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  امللخص

ي     تخدمت             یھدف البحث ال ار اس سیة لالختب اور الرئی نس االرضي من خالل المح ة الت ي لریاض ار معرف اء اختب   بن

ر متعلمة وتم تصمیم االختبا) ٥٠(الباحثة المنھج الوصفي لمالئمتھ لطبیعة ھذه الدراسة واشتملت عینھ البحث علي عدد 

صفیة،                 ة الن ة التجزئ ات بطریق ة وثب ة الطرفی داخلي، صدق المقارن ساق ال من خالل حساب صدق المحكمین، صدق اإلت

ة       ستویات معیاری د م صعوبة وتحدی سھولھ وال ل ال اخ ومعام ا كرونب ل الف راون، معام بیرمان ب ل س ان، معام ل جتم معام

محاور و ) ٦(عرفي للمبتدئات في ریاضة التنس مكون من للدرجات وتحدید زمن االختبار وتوصلت الباحثة الي اختبار م 

  .سؤال، وتوصي الباحثة باستخدام االختبار في تقییم المستوي المعرفي للمبتدئات في التنس ) ١٠٣(



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  :    املقدمة ومشكلة البحث

صفة   ة ب داف التربوی م االھ ن اھ ة م ر المعرف تعتب

ة، ف      صفة خاص یة ب ل  عامة، والتربیة البدنیة والریاض ح

وم      المشكالت ال یمكن ان یأتي من فراغ،  بل یجب أن یق

علي اساس من المعرفة ببعض الحقائق الضروریة التي 

ي         رأه  الت ة الم د المعرف ث تع شاط ، حی وع الن دم ن تخ

  تعكس سلوك وتصرفات االفراد

ن   رة م ة كبی یة درج ة الریاض ل المعرف و تحت

للفرد األھمیة بما یترتب علیھا اكتساب السلوك الصحیح 

تیعاب     ا ازداد إس یة، وكلم ارات الریاض م المھ اء تعل أثن

رق     ي وط شاط ریاض ل ن ة لك ة الخاص ارف النظری المع

ویر مستوى         ة وتط تطبیقھا، كان المتعلم قادر علي تنمی

ستطیع   ھ ی ا أن ة، كم صي درج ي أق ارى إل االداء المھ

ھ    ن احتفاظ ول م دة أط ة م ات النظری اظ بالمعلوم االحتف

ارات   اداء المھ واء    ب ة س ھ البدنی ذلك لیاقت ة وك الحركی

  .كانت عامة او خاصة  

ن    ال م ذكر ك ث ی سانین، " حی بحي ح د ص محم

، أن المعرفة تشیر )م١٩٩٧"(وحمدي عبد المنعم أحمد 

م   ل، والحك رف والتخی شاف، والتع ي اإلدراك واالكت إل

صل   ا یح ن خاللھ ي م ر، والت یم والتفكی ذكر، والتعل والت

ي  الفرد المتعلم علي المع   ارف، فالتعلیم الناجح یعتمد عل

الكشف والتجریب، حیث أن الممارسة واإلتقان ال یأتیان 

فقط بتعلم المھارات والخطط وإنما یلزم تزوید الممارس 

ارس    شاط المم ة بالن ارف المتعلق ات والمع   .بالمعلوم

)٢٦٤-٢٦١: ١٥(  

شیر  ان " وی ود عن ولي، محم ین الخ " أم

ی  ) م١٩٩٩( ة الریاض ي أن المعرف م   إل د أھ د أح ة تع

جوانب الثقافة الریاضیة التي تراكمت خبراتھا وأدواتھا  

ونظمھا وقواعدھا عبر أالف السنین، ومن خالل خبرات 

ة      وا الریاض ب ومارس وا اللع شر أحب ن الب ین م المالی

ة             ة معرفی ارت ذات بنی ي أن ص وعمدوا الي تطویرھا ال

ة  صطلحاتھا الخاص ا وم ا ومفاھیمھ ا نظریاتھ   . لھ

)١١ :٧(  

ال   ن المج ة ع ل اھمی ي ال یق ال المعرف والمج

ل      ن نی ال م ھ أراء ك ا اجمعت علی ك م د ذل ي ویؤك الحرك

Neal)نجر )م١٩٩٢ ي ان )م١٩٩٥(Singer، وس عل

ة    ن تنمی ة ع ل أھمی ة ال یق ارات المعرفی ة للمھ التنمی

اج        و اال نت ا ھ اري م االداء المھ ة، ف ارات الحركی المھ

ین  ـل ب اون والتكام ـال الللتع ـرفي واالداء المج مع

ي ـاضي   الحرك ـال الری ي المج ـرفة ف ـا ان المع ، كم

اء     صحیح اثن سلوك ال ساب ال ـا اكت ـأسس علیھ یت

  )١١٢ :٢٣) (٨٨ :٢٢. (المنافسات

ن    ال م ق ك رج   " وتتف ع ف ین ودی ، )م١٩٨٢(إیل

سن   ریم ح د الك اف عب سید  )م١٩٩٤(وعف ى ال ، ولیل

ات   رامج   ) " م٢٠٠١(فرح ي أن تھدف ب ھ ینبغ ي أن عل

ي        ین ف داد المتعلم ي إع اب إل یة واأللع ة الریاض التربی

شمل       ي ت ددة والت ستویاتھ المتع ي بم ال المعرف المج

ویم،          ب والتق اإلدراك والفھم والتطبیق والتحلیل والتركی

ى بأصعبھا      وتبدأ ھذه األھداف بأیسرھا وأبسطھا وتنتھ

وأعقدھا، ففي المجال المعرفي نبدأ بالمعرفة ثم الفھم ثم 

ق ویم  التطبی ي التق صل إل ي أن ن ستویات( إل ر الم ، )آخ

ال       ضمن ك ق یت ة، التطبی ضمن المعرف م یت ث أن  الفھ حی

م       ة والفھ ضمن المعرف من المعرفة والفھم ، والتحلیل یت

- ٤١: ١٤(، )٣٠٥: ١٠(،) ٣٩: ٢. (والتطبیق، وھكذا

٤٢(  
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د    " یتفق كل من    د الحمی ابر عب صفاء األعسر وج

