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ْنَ�اَن ِمْ� َعَل�ٍ   اْقَ�ْأ ِ�اْسِ� َر�َِّ� الَِّ�� َخَل�َ  اْقَ�ْأ َوَر�َُّ�   َخَلَ� اإلِْ
ْنَ�اَن َما َلْ� َ)ْعَل�ْ   الَِّ�� َعلََّ� ِ�اْلَقَل�ِ   اْألَْكَ�مُ  َكالَّ ِإنَّ   َعلََّ� اإلِْ

ْنَ�اَن َلَ.ْ-َغى ْجَعى  اْس2َْغ1َىَأْن َرَآُه   اإلِْ َ� ال�ُّ َأَرَأْی4َ   ِإنَّ ِإَلى َر�ِّ
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   إلى م� ج�ع الEأس فارغًا ل.�ق.1ي ق-�ة ح=
   إلى م� Lّل4 أنامله ل.ق:م ل1ا لIJة سعادة

   لي �R�S العل�إلى م� حQ: األشOاك ع� در�ي ل.Mه: 
�.;Eإلى القل= ال  )URUوال:� الع( 

 
   إلى م� أرضع12ي الJ= وال1Jان
 إلى رمU الJ= و�ل�� الZفاء

 )وال:تي الJ;.;ة(  إلى القل= ال1اصع �ال;.اض
 

 ) إخOتي(   إلى القلOب ال-اه�ة ال�ق.قة وال1فOس ال;�R^ة إلى رRاح.� ح.اتي
 

ال�ف.1ة في ع�ض ��J واسع مIل� ه�J� O اآلن تف2ح األش�عة وت�فع ال�Mساة ل12-ل� 
الJ.اة وفي ه�ه الIلMة ال )fيء إال ق1:یل ال�R�Lات ذR�Lات األخOة ال;ع.:ة إلى ال�ی� 
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 وعلميإلى حكمتي 

 إلى أدبي وحلمي

   إلى طريقي المستقيم

   الهداية إلى طريق
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 Oامع.ة م� و قفة نعoاة ال.Jات1ا االخ.�ة في الO-خ O-hن �Jام أ د الىالب: ل1ا و نOع
قf.1اها في رحاب الoامعة مع اسات�ت1ا ال�Eام ال�ی� ق:مOا ل1ا الpE.� �اذل.� ب�ل� جهOدا 

  .ك;.�ة في ب1اء ج.ل الغ: ل2;عk االمة م� ج:ی:

لى ال�ی� حMلOا إ2ق:ی� و الJM;ة م12ان و الا)ات ال�iZ و اإل سMيأوق;ل ان نfMى تق:م 
  …ق:س رسالة في الJ.اةأ

  …الي ال�ی� مه:وا ل1ا �R�S العل� و الMع�فة
  فاضلاألسات�ت1ا أالي Lل 

فان ل� ت�2-ع  فان ل� ت�2-ع فاح= العلMاء ،، فان ل� ت�2-ع ف�E م2علMا ،  ك� عال�
  . فال ت;غfه�
 :ال�iZواخs �ال2ق:ی� و 

 O2L:ـــ: ر الMـــ� أحـ� أح
 :ال�w نقOل له ��Zاك قOل رسOل هللا صلى هللا عل.ه و سل�

“، �J;ت في الOJاء ، ان الM�  . ل.QلOن على معل� ال1اس الh.� و ال-.� في ال
  
  
  



 
مقارنة م�wO2 الQJ2.ل الMع�في في ال��o ال��Rع والMo;از و�Lة ال.: و�Lة ال�لة ع1ــOان ال:راســة : 

�wO2 ال:راسي وال1o}. –ح�= نOع االخ2;ار (الOQاب والh-أ Mاالخ2.ار م� م2ع:د) وال   

الى مقارنة م�wO2 الQJ2.ل الMع�في أو الQJائل الMع�ف.ة في ه�ه ال:راســـة  نه:ف م� خالل
�ع~ األنZ-ة ال�Rاض.ة الMق�رة في ال�Mحلة الO2Mس-ة ح�= ال1Mهاج الOزار� وهي ال��o ال��Rع 

اخ2;ار االخ2.ار  –والMo;از وال�Eة ال.: و�Lة ال�لة وذل� ح�= نOع االخ2;ار (اخ2;ار الOQاب والh-أ 
1oال =��wO2 ال:راسي، وق: اسh2:م1ا ال1Mهج الOصفي، ح.k شMل4 الع.1ة م� م2ع:د)، وحMوال {

�RO2ات األر�عــة  96Mس� م� الO2Mر الO-ــ�ة في ال.Mـــ� و تل.Mائ.ة بتلOZقة عR�-� ة ت� اخ2.اره�;�1
21.28 %  ،kJ;ع الM2oة م� م.Mع�في ت� ب1اؤه وف� األس} العلMل ال.QJ2ام اخ2;ار لل:h2وت� اس

ع;ارة تق.} الQJائل الMع�ف.ة في ثالث مJاور هي ال2ارRخ، القOان.� األساس.ة  40مOiن م� 
ع;ارات لEل نZا�، وق: وضع ه�ا  10واألخ-اء الZائعة في الZ1اSات ال�Rاض.ة ال2hMارة مق�� الى 

الOQاب والh-أ واالخ2.ار م� م2ع:د، وت4M الMعالoة اإلحQائ.ة على أساس االخ2;ار في صOرت.� هMا 
�wO2 ال:راسي م� ال�1ة األولى الى ال�1ة ال�ا�عة، و�Lا ال1o} به:ف مع�فة الف�ق Mع االخ2;ار والOن

�wO2 على أساس ه�ه ال2Mغ.�ات، و�ع: تJل.ل الMع-.ات تOصل1ا الى ن2ائج أهMها: Mفي ال  
خ2;ار على الQJ2.ل الMع�في في Lل م� ال��o ال��Rع والMo;از و�Lة ال.: وجOد أث� لO1ع اال •

 لQالح اخ2;ار االخ2.ار م� م2ع:د.
�wO2 ال:راسي على الQJ2.ل الMع�في في Lل م� ال��o ال��Rع والMo;از و�Lة  •Mد أث� للOوج

  ال�لة و�Lة ال.: لQالح ال�1ة الpان.ة.
• {1oال:راسي وال wO2�Mد أث� ل2فاعل الOر  وجOLان.ة ذp1ة ال�في ال��o ال��Rع لQالح ال

 واناث وفي الMo;از لQالح ال�1ة الpان.ة ذOLر.
�wO2 ال:راسي ونOع االخ2;ار على م�wO2 الQJ2.ل الMع�في في �Lة  •Mد أث� ل2فاعل الOوج

ال�لة و�Lة ال.: ح.k ت;.� أن ه1اك تoاوب أفfل ع1: ال�1ة الpان.ة والpالpة في اخ2;ار الOQاب 
h-أ وتoاوب أفfل في اخ2;ار االخ2.ار م� م2ع:د ع1: ال�1ة األولى وال�ا�عة في نZا� �Lة وال

ال�لة، أما في نZا� �Lة ال.: فق: حق� تالم.� ال�1ة األولى والpان.ة وال�ا�عة ن2ائج أفfل في 
 اخ2;ار االخ2.ار م� م2ع:د.

 



Résumé (français)  

 

Titre de l’étude : comparaison du niveau de la collecte cognitive dans la course rapide, 

la gymnastique, le handball et le basketball selon le type du texte (vrai ou faux), le choix 

à multiple, le niveau scolaire et le sexe. 

 On vise à travers cette étude de comparer le niveau de la collecte cognitive ou les 

collectes cognitives dans certain activités sportives programmés à la phase moyenne selon le 

programme ministériel dont la course rapide, la gymnastique , le handball, le basketball et 

cela est selon le type du texte (vrai ou faux) le test à choix multiple et selon le sexe et le 

niveau scolaire lequel on a utilisé l’approche descriptive , alors que l’échantillon à compris 

96 élèves(fille et garçon) de la phase moyenne des quatre  niveaux, ils ont été choisi d’une 

manière aléatoire par un pourcentage de 21% de la communauté de la recherche, le test de la 

collecte des données utilisé est constitué selon les bases scientifiques dont il est composé de 

40 expressions qui mesurent les collectes cognitives dans trois axes : l’histoire, les lois 

fondamentaux et les fautes répandus dans les activités sportives choisis lesquelles sont 

partagées par 10 expressions pour chaque activité, cet test a été mis en deux formes qui sont 

le vrai ou faux et le choix à multiple, et le traitement statistique est réalisé sur la base du type 

de texte et le niveau scolaire de la première à la quatrième année, et le sexe aussi dans le but 

de connaitre la différence dans le niveau conformément au variations, et après l’analyse des 

données on a parvenu à des résultats dont les plus importantes sont qui suit: 

• L’existence de l’effet du type de choix sur la collecte cognitive dans la course rapide, 

la gymnastique, le handball en faveur du test du choix à multiple. 

