييداف المهارييية تييرتبس باأل ييداف المعرفييية الن العالقيية بينهييا عالقيية لثيقيية،
لان األداء الحركي ونتاا التفاع المتاام بين الجانب المعرفي لالجانب المهاري.
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-5االستنتاجات:
• تم بناء اختبار التحصي المعرفي في ماد المصارعة لها دلر كبير في ااناء الماد النظرية.
• ان فقرا اختبيار التحصيييي ي المعرفي في مياد المصييييارعية ليال المرحلية الثيالثية كليية التربيية
البدنية لعلوم الرياضة – جامعة باب .
• ظهور نتائج جيد في التحصي المعرفي في ماد المصارعة ليال المرحلة الثالثة.
 2-5التوصيات:
• اعتماد اختبار التحصي المعرفي الذي اعده الباحثون في ذه الدراسة.
• ضرلر اخضا اليلبة لالختبارا التقويمية البنائية بشا مستمر.
• اجراء دراسا مشابهة للدراسة الحالية في االلعا الفردية لالفقرية.

المصادر
 .1ابرا يم ،حسيين سيعدي ،لمصييفى ،فر اد علي :أثر اسيتخدام اسيتراتيجية خرائس المفا يم في تعلم
لاحتفاظ بعض المسياا االسياسيية بالمصيارعة الحر  ،مجلة علوم التربية الرياضيية ،المجليييييد،7
العيدد .2014 ،5
 .2الحجامي ،حسيين مناتي سياجت :القو القصيوى لعالقتها بأداء بعض مسياا الرمي الخي ) من
فوق الصدر في المصارعة الرلمانية ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجليد ،4العيدد .2011 ،4
 .3دبور ،ياسييير ،لمرسيييال ،محمد :بناء اختبار معرفي للناشيييئين بار اليد،جامعة حلوان ،الممتمر
العلمي الدللي ،القا ر .1995
 .4الزابي ،احميد محميد :علم نفس الفرلق الفرديية لتيبيقياتيه التربويية،ط ,1دمشيييي  ،دار الفار،
.2007
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 .5عباس ،عامر موسييى :أثر لسيييلة مسيياعد في تيوير األداء المهاري لمسيياة الرمي الاند ) في
المصارعة الرلمانية ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجليد  ،2العيدد .2009 ،2
 .6عبد االمير ،حميد عبيد ،لمحمدعلي ،ماجد عباس :عالقة بعض القدرا الحركية لالبدنية بنتائج
التحصي العملي لبعض مهارا الجمناست  ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجليييد ،6العيييدد ،2
.2013
 .7عبييد البصييير ،عييادل :التييدريب الرياضييي لالتااميي بييين النظرييية لالتيبييي  ،ط ،1القييا ر ،
مركز الاتا للنشر.1990 ،
 .8عبيد الحمييد ،اخالص بيا ي ،مصيييييفى حسييييين :طرق البحيث العلمي لالتحل ي االحصييييائي في
المجاال التربوية لالنفسية،ط ,1القا ر ،مركز الاتا لالنشر.2000،
 .9العجيلي ،صيباال لاخرلن  :التقويم لالقياس في التربية لعلم النفس ،النج االشيرف ،دار الضيياء
لليباعة لالنشر.2002،
 .10عالم ،صييييالال اليدين محمود :القيياس لالتقويم التربوي لالنفسييييي اسييييياسيييييياتيه لاتجيا ياتيه
المعاصر ),ط,1القا ر ،دار الفار العربي.2000،
 .11فقي ،ئالا احمد :التوتر النفسيييي لعالقته بالتحصيييي المعرفي لاالدراك القانوني لبعض المواد
القانونية لار اليد لدى طال التربية الرياضية ،مجلة علوم التربية الرياضية ،المجليييد ،7العيييدد
.2014 ،4
 .12كوافحيية ،تيسييير مفلييا :القييياس لالتقييويم لاسيياليب القييياس لالتشييخيص فييي التربييية الخاصيية،
ط ،1عمان ،دار المسير للنشر لالتوزيع لاليباعة.2005 ،