ریف   ة ش ابر، ونادی د  ،)م٢٠٠٠"(ج د الحمی ابر عب  ج

ابر  ات   )م٢٠٠١(ج صطفي الزی ي م ) م٢٠٠١(، فتح

علي اختالف المبتدئات في استجابتھم للمواقف المتغیرة 

ك   ف ذل رات ویتوق ة المثی تقبال وإدراك ومعالج ي اس وف

اح    رد، وان نج ي للف ال المعرف اد المج ا بابع ا وكیف كم

ن         ة م ا لدی ر بم د كبی ي ح ا إل ھ مرتبط ي عمل م ف المعل

صیلة م ین ح ساعدة المتعلم ي م ھ عل ة وبقدرت عرفی

ا ،   ق تكاملھ ـبر وتحقی ـة أك ة بفاعلی سـاب المعرف إلكت

شاط    ي الن ا ف ي تطبیقھ دئات عل درة المبت ذلك ق وك

  )٥٧٢ :١١) (٢٧-٢٥  :٨) (١٧-١٤ :٩.(الممارس

د     "وتري     اح أحم د الفت ھ  )م٢٠١١"(والء عب ، ان

ار     ة یجب تقدیم المعلومات والمعارف األساسیة عن المھ

ات        للمتعلم علي نحو جید حیث انھ غالبا ما تسمو العملی

ارف         إن المع ذلك ف ي ، ل تعلم الحرك ة ال المعرفیة في بدای

ا        ون لھ والمعلومات المرتبطة بنوع النشاط الریاضي یك

ة     صورات الالزم ة الت ساب المبتدئ ي إك ابي ف أثیر إیج ت

ول         ار أنسب الحل وتحلیل المواقف المختلفة للعب واختی

  )١٧٤: ٢٠.(ة لمواجھة ھذه المواقف الالزم

د  وتیرت  " یؤك اول ب  "   Paul Boetertب

سیة  )   م٢٠٠١( ة تناف أي ریاض نس ك ة الت أن ریاض

أخري لھا متطلبات بدنیة ومھاریة وخططیة وبما یتطلب 

تظم              دریب من ة، وت ة عالی درات إرادی اقا وق دا ش بذل جھ

. اطلفترات طویلة لتحقیق  افضل االنجازات في ھذا النش

)٢٠ : ٢١(  

دي      دین، وحم ز ال ا ع و النج شیر أب ی

إلي أن مھارات التنس تشتمل علي    ) م٢٠٠١(الجوھري

تعلم أن         ي الم ي یجب عل ضربات الت دة من ال واع عدی ان

دة          ارة الجدی ة المھ شكل لدی ن ان ت ي یمك یتقنھا جیدا حت

ستخدم          ا ت یة لكونھ ضربات األساس والتي نطلق علیھا ال

نس    بشكل كبیر أثناء اللعب    ة الت اس ریاض  حیث أنھا أس

ـث            رة حی صورة كبی ا ب تعلم أن یتقنھ ي الم لذلك یحب عل

ة         ري المتقدم ضربات األخ انھا تبنـي علیھا الكثیر من ال

نس     ب ت ھ كالع ي نجاح ر ف شكل كبی سھم ب ي ت   .والت

)٣٥: ٥ (  

رج      ع ف ین ودی ن إل ل م شیر ك وم )م٢٠٠٧(ی ، ت

ن   سیم  ) م١٩٩٦ (Tom Ravenرایف ي تق عل

ة ،   : ت األسـاسیة إلي  الضـربا  الضربـة األرضیـة األمامی

ال    ربة اإلرس ة، ض یة الخلفی ضربة األرض )  ٥١ :٣. (ال

)٦٢ : ٢٤  (  

صطفي      یظ، و م د الحف د عب الص محم شیر اخ وت

اھي     د من     )  م٢٠٠٠( حسین  ب ارات تع ي ان االختب ال

ستخدمھا    ات وی ع البیان ویم و لجم ة للتق ائل الھام الوس

ع مج  ي جمی احثون ف ن  الب ك ع ي وذل ث العلم االت البح

ة       ق المالحظ ن طری ات ع ع البیان ائل جم ق وس طری

وات        ار الخط ي االعتب واالستبیان، كما یجب ان یوضع ف

صیم     داد وت د اع ا عن احثین مراعاتھ ي الب ب عل ي یج الت

ي   ة وھ ارات المعرفی ن   -١: االختب دف م د الھ تحدی

ار،  لي،  -٢االختب ع األص د المجتم دد  -٣ تحدی د ع  تحدی

ئلة    -٤ئلة علي ضوء األھمیة النسبیة،    االس  صیاغة االس

- ٦ تحدید مستوي صعوبة االسئلة، -٥بأسلوب واضح، 

تطالعیة،  ة اس ي دراس ار ف ق االختب ص -٧تطبی فح

ائج،      -٨االستجابات ،    وء النت ي ض ار ف  -٩ تعدیل االختب

ار،   ة االختب ن     -١٠مراجع ة م امالت العلمی راء المع اج



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

وعیة،  ات وموض دق وثب صیغة  الوص-١١ص ول لل

  )  ١٧٢-١٧٠ :١(النھائیة لالختبار 

احثین ومن خالل              ھ الب لت الی ا توص وفي حدود م

ت        نس االرضي الحظ ة الت ة لریاض ة كمعلم رة الباحث خب

ین          دي متعلم ة ل صور المعرفی واحي الق ان ھناك بعض ن

التنس وخاصة في تلك المرحلة السنیة، وكما یمكن من    

ب          ذا الجان ور ھ م بعض     خاللھ معرفة مدي تط  خالل تعل

ري       ذا ت المھارات األساسیة في التنس لدي المبتدئات ول

وم      الباحثھ اھمیة تصمیم اختبار معرفي حدیث،  حیث تق

اس        ستھدف قی ة ت ة علمی إجراء دراس ا ب ة حالی الباحث

یة         ارات األساس بعض المھ اري ل ي والمھ الجانب المعرف

یلة    ستخدم كوس ن ان ی ث یمك نس، حی ة الت ي ریاض ف

ة  ضربة    تقویمی ارات ال ي لمھ ب المعرف اس الجان لقی

رعت    ھ ش ال وعلی ة، االرس ضربة الخلفی ة، ال االمامی

  الباحثة في تصمیم ھذا االختبار 

  :هدف البحث

  : یھدف البحث إلي

ك         نس االرضي وذل بناء اختبار معرفي لریاضة الت

  : من خالل االھداف الفرعیة التالي 

ي م  -١ نس االرض ة الت ي لریاض ار معرف اء اختب ن بن

  .خالل المحاور الرئیسیة لالختبار 

وضع مستویات معیاریة مقابلة للدرجات الخام لكل  -٢

  محور من محاور االختبار المعرفي في التنس

  :تساؤالت البحث 

           ار ة من خالل االختب ما مدي قیاس الجوانب المعرفی

  المعرفي لالعبي التنس ؟

      ي ة الت ستویات المعیاری ن الم تفادة م دي االس ا م م

   االختبارات المعرفیة في التنس؟حددتھا

  :الدراسات السابقة 

د   -١ د محم سمنودي ومحم ال ال د كم ري محم اج

شحات  اء    ) ١٦( م ١٩٩٩ال دف بن ة بھ دراس

ة     ي الدرج اختبار معرفي في ریاضة الھوكي لالعب

ي      ك عل ة وذل صر العربی ة م ي جمھوری ي ف االول

ا   ھ قوامھ ة    ) ١١٠(عین ي الدرج ن العب ب م الع

ة   ي لریاض صر    االول ة م ي جمھوری وكي ف الھ

ز        ي المراك صلت عل ي ح ة الت ن االندی ة م العربی

نھج الوصفي          ان الم الستھ االولي واستخدم الباحث

ب       دد والترتی ن متع ار م ئلة االختی یغت اس وص

وتم اختیار العبارات  ) توصیل(واالسئلة المصورة   

صالحة بن   ة   ال امالت العلمی ي المع ي أعل اء عل

صعوبة ( ز  الت–ال سھ–میی صدق –ولة  ال  – ال

ات ار ) الثب ن االختب ان زم دد ) ٢٥(وك ة لع دقیق

   .عبارة) ٦٠(العبارات المستخلصة وھي 

) ٦ (٢٠٠٥لسید الموافي محمد خطاب  قام احمد ا -٢

رة      " بدراسة عنوانھا    ي الك ي ف ار معرف اء اختب بن

ة     ة بمحافظ ة األعدادی ذ المرحل ائرة لتالمی الط

ة  ي ف    " الدقھلی ار معرف اء اختب دف بن رة بھ ي ك

ة     ة بمحافظ ة االعدادی ذ المرحل ائرة لتالمی الط

ي       ١٧٤٠الدقھلیة وقد اشتملت العینة الدراسة عل

 تلمیذ لكل صف استخدم الباحث     ٥٨٠تلمیذ بواقع   

المنھج الوصفي وكانت اھم النتائج ان االختبارات     

یلھ    ث وس د البح ائرة قی رة الط ي الك ة ف المعرفی

سیر المستوي تقویمیة یمكن االعتماد علیھا في تف   
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اج       ا للمنھ ة طبق ة االعدادی المعرفي لتالمیذ المرحل

 .ة من المھارات المقررةككل اوفي واحد

ز       -٣ د العزی ود عب ة  ) ١٨(م ٢٠١٤اجري محم دراس

ائرة       شھ الط ي الری ي ف ار معرف اء اختب دف بن بھ

ا  ة قوامھ ي عین ك عل الب ٣٠وذل ن ط ب م  طال

 جامعة الفرقة الثانیة بكلیة التربیة الریاضیة للبنین

في    نھج الوص ث الم تخدم الباح ازیق ، واس الزق

صواب       ورة ال ي ص ار ف ئلة االختب یغت اس وص

ارة   ار العب م اختی دد وت ن متع ار م أ واالختی والخط

- الصعوبة ( الصالحة بناء علي المعامالت العلمیة 

سھولة  ز–ال صدق -التمیی ات –ال فرت )  الثب واس

ي الری          ي ف ار معرف اء اختب ي بن ائج عل شھ اھم النت

ار       ) ٤٦( الطائرة لعدد    ارة وزمن االختب ) ٢٥(عب

   .دقیقھ

شحات    -٤ د ال د محم دي محم ت ن ) ١٩(م ٢٠١٥قام

ة   ي ریاض ي ف ار معرف اء اختب دف بن ھ بھ دراس

ة    ة التربی ة بكلی ھ الثانی الب الفرق وكي لط الھ

ة     ٣٠الریاضیة وعددھا     تخدمت الباحث ھ واس  طالب

ي      ار ف ئلة االختب یغت اس في وص نھج الوص الم

دد   –الصواب والخطأ   ( ة  صور )  االختیار من المتع

ي       ي أعل اء عل صالحة بن ارات ال ار العب م اختی وت

ة  امالت العلمی صعوبة ( المع ز –ال  – التمیی

واسفرت اھم النتائج )  الثبات– الصدق –السھولة 

ة     ورتھ النھائی ي ص ي ف ار معرف داد اختب ي اع عل

  ٣٠عبارة وزمن االختبار ) ٤٧(لعدد 

لدراسات السابقة ومدي االستفادة التعليق علي ا
  :منها

ة        ات المرتبط سابق للدراس رض ال الل الع ن خ م

ل       بموضوع  الدراسة الحالي التي تمكنت الباحثة التوص

سابقة       ات ال إلیھا ، وقد أشارت نتائج تحلیل علي الدراس

ن      ت م ة كان رة الزمنی ي ان الفت ي  ٢٠١٥ال  ١٩٩٩ ال

ار     اء االختب ي بن ات ال ض الدراس دفت بع ي ھ المعرف

ا          نھج الوصفي لمالئمتھ ات الم استخدمت جمیع  الدراس

ات      ي الدراس ستخدمة ف ات الم ت العین ث اختلف ع البح م

د        یة ق شطھ الریاض ا واالن ث حجمھ ن حی سابقة م ال

نس         ي الت ث ف ھ البح د عین ي تحدی ة ف تفادت الباحث اس

  واجراء دراسة في المجال المعرفي

  :إجراءات البحث 

  :منهج البحث

باحثون المنھج الوصفي باسلوب دراسة استخدم ال

  .الحالة لمالئمتھ لطبیعة البحث 

  :عينة البحث

ة      ث بالطریق ة البح ار عین ة باختی ت الباحث قام

نس االرضي            ة الت ي ریاض ین ف ین المتعلم العمدیة من ب

 متعلمة) ٥٠(بنادي استاد المنصورة الریاضي وعددھم 

نھم  ) م٢٠١٧-٢٠١٦(سنھ  لموسم ٢٠تحت سن     ٢٠م

ث     متع ھ البح ارج عین تطالعیة وخ ة االس ة للتجرب لم

  .االساسیة 



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  )١(جدول 

  توصيف العينه

     

 -١٫٠٢٩ ٠٫٢٠٥ ١٫٦٧ ١٣٫٣٢ السن

امالت      یم مع سابق أن ق دول ال ن الج ضح م   یت

ت     ت تراوح واء بلغ ط  ) ٠٫٢٠٥(االلت غ متوس   وبل

ات    سنیة للمتعلم ار ال اري   ) ١٣٫٣٢ (االعم انحراف معی ب

)١٫٦٧(  

خطــوات بنــاء االختبــار املعــريف لــبعض املهــارات 
  :االساسية يف التنس للمبتدئات

  :اتبعت الباحثة الخطوات التالیة

  :حتديد اهلدف من االختبار  - ١

ي      ي ف ب المعرف اس الجان ار لقی دف االختب   یھ

  .التنس 

حتديــد حمــاور االختبــار املعــريف يف املهــارات  - ٢
  : يف التنس االساسية 

ي   ة ف اور المبدئی ض المح ع بع احثون بوض ام الب ق

ھا          م عرض م ت المھارات االساسیة في التنس األرضي،  ث

بة        علي  السادة الخبراء في مجال التنس للتأكد من مناس

صورة    ي ال اور ف دد المح ان ع ار وك الحیة االختب وص

ة  م  ) ٨(المبدئی اور وھ نس،   -:مح ة الت اریخ ریاض  ت

د الدولی  ي    القواع ة ف ب البدنی نس، الجوان ة الت ة لریاض

نس،    ة الت ي ریاض ھ ف ب المھاری نس، الجوان ة الت ریاض

الجوانب الخططیة في ریاضة التنس، الجوانب االصابات        

نس،       ة الت الریاضیة في ریاضة التنس، التغذیة في ریاض

بعد العرض )  ٢(االدوات المساعدة في التنس مرفق رقم 

ة  -:حاور ھم   م) ٦(علي الخبراء تم اختیار       تاریخ ریاض

التنس، القواعد الدولیة لریاضة التنس، الجوانب البدنیة      

في ریاضة التنس، الجوانب المھاریھ في ریاضة التنس،   

الجوانب الخططیة في ریاضة التنس، الجوانب اإلصابات        

  )٣(الریاضیة في ریاضة التنس مرفق 

حتديد الوزن النسبي حملـاور وعبـارات االختبـار  - ٣
  : قيد البحث  املعريف

تم اعداد قائمة ببعض المحاور للمھارات االساسیة   

د       دف تحدی راء بھ ي الخب ھا عل ك بعرض نس وذل ي الت ف

ن       ور م ل مح ة لك سبة المئوی د الن ة تحدی سبة المئوی الن

ة          ق المقابل ن طری ك ع م ذل د ت دة، وق ي ح اور عل المح

ق        ة مرف ر مع الباحث ل خبی د اجمع   )١(الشخصیة لك ، وق

  ) ٢( مالئمة ھذه المحاور، جدول الخبراء علي
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  )٢(جدول 