• L’existence de l’effet du niveau scolaire sur la collecte cognitive dans la course 

rapide, la gymnastique, le basketball, le handball en faveur de la deuxième année. 

• L’existence de l’effet de l’interaction du niveau scolaire avec le sexe dans la course 

rapide en faveur de la deuxième année(fille-garçon) et dans la gymnastique en faveur 

de la deuxième année(garçon). 

• L’existence de l’effet de l’interaction du niveau scolaire avec le type du test sur le 

niveau de la collecte cognitive dans le basket ball et le handball , ou il s’est avéré dans 

le test du choix à multiple en première et quatrième année dans l’activité de basketball 

quant à l’activité du handball, les élèves de la première et la deuxième et la quatrième 

année ont réalisé des résultats meilleurs dans le test du choix à multiple. 

 

 

 



  
Abstract (English)  

 

Title of the study: comparison of the level of cognitive collection in fast running, 

gymnastics, handball and basketball according to the type of text (true or false), 

multiple choice, school level and gender. 

We aim through this study to compare the level of cognitive collection or cognitives 

collections in some sports activities programmed in the middle phase according to the 

ministerial program including fast running, gymnastics, handball, basketball and this is 

according to the type text (true or false) the multiple-choice test is according to the  gender 

and school level which we have used the descriptive approach, while the sample included 96 

students (girl and boy) of the middle phase of the four levels they were chosen to a random 

way by a percentage of 21% of the research community, the data collection test used is based 

on the scientific basis in which it is composed of 40 expressions that measure the cognitive 

collections in three axes: the history, the fundamental laws and the widespread faults in the 

chosen sport activities which are shared by 10 Expressions for each activity, this test was put 

in two forms that are true or false and the choice to multiple, and the statistical treatment is 

performed based on the type of text and school level from the first to the fourth year , and the 

gender also in order to know the difference in the level in accordance with the variations, and 

after the analysis of the data we have arrived at the results in which the most important are 

the following: 

• The existence of the effect of the type of choice on the cognitive collection in the fast 

race, gymnastics, handball in favor of the multiple choice test. 

• The existence of the effect of school level on the cognitive collection in fast running, 

gymnastics, basketball, handball in favor of the second year. 

• The existence of the effect of the interaction of school level with the gender in the 

fast run for the second year (girl-boy) and gymnastics in favor of the second year 

(boy). 

• The existence of the effect of the interaction of school level with the type of test on 

the level of cognitive collection in basketball and handball, which it is clear to be in 

the first and fourth grade multiple choice test in basketball activity regarding to the 

handball activity, first and second and fourth year students achieved better results in 

the multiple choice test. 
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 التعريــف بالبحــث

  : ال��� مق�مــة.1

تع��� ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة م� أه
 ف�وع ال����ة األساس�ــة ال�ي ی�
 ت�ق�قها م�      

خالل ال#3ا2 ال,1!ي وال��ني ال!0#
 ل�#اء وته�.ـة أف�اد ال!,�!ع *()رة م�%املـة وم�#اغ!ـة 

مع ما ی�#اس= مع حاجاته
 و>!)حاته
، ف�(ة ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ـة ج8ء م�%امل م� 

�ة العامـة، *��B تع�!� على ال!��ان ال�,���ي ل�%)�� األف�اد ع� >��? أل)ان و أن)اع ال���

� الف�د *ال!عارف والD��ات وال!هارة  اخ���تال#3ا>ات ال��ن�ـة ال!D�لفـة ال�ي �*غ�ض ت8و

 Iعامل مع ال)س�ه على ال�ال�ي ت1هل إش�اع رغ�اتـه ع� >��? ال�,��ـة تل��ة ل�اجاته ول�1اع

N OP!ع وال,!اعات.ال�ماج داخل ال!,�(ناه� م�!� سع�� زغل)ل ، ن�للي  ع�T ف�ه واالن

 ،O82004رم(  

 خ��اتها ت�اك![ ال��اض�ة ال�ي ال\قافة ج)ان= أح� ال��اضي ال!ع�في اإل>ار �ع���و 

ومفاه�!ها  وم�ادئها ن�0�اتها لها مع�ف�ة ب#�ة ذات صارت ح�ى )رتت_ح�B  ،ال1#�� ع��

في  م(اح= تعل�
 أو ناتج ف�عي م,�د ل�1[ ال��اض�ة ال!ع�فةف الDاصة، وم(_ل�اتها

hDNع للق�اس ال!)ض)عي ع� أساس�ا  تعل�!ا أص�ح وeن!ا وال��اض�ة ال��ن�ة ال����ة م#اهج

 ?� تع���ال�ي  ال!ع�في اخ��ارات ال��(�ل وأغ�اضها وم#ها أن!ا>ها االخ��ارات *iافة>�

j�  ال!ع�ف�ة ال�ي ت1�ع!ل *أشiالها ال!D�لفة. ال!قای�k العقل�ة إح

إن مادة ال����ة ال��ن�ــة وال��اض�ة ت1اهـ
 في ب#اء جان= ال��(�ل ال!ع�في م� خالل 

تلق�� ال�الم�ــP معل)مـات ن�0�ـة أث#اء م!ارســة ال�(n ال�_��ق�ــة، وت1اه
 في mل ال!قار�ة 


 وال#افع، ح�B أنها تع��� ال)سـI األم\ل الiN OPــ)ن ف�ه ال_فل *ال%فاءات في ال�_)ر ال�ائ

م�)ر ع!ل�ة ال�عل
، وذلq *!ا ت!�از *ه م� ت)ف�� لف�ص ال!!ارسـة الع!ل�ة وال�ق�ق�ة، وال�ي 
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� ما ی�الئ
 مع >��عة ال!)قف الOP ی)اجهه وما #,�DN��� ف�ها ال!�عل
 معارفه ومهاراته و

  . )2015(م#هاج ال����ـة ال��ن�ــة و ال��اض�ــة،  .eمiاناتهی�!اشى مع ق�راته و 

 وال��اضة ال��ن�ة لل����ة األكادN!�ة اله)�ة تأك�� ن�) ال!عاص�ة االه�!امات ی�ات8  معو 
 *iل ال!ع�في ال,ان= اهف� ب�ز م�1_�ة ن8عات mه�ت م�!�8، مع�في وحقل أكادN!ي ك#0ام
 تااخ��ار  وضع إلى وال��ن�ة ال��اض�ة ال����ة عل)م م� عل
 كل في ال�اح\)ن  وع!� ثقله،

 اج�!اع وعل
 ال��اضي ال#فk عل
 في مع�ف�ة تااخ��ار  ف0ه�ت العل
 لهPا وت�(�ل�ة مع�ف�ة
 وال��ر�= ال��اض�ة واإلدارة وال�عل
 ال��wة وعل
 ال��ني ال#3ا2 أعhاء ووmائف ال��اضة
       .)134، صف�ة 1999(م�!)د أم�� وع#ان،  م#ها ل%ل ال!ع�في اإل>ار خالل م� ال��اضي

ون�0ا لأله!�ة ال%���ة لالخ��ارات ال��(�ل�ة *اع��ارها وس�لة ل���ی� م1�)�ات            
ال_الب، اال ان مع0!ها Nف�ق� لل!)ض)ع�ة لق()رها في ت��ی� واع_اء ال#�ائج ب�قة، وم� 

�wف�ة اخ��ار االخ��ارات ال��(�ل�ة 8 *ال!)ض)ع�ة و ه#ا وج= ات�اع االت,اه الOP ی�!�
ء م� أس.لة مقال�ة أو م)ض)ع�ة، هPه األخ��ة ال�ي تع��� م� ب�� أفhل أن)اع س)اال!#اس�ة 


 ال���)�ة الع��ارات�ع!ل�ة وألنها ت1اع� في ع!ل�ات اتDاذ الق�ارات وت_)�� ال#اتج  ال�ق)
، w\�ة لى *ع| أن)اعها ال�ي ت�(ف *ال�قة، ال!)ض)ع�ةلPا ت
 االع�!اد ع ،ال!ع�في