الملحق ( )1اختبار التحصيل المعرفي
السؤال االول :ضع دائر حول كلمة صا الخيا لفقا ً للعبارا الصحيحة ألالخاطئة:
السؤال
ت
تأسس االتحاد العراقي للمصارعة 1994/3/12
.1
كان العراقيين يمارسون لعبة المصارعة في بيو القو زلرخانة)
.2
كان الزاما على االنسيييان القديم ان يسيييتخدم المصيييارعة في الدفا عن نفسيية
.3
لصيد اليعام
ترجع اثار لعبة المصارعة الى حضار لادي الني
.4
التمثال الموجود في شعار االتحاد العراقي للمصارعة اكتش سنة
.5
 2900ق م
يستخدم االنسان القديم المصارعة للمنافسة لالترفية
.6
تعتبر المصارعة عند االنسان القديم مصارعة بدائية
.7
يعد لزن  54كغم من الزان الناشئين.
.8
المنيقة الحمراء ،منيقة سلبية عرضها  1.5متر.
.9
يعتبر المس البسيس لالمس المركب من اساسيا لعبة المصارعة
.10
يفوز الالعب بالتفوق الواضا بي  )8نقاط بالحر ل  )10نقاط بالرلمانية
.11
القاضي والمسملل عن قياد المبارا على البساط.
.12
ياون فارق النقاط بالفوز الفني في المصارعة الحر  9نقاط.
.13
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.14

يرمز للمالحظا السلبية برمز P

.15
.16

يعتبر الفوز الفني في المبارا بجولة لاحد
المصارعين العالمين للشبا المتقدمين ي جولة لاحد
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.17
.18
.19
.20

ان عقوبة طاقم التحايم الذين يرتابون الخيأ ي اليرد فقس
خرلا الالعب من منيقة الخير يعتبر خاسر بالمبار
يعتبر التاتي والمحتوى الرئيسي للتدريب في المصارعة
تعد المنالر التوجه المجدي لالذكي للمصار .

السؤال الثاني :ضع دائر حول االختيار الصحيا من بين االختيارا لألسئلة االتية:
االسئلة
ت
 ....... .21ومجم الخيوا الالزمة للوصول الى لضع يتمان فيه الرياضي من تحقي ا دافه.
 -1التاني  -2التاتي  -3االداء الفني)
 ....... .22ي الحركة المظللة الخادعة المرتبية بمنالر المنافس بهدف الحصول على لضع
مناسب لتيبي المساة
 -1المنالره  -2المرالاة  -3الحركا الفنية)
 .23ان .......شرط اساسي لتسهي اداء المساة الفنية
 -1ثبا التوازن  -2التوازن القل  -3الدلران)
 .24يمان لالعب التحرك الى الجها االساسية.......
 -1الثالثة  -2االربعة  -3الخمسة)
 .25ان المنالره من اساسيا لعبة المصارعة تم من خالل
 -1المس بيد لاحد  -2بالتا اليدين  -3بتغير حركة الجسم)
 .26يعتبر .......الوضع الذي يلتحم به المصارعان.
 -1لضع الحياد  -2لضع االتحام  -3لضع االستعداد)
...... .27عبار عن حركا تيب بمهار عالية لتحقي النقاط التحقي لمسة الات
 -1الحركا الفنية  -2التاني  -3التاتي )
 ......... .28يمث المرحلة االللى من لضعيا الصرا
-1القسم التحضيري  -2الجزء الرئيسي  -3الجزء الختامي)
 ......... .29ي المنيقة الالمناط التي يتركز عليها اجزاء الجسم
-1قاعد االرتااز-2نقية االرتااز  -3القاعد )
 .30الرلمانية نو من انوا المصارعة ييب فيها المساا على........
-1جميع اجزاء الجسم  -2الجزء العلوي فقس  -3الجزء السفلي فقس)
 .31ان الوضع الذي يتخذه الالعب للهرل من لمسة الات و.......
-1الجزء الختامي  -2الجسر  -3االفال )
 .32الرلل الخلفي من المسييياا الشيييائعة في لعبة المصيييارعة الحر لالرلمانية لالتي يجلس فيها
المهاجم امام المنافس لييوق.......
-1ييوق اليد لالرأس  -2خصر االعب  -3ارج العب)
 .33تعد مهار القوس من المهارا المهمة في مساا
 -1الهجوم  -2الدفا  -3الدفا لالهجوم)
 .34مساة الحمال تيب من......
-1لضع الوقوف فقس  -2االفال فقس  -3االلتحام)
 .35يمان لالعب الدللي تيبي  ..........مساه مرتبية مع بعض
)15 -3 12 -2 9 -1
 .36يمان تيبي مساة الرلل الخلفي بواسية مس
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.37
.38
.39
.40
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 -1اقدام االعب  -2خصر االعب  -3راس االعب)
 ..........ي حركه تيب بمهار عالية لتسجي النقاط.
-1الحركة الفنية  -2الجسر  -3الدلران)
تعتبر مساة الرمي الخي من فوق الصدر تمدى من لضع
 -1الوقوف فقس  -2االفال فقس  -3االثنان معا )
ان من المساا االساسية التي تستح  5نقاط ي
 -1الرلل  -2الخي  -3الحمال)
المس الجيد في المصارعة يفقد المنافس نشاطه في
 -1التمرين فقس  -2المبارا فقس  -3االثنين معا)
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