  جدول املواصفات الختبار املعريف واألهمية النسبية

  وعدد األسئلة وفقا ألراء اخلرباء
    

 %١٣٫٥ ١٤ تاریخ ریاضة التنس ١

 %٢٩ ٣٠ القواعد الدولیة لریاضة التنس ٢

 %١٠ ١١  التنسالجوانب البدنیة في ریاضة ٣

 %٢٨ ٢٩ الجوانب المھاریھ في ریاضة التنس ٤

 %١١ ١٢ الجوانب الخططیة في ریاضة التنس ٥

 %٦ ٧ الجوانب االصابات الریاضیة في ریاضة التنس ٦

 %١٠٠ سؤال١٠٣ المجموع

سبة        ) ٢(یتضح من الجدول رقم      نس بن ة الت ة لریاض ل وزن  وا% ٢٩أن اعلي وزن نسبي لمحور القواعد الدولی ق

  %٦نسبي لمحور مبادئ االصابات الریاضیة في ریاضة التنس بنسبة 

  )٣(جدول 

  النسب املئوية ألراء السادة اخلرباء لتحديد اهم احملاور يف التنس
 

     

    

 %١٠  ١  %٩٠  ٩  تاریخ ریاضة التنس ١

 -  -  %١٠٠  ١٠  القواعد الدولیة لریاضة التنس  ٢

  -  -  %١٠٠  ١٠  الجوانب البدنیة في ریاضة التنس  ٣

  -  -  %١٠٠  ١٠  الجوانب المھاریھ في ریاضة التنس  ٤

  %١٠  ١  %٩٠  ٩  الجوانب الخططیة في ریاضة التنس ٥

 %١٠  ١٤  %٩٠  ٩   الجوانب االصابات الریاضیة في ریاضة التنس  ٦

  فأكثر من آراء السادة % ٩٠لباحثة  قبول جمیع المتغیرات المھاریة التي حققت نسبة وقد ارتضت ا

  .الخبراء 

  



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  :وضع االسئلة  - ٤

ئلة         ي شكل أس ارات عل ة من العب تم وضع مجموع

راح        م اقت  ١٢٥موضوعیة لكل محور من المحاور حیث ت

م    ق رق ؤال مرف م    ) ٤(س راء ت ي الخب رض عل د الع وبع

و  ١٤:  سؤال وھم   ١٠٣اختیار    سؤال للمحور االول وھ

نس، و    ة الت اریخ ریاض اني  ٣٠ت ور الث ؤال للمح  س

نس، و    ة الت ة لریاض د الدولی ور  ١١القواع ؤال للمح  س

ة،     ب البدنی ث الجوان ب   ٢٩الثال ع الجوان ور الراب  للمح

نس،      ة الت ي ریاض ة ف امس  ١٢المھاری ور الخ  للمح

 للمحور السادس ٧الجوانب الخططیة في ریاضة التنس، 

م              اال ق رق دئي مرف شكل مب نس ب ي الت صابات الریاضیة ف

دأ       ) ٥( ار ب ات االختب ام لمحتوی یط الع داد التخط د اع بع

اط     ي النق ث تغط ئلة بحی یاغة األس ع ص ي وض ة ف الباحث

التي یجب  ان یشملھا االختبار  والتي حددت في الخطوة      

ام     د ق ة، وق ل نقط سبي لك وزن الن اة ال ع مراع سابقة م ال

  :الخطوات التالیة الباحثون باتباع 

  :حتديد نوع االسئلة  - ٥

ذلك    قام الباحثون بدراسة انواع واشكال االسئلة وك

ممیزات وعیوب كل نوع وذلك من خالل االطالع المراجع 

ل     سابقة مث ان     : والدراسات ال ود عن ولي ومحم ین الخ ام

وان     )٧) (م١٩٩٩( صر رض ، )١٧) (م٢٠٠٦(، محمد ن

دین    ز ال ا ع و النج م)٤)(م٢٠٠٠(اب الث   ، ت تخدام ث  اس

ئلة      ي اس ة وھ ار المعرفی ئلة لالختب ن  االس واع  م ان

كما ان ھناك نوع اخر   ،)الت احتما ٤(األختیار من متعدد    

و    ر وھ وع اخ ا ون صواب والخط و ال ئلة وھ ن االس م

االشكال  حیث تعتبر ھذه االنواع من االسئلة الموضوعیة 

ي األكثر شیوعا لمبتدئات بنادي استاد المنصورة الریاض       

  عینة البحث 

  :إعداد وصياغة عبارات االختبار - ٦

سید             ؤاد البھي ال ین  ) م٢٠٠٦(اشار كل من ف ، ام

ان          اح عن د الفت ي  ) م١٩٩٩(انور الخولي ومحمود عب عل

ار   ي االختب یاغتھا ف تم ص وعیة ی ئلة الموض ان االس

ـأ    (المعرفیة بأنواع مختلفة وھي    صـواب والخط ئلة ال اس

ـدد   – ن المتع ـار م ـة  ال– االختی ـملة –مزاوج  – التكــ

ـرتیب  صـور–الت  -٢٢٦: ٧) (٦٠٦ -٦٠٣ : ١٢). ( ال

٢٤٣(  

واع     ن ان واع م الث ان ة ث تخدامت الباحث   اس

ئل    ي اس ة وھ ارات المعرفی ئلة لالختب أ ، األس ح وخط ة ص

دد     واع        األختیار من المتع ر ھذه االن ث یعتب ، االشكال  حی

ات ع       یوعا للمتعلم ر ش وعیة االكث ة  من االسئلة الموض ین

  .البحث 

ارة    ع عب ا بوض صح والخط ي ال سؤال ف ون ال ویتك

ضا     واالجابة علیھا بوضع عالمة صح او خطأ ویتكون ای

صة    ارة ناق ن عب ادة م دد ع ن المتع ار م ؤال االختی س

الحروف         ا ب شار الیھ ال ی ر من احتم ا اكث أ ، ب، (وتتبعھ

اقي    ) ج ط وب دة فق ة واح ؤال اجاب ل س د لك ث یوج بحی

ة  تجابات خاطئ ة  االس ار االجاب ة ان تخت ي المتعلم ، وعل

ة     ت االجاب ط تح ضع خ ات  وت ین االجاب ن ب صحیحة م ال

ي      الصحیحة ، یتكون ایضا سؤال االشكال من عبارة وعل

ام        المتعلم ان یخمن الشكل الصحیح یشار الیھا بثالث ارق

رف       )  ٢،٣ ، ١( ي الح رة عل ضع دائ ة ان ت ي المتعلم عل

  الذي یشر الي االجابة الصحیحة
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ش  ان       ی ید عثم و حطب وس ؤاد اب ي  ١٩٨٢یر ف م ال

ة   ستویات المعرف یس م ار تق ن االختب وع م ذا الن ان ھ

یس       والفھم والتطبیق كما ان اسئلة االختیار من متعدد تق

  )٢٥٨: ١٣( بكفائة شدیدة النواحي البسیطة والمعقدة 

ي    ار عل تمل االختب د اش ق  ) ١٠٣(وق ارة  مرف عب

م  ة بتوزی ) ٤(رق ت الباحث ث قام اور  حی ي مح ا عل عھ

  .االختبار الستھ وفقا لألھمیة النسبیة لكل محور 

  )٤(جدول 

  توزيع عبارات االختبار املعريف علي احملاور
 

  
   

 ١٤ ٧ ٧ تاریخ ریاضة التنس ١

 ٣٠ ١١ ١٩ القواعد الدولیة لریاضة التنس ٢

 ١١ ٥ ٦ نب البدنیة في ریاضة التنسالجوا ٣

 ٢٩ ٩ ٢٠ الجوانب المھاریھ في ریاضة التنس ٤

 ١٢ ٨ ٤ الجوانب الخططیة في ریاضة التنس ٥

 ٧ ٤ ٣ الجوانب االصابات الریاضیة في ریاضة التنس ٦

 ١٠٣ ٤٤ ٥٩ المجموع

عبارات االختبار في صورتة   ) ٤(یتضح من الجدول رقم     

  :بارة موزعة علي النحو التالي ع١٠٣النھائیة وعدده 

نس      -١ ة الت ا   ١٤وتشمل  :  تاریخ ریاض ؤال وارقامھ  س

)٦٣ ،  ٦٢ ،  ٦١ ،     ٦٠،   ٧،   ٦،   ٥،   ٤،   ٣،   ٢،   ١ ،

٦٦ ،٦٥، ٦٤(   

نس    -٢ ة الت ة لریاض ؤال  ٣٠وتشمل  :  القواعد الدولی  س

ا   ، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨(وارقامھ

٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦ ،

٧٤،   ٧٣،   ٧٢،   ٧١،   ٧٠،   ٦٩،   ٦٨،   ٦٧ ،     ٢٦ ،

٧٧، ٧٦، ٧٥(  

نس     -٣ ة الت ي ریاض ة ف ب البدنی ؤال ١١: الجوان  س

امھم  ، ٧٨، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧(وارق

٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩(  

نس   -٤ ة الت ي ریاض ة ف ب المھاری ؤال ٢٩:الجوان  س

امھم ، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣( وارق

٤٩، ٤٨ ،٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠ ،

٨٩، ٨٨، ٨٦،٨٧، ٨٥، ٨٤ ، ٨٣، ٥٢، ٥١، ٥٠ ،

٩١، ٩٠(  

نس  -٥ ة الت ي ریاض ة ف ب الخطیطی ؤال ١٢: الجوان  س

امھم ، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٥٦، ٥٥، ٥٤ ، ٥٣(وارق

١٠٣، ١٠٢، ٩٧، ٩٦، ٩٥(  

نس      -٦ ھ الت ي ریاض یھ ف ابات الریاض ادئ االص  ٧:  مب

امھم   ئلھ وارق ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٧( اس

١٠١، ١٠٠(  



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  :إعداد تعليمات االختبار - ٧