�ام وwفای�ها في ق�اس أه�اف *�1_ة و أخ�j م�w�ة  في مD�لف ال!)اض�ع ال�راس�ة D�االس
  )25، صف�ة 2001(اب�اه�
 م�ارك، 

�ام ن)ع D�تلقائ�ا وع3)ائ�ا الن اس jار ن)ع م� األس.لة دون أخ���اخ �i!N اال انه ال

 ال��(�ل ال!ع�في لل_الب Nع)د الى ع�ة ع)امل م#ها مع�� م� األس.لة دون ا�ألخ�j ل�ق)

>��عة ال!ادة ال!�عل!ة، الغ�ض م� االخ��ار، م1�)�ات ال_الب الع!��ة والعقل�ة، ال8م� 
 )168، صف�ة 2000(أح!�، ال!�)ف� وم�j تأث� خ(ائn االخ��ار *_��قة ال�(��ح 

k عل!�ــة مh�)>ة م1�j( ال��(�ل ال!ع�في ل�j ال�الم�ــN P,= اإلع�!اد على أسلق�اس و 
، م� أه
 هPه ال)سائل فه#اك الع�ی� م� ال_�ق وال)سائلال!)ض)ع�ـة ت�!�8 *ال(�ق و 
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�م ل��� ال�يال��(�ل�ـة  االخ��اراتD�1ل!عل)مات و ت 
مهارات في ی� م1�1w j(= ال!�عل
، م� خالل إجا*اته على ع�#ة م� األس.لـة ا م1�قا *(فـة رس!�ـةق� ت
 تعل!همادة دراس�ة wـان 


 م#�)ب ال�!�اني،  ) ال�ي ت!\ل م��)j ال!ادة ال�راس�ـة(الفق�اتmاw �   )2014(م�!

 ال!)ض)ع�ـة االخ��ارات�ع�دة م� االخ��ارات ال��(�ل�ة وم� أه!ها �)ج� أنــ)اع مو 

 ، ال#�ف��1 (، الق�رة على االس��عاء، ال��Iل�عل�!�ة، فه
 ال!ادة ااألرقامال�قائ? و ت�wP ال�ي 

�ام ال!ع�فة �_��? ال!ع�فة *()رة *�1_ة *!ع#ى اس�Dف ن)اتج تعل
 في ال!1�j( األدنى )

 ،حل ال!i3الت ال!ع�ف�ة ج��افي تف��1 ال��انات، ال�n�D3 و ال!عل)مات ال!�علقة *ال�قائ? و 

م� ال!!�i ( ل%#ه م� ال(ع= ، و حل ال!i3الت في ال!1�)�ات ال�ن�اهارات �!�i ق�اس مو 


 م#�)ب . ت ال�ف%�� العل�ا) w�ا*ة فق�ات اخ��ار م)ض)ع�ة لق�اس م1�)�اmاw �(م�!

  )2014ال�!�اني، 

االخ��ار م� "  واخ��اروم� ب�� االخ��ارات ال��(�ل�ة اخ��ار " ال()اب والD_أ " 

الع�ارات على ال_ل�ة ت%)ن إجاب�ها O�,N م� خالل ع�ض *ع| األف%ـار و فاألول م�ع�د" 

سه)لة اإلجا*ة ار ب�غ_��ه ل!ع0
 أج8اء ال!ادة و *iل!ـة صح أو خ_أ و ی�!�8 هPا اإلخ��

م� مi3لة أو م1ائلة ��%)ن wل س�ال ف ال\انيأما ، )2008(ع�� ال#اص� القادومي،  عل�ها.

iN)ن حلها م� خالل >�ح ع�ة إجا*ات م�ت�ة *أسل)ب عل!ي �i!N لل_ال= اإلجا*ة عل�ها 

 .Oار��ل إخi3* ،ال#اص� القادومي �  . )2008(ع�

و�ال�_�ق لPلq ن,� أك\� أشiال االخ��ارات ال�ي >ا*ق[ مع0
 ال(فات ال1ا*قة،      
اخ��ار االخ��ار م� م�ع�د واخ��ار ال(ح والD_أ، وغال�ا ما N!�ل ال!�رس)ن وال�اح\)ن 
�ام هPی� ال#)ع�� م� الفق�ات دون األخ�j، ن�0ا ل1ه)لة ت(���ها وت_��قها ل%� D�الس
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، w!ا أن اس�,ا*ة األف�اد ل%ل ن)ع م� أن)اع االخ��ارات ق� مل ال�N��!Dعاب عل�ها تأث�ها *عا
  �الف ال!1�j( ال�راسي أو ال,#k أو ال!�حلة الع!��ة.تD�لف *اخ

ال!�عل? ب#)ع االخ��ار وال!1�j( ال�راسي وال,#k تأتي دراس�#ا ال�ي  اإل>اروفي هPا 
j ال�راسي وال,#k وال�فاعل ب�#ها ن�اول م� خاللها مع�فة أث� wل م� ن)ع االخ��ار وال!1�) 

على م1�j( ال��(�ل ال!ع�في ل�j تالم�P ال!�حلة ال!�)س_ة في *ع| ال#3ا>ات ال��اض�ة 
  ال!ق�رة وهي ال,�O ال�1�ع وال,!�از و�wة ال�� و�wة ال1لة.

�ــلة: 2��  . ال

لالرتقاء *!1�j( ال!ع�فة ال��اض�ة وج= وج)د مقای�k واخ��ارات ت��د مق�ار انه 
 
ال�الم�P ألسk وق)اع� ال!!ارسة ال��اض�ة في ال!�س1ات ال�_)ر ال�اصل ل���ی� م1�j( فه

�امات االوغ��ها م�  
ول�n�D3 م)ا>� الق)ة والhعف ل�یه ال���)�ة واله�ف م#هاD�س
واإلرشاد ح1= م� خالل ال��B  م�ع�دة�ف�ة وت�(�ل�ة خ�j، لPا mه�ت اخ��ارات معاأل

  الغ�ض م� اس�ع!الها.

�م غ�ضها وPwلq ح)ل   DN فها ل!ا�m(ارات وت��ح)ل ع!ل�ة ب#اء االخ 
إن ال,�ل القائ
إمiان�ة وج)د أفhل�ة ل#)ع م� االخ��ارات على األخ�j في ق�اس ت�(�ل ال_الب ال ی��ق? 

هPه ال!عای�� ت�!\ل ، ار wي ن\? ب#�ائ,ه ون1�ف�� م#ها�إال ب)ج)د صفات أساس�ة في االخ�
  )44، صف�ة 2002(سل�!ان، ، ال(�ق وال\�ات، في ال!)ض)ع�ة

، واالق�(اد م!\لة في سه)لة ال�_��? وال�(��حإلى جان= هPا ه#اك صفات ثان)�ة 
أو ال�%لفة وم� هPا ال!#_ل? واس�#ادا ل#�ائج ال�راسات وال��)ث ال!ق�مة ال!�#�ة على مقارنة 

 nائ)Dاراتال��اف في م)ض)ع االخ��امات ال!�ع�دة أو األهD�_�ق لالس�ال 
، ت

 و ت(#�ف ال_الب وان�قاله
 م� م1�j( ألخ�، �لالخ��ارات وأس.ل�ها ال�ي ت�!\ل في تق)

 �i!N لهPه االخ��ارات أن ت�ع�j األغ�اض ال�قل��Nة ، أال �i!N لها أن ت!�نا ب�قة ل%� أال
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 في اخ��ار i��دة ت�ووض)ح ل!1�)�ات ال_الب وw!ا أن لها أغ�اض وأن)اع وع)امل م�ع
أح�ها دون األخ�، فهل ع#� ت)ازن هPه الع)امل وت3ابهها في ن)ع�� م� االخ��ارات هل 

 2017أح�1 أح!�  ، ح�B ت��� في دراسة1�j( ال!ع�في وح(�ل�هی�ث� ذلq على ن��,ة ال!
اخ��ار ال(ح ل(الح  االخ��ارن)ع  *اخ�الففي ال��(�ل ال!ع�في  اخ�الفأن ه#اك 

8�? و �أن اخ��ار االخ��ار م�  1992الD_أ، w!ا ت)صلــ[ دراســـة " خال� >ال= ع�� هللا ام�
  . له أفhل�ة في الD(ائn الi�1)م���ةم�ع�د 

ح)ل مD�لف في م�حلــة ال�عل�
 ال!�)ســـ1N I�ق�ل ال�ل!�ـــP م,!)عـــة م� ال!عارف و 

ال#3ا>ات ال��اض�ة الف�دNة وال,!اع�ة ال!��م,ة، و�ال�الي فان ق�اس م1�j( ال��(�ل 

 فاالخ��ارات�N�اج الى وسائل م)ض)ع�ة، �ات األر�عــة  ل�j ال�الم�ـــP في ال!1�) ال!ع�في 

�B ن)عها تD�لف في ن)ع االس�,ا*ة للع�ارات، ف!#ها اخ��ار " ال()اب م� حال��(�ل�ة 

واالخ��ارات ال�%!�ل�ة وال!ف�)حة وغ��ها، w!ا أن م�ع�د " االخ��ار م� "  والD_أ " واخ��ار

االس�,ا*ة أhNا ق� ت�أث� *ال!1�j( ال�عل�!ي أو *ال,#k أو *ال�1 أو *ال�الة ال#ف�1ة أو 

  عامة.*ال��.ة ال�عل�!�ة *(فة 

وان_القا م!ا ذ�w أعاله ح)ل اخ�الف االس�,ا*ة *اخ�الف ن)ع االخ��ار أو ال,#k أو 

ال!1�j( ال�عل�!ي، ون�0ا ل1ه)لة ال�عامل مع اخ��ار ال(ح والD_أ واخ��ار االخ��ار م� 

م�ع�د ت
 ح(� م,ال ال�راسة في م�اولة ال�ع�ف على الف�ق في م1�j( ال��(�ل ال!ع�في 

ال��اض�ة ال!��م,ة في ال!�حلة ال!�)س_ة وهي ال,�O ال�1�ع وال,!�از  *ع| األلعابفي 

   و�wة ال�� و�wة ال1لة، وعل�ه ن_�ح ال�1اؤالت ال�ال�ة:

1 .  j(�1لف م�DN ل ال!ع�فيهل�)��ة  ال�wاز و�ع وال,!�في ن3ا>ات ال,�O ال�1

  ال1لة و�wة ال�� *اخ�الف ن)ع االخ��ار؟
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2 .  j(�1لف م�DN ل ال!ع�في هل�)��ة ال�wاز و�ع وال,!�في ن3ا>ات ال,�O ال�1

  ال1لة و�wة ال�� *اخ�الف ال!1�j( ال�راسي؟

3 .  j(�1لف م�DN ل ال!ع�في هل�)��ة ال�wاز و�ع وال,!�في ن3ا>ات ال,�O ال�1

  ال1لة و�wة ال�� *اخ�الف ال,#k؟

4 .  j(�1ار أث� على م��راسي ون)ع االخ�في ال���)ل ال!ع�في هل ل�فاعل ال!1�j( ال

  ات ال��اض�ة ال!D�ارة؟ ال#3ا>

5 .  j(�1أث� على م k#,راسي ال�في ال���)ل ال!ع�في هل ل�فاعل ال!1�j( ال

 ال#3ا>ات ال��اض�ة ال!D�ارة؟

 ال#3ا>ات فيال��(�ل ال!ع�في  م1�)j  على أث� االخ��ار ون)ع ال,#k ل�فاعل هل . 6

 ال!D�ارة؟ ال��اض�ة

ال��(�ل � على م1�)j هل ل�فاعل ال!1�j( ال�راسي وال,#k ون)ع االخ��ار أث . 7
  في ال#3ا>ات ال��اض�ة ال!D�ارة؟ال!ع�في 

  .األه�اف:3

1 .  j(�1ل ال!ع�في ق�اس م�)��اض�ة ال!ق�رة في م#هاج ال�في *ع| األن3_ة ال�

  ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ع#� تالم�P ال!�حلة ال!�)س_ة لل!1�)�ات األر�عة.

2 .  j(�1ع�ف على الف�ق في م�ل ال!ع�في ال�)��ع في ال�wل م� ال,�O ال�1

وال,!�از و�wة ال1لة و�wة ال�� ب�� اخ��ار ال(ح والD_أ واخ��ار االخ��ار م� 

  م�ع�د.

3 .  j(�1راسي على م�في wل م� ال���)ل ال!ع�في مع�فة أث� ال,#k وال!1�j( ال

.�  ال,�O ال�1�ع وال,!�از و�wة ال1لة و�wة ال�
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 1�j( ال�راسي على م1�j( مع�فة أث� ال�فاعل ب�� ن)ع االخ��ار وال,#k ول! . 4

 في wل م� ال,�O ال�1�ع وال,!�از و�wة ال1لة و�wة ال��.ال��(�ل ال!ع�في 

 الف
ض&ات:. 4

1 .  j(�1لف م�DN ل ال!ع�في�)��الف ال�ارة *اخ�D!اض�ة ال�في *ع| ال#3ا>ات ال�

  ن)ع االخ��ار.

2 .  j(�1لف م�DN ل ال!ع�في�)��ارة ال�D!اض�ة ال�*اخ�الف في *ع| ال#3ا>ات ال�

  ال!1�j( ال�راسي.

3 .  j(�1لف م�DN ل ال!ع�في�)��الف ال�ارة *اخ�D!اض�ة ال�في *ع| ال#3ا>ات ال�

.k#,ال  

4 .  j(�1ار أث� على م��راسي ون)ع االخ�ال��(�ل ال!ع�في ی)ج� ل�فاعل ال!1�j( ال

  في *ع| ال#3ا>ات ال��اض�ة ال!D�ارة. 

5 .  j(�1أث� على م k#,راسي وال�في *ع| ال��(�ل ال!ع�في ی)ج� ل�فاعل ال!1�j( ال

 ال#3ا>ات ال��اض�ة ال!D�ارة.

 فيال��(�ل ال!ع�في  م1�)j  على أث� االخ��ار ون)ع ال,#k ال ی)ج� ل�فاعل . 6

 ال!D�ارة. ال��اض�ة ال#3ا>ات

ال��(�ل م1�)j ال ی)ج� ل�فاعل ال!1�j( ال�راسي وال,#k ون)ع االخ��ار أث� على  . 7

  في ال#3ا>ات ال��اض�ة ال!D�ارة.ال!ع�في 

  م+*ل�ات ال��� :. 5

ه) مق�ار ما �Nققه ال_ال= م� األه�اف ال�عل�!�ة ، أو ح(�لة ال��+&ل ال�ع
في:  1.5 

ال_ال= فعالً م� ال!��)j ال�عل�!ي *ع� دراس�ــه إیــاه ، و Nقاس *االخ��ارات ال��(�ل�ة ال!ع�ة 

 . j(��!ال qلPجالل، ل �  )306، صف�ة 1985(سع
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م#0!ة ته�ف إلى ق�اس w!�ة ال!عل)مات ال�ي �Nف0ها : وس�لة االخ��ار ال��+&لي 2.5  

ال_ال=، أو ی��wPها  في حقل م� حق)ل ال!ع�فة، w!ا ت��3 إلى ق�رته على فه!ها أو ت_��قها 

�ا م�!� و اخ�ون ، وت�ل�لها واالن�فاع بها في م)اقف�wلفة . (ال0اه�ز�D1999ال��اة ال ،

  ).50ال(ف�ة 

ارة ع� مi3لة في ص)رة س�ال أو في ص)رة ع�ارة ناق(ة ع�أس4لة االخ�&ار م3 م�ع�د:  3.5

تل�ها ع�ة إجا*ات ب�یلة أو م��!لة ت,�= ع� ال�1ال أو ت%!ل الع�ارة ال#اق(ة، و�_ل= م� 
�  ) 134، صف�ة 2006.( هاش!ي w!ال ال�ی� م�!�،ال��ائلj ال�ل!�P اخ��ار إح

ان N,�= ع#ها *ال()اب  ال�ل!�Pع�ارة ع� ج!لة خ���ة N_ل= الى أس4لة ال+;اب و ال8*أ:  4.5

 ،
اذا wان[ ال,!لة ص���ة، والD_أ اذا wان[ ال,!لة خا>.ة، أو أO ص�غة اخ�j م\ل " نع

  ) 223، صف�ة 2011. ( ع�� ال�ح!� أح!� م�!� ، ال "، "صح،  ،خ_أ

ه) الق1
 أو ال!�حلة ال�ي تع��� wامع�ار ل!1�j( ال��(�ل ل�j ال�=�;> ال�راسي :  5.5 

  �P.ال�الم

إن لع�ة �wة ال1لة هي ن3ا2 ر�اضي ت#اف1ي ب�� ف��ق�� م�1او��� في ع�د ?
ة ال=لــة :  6.5