ار     ة باالختب ات الخاص احثون بإعداد التعلیم ام الب ق

ات       ي تعلیم ضمن عل ار تت ع االختب ة م ورة مقدم ي ص ف

ان المحدد          ي المك الختبار وكذلك طریقة تسجیل اإلجابة ف

صیل   و التح ار ھ ن االختب ي م دف األساس ا وأن الھ لھ

  .المعرفي ولیس امتحان 

  :تبارإعداد طريقة تصحيح اإلخ - ٨

ة صحیحة وصفر         ل إجاب ة واحدة لك تم تحدید درج

لكل إجابة خاطئة ، وبالتالي تكون الدرجة الكلیة لالختبار 

  درجة ) ١٠٣(من 

  :اختبار مدى صالحية عبارات االختبار  - ٩

ي        تطالعیة األول ة االس قام الباحثون بإجراء التجرب

  .للتوصل إلي مدى صالحیة عبارات االختبار

 ية االويل التجربة االستطالع - ١٠

ة      ورتھ االولی ارفي ص ق االختب احثون بتطبی ام الب ق

ن  رة م ي الفت ي ٢٠١٦/ ٥/ ١٤ف م ٥/٢٠١٦/ ٢١م حت

 العبة  والتي تكون   ٢٠علي عینة االستطالعیة وعددھم     

االتي    ة     (محاورھا ك ة التنس،القواعد الدولی اریخ ریاض ت

لریاضة التنس،  الجوانب البدنیة، الجوانب المھاریة في        

ة ال  نس،      ریاض ة الت ي ریاض ة ف ب الخططی تنس،الجوان

  )الجوانب االصابات الریاضي

ــز  ــصعوبة والتميي ــسهولة وال ــل ال ــساب معام ح
 لالسئلة 

تم تصحیح االختبار تمھیدًا لحساب معامل السھولة 

تخدام      م اس ث ت ز حی ل التمی صعوبة ومعام ل ال ومعام

  :المعادالت التالیة 

  علي كل عبارةعدد الطالبات الذین اجابو اجابة صحیحة 

  ـــــ                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معامل السھولة -

  عدد الطالبات الكلي 

   معامل السھولة                      -١=   معامل الصعوبة-

  معامل الصعوبھ× ولة معامل السھ = معامل التمییز   -

  نتائج معامل السھولھ والصعوبة ومعامل التمیز لالختبار قید البحث ) ٥(ویوضح جدول 
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   )٥(جدول 
  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ملفردات االختبار املعريف يف رياضية التنس


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

١ 0.53 0.47 0.63 ٣٦ 0.42 0.58 0.55 ٧١ 0.57 0.43 0.36 
٢ 0.53 0.47 0.38 ٣٧ 0.60 0.40 0.36 ٧٢ 0.60 0.40 0.55 
٣ 0.57 0.43 0.50 ٣٨ 0.60 0.40 0.45 ٧٣ 0.57 0.43 0.45 
٤ 0.50 0.50 0.50 ٣٩ 0.55 0.45 0.36 ٧٤ 0.58 0.42 0.45 
٥ 0.50 0.50 0.38 ٤٠ 0.42 0.58 0.55 ٧٥ 0.60 0.40 0.55 
٦ 0.47 0.53 0.63 ٤١ 0.60 0.40 0.36 ٧٦ 0.60 0.40 0.55 
٧ 0.67 0.33 0.50 ٤٢ 0.55 0.45 0.55 ٧٧ 0.55 0.45 0.36 
٨ 0.43 0.57 0.50 ٤٣ 0.60 0.40 0.36 ٧٨ 0.58 0.42 0.45 
٩ 0.53 0.47 0.38 ٤٤ 0.62 0.38 -0.45 ٧٩ 0.55 0.45 0.36 

١٠ 0.53 0.47 0.38 ٤٥ 0.50 0.50 0.55 ٨٠ 0.55 0.45 0.55 
١١ 0.37 0.63 0.63 ٤٦ 0.62 0.38 0.55 ٨١ 0.50 0.50 0.36 
١٢ 0.63 0.37 0.50 ٤٧ 0.60 0.40 0.36 ٨٢ 0.57 0.43 0.45 
١٣ 0.53 0.47 0.63 ٤٨ 0.55 0.45 0.45 ٨٣ 0.47 0.53 0.36 
١٤ 0.47 0.53 0.50 ٤٩ 0.62 0.38 0.55 ٨٤ 0.55 0.45 0.55 
١٥ 0.53 0.47 0.38 ٥٠ 0.58 0.42 0.45 ٨٥ 0.50 0.50 0.36 
١٦ 0.37 0.63 0.50 ٥١ 0.60 0.40 0.55 ٨٦ 0.57 0.43 0.45 
١٧ 0.70 0.30 0.38 ٥٢ 0.60 0.40 0.55 ٨٧ 0.57 0.43 0.36 
١٨ 0.33 0.67 0.38 ٥٣ 0.55 0.45 0.36 ٨٨ 0.60 0.40 0.55 
١٩ 0.53 0.47 0.50 ٥٤ 0.58 0.42 0.45 ٨٩ 0.60 0.40 0.36 
٢٠ 0.53 0.47 0.50 ٥٥ 0.60 0.40 0.55 ٩٠ 0.52 0.48 0.45 
٢١ 0.60 0.40 0.38 ٥٦ 0.70 0.30 0.55 ٩١ 0.67 0.33 0.36 
٢٢ 0.33 0.67 0.50 ٥٧ 0.47 0.53 0.45 ٩٢ 0.60 0.40 0.36 
٢٣ 0.43 0.57 0.63 ٥٨ 0.60 0.40 0.45 ٩٣ 0.52 0.48 0.45 
٢٤ 0.67 0.33 0.50 ٥٩ 0.62 0.38 0.36 ٩٤ 0.47 0.53 0.45 
٢٥ 0.37 0.63 0.38 ٦٠ 0.57 0.43 0.36 ٩٥ 0.47 0.53 0.45 
٢٦ 0.57 0.43 0.38 ٦١ 0.55 0.45 0.55 ٩٦ 0.52 0.48 0.55 
٢٧ 0.57 0.43 0.55 ٦٢ 0.55 0.45 0.45 ٩٧ 0.60 0.40 0.36 
٢٨ 0.52 0.48 0.36 ٦٣ 0.60 0.40 0.36 ٩٨ 0.50 0.50 0.45 
٢٩ 0.62 0.38 0.55 ٦٤ 0.62 0.38 0.64 ٩٩ 0.62 0.38 0.36 
٣٠ 0.60 0.40 0.64 ٦٥ 0.55 0.45 0.45 ١٠٠ 0.57 0.43 0.36 
٣١ 0.65 0.35 0.64 ٦٦ 0.60 0.40 0.45 ١٠١ 0.60 0.40 0.45 
٣٢ 0.62 0.38 0.45 ٦٧ 0.55 0.45 0.55 ١٠٢ 0.70 0.30 0.45 
٣٣ 0.57 0.43 0.55 ٦٨ 0.60 0.40 0.36 ١٠٣ 0.60 0.40 0.64 
٣٤ 0.62 0.38 0.45 ٦٩ 0.60 0.40 -0.45     
٣٥ 0.62 0.38 0.36 ٧٠ 0.50 0.50 0.55     



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

م    دول رق ن ج ضح م ردات  ) ٥(یت ع المف أن جمی

س       صعوبة وال املي ال ین    تراوحھا مع ا ب ز م ھولة و التمیی

ردات وعددھا           ) ٠٫٧ –٠٫٣( ع المف ا جمی ولھذا تم قبولھ

ار من      )  ٥٠( مفردة، من أسئلة الصواب والخطأ واالختی

متعدد، كما اوضح ان قیم معامل السھولھ تراوحت مابین 

كأصغر قیمة وھي ) ٠٫٧٠( كأصغر قیمة لھا ، ) ٠٫٣٣( 

  .قیم  معامالت ثبات مقبولھ 

  : وتشتمل على) امالت العلمية لالختبارحساب املع(-٢
  :حساب الصدق : اوال

ا تخدم الب صدق  اس ساب ال واع لح الث ان   حثون ث

  :وھي

  

  

  :صدق احملكمني -١
ي     ار عل رض االختب احثون بع ام الب ن ) ١٠(ق م

یة        ة الریاض دریس التربی رق ت نس وط ي الت راء ف الخب

ھ      ة مفردات ي ومالحظ ار المعرف ي االختب رأي ف داء ال إلب

ستوى   وال ردات لم بة المف ة ومناس ة العلمی ن الدق د م تأك

ور من      " عینة البحث "المتعلمات   ل مح ومناسبتھا مع ك

  .محاور االختبار ومن ثم صالحیتھا للتطبیق 

حساب صدق االتساق الداخلي لالختبـار املعـريف -٢
  :قيد البحث

ق       داخلي، بتطبی ساق ال استخدم الباحثون صدق االت

ی ى المتعلم ارات عل ددھم االختب ي ) ٢٠(ن وع ب ف الع

ین     اط ب ل االرتب اد معام دف إیج نس، وبھ یة الت ریاض

  )٦(المفردات والمحاور، كما ھو موضح بالجدول رقم 



 مجلة كلية التربية الرياضية
–  

 

 
 

  )٦(جدول 
 )٢٠=  (معامل صدق االتساق الداخلي ملفردات االختبار املعريف يف رياضية التنس         ن 

      
١- 0.612* ٣٦- 0.538* ٧١- 0.705* 
٢- 0.762* ٣٧- 0.585* ٧٢- 0.626* 
٣- 0.633* ٣٨- 0.792* ٧٣- 0.849* 
٤- 0.642* ٣٩- 0.656* ٧٤- 0.618* 
٥- 0.462* ٤٠- 0.537* ٧٥- 0.545* 
٦- 0.542* ٤١- 0.449* ٧٦- 0.672* 
٧- 0.471* ٤٢- 0.577* ٧٧- 0.433* 
٨- 0.482* ٤٣- 0.619* ٧٨- 0.665* 
٩- 0.422* ٤٤- 0.495* ٧٩- 0.780* 

١٠- 0.722* ٤٥- 0.418* ٨٠- 0.522* 
١١- 0.771* ٤٦- 0.489* ٨١- 0.411* 
١٢- 0.760* ٤٧- 0.567* ٨٢- 0.412* 
١٣- 0.722* ٤٨- 0.545* ٨٣- 0.471* 
١٤- 0.791* ٤٩- 0.406* ٨٤- 0.433* 
١٥- 0.422* ٥٠- 0.415* ٨٥- 0.482* 
١٦- 0.412* ٥١- 0.424* ٨٦- 0.743* 
١٧- 0.520* ٥٢- 0.962* ٨٧- 0.672* 
١٨- 0.51* ٥٣- 0.872* ٨٩- 0.653* 
١٩- 0.452* ٥٤- 0.961* ٩٠- 0.742* 
٢٠- 0.436*  ٥٥- 0.450* ٩١- 0.741* 
٢١- 0.557* ٥٦- 0.921* ٩٢- 0.652* 
٢٢- 0.566* ٥٧- 0.613* ٩٣- 0.663* 
٢٣- 0.583* ٥٨- 0.747* ٩٤- 0.492* 
٢٤- 0.474* ٥٩- 0.668* ٩٥- 0.462* 
٢٥- 0.592* ٦٠- 0.552* ٩٦- 0.429* 
٢٦- 0.475* ٦١- 0.543* ٩٧- 0.478* 
٢٧- 0.590* ٦٢- 0.707* ٩٨- 0.465* 
٢٨- 0.443* ٦٣- 0.618* ٩٩- 0.476* 
٢٩- 0.486* ٦٤- 0.649* ١٠٠- 0.642* 
٣٠- 0.494* ٦٥- 0.618* ١٠١- 0.561* 
٣١- 0.460* ٦٦- 0.491* ١٠٢- 0.752* 
٣٢- 0.453* ٦٧- 0.742* ١٠٣- 0.733* 
٣٣- 0.449* ٦٨- 0.789*   
٣٤- 0.575* ٦٩- 0.797*   
٣٥- 0.792* ٧٠- 0.825*   

  0.378 =٠٫٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة " ر " قیمة * 

م      ضح من جدول رق ھ   ) ٦(یت ة ارتباطی ود عالق وج

ث أن   ا، حی ة بھ اور الخاص ردات والمح ین المف ة ب   دال

ة  ة   " ر"قیم ن قیم ر م سوبة أكب ة " ر"المح   الجدولی

ة     ستوى معنوی د م ل   ٠٫٠٥عن ة لمعام ر قیم  ، وان اكب

و  اط ھ م  ) ٠٫٩٦٢( الالرتب رد رق ) ٠٫٥١(،  )٥٢(للمف

م  رد رق دق  )  ١٨( للمف ى ص دل عل ا ی ة مم ل قیم كاق

  .االختبار قید البحث



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  :صدق املقارنة الطرفية - ١٠

تم حساب صدق المقارنة الطرفیة لالختبار المعرفي 

صف            ین الن روق ب ة متوسطات الف عن طریق حساب قیم

األعلى والنصف األدنى لدرجات المتعلیمن ویبلغ عددھن   

تاد الریاضي             ) ٢٠( ادي االس نس بن ین الت العب من العب

  .ومن خارج عینة البحث 

  )٧(جدول 

  ٢٠=صدق املقارنة الطرفية لالختبار املعريف يف رياضية التنس          ن
  

  
    

 

 20.164* 0.28 8.92 0.60 5.23  سمحور تاریخ ریاضة التن ١

 4.294* 0.28 15.92 1.66 13.92 محور القواعد الدولیة لریاضة التنس ٢

 6.208* 0.28 7.92 1.49 4.31 محور الجوانب البدنیة في ریاضة التنس ٣

 4.647* 0.55 12.85 1.26 10.08 محور الجوانب المھاریھ في ریاضة التنس ٤

 7.410* 0.28 6.92 1.13 3.54 في ریاضة التنسمحور الجوانب الخطیطیة  ٥

 6.208* 0.28 4.92 1.49 2.31 محور االصابات الریاضیة في ریاضة التنس ٦

 7.805* 6.18 57.45 3.11 39.39 االختبار ككل

 ٢٫٠١٥ = ٠٫٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة " ت" قیمة * 

م   دول رق ن الج ضح م رق دال  ) ٧(یت ود ف وج

ات  ٠،٠٥توى داللة إحصائیا عند مس    بین متوسطي درج

ي     ار المعرف ي االختب ى ف ع األدن ى والربی ع األعل الربی

ة    ة الكلی ار والدرج اور االختب ى لمح ع األعل صالح الربی ل

ین          ة ب ي التفرق ار ف ي صدق االختب دل عل لالختبار، مما ی

  .المستویات المختلفة

  

  

  :حساب الثبات : ثانيا 

لنـصفية، جتمـان،  حساب الثبـات بطريقـة التجزئـة ا-
 :سبريمان براون، ألفا كرونباخ 

ین     ى المتعلم ار عل ق االختب احثون بتطبی ام الب ق

ددھم  اد   ) ٢٠(وع دف إیج نس، بھ ة الت ي ریاض ب ف الع

قیمة معامل الثبات لالختبار المعرفي قید البحث باستخدام 

ان،    اخ، و جتم ا كرونب صفیة، وألف ة الن ة التجزئ طریق

  ):  ٨(ضح بالجدول رقم سبیرمان براون كما ھو مو
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  )٨(جدول 

  معامل الثبات ومعامل ألفا كرونباخ لالختبار املعريف

 )٢٠=(                         ن بطريقة التجزئة النصفية    

  
 


 




 




 


 

 0.706 0.552 0.707 0.704 ١٤ محور تاریخ ریاضة التنس ١

 0.778 0.633 0.772 0.767 ٣٠ محور القواعد الدولیة لریاضة التنس ٢

 0.862 0.894 0.940 0.938 ١١ محور الجوانب البدنیة في ریاضة التنس ٣

 0.781 0.592 0.742 0.741 ٢٩ محور الجوانب المھاریة في ریاضة التنس ٤

 0.783 0.635 0.774 0.773 ١٢ محور المبادئ الخططیة في ریاضة التنس ٥

 0.847 0.736 0.843 0.731 ٧ محور مبادئ االصابات الریاضیة في التنس ٦

 0.965 0.877 0.929 0.928 ١٠٣ االختبار ككل

  دال    *              0.378 =٠٫٠٥الجدولیة عند مستوى معنویة " ر " قیمة **

دول     ن ج ضح م اط    ) ٨(یت امالت االرتب یم مع أن ق

د            ي قی ار المعرف اور االختب صفیة لمح بطریقة التجزئة الن

ین     ت ب د تراوح ث ق یم )٠٫٨٩٤ : ٠٫٥٥٢(البح ، وق

ین           اخ تراوحت ب ، )٠٫٩٦٥: ٠٫٧٠٦(معامل ألفا كرونب

ة   ت قیم ث كان ة  " ر " حی ستوى معنوی د م ة عن الجدولی

د     ،  مم ٠٫٣٧٨  = ٠٫٠٥ ار قی ى أن االختب دل عل ا ی

  .البحث  ذو معامل ثبات

أن معامل جتمان للتجزئة ) ٨(كما یتضح من جدول 

ین       ا ب راوح م ار ت اور االختب صفیة لمح : ٠٫٧٫٤(الن

غ   ) ٠٫٩٣٨ ل بل ار كك شیر أن   ) ٠٫٩٢٨(ولالختب ا ی مم

ل   رواح معام ا ت ار ، كم صفي االختب ین ن انس ب اك تج ھن

اور االخت  راون لمح ان ب بیر م ین  س ا ب ار م  : ٠٫٧٠٧(ب

ل  ) ٠٫٩٤٠ ار كك ة ) ٠٫٩٢٩(ولالختب ة مرتفع ي قیم وھ

ي         ث عل ة البح ات عین ي ثب تالف ف دم اخ س ع ا یعك مم

  نصفي االختبار

 املستويات املعيارية اخلاصة بالتحـصيل املعـريف -٩
  :يف رياضية التنس

ي       ار المعرف ة االختب ستویات المعیاری اء الم م بن ت

صیل   ة بالتح رح والخاص یة  المقت ي ریاض ي  ف المعرف

ین           ات الالعب ع درج التنس والجداول التالیة توضح توزی

ة       ي درج ا إل سجیلھا وتحویلھ ي وت ار المعرف ي االختب ف

  :معیاریة بالجداول التالیة



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

 )٩(جدول 

 اقل درجة وأعلى درجة والتقدير وعدد الالعبني يف كل تقدير يف االختبار املعريف

  )٢٠= ن                       ( يف رياضية التنس              
  

 
≤ ≥ 

  
≤ ≥ 

 

 ضعیف جدا %٢٠ %٠ %20 4 46.2 40

 ضعیف %٤٠ %٢٠أعلى من  %20 4 52.5 46.3

 مقبول %٥٥ %٤٠أعلى من  %23.33 5 58.8 52.6

 جید %٧٠ %٥٥أعلى من  %13.33 1 65.1 58.9

 جید جدا %٨٥ %٧٠أعلى من  %13.33 2 71.4 65.2

 المعرفي في 

 ممتاز %٨٥أعلى من  10% 3 71.5

دول   ح ج درجات   ) ٩(یوض ام وال درجات الخ ال

ي       ي ف ار المعرف ي االختب ا ف ة لھ ة المقابل المعیاری

ین           ة وعدد الالعب ة معیاری والتقدیرات المرادفة لكل درج

دیر ك التق ي تل وع  ف ة لمجم سبتھم المئوی افة لن ات باإلض

  . العبین

ویتضح أن اقل درجة في اختبار التحصیل المعرفي     

ت       ي    ) 40(یقابلھا  تقدیر ضعیف جدُا كان ة ف ي درج واعل

ت      ة      )  46.2(نفس التقدیر كان ة معیاری ل درج وھي مقاب

واقعین  %) ٢٠-% ٠( ین ال دد الالعب ب وع ي الترتی عل

دیر  ك التق ي ذل ی) ٤(ف سبة الالعب ن  % )  20(ن بن م

  إجمالي عدد العبین

ت     عیف كان دیر ض ي تق ة ف ل درج ) 46.3(وأن اق

ل  ) 52.5(واعلي درجة في نفس التقدیر كانت      وھي مقاب

ة  ة معیاری دد %) ٤٠-% ٢٠(درج ب وع ي الترتی عل

دیر    ك التق ي ذل واقعین ف ین ال سبة  ) ٤(الالعب ین بن العب

  .من إجمالي عدد الالعبین %) 20(

ل د  ت    وأن اق ول كان دیر مقب ي تق ة ف  ) 52.6(رج

ل  ) 58.8(وأعلي درجة في نفس التقدیر كانت      وھي مقاب

ة  ة معیاری دد %) ٥٥-% ٤٠(درج ب وع ي الترتی عل

دیر    ك التق ي ذل واقعین ف ین ال سبة  ) ٥(الالعب ین بن العب

  من إجمالي عدد الالعبین%) 23.33(

واعلي ) ٥٨٫٩(وأن اقل درجة في تقدیر جید كانت 

ة   ) ٦٥٫١(فس التقدیر كانت درجة في ن   ل درج وھي مقاب

ین       %) ٧٠-% ٥٥(معیاریة   علي الترتیب وعدد الالعب

) %١٣٫٣٣(العبین بنسبة )١(التقدیر الواقعین في ذلك 

  من إجمالي عدد االعبین

ت    دًا كان د ج دیر جی ي تق ة ف ل درج ) ٦٥٫٢(وأن اق

وھي مقابل ) ٧١٫٤(واعلي درجة في نفس التقدیر كانت 

ة معیاری دد %) ٨٥-% ٧٠(ة درج ب وع ي الترتی عل

دیر  ك التق ي ذل واقعین ف ین ال سبة ) ٢(العب ین بن العب

  .من أجمالي عدد الالعبین %) ١٣٫٣٣(

ت   از كان دیر ممت ي تق ة ف ل درج ) 71.5( وأن اق

ة             ل درج دیر كانت وھي مقاب ي نفس التق واعلي درجة ف

علي الترتیب وعدد الالعبین  %) ٨٥اعلي من   (معیاریة  

دیر     الواقعین   ك التق ي ذل سبة   ) ٣(ف ین بن %) ١٠(الالعب

 .من إجمالي عدد الالعبین 
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  )١٠(جدول 
  الدرجة اخلام والدرجة املعيارية املقابلة هلا يف االختبار املعريف