ع#اص�ه!ا ، *��N Bع!ل wل ف��? لل�ف)ق على خ(!ه في ح�ود القان)ن ال!ه�iل لل#3ا2 

و م� ب�� الD(ائn ال!!�8ة لل#3ا2 هي وج)د سلــة على م1�j( أفقي و على إرتفاع  نف1ه

 ( k!م الل�
 ( ع)Dعامل مع ال�د ـ ال�(ال)ث�قــة ال!�افقــة ل!#هاج ال����ـة ال��ن�ــة  . م�

  )38، صف�ة 2015وال��اض�ة، 

ی�!\ل ن3ا�w 2ة ال�� شأنه شأن األن3_ة ال!#(#فة ض!� األلعاب ال,!اع�ة ?
ة ال&� :  7.5

في ال!)اجهة ب�� ف��ق�� ب)اس_ة أداة (ك�ة) ، في فhاء م��د و مه�iل ، ح1= ق)ان�� 

خاصة ُت!�8ه على *ق�ة األن3_ة ال,اع�ة األخ�j، و م� ب�� الD(ائn ال�ي ت!�8 ن3ا2 
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�م��� قائ!�� على م#�(ف نهای�ه ، ف��قان ك�ة ال�� هي ملع= م1�_�ل مI_D ، *ع م

(ال)ث�قــة ال!�افقــة ل!#هاج ال����ـة ال��ن�ــة إح��ا>��� ل%ل ف��? )  5رس!��� و  7م�1او�ا ( 

   ) 43-42، ال(ف�ات 2015وال��اض�ة، 


A ال=
	ـــع :  8.5Bالال Iن3ا2 ال�1عة في ال)س ���عN ي�ائ8 األساس�ة الwرسي م� ال��!

ت�8w عل�ها مادة ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة ل�#!�ة و ت_)�� الق�رات ال��ن�ة و الف�1)ل)ج�ة 

و الف%��ة و ح�ى االج�!اع�ــة ل�j ال�ل!�ــP و Nق1
 ن3ا2 ال,�O ال�1�ع الى م�احل هي ( 

(ال)ث�قــة �حلة إنهاء ال1�اق ) م�حلة االن_الق ، م�حلة ال�3وع ، م�حلة ال,�O ال!!�� ، م

  )50، صف�ة 2015ال!�افقــة ل!#هاج ال����ـة ال��ن�ــة وال��اض�ة، 

��از : Bاضة  هيال�ال��wات في أجه8ة مD�لفة ففي wل جهاز ت�h!� أداء سالسل م�  ر

سل1لة م� ال��wات ال!D�لفة. N,!ع ال,!�از ب�� الق)ة وال!�ونة وال�1عة وال��اعة. م1ا*قات 

أجه8ة هي ال�1ا2 األرضي و ح(ان ال�ل? و ال�ل? و  6ال,!�از الف#ي لل�جال ت�%)ن م� 

ة w)ن في م,ال ال,!�از ح(ان القف8 وحال�ا 1N!ى *_اولة القف8، ال!�)ازO وجهاز العقل

�Nا ) .الف#ي، أما م1ا*قات ال�1�ات ت%)ن في م,الي ال,!�از الف#ي واإلNقاعي���i�  ( و

  

  . ال�راسات ال=ا�قة : 6

1.6  :  D	E	
ال�قارنة ب&3 اخ��ار االخ�&ار م3 م�ع�د و اخ��ار ال+ح  1992خال� IالH ع�� هللا ام

 
و ال8*أ م3 ح&� ال8+ائS  ال=&�;م�
	ة وش�ل مQ�Qى ال�;ز	ع لألداء على االخ��ار رسالة ماج=�&

وه�ف[ ال�راسة الى ال!قارنة ب��  اخ��ار االخ��ار م� م�ع�د و اخ��ار ال(ح   جامعة األردن،

و الD_أ و اخ��ار ال(ح  والD_أ ال!�ع�د ، م� ح�B ث�ات و ص�ق و شiل م#�#ى ت)ز�ع 

>ال=  wع�#ة اس�_الع�ة م� >الب  120اداء ال!ف�)ص�� على االخ��ار وت
 اخ��ار 
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>ال= وق� ت
  250ل\الث *()رتها ال#هائ�ة على  ال(ف ال�اسع  وت
 ت_��? االخ��ارات ا

اخ��ار هPه الع�#ة *_��قة ع3)ائ�ة م�ع�دة ال!�احل وق� ت��� أن ه#اك ف�وق ب�� معامالت 

ص�ق ال!�q ال�الزمي واخ��ار الف�وق ب�� م�)س_ات صع)�ة االخ��ار ومعامالت ال�!��8 

ى اخ��ار االخ��ار م�ع�د وهPا ل(الح اخ��ار االخ��ار م�ع�د و�)صي ال�احB االع�!اد عل

 I)س�!��8 وم�ات ومعامل ال�ق وث�راجع الى أفhل��ها في الD(ائn الi�1) م���ة م� ص

� الق�رات العقل�ة ال!�اد ق�اسهاصع)�ة االخ��ار ش�2 ت��ی .  

مقارنة اث
 اخ��ارات االخ�&ار م3 م�ع�د و اخ��ارات  1996م��� ض&ف م+*فى ال�;مQي  : 2.6

ل8*أ  في االح�فا\ �ق;اع� اللغة االنBل&E	ة ، رسالة ماج=�&
 في ال�
Z&ة م3 جامعة ال+;اب و ا

وه�ف[ ال�راسة الى مقارنة اخ��ارات االخ��ار م� م�ع�د مع اخ��ارات ال()اب  ال&
م;ك
 �والD_أ م� ح�B تأث��ها في اح�فا� >الب ال)ف ال\اني ال\انO( االكادN!ي *!ادة ق)اع

�ام ال!#هج ال)صفي لع�#ة  ت%)ن[  م� اللغة االن,ل�8�ة في D�اس 
م1�j( ال!ع�فة والفه
 ، ت
>ال= و>ال�ة م� ال(ف  ال\اني ال\ان)O االكادN!ي ی�رسه
 نفk ال!عل
 وف� اخ���ت  81

الع�#ة *ال_��قة الع3)ائ�ة  ال!#�0!ة، واmه�ت ن�ائج هPه ال�راسة ان م�)س_ات عالمات 
[ اعلى م� م�)س_ات عالمات م,!)عة االخ��ار م,!)عة ال()اب والD_أ م� م�ع�د wان

م� م�ع�د و�)صي ال�احB *إمiان�ة االع�!اد على اخ��ارات االخ��ار م� م�ع�د في ق�اس 
. 
  ال!ع�فة واخ��ارات ال()اب و الD_أ  ت��ی� ن1�ة الفه

"مقارنة ب&3  ال8+ائS ال=&�;م�
	ة  ل^ل م3 اخ��ارات  2002أح�� اس�اع&ل ال^�ل;ت  : 3.6

وه�ف[ ال�راسة الى ت��ی� االخ�الف في الD(ائn  االخ�&ار م3 م�ع�د واخ��ارات ال�^�&ل"
الi�1)م���ة الخ��ارات االخ��ار م� م�ع�د وال�%!�ل وت
 االع�!اد على  ال!#هج  ال)صفي 

>ال= و >ال�ة م� ال(ف ال1ادس اساسي  *_��قة ع3)ائ�ة،  451ح�B ت%)ن[ الع�#ة م� 
�ام اخ��ار D�اس 
�� اح�ه!ا م� ن)ع م�ع�د واالخ� م� ن)ع ت%!�ل *��B ت%)ن[ فق�ات وت

فق�ة ل%ل اخ��ار وت
  23اخ��ار ال�%!�ل م� نفk فق�ات اخ��ار ال!�ع�د *ع� حPف ال��ائل 
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ت_��? wل اخ��ار م�ت�� ب�#ه!ا أس�)ع�� ، وق� اmه�ت ال#�ائج ان معامل ث�ات اخ��ار 
خ��ار م� م�ع�د،  اما *ال#1�ة ل(�ق االخ��ار ال�%!�ل اك�� م� معامل ث�ات اخ��ار اال

ب�#[ ال#�ائج ان الخ��ار ال�%!�ل افhل ص�ق م� اخ��ار ال!�ع�د وwان[ فق�ات اخ��ار 
ال�%!�ل اك\� صع)�ة مقارنة مع فق�ات اخ��ار االخ��ار م� م�ع�د، وأوصى ال�احB ب8�ادة 

*اإلضافة الى الق�ام ب�راسات في االه�!ام *أس.لة ال�%!�ل في ب#اء االخ��ارات ال��(�ل�ة 
  تD((ات مD�لفة .