  ٢٠=يف رياضية التنس                       ن
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
٠ 40 ٢١ 47.77 ٤٢ 55.54 ٦٣ 63.31 ٨٤ 71.08 
١ 40.37 ٢٢ 48.14 ٤٣ 55.91 ٦٤ 63.68 ٨٥ 71.45 
٢ 40.74 ٢٣ 48.51 ٤٤ 56.28 ٦٥ 64.05 ٨٦ 71.82 
٣ 41.11 ٢٤ 48.88 ٤٥ 56.65 ٦٦ 64.42 ٨٧ 72.19 
٤ 41.48 ٢٥ 49.25 ٤٦ 57.02 ٦٧ 64.79 ٨٨ 72.56 
٥ 41.85 ٢٦ 49.62 ٤٧ 57.39 ٦٨ 65.16 ٨٩ 72.93 
٦ 42.22 ٢٧ 49.99 ٤٨ 57.76 ٦٩ 65.53 ٩٠ 73.3 
٧ 42.59 ٢٨ 50.36 ٤٩ 58.13 ٧٠ 65.9 ٩١ 73.67 
٨ 42.96 ٢٩ 50.73 ٥٠ 58.5 ٧١ 66.27 ٩٢ 74.04 
٩ 43.33 ٣٠ 51.1 ٥١ 58.87 ٧٢ 66.64 ٩٣ 74.41 

١٠ 43.7 ٣١ 51.47 ٥٢ 59.24 ٧٣ 67.01 ٩٤ 74.78 
١١ 44.07 ٣٢ 51.84 ٥٣ 59.61 ٧٤ 67.38 ٩٥ 75.15 
١٢ 44.44 ٣٣ 52.21 ٥٤ 59.98 ٧٥ 67.75 ٩٦ 75.52 
١٣ 44.81 ٣٤ 52.58 ٥٥ 60.35 ٧٦ 68.12 ٩٧ 75.89 
١٤ 45.18 ٣٥ 52.95 ٥٦ 60.72 ٧٧ 68.49 ٩٨ 76.26 
١٥ 45.55 ٣٦ 53.32 ٥٧ 61.09 ٧٨ 68.86 ٩٩ 76.63 
١٦ 45.92 ٣٧ 53.69 ٥٨ 61.46 ٧٩ 69.23 ١٠٠ 77 
١٧ 46.29 ٣٨ 54.06 ٥٩ 61.83 ٨٠ 69.6 
١٨ 46.66 ٣٩ 54.43 ٦٠ 62.2 ٨١ 69.97 
١٩ 47.03 ٤٠ 54.8 ٦١ 62.57 ٨٢ 70.34 
٢٠ 47.4 ٤١ 55.17 ٦٢ 62.94 ٨٣ 70.71 

 

نت اقل قمیة للدرجة ان  كا ) ١٠(یتضح من جدول 

) ٤٠(ا المعیاریة المقابلة لھا ھي ودرجتھ)  صفر( الخام 

ام    ة الخ ة للدرج ي قیم ا ) ١٠٠(وان اعل ودرجاتھ

في االختبار المعرفي في ) ٧٧(المعیاریة المقابلة لھا ھي 

  . ریاضیة التنس

  : حتديد زمن االجابة لالختبار-١٠
ة    صورة النھائی داد ال ي إع ة إل لت الباحث توص

الختبار المعرفي في ضوء نتائج خطوات تقنین االختبار    ل

  .وحساب المعامالت اإلحصائیة 

زمن اجابة آخر + زمن اجابة أول العب = زمن االجابة 

  ٢÷العب 

)٦٥٥-٦٥٢: ١٦(  

و           ار ھ ) ٥٠(وكان المتوسط الحسابي لزمن االختب

ار       ي االختب ة عل ب لإلجاب زمن المناس و ال ة وھ دقیق

  .المعرفي 



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

   )١١(جدول 
  الزمن املناسب لإلجابة علي االختبار

 

  
  

  ق٥٠  ق١٠٠  ق٦٠  ق٤٠

م     دول رق ن الج ضح م ذي  ) ١١(یت زمن ال ان ال

و  ب ھ تغرقتھ اول الع تغرقتھ ٤٠اس ذي اس زمن ال ق وال

ي      ٦٠اخر العب ھو   ار ف ة لالختب لت الباحث ذلك توص   وب

دد   ن ع ار م ون االختب ث تك ة حی صورة النھائی   ال

دد  ) ٦( اور وع ار  ) ١٠٣(مح ن االختب ؤال وزم   س

  ق) ٥٠(یقدر ب

  )١٢(جدول 

  االختبار املعريف
  -:جابة في ورقة اال) الخاطئة ( أمام العبارة ) × ( أمام العبارة الصحیحة وعالمة ) (ضع عالمة -:السؤال االول 



 
  

     اول من مارس ریاضة التنس ھم الفرنسیون-١
    ١٨٨١ اقیمت اول بطولھ للتنس في الوالیات المتحدة االمریكیة  عام -٢
    ١٩١٥ تاسس اول اتحاد دولي لریاضة التنس في باریس عام -٣
    ١٩٢٢ي للتنس عام  تاسس اول اتحاد مصر-٤
    ١٩٢٠ انضم االتحاد المصري للتنس الي االتحاد الدولي للتنس عام -٥
     نظمت اول بطولھ للتنس في الوالیات المتحدة في مدینة لندن-٦
     من اھم االندیة التي ترعي التنس في العاصمة المصریة نادي الجزیرة الریاضي-٧
     االولي او أي نصف في الملعب سیكون الالعب عن طریق القرعھ یتحدد اختیار من سیبدأ بالضربھ-٨
              یفوز أحد الالعبین بالمجموعة، إذا فاز بستة أشواط، ولم یفز منافسھ بأكثر من أربعة أشواط-٩

     رابح القرعة یحق لھ حق في ان یختار احد نصفي الملعب فقط-١٠
  .                                                             ع نقاط، وأن یكون منفذھا متقدمًا على الجانب اآلخر بنقطھ على األقل للفوز بالشوط، ال بد من تسجیل أرب-١١
            ٣٠ ـ ٣٠ إذا حصل كًال من الالعبین على ثالث نقاط، فإن التسجیل یكون -١٢
    ة، إذا استدعى األمر ذلك، بسبب ظروف خارجة عن إرادة الالعبین للحكم أن یوقف اللعب، ألي فترة یعتبرھا الزم-١٣
    .، فإن اللعب یستمر حتى یتفوق أحد الالعبین، بشوط على زمیلھ٥ ـ ٥ إذا كان تسجیل المجموعة -١٤
    . یفوز المستقبل بنقطة، إذا أرسل المرسل إرسالین خاطئین متتالیین-١٥
كل شوط، باللعب من الجانب األیمن من الملعب، ویتبدل اإلرسال بین الجانبین األیمن  یبدأ الالعب ضربة اإلرسال في -١٦

  .واألیسر، بعد كل نقطة
  

    من الملعب   یبدأ الالعب ضربة اإلرسال في كل شوط، باللعب من الجانب األیسر-١٧
    .س مضربھ الكرة یبدأ اإلرسال عندما یأخذ المرسل وضع االستعداد، وینتھي اإلرسال عندما یالم-١٨
     یعتبر اإلرسال غیر قانوني ویعاد، إذا لمست الكرة المرسلة الشبكة-١٩
وفي حالة اإلعادة فإن ھذا اإلرسال ال .  إذا أرسل المرسل اإلرسال، صحیحًا أو خطًأ، ولم یكن المستلم مستعدًا-٢٠

  یحتسب
  

    ل مستقبًال بعد نھایة الشوط األول، یصبح المستقبل مرسًال والمرس-٢١
     إذا أخطأ المرسل في اإلرسال األول، ال یؤدي اإلرسال مرة ثانیة-٢٢
    . ال یعتبر اإلرسال غیر قانوني إذا أخفق الالعب في لمس الكرة، عند محاولة ضربھا بالمضرب-٢٣

صـــــــــواب والخـــــطأ
ال

  

    .   یعتبر اإلرسال غیر قانوني ویعاد، إذا تغییر مكان المرسل، سواء بالمشي أو الجري-٢٤
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  تابع السؤال االول
 

   

دم             -٢٥ وة أو ع ال بق اع اإلرس ى الخصم إرج ن الصعب عل ون م ث یك ب بحی  إن الھدف من اإلرسال ھو وضع الكرة في حالة اللع
  إرجاعھ على اإلطالق

  

     العب التنس الجید تعد مھارة اإلرسال واحدة من أھم المھارات التي یجب أن یتمیز بھا-٢٦
     للتحرك الي مختلف اتجاھات المعلب یحتاج الالعب الي ان یتحرك بسرعة-٢٧
     یزید الالعب من ادائة عندما یتحرك ببطئ-٢٨
     افتقار العب التنس لصفة الدقھ یكون ادائة محكوم علیھ بالفشل-٢٩
     تحتاج ضربھ االرسال الي مرونھ في العمود الفقري-٣٠
     استمرار الالعبین في اللعب لوقت طویل ومجھود كبیر یحتاج صفة الجلد عضلي-٣١
    تنفسي  بالنسبة للذراع لضاربة التي تحمل االداء فترات تصل الي عدة ساعات في المباراه الواحدة تحتاج جلد دوري-٣٢
    س تعد الضربات األرضیة األمامیة والخلفیة ھي الحجر األساس في لعبة التن-٣٣
     تعد الضربة األرضیة الخلفیة من الوسائل الدفاعیة والھجومیة والتي تحتل أھمیة كبیرة لالعب-٣٤
     حالما یرى الالعب اتجاه الكرة یقوم بتغییر مسكة المضرب من األمامیة إلى الخلفیة-٣٥
    میة كبیرة لالعب تعد الضربة األرضیة الخلفیة من الوسائل الدفاعیة والھجومیة والتي تحتل أھ-٣٦
     تعد إجادة الالعب لحركة القدمین من أھم العوامل التي تسھم في نجاح الالعب في أداء مختلف الضربات-٣٧
     فى الضربة االمامیة یقوم الالعب بتدویر الجسم قلیًال بحیث یكون وزن الجسم على القدم الیسرى-٣٨
    ة األولى لالعب یكون للخلف ولیس للجانب فى الضربة األرضیة األمامیة اتجاه الخطو-٣٩
     فى الضربة االمامیة مواجھة  الشبكة عند ضرب الكرة بدًال من الوقوف للجانب-٤٠
     تاخر اداء المرجحة للخلف احد اھم اسباب نجاح الضربة االمامیة-٤١
    رجحة للخلف من االخطاء الشائعة فى الضربة االمامیة حدوث حركة فى رسغ الید عند الم-٤٢
    . ضعف حركة القدمین یؤدي إلى عدم االستفادة من نقل وزن الجسم للضربة-٤٣
     من االخطاء الشائعة فى الضربة االمامیة تأخر اتصال المضرب بالكرة أو یكون قریبًا جدًا من الجسم-٤٤
    . یجب عند اداء الضرب االمامیة ان تكون المسكة مرتخیة وغیر مشدودة-٤٥
    . من عوامل نجاح الضربة االمامیة ضرب الكرة وھي بعیدة عن الجسم-٤٦
    . فى الضربة االمامیة حركة المرجحة تكون لألسفل بدًال من أن تكون لألعلى وباتجاه الكرة-٤٧
ن     من الخطاء الشائعة فى الضربة االمامیة عدم االھتمام بالحركة المكملة من أجل استمراریة حركة المضرب ب -٤٨ اء م د االنتھ ع

  .ضرب الكرة
  

    . تكون الذراع متصلبة ومستقیمة بشكل مبالغ فیھ لضمان نجاح الضربة االمامیة -٤٩
     تأخر اتصال المضرب بالكرة أو یكون قریبًا جدًا من الجسم من االخطاء الشائعة فى الضربة االمامیة-٥٠
     قوة مسك المضرب بشكل مرتخى ال یعطى للضربة االمامیة-٥١
     اذا قام الالعب بأداء ضربة امامیة فى الشوط االول یحتسب نقطة علیة-٥٢
     تنقسم خطط اللعب الي قسمین اللعب الھجومي واللعب الدفاعي-٥٣
     كان اللعب الدفاعي ھو الشائع كثیرا في مالعب التنس-٥٤
     ضربھ االرسال تعتبر ضربھ دفاعیھ-٥٥
     في مساعدة المرسل علي التقدم مباشرة نحو الشبكة الدائھ الضربات التمھیدیة تسھم ضربة االرسال-٥٦
دم    –الرباط الخارجي لمفصل القدم (  اكثر االصابات التي یتعرض لھا العبي االتنس ھي  -٥٧ اط  – الرباط القصبي لمفصل الق  الرب

  لكتف خلع مفصل ا– الرباط الترقوي – الرباط الكعبي –الجابني لمفصل الركبة 
  

     اصابھ مفصل الكتف من اكثر االصابات التي یتعرض لھا العبي التنس-٥٨

صواب والخطأ
ال

  

     یمكن التعرف علي الكسر بظھور ورم سریع مكان الكسر-٥٩
  

 -:ثم ضع اإلجابة الصحيحه يف خانه اإلجابة)  جـ - ب-أ( أخرت اإلجابة الصحيحه من العبارات :السؤال الثاني 


 

  

  : دخلت لعبة التنس انجلترا في القرن-٦٠
   الخامس عشر- الثالث عشر   ج– الرابع عشر    ب -أ

  

   دخلت لعبة التنس مصر عن طریق -٦١
   االلمان- االنجلیز      ج-الفرنسین    ب-أ

  

   اصول لعبة التنس كانت في القرن-٦٢
   الحادي عشر–لث عشر   ج  الثا– الخامس عشر   ب – أ 

  

االختیـار من متعــــدد
  

   اطلق علي ریاضة التنس اسم١٨٧٤ في فبرایر عام -٦٣
   اسفیر استیك- لعبة المروج          ج- اللعبة الملكیة      ب-أ

  



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  تابع السؤال الثاني
  -:في عام  اقترح ولتر ونجلفید ان یلعب التنس علي المروج الخضراء -٦٤

    ١٨٧٥ –       ج ١٨٧٤ –    ب ١٨٧٣ -أ
  

  افضل مباریات رسمیة للتنس كانت تعقد في شھر -٦٥
   شھر نوفمبر ومارس– شھر یونیة ویولیة    ج -شھر اغسطس وسبتمبر      ب-أ

  

  -: انضم االتحاد المصري للتنس الي االتحاد الدولي للتنس عام -٦٦
  ١٩٢٦ –             ج ١٩٢٥ -    ب                    ١٩٢٤-أ

  

   اذا حصل كال من الالعبین علي ثالث نقاط فانھ -٦٧
   یعاد الشوط- یصبح تعادل             ج- یفوز احد الالعبین بالشوط     ب-أ

  

   لیحتسب االرسال صحیحا یجب ان تسقط الكرة في منطقة االرسال-٦٨
   المناسبة-الخاطئة                   ج - الصحیحة                       ب–أ 

  

  .                 درجة .....  إذا فاز الالعب بالنقطة األولى یحتسب لھ -٦٩
  ٢٠ –                   ج١٥ –          ب ١٠ -أ

  

  -: یعین  لكل بطولھ عدد-٧٠
  حكم خطوط١١ حكم اساسي و -   ب     حكام خطوط١٠ حكم اساسي و -أ

   حكم خطوط١٢ اساسي و  حكم-ج

  

   لكي یفوز الالعب بالشوط بعد التعادل -٧١
   یفوز بنقطتین متتالین- یفوز بثالث نقاط متتالیة  ج– یفوز باربع نقاط متتالیة           ب -أ

  

  .   في الشوط فأنھ یربح الشوط.......  إذا فاز الالعب بالنقطة -٧٢
   الرابعة-      ج الخامسة     -الثالثة           ب-أ

  

  .                              متر  .......  یبلغ طول ملعب التنس -٧٣
  ٢٣٫٨٨ -              ج٢٢٫٧٦-         ب٢٣٫٧٧-    أ 

  

  .                           متر  .......  ارتفاع الشبكة من االطراف  -٧٤
  ١٫١٢-     ج         ١٫١٠-         ب١٫٠٧  -         أ

  

  .                     دقائق ....... ال تزید فترة االستراحة فى التنس عن -٧٥
  ٥ –                    ج١٠ –             ب ٧ -     أ

  

 .... اذا حصل كل العب على ثالث نقاط فأن التسجیل یكون -٧٦
   ]٣٥ – ٣٥ [ –ج ]    ٣٠ – ٣٠ [ –ب ]     ٤٠-٤٠  [ -أ

  

  مجموعات     .... اقصى عدد للمجموعات فى المبارة الواحدة -٧٧
  ٥ –               ج٢ –            ب ٣ -أ

  

  -: عناصر اللیاقة البدنیة الخاصة بالعبي التنس ھي -٧٨
   جمیع ما سبق-المرونھ والقوة و الدقھ      ج-الرشاقة  والسرعھ        ب -أ

  

د اس -٧٩ ي تع صفة الت اھي ال ة     م ة الدموی ب واالوعی ي القل ر عل ب االكب ع الع ث یق نس حی سات الت ي مناف اس االداء ف
  والرئتین

   جلد دوري تنفسي- قوة                        ج-جلد عضلي         ب-أ

  

   تتصف مھارات العب التنس بشكل عام بـ-٨٠
  السرعة-الدقھ                   ج-المرونة والقوة           ب-ا

  

  : عندما یتطلب من العب التنس االستجابة السریعھ لمتغیرات حركة ومسار واجاه الكرة فانھ یحتاج الي -٨١
   السرعھ االنتقالیھ– سرعھ رد الفعل          ج – السرعھ              ب -أ

  

   یحتاج العب التنس لتنمیة-٨٢
   جمیع ما سبق-لزراعیین ج تحمل عضلي ل- قوة عضالت الزرعین وقوة عضالت الرجلین  ب-أ

  

   في وقفة االستعداد یكون الجسم موزع علي-٨٣
   القدمین بالتساوي- القدم الخلفیة          ج- القدم االمامیة      ب-أ

  

   في وقفة االستعداد یكون النظر موجھ الي-٨٤
   الالعب- الكرة              ج- الملعب           ب-أ

  

   في مرحلة ضرب ومالقاه الكرة للضربة االمامیة الي تنفل ثقل الجسم-٨٥
   القدمین معا– القدم الخلفیة            ج - القدم االمامیة          ب-أ

  

   في مرحلة ضر ب الكرة ومالقاه الكرة یكون رسغ الید-٨٦
   انسیابي- مشدود                  ج- مرتخي               ب-أ

  

   الخلفیة تمرجح الذراعا الضاربة عند اداء الضربة-٨٧
   خلفا- جانبا                         ج- اماما            ب–أ 

  

االختیـــــــــار من متعـــــــــــــــدد
  

   تعد ضربة االرسال من الضربات االساسیة في -٨٨
   الھجوم والدفاع- الدفاع                 ج- الھجوم            ب-أ
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  تابع السؤال الثاني
   

   في وضع االستعداد لمھارة االرسال یكون ثقل الجسم علي-٨٩
   القدمان معا- القدم االمامیھ            ج- القدم الخلفیة        ب-أ

    

   انواع دوران كرة التنس -٩٠
   كل ما سبق- دوران امامي       د– دوران خلفي       ج - دوران علوي        ب-أ

  

   انواع االرسال في التنس -٩١
   جمیع ما سبق- ارسال مصحوب بدوران علوي  ج- ارسال مستقیم  و ارسال قاطع   ب-أ

  

   تتوقف عملیة بناء الخطة علي-٩٢
   جمیع ما سبق- حالة الجو ونوعیھ االرض والكرةج- قدرات الالعب و قدرات المنافس ب-أ

  