: ال�+&لة ال�ع
ف&ة في مBال الل&اقة ال��ن&ة عI �Qل�ة 2007ول&� أح�� ال
حاحلة دراسة  : 4.6

ه�ف[ هPه ال�راسة إلى ال�ع�ف إلى ال�(�لة ال!ع�ف�ة ال�
Z&ة ال��ن&ة وال
	اض&ة �الBامعة األردن&ة 
 �>ل�ة wل�ة ال����ة ال��اض�ة *ال,امعة األردن�ة وال�ع�ف إلى في م,ال الل�اقة ال��ی#ة ع#

الف�وق في هPه ال�(�لة ت�عًا ل!�غ�� ال,#k، وال!1�)j ال�راسي، وال!!ارسة ال��اض�ة 
�م ال�احB ال!#هج ال)صفي وت
 اخ��ار ع�#ة ال�راسة *ال_��قة الع3)ائ�ة م� ب�� >ل�ة D�واس

 55وال�ا*عة  65وال\ال\ة  46وال\ان�ة  49 ا: األولىال!1�)�ات ال�راس�ة األر�عة و�لغ ع�ده
�ام مق�اس 30%ب#1�ة   215وال!,!)ع ال%لي D�اس 
م� ال!,�!ع االصلي لل�راسة. وت

ال!1�j( ال!ع�في في الل�اقة ال��ن�ة والOP قام *إع�اده أم�� الD)لي وآخ�ون *ع� ال�أك� م� 
ل�راسة إلى وج)د ضعف في ال�(�لة ص�قه وث�اته على ع�#ة ال�راسة، وق� أشارت ن�ائج ا

Pwلq إلى ال8�ادة في ال�(�لة  60.42 ال!ع�ف�ة ع#� ال_ل�ة *()رة عامة ح�B بلغ[
ال!ع�ف�ة ت�عا ل!�غ�� ال1#ة ال�راس�ة ول(الح ال1#ة ال�راس�ة األعلى، وeلى ع�م وج)د ف�وق 

اب ال��اض�ة في ب�� الwP)ر واإلناث، وPwلq ع�م وج)د ف�وق ب�� ال_ل�ة ال!!ارس�� لأللع
األن�Nة وال!#�D�ات و��� ال_ل�ة غ�� ال!!ارس�� وأوصى ال�اح�h* Bورة ز�ادة االه�!ام 

 O�0#ال,ان= ال*.  

5.6 : 3� الق+&
ة واإلجا�ة م�ع�د م3 االخ�&ار اخ��ارات "أث
 2009األح��A  م�=3 حاس3 ع�� ال
ح

 ب#)اتج االح�فا� في االخ��ارات أث� مع�فة إلى ال��B ح�B یه�ف ال�علe" بQ;اتج االح�فا\ في
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الق(��ة وت
 االع�!اد  واإلجا*ة م� م�ع�د االخ��ار اخ��ارات ب�� ال!قارنة >��? ع� ال�عل
>ال= م�  627على ال!#هج ال)صفي ن�0ا ل!الئ!�ه >��عة ال!)ض)ع، وت%)ن[ الع�#ة م� 

  I)س�ارس ث!ان�ة على م)زع��>الب ال(ف ال\اني م� م�رسة كل في ثالثة أق1ام ب)اقع م
�رسها� م,!)عة على الق(��ة اإلجا*ة م,!)عة تف)ق  ال#�ائج وأmه�ت، ال!عل
 نفk و
، م�ع�د في االح�فا� *ال!i�1�ات ال�عل�
 اث#اء ال�%)�� او تلقي ال!عل)مات م� االخ��ار

 الhا*_ة )عةى ال!,!عل م�ع�د م� واالخ��ار الق(��ة اإلجا*ة م,!)ع�ي تف)ق إضافة الى 
�ام* ال�احB، وأوصى D�ارات اس��ال_الب و إج�اء ت�(�ل لق�اس الق(��ة اإلجا*ة اخ 

  االخ��ارات. م� أخ�j  أن)اع *أث� الق(��ة اإلجا*ة اخ��ارات أث� ل!قارنة أخ�j  دراسات

6.6  ��
حلة الhان;	ة م3 خالل بQاء  ' 2010: دراسة أح=3 أح�ق&اس م=�;> ال�ع
فة ل�الم&i ال

&Z
ب#اء اخ��ار مع�في في ال����ة ه�ف[ الى �ي وال " ة ال��ن&ة وال
	اض&ةاخ��ار مع
في في ال�
�1!ح ب�(#�ف ال�الم�P إلى و ال��ن�ة وال��اض�ة ی�#اس= مع م1�j( تالم�P ال1#ة ال#هائ�ة، 

�ام ال!#هج ال)صفي، ح�B ش!لD�اس 
الع�#ة  [م1�)�ات ح1= ن�ائ,ه
 في االخ��ار، وق� ت
تل!�Pا م� تالم�P ال1#ة ال#هائ�ة *!�ی#ة م1�غان
، وق� ت%)ن االخ��ار في ص)رته األول�ة  145
ع�ارات، و�ع� ت_��? االخ��ار على  10ع�ارة  و�ع� أخP آراء ال!�i!�� ت
 الغاء  70م� 
ع�ارات، وعل�ه أص�ح االخ��ار  10تل!�Pا وح1اب معامالت ال(ع)�ة وال�!�8 ت
 الغاء  60

ع�ارة تق�k ال!1�j( ال!ع�في في �wة ال��، ال%�ة ال_ائ�ة،  50ي ص)رته ال#هائ�ة مi)ن م� ف
 j(�1!* ار��ت!�8 االخ Bن�ة وال\قافة العامة، ح��ك�ة ال1لة، ألعاب الق)j، ال,!�از، الل�اقة ال�
 Pالم��في ت(#�ف ال ���w ر�مق�)ل إلى عالي م� ال(�ق وال\�ات وال!)ض)ع�ة، وساه
 *ق

ثالث م1�)�ات ح�B ت��� أن ال!1�j( ال!ع�في ل�الم�P ال1#ة ال#هائ�ة ضع�ف إلى إلى 
  مق�)ل ح1= ن�ائج االخ��ار ال!ق��ح.
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hالhة ل&=انk " مقارنة م=�;> ال��+&ل ال�ع
في ل*ل�ة ال=Qة ال 2017 أح=3 أح�� دراسة :  7.6

 ه�ف[وال�ي م=�غانB�  ، eامعة ل�هQي " ��عه� ال�
Z&ة ال��ن&ة?iا ال�S+8 اح=H ن;ع االخ��ار و 
ال()اب و الD_أ  -إلى مقارنة ال��(�ل ال!ع�في ح1= ن)ع االخ��ار ( االخ��ار م� م�ع�د 

ه#اك اخ�الف في م1�j(  على أساس أن) ون)ع ال�n)D في  ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة ، 
ل�n)D ال(ح و الD_أ ) و ا -ال��(�ل ال�راسي *اخ�الف ن)ع االخ��ار (م� م�ع�د 

>الب معه�  >ال= م� 100 و ش!ل[ ع�#ة ال�راسة على  )ال��ر�k و ال��ر�=  (ال!ه#ي
م1�غان
 م1�j( ال\ال\ة ل�1انk ت
 اخ��اره
 ع3)ائ�ا،   *,امعة ال����ة ال��ن�ة وال��اض�ة

 50و  % 61.72>ال= م� >الب ال��ر�k ن1��ها  50 م,!)ع��� إلى الع�#ة وق1![
ت�(�لي  اخ��ار و ت!\ل[ أداة ال�راســــــة في%  66.66>ال= م� >الب ال��ر�=  ب#1�ة 

 ال!�� في م�3ابه�� االخ��ار م� ن!)ذج�� ت%)�� ، وت
ت
 اع�اده)ف? األسk العل!�ة مع�في
 م#ها ل%ل70 فق�اته  وع�د م�ع�د م� االخ��ار ن!I م� األول ال#!)ذج ، الفق�ات ع�د وفي
ت
 ت_��? ، و  70 فق�اته وع�د ، ال()اب والD_أ ن!I م� ال\اني وال#!)ذج ، ب�ائل 03

 �ع�3 ی)ما >�? اخ��ار االخ��ار م�  15اخ��ار ال)ح و الD_أ على ال!,!(ع��� ، و�ع
ه#اك اخ�الف في ال��(�ل ال!ع�في *اخ�الف ال�n)D أن م�ع�د وwان[ أه
 ال#�ائج 

k�*اخ�الف ن)ع االخ��ار ال��(�ل ال!ع�في  اخ�الف في، مع وج)د ل(الح >ل�ة ال��ر
  .اخ��ار ال(ح والD_أل(الح 

  

  نق� ال�راســات : 

*ع� ال�_لع على ال�راسات ال1ا*قة و ال!3ابهــة و م�اجعــة األدب�ات ، ت��� أن wل ال�راســات 
و ت3ابهــ[ في م#ه,�ــة ال��B م� خالل ال!#هج ال!1�ع!ل و  ال,ان= ال!ع�في ر8wت على

ه) ال!#هج ال)صفي و >��قة إخ��ار الع�#ــة ال�ي wان[ في أغل= ال�راسات *_��قــة ع3)ائ�ة 
، و ه#اك *ع| ال�راسات أرادت مع�فــة م�j فعال�ة  اخ��ارات ال��(�ل ال!ع�في و أث� 
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 j� 2017*ع| الف.ات ف#,� دراســة أح�1 أح!� س#ة على ال!1�j( ال!ع�في أو ال�راســي ل
ر8wت على مقارنــة ال!1�j( ال��(�لي ل�j >ل�ة ال1#ـة ال\ال\ة ل�1انk و ذلq *إخ�الف 

ر8wت على ال!قارنــة ب��   2002ن)ع االخ��ار أما *ال#1�ــة ل�راســة إس!اع�ل ال%�ل)ت س#ة 
�ع�د و أخ��ار ال�%!�ل ، أما *ال#1�ــة الD(ائn الi�1)م���ة ل%ل م� إخ��ار االخ��ار م� م

م1�j( ال!ع�فـة ل�j ال�الم�ــP في wان[ ت�!�)ر ح)ل  2010ل�راســة أح�1 أح!� س#ــة 
ال!�حلـة ال\ان)�ة م� خالل ب#اء إخ��ار مع�في و هPا ما قام *ه أغل��ة ال�اح\�� على غ�ار 

" االخ��ار م� م�ع�د و اإلجابـة  ع�� ال�ح!ان م��1 الOP إخ��� أث� االخ��ارات ال!)ض)ع�ــة
الق(��ة في ع!ل�ـة االح�فا� ب#)اتج ال�عل
 هPا أغل= ما ت�_�ق[ إل�ه ال�راســات م� خالل 
ال��8�w على أث� اخ��ارات ال��(�ل ال!ع�في على م1�)j ال!ع�فــة مع م�اعاة ن)ع االخ��ار 

)ض)ع#ا ه) ال���wــ8 ه) و ال!1�j( ال�راســي و ح�ى ال�n)D ال!ه#ي ، أما *ال#1�ة ل!
مع�فــة أث� االخ��ارات ال!)ض)ع�ــة " اخ��ار ال()اب و الD_أ ، و االخ��ار م� م�ع�د " 

ــة ال!�)س_ــة و ال,�ی� في دراس�#ا ه) ال��8�w  على ال��(�ل ال!ع�في  ل�j تالم�ــP ال!�حل
أث� بها ال��(�ل ی� على ع�#ــة ل
 1N�? إخ��ارها و ق!#ا *إخ��ار ع)امل أخ��i!N j أن

  .ال#3ا2 ن)ع  هي ال!1�j( ال�راسي ، ال,#ــk ،  ال!ع�في و

 �فإس�فادت ال�راســة ال�ال�ــة م� ال�راسات ال1ا*قــة في : ب#اء اإل>ار الO�0# لل�راسة و ت��ی
    إخ��ار االسال�= االح(ائ�ة ال!#اس�ة ل!عال,ة ال��انات. 
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إن الع�فـة 5�فة عامــة و الع�فــة ال��اض�ـــة 5�فــة خاصـــة ت3اع� الف�د و تق$م مق�مـــة : 
ارســة ال��اض�ـــة ب�'و��ه 5عارفـة ق� ی$@فها في ح�اته ال�$م�ــة و &�3ع�ـــ= بها خالل ال
ل�I$ن نGاKه ال��اضي مقH= وفJ ق$ان�= أساس�ــة مه�Iلة للGHاF ال��اضي ف���ح على 

 �L5 Mة على سالم�ه علNاف��قـة مارســة ال��اضــة و اله�ف م= هPه الع�فـة ه$ ال
  ال�3�ة و ال�فاR على ل�اق�ه ال��ن�ة و تL$�� ق�راته الهار�ـة. 

فالب�ا لV$�3 هPه الع�فـــة أن &قاس وف�K Jق عل�ـــة م= ب�= هPه ال�Lق ی$ج� : 
 $��ل الع�في ، و االخ��ارات ال�ض$ع�ــة هPا ما س�L�Hق له في هPا إخ��ارات ال�

  الف�ل . 

ب�أ اه�ام اإلن3ان 5$ض$ع الع�فـة مPH أك�Z م= ألفى عام ، و لY= ال�راسات ال�ع�فــة :  -1
  العل�ة لها لM ب��أ اال مPH سH$ات قل�لة فق[ .

و لعلHا ن�� أن ال�HY$ل$ج�ا ال��یZة ق� ساع�ت علاء الHف^ الع�في على الق�ام 5�ه$د 
ك���ة في الف��ة ال'م�Hة األخ��ة . و ی�جع ذلb الى ت$اف� الع�ی� م= العل$مات و Pcلb ن�ائج 
ا تM معال�ة م�iلف c . ��Yو ال�ف �cPعاص�ة في م�ال اإلدراك و ال�ال��NHات ال

�قJ م= اإلرت�اF ب�= العقل الف�Y و األنLGة الع���ة الف�3$ل$ج�ــة العل$مات لل�Neuro 
Physiological  .  

الع�فـة مفه$م له ع�ة معان فهHاك الع�فة ال�ي ت3عى الى ال�ع�ف  مفه�م ال�ع�فــة : 1-2
على نGاF العقل و Pcلb حاالت العقل ال�اخل�ة و ال�ي ت�Zل في ال�ف��Y و اإلس��عاب و 
  ال���c'، و ال�علM ، و الفهM ، و ال��cP ، و حل الIGالت و هي عل�ات cلها أساس�ـة . 

هي م�$عة م��ایHة م= االس�ع�ادات و الق�رات  أن الع�فة SOLSO و ی�cP س$ل$3 
العقل�ة وذل�c bراسة ، الفهM ، اإلدراك ، ال��iل ، ال��cP ، ال�MI ، ال�ق�&M ، اإلس��الل ، 



 

33 
 

 الق�اس ال�ع�في ال��اضي                                                          الف	ل األول

��ل و ��لة الHهائ�ـة لإلك�3اب و ال��ال�ف��Y ، لPلb فإن الHاتج الع�في &ع��� ه$ ال
اc . ة�HهPات الH�$Yو ال� ، Mفاه���ة  تY$�= الiGع�فة ال�ان~ العقلي في التZل ال

اإلن3ان�ة و لعلHا ن�� أن ذلb &قابله ال�$ان~ ال$ج�ان�ة cالع'�ة و ال�ضا و اإلرادة و الH'وع 
  )11، صف�ة 2001(ل�لى ال��3 ف�حات، . 