  راعاه مایلي یجب عند تنفیذ أي خطھ من خطط اللعب م-٩٣
 استغالل نقط ضعف المنافس ولتنوع في استعمال الضربات-ب       االستفادة من قدرات الالعب  -أ

   جمیع ما سبق-      ج

  

   یستحسن علي الالعب ان یتقدم مباشرة نحو الشبكة عند اداء االرسال التخاذ-٩٤
   للضربة الھجومیة مكان مناسب یستطیع منھ االستعداد- صد الضربة الھجومیھ    ب-أ

   لمعرفھ كیفیھ توجیھ الكرة-ج

  

   افضل مكان الستقبال  الكره ھو -٩٥
   علي خط القاعدة- امام خط القاعدة         ج- خلف خط القاعدة        ب-أ

  

   في االعداد الخططي یسمح لالعب ضرب الكرة-٩٦
  ت ثالث مرا- اربع مرات                ج- خمس مرات        ب-أ

  

   تتوقف عملیھ بناء الخطط علي قدرات الالعب والمنافس-٩٧
   جمیع ما سبق- البدنیة           د- النفسیة        ج-الفنیة            ب-أ

  

   اسباب حدوث االصابات لالعبي التنس-٩٨
ب ب  -ا یة المالع ة ارض دم مالئم دریب  وبع ة الت یم وطریق وء التنظ وانین ال-س روح والق ة ال یة        مخالف ریاض

   كل ما سبق-ج

  

   االصابات الریاضیة في ریاضة التنس -٩٩
  كل ما سبق-الشد والتمزق العضلي    ج-التقلص العضلي  والجذع والكدم     ب-أ

  

   من اھم االسباب التي تؤدي الي حدوث اصابات لالعبي التنس-١٠٠
  كل ما سبق-خاطئ    جاالعداد المھاري والخططي ال-عدم االحماء الجید       ب-أ

  

االختیار من المتعدد
  

   خطوات عالج اصابھ التمزق لالعبي التنس-١٠١
  وضع جبیرة مكان االصابة باقصي سرعة   -التدلیك ووضع ثلج مكان االصابھ     ب-أ

  كل ما سبق-ج

  

  ثم ضع االجابة الصحيحة يف خانة االجابة)  جـ– ب -أ( اختار الشكل املناسب ثم من االشكال :السؤال الثالث 



 
  

   یقف العب المرسل  للكرة في أي منطقة-١٠٢
١-    
  
  
٣-  

  

االشكـــال
  

   شكل الضربھ االمامیة والخلفیة في التنس-١٠٣
٢    -١-   
  
  
٣-  

  



  
  
 
 

  
 

 
 

 
 

  :االستنتاجات 

نھج العلمي المستخدم         في ضوء ھدف البحث والم

تصمیم إلي واإلجراءات التى اتبعتھا الباحثة ، تم التوصل 

ي         یة ف ارات االساس یم بعض المھ اختبار معرفي علي تعل

  : كالتالي التنس للمبتدئات 

   ن ار م ون االختب دد   ) ٦(یتك غ ع د بل اد ، وق أبع

ھ    نھم   ) ١٠٣(مفردات رده ، م ردة ) ٥٩(مف مف

أ ، و  صواب والخط ن   ) ٤٤(لل ار م رده لالختی مف

  .متعدد 

    ابین ز م صعوبة والتمی سھولة وال ل ال راوح معام  ت

)٠٫٧ –٠٫٣(  

  دقیقة ) ٥٠(زمن تطبیق االختبار.  

    ار ة لالختب ھ    ) ١٠٣(الدرجة الكلی ع درج ة بواق درج

  .واحدة لكل مفردة 

  :التوصيات 

  "في ضوء النتائج توصي الباحثة بما یلي

    صفة ث ب د البح ي قی ار المعرف تخدام االختب   اس

ي      دئات ف ي للمبت ستوى المعرف ویم الم ة لتق دوری

  .التنس

  ت معرفیة في جمیع األنشطة الریاضیة   بناء اختبارا

األخرى لالستفادة منھ في تقویم المستوى المعرفي   

  لالعبین 

  

  

  

  املراجع

  املراجع العربية: اوال

اھي        -١ صطفي حسین ب یظ ، م : إخالص محمد عبد الحف

االت    طرق البحث العلمي والتحلیل االحصائي في المج

شر ، التربویة والنفسیة والریاضیة ، مركز الكتاب للن

 م٢٠٠٠

رج  -٢ ع ف ین ودی رة    : ال ي الك ي ف ار معرف اء اختب بن

یة باإلسكندریة،  الطائرة لطالبات كلیة التربیة ال     ریاض

وث   ات وبح ث ،     ،دراس دد الثال امس ،الع د الخ  المجل

 .م ١٩٨٢جامعة حلوان ، أغسطس ،

الجدید في التنس ، منشأه المعارف ، : الین ودیع فرج -٣

   م٢٠٠٧االسكندریة ، 

االتجاھات الحدیثة في طرق :  احمد عز الدینابو النجا -٤

در ،   جرة ال ة ش یة ، مكتب ة الریاض دریس التربی الت

 ٢٠٠٠المنصورة ، 

اح         -٥ د الفت دي عب دین ، حم ز ال د ع ا أحم و النج أب

 –ألعاب المضرب تنس المضرب الخشبي       : الجوھري

دار الفكر العربي ، ،  الریشة الطائرة  –تنس الطاولة 

 م٢٠٠١القاھر  ، 

وافيأحم  -٦ سید الم رة  : د ال ي الك ي ف ار معرف اء اختب بن

ة،    الطائرة لتالمیذ المرحلة االعدادیة بمحافظة الدقھلی

المجلة العلمیة لعلوم التربیة البدنیھ والریاضیة ، كلیة 

صورة ،     ھ المن صورة، جامع یة بالمن ة الریاض التربی

  ٢٠٠٥العدد الخامس ، 
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المعرفة : أمین انور الخولي، محمود عبد الفتاح عنان -٧

یة  اھیمي " الریاض ار المف ة –االط ارات المعرف  اختب

 اسس بنائھا نماذج كاملة منھا ،دار الفكر –الریاضیة 

  م١٩٩٩العربي ، القاھرة ، 

ابر    -٨ د ج د الحمی ابر عب رة   :ج ارب معاص ات وتج  اتجاھ

ي ،    درس،دار الفكرالعرب ذ والم ویم اداء التلمی ي تق ف

 .م٢٠٠١

د الحم       -٩ ابر عب شریف   صفاء األعسر ، ج ة ال د ، نادی : ی

تعلم   اد ال اد    " ابع وذج ابع تخدام نم ویم االداء باس تق

 .م٢٠٠٠، دار القباء، القاھرة ، التعلم

سن   -١٠ ریم ح د الك اف عب ي  : عف تعلم ف دریس لل الت

 استراتیجیات –أسالیب" التربیة البدنیة والریاضیة

 .م١٩٩٤،منشأة المعارف ، اإلسكندریة،  "تقویم–

ات     -١١ صطفي الزی تعلم   صع  :فتحي م االسس  " وبات ال

ة    صیھ والعالجی ة والتشخ م "النظری سلھ عل ، سل

ي ، ج   نفس المعرف ات ،  ٤ال شر للجامع  ، دار الن

 .م ١٩٩٨القاھرة ، 

سید    -١٢ ؤاد البھي ال اس    : ف صائي وقی نفس االح م ال عل

، ٦الفكر العربي  ، القاھرة ، ط العقل البشري ،دار 

 م٢٠٠٦

ان   -١٣ ویم النف  : فؤاد ابو حطب وسید عثم سي ،دار التق

 . م١٩٨٢النھضة العربیة ، القاھرة، 

ات  -١٤ سید فرح ي ال ي ،  : لیل ي الریاض اس المعرف القی

 .م٢٠٠١مركز الكتاب للنشر ، القاھرة، 

د         -١٥ نعم أحم د الم : محمد صبحي حسانین ، حمدي عب

 –  مھارى – بدنى " األسس العلمیة للكرة الطائرة

سي ي – نف اھرة،    "تحلیل اب ، الق ز الكت ،مرك

  .م١٩٩٧

بناء : مد كمال السمنودي ومحمد محمد الشحات   مح -١٦

ة          ي الدرج وكي لالعب ة الھ اختبار معرفي في ریاض

شور،   ث من ة ، بح صر العربی ة م ي بجمھوری االول

ة     ون ، كلی دد الثالث ات ، الع ات وتطبیق ة نظری مجل

كندریة،      ة االس ین ، جامع یة للبن ة الریاض التربی

  م١٩٩٠

قیاس في المدخل الي ال: محمد نصر الدین رضوان  -١٧

شر ،         اب للن ز الكت التربیة البدنیة والریاضیة ، مرك

 م٢٠٠٦القاھرة ، 

د     -١٨ وذج      : محمود عبد العزیز احم تخدام نم ھ اس فاعلی

ض   ي وبع صیل المعرف ي التح ائي عل یم البن التعل

الة    ائرة ، رس شھ الط ي الری یة ف ارات االساس المھ

ة   ین ، جامع یة للبن ة الریاض ة التربی وراة ، كلی دكت

 م ٢٠١٤ ، الزقازیق

ي  : ندي محمد محمد الشحات    -١٩ بناء اختبار معرفي ف

یة     ة الریاض ة التربی الب كلی وكي لط ة الھ ریاض

ة         ة العلمی جامعة المنصورة ، بحث منشور ، المجل

ة  یة ، جامع ة والریاض ة البدنی وم التربی لعل

 م٢٠١٥، مارس ٢٤المنصورة ، العدد 

د    -٢٠ اح أحم د الفت رة   : والء عب ي للك ار معرف اء اختب  بن

ة   ة التربی ي بكلی ة األول ات الفرق ائرة لطالب الط

یة ة   – الریاض ة العلمی صورة ،المجل ة المن جامع

المجلد  12 ،العدد لعلوم التربیة البدنیة و الریاضیة

اني  یة    )ب( الث ة الریاض ة التربی ة   ،، كلی جامع

 .م ٢٠١١،سبتمبر ، المنصورة
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Abstract 

Building a cognitive test for tennis 

 

Building a cognitive test for tennis through the main axes of the test. The researcher 

used the descriptive approach to suit the nature of this study. The research included a 

number of (50) Educated. , The comparison coefficient and the stability of the midterm 

split, the coefficient of Jtman, Spearman Brown coefficient, alpha coefficient Cronbach 

coefficient of ease and difficulty and determine the standard levels of grades and 

determine the testing time and the researcher reached a cognitive test for beginners in 

tennis consists of (6) axes and (103) The researcher recommends using the test to assess 

the level of knowledge of tennis beginners. 

 

  