ا یليلق� cان ال��$ر الق�&M لعلاء الHف^ ه$ تقM�3 العل�ة الع� c اص�Hف�ة الى ثالثة ع :  

  إن�اج االس��ا5ات -3                           إك�Gاف ال�Hهات         -1

  تi'�= ال�Hهات  -2

(ل�لى ال��3 ف�حات،  و &ع� هPا ال��$ر تع���ا ع= ال�احل األساس�ة لعلM الHف^ الع�في .
  )12، صف�ة 2001

  دور ال�ع�فة ال��اض�ة :  -1-3

ال�ي تق$م 5إخ�'ان العل$مات ، إV ملYة ال��cP ، و ت�ه�'ها  &ق�� 5الع�فة تلb العل�ات
–�Yة الفYل�ات  -ملح�� ت�� م= اإلس��عاء ال��3[ ل�'ئ�ة م= العل$مات الى الع

 Mا نعلHا. و لعلأن األداء ال��cي اإلب�اع�ة ال�ي ت��اج الى ت��c~ األفYار و ال��[ ب�Hه
ا أن ال�ر��= و c ، ات ال��ن�ةH��للف�د ه$ اله�ف األول ل�رسي ال����ة ال��اض�ة و ال�
ارسـة ال��اض�ة و Pcل�c bف�ة ال�رس�= &ق$م$ا ب�عل�M األف�اد األس^ ال�ي تق$م عل�ها ال

.Mل ألج3امهZام األم�iاإلس�  

��ارات الع�ف�ة ال������ة في ال����ة ال��اض�ة و ال3�ال ال�P ن�Lحــه األن لاذا ن��� اإلخ
ال�3�ة أك�Zم= الق�رات ؟ 5ا أن علHا &ق$م أساسا على الGHاF ال��اضي و الق�رات 

  ؟ العقل�ـة
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ون��~ على ذلb 5أ، الع�فة تع� أح� األه�اف العام�ة لعMN ب�امج ال����ة ال��اض�ة و 
الع��= ف= األم$ر الهامـة مع�ف�هM 5القان$ن ، كPلb ب�امج الل�اقة ال��ن�ة س$اء Kالب أو 

�Lل�ات ، الLi[ ل��ع أن$اع الGHاF ال��اضي.  والق$اع� ، و ف= األداء , ال

ارس�= للGHاF ال��ني ال��اضي أه�ة الل�اقة ال��ن�$ و ال$اقع أنــه &�~ أن ی�فهM الLالب ال
�افNة على ل�اق�هM و ص��هM ال���ة و &��د ا و �cف�ة الc ، ع�ف�ةذلb 5اإلخ��ارات ال

&�~ أ&�ا أن &ق$م ال���= ال��اض��= 5إك3ابهM الع�فة الiاصة 5الGHاF ال��اضي و عالقة 
ا ی��cوا على تعل�M األس^ و األص$ل و الLi$ات ال�ي &�~ أن ت��ع c . ـة��ذلb 5ال

، و الب� م= أن للافNة على الهارات ال�3�Iة و مV$�3 األداء ، و Pcلb خL[ الالع~ 
ارس�= لألنLGـة ال��اض�ـة أن ی�ع�ف$ا على تلb العل$مات ی�$قع م= ال�الم�ـP و Pcلb ال
ارســة ال��اض�ــة و األس^ العل�ـة ال�ي كPلb م=  ال��ور� ز�ادة معل$ماتهM ع= أه�ة ال

ـة الiاصة تق$م عل�ها . Pcلb &�~ أن &ع�ف األع�اء الGار�cــ= في األن�یــة ال��اض�ـ
األس^ الالزمـة إلح�V ال��اضات الiاصـة 5عHى أنه &�~ ز�ادة الع�فـة و العل$مات 

(ل�لى ال��3 الiاصة 5األنLGـة ال��اض�ة على cل ال�3$�ات العاملـة في ذلb ال�ال. 
  )31، صف�ة 2001ف�حات، 

���ة ال��اض�ة و األخ�ائ��= ال��اض��= ی�خل اإلخ��ارات و ال$اقع أن الع�ی� م= م�رسي ال�
الع�ف�ة لYي ی�I= الLالب ذو� اإلداء ال��ني ال�$ســ[ م= اس��عاب ذلb الGHاF و ی��ح 

  لهM أث� تلb ال��امج &إك�3اب الع�فـة ال��اض�ة . 

ا أن الع�فـة هي الc د� الى الل�اقـة�ل و ال�ق�ق�ة أن الهارات وح�ها ال تI�'ء ال
لإلح�فاR 5الهارات و ارتفاع مV$�3 األداء . وم= ال��Lعي أن ال�iG ع�Hما ی��ع� ع= 
HIهM االس��اع 5الGاه�ة إذا ی��ع$ا & =Yارسـة &فق� مهاراته و ل�اق�ه ال��اض�ة و لال
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ی�M 5الع�ف�ـة الYاف�ة . لPلb &�~ أن تY$ن الع�فة م= أول األه�اف لل��امج ال��اض�ة و 
  ال���c' عل�ها في أ� ق�اس ل�ق$�M الLالب أو الالع��= . 

  األه�اف ال�ع�ف�ة في ال�%ال ال��اضي :  -1-4

 مع�فة تار�خ ال��اضة و األL5ال  ) 1
ارس.  ) 2�Lل�ات ال��اض�ة ال3ائ�ة في الGHاF ال مع�فة الفاه�M و ال
3 (  (b�HYال� ) ر�اضي FاGل نYح ل��� مع�فة ف= األداء ال��cي ال
 مع�فة ق$ان�= و ق$اع� اللع~ . ) 4
ارس.  ) 5 مع�فة الLi[ اله�$م�ة و ال�فاع�ة الiاصة 5الGHاF ال
 مع�فة ق$اع� األم= و ال3المـة ل�فاد� اإلصا5ات. ) 6
��ـة العامة.  ) 7� مع�فـة العل$مات ال
ارس.  ) 8 مع�فـة الل�اقـة ال��ن�ة الiاصـة 5الGHاF ال
�'. مع�فـة الق�M اإلج�اع�ـة ال�3�Iـة م= ال ) 9�ارسـة و Pcلb ال3ل$ك ال 

(ل�لى ال��3 ) مع�فـة الهارات ال��و���ـة ال�ي &I= أن &ارسها في وق� الف�اغ. 10
  )32، صف�ة 2001ف�حات، 

  اس+.�امات اإلخ+*ارات ال�ع�ف�ـة :  - 5 – 1

 تI= م= ت��ی� اح��اجات ال�الم�ـP م= العل$مات ال�ي &�~ مع�ف�ها.  ) 1
2 (  Vة أ�تق��M إن�ازات ال�الم�P و ت��ی� درجات ال�ق��M في نها&ة ال$ح�ة ال�عل�

.M�$أنها تع� أداة تق 
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3 (  bه� ذلN& ل و�فاعل�ة ال�عل�M وذلb ع�H ع�م ن�اح غال��ة ال�الم�P 5الف
ة اإلخ��ار ما یلف� ن�N ال�رس أو ع�H ع�'هM ع= اإلجا5ة على أس�ل

 ال�رب الى هPه الZغ�ة .
ح� ال�الم�P على تعلM العل$مات ح3~ أه��ها ب$اسLة ال�رس ما ی�د�  ) 4

 الى ز�ادة الفهM ل$ض$ع ال�عل�M أو ال��ر�~ . 
ُت�i�3م اإلخ��ارات الع�ف�ة في تةج�ه ال�الم�P و الالع��= إلى األنLGة ال�ي  ) 5

 اتهM 5اإلضافـة أله��ها في عل�ـة االن�قاء .ت�الءم مع ق�ر 

ت��ی� م�3ق�ل العل�ة ال�عل��ة و خاضة ع�H إعLاء ال�الم�P أو الالع��= الف�صـة 
لع�فـة ن�ائج اإلم��ان فPلI& b$ن أك�Z مالءمة لل�عل�M و ال��ر�~ ما ی'�� م= دافع�ة 
ارس. �ة ق�راتهM و معل$ماتهM ع= الGHاF الHارسـة و تال�الم�P أو الالع��= لل

  )34، صف�ة 2001(ل�لى ال��3 ف�حات، الق�اس الع�في ال��اضي ، 

  ال+1	�ل ال�راســي : -2

��ل دراسي للادة و &عHي 5ه بل$غ ���ل ال�راسي على أنه إن�از تعل�ي أو ت�&ع�ف ال�
. =��(علي  مV$�3 م= الYفا&ة في ال�راســة، و &��د ذلb اخ��ارات مقHHة أو تقار�� العل

 ،��� أح�  )90، صف�ة 2010ع�� ال

  خ	ائ2 ال+1	�ل ال�راسي :  -2-1

�$ر ح$ل العارف و ال�'ات ��ل ال�راسي غال�ا أكاد&ي ، ن��N و علي ی��&I$ن ال�
�ائ� مHها:i5 ل ال�راسي���   ال�ي ت��3ها ال$اد ال�راس�ــة ال�iلفــة و ی��ف ال�
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  ل واح�ةYعة م$اد ل$��ل ال�راسي 5أنه م��$V مHهاج مادة مع�Hة أو م���از ال�&
 معارف خاصة بها .

  ل�ة ال�راس�ة و���ل ال�راسي عادة ع�� االجا5ات ع= االم��انات الف�&Nه� ال�
 ال�Yاب�ة و الGفه�ة و األدائ�ة . 

  انات و أسال�~ و معای�����ل ال�راسي أسل$ب جاعي &ق$م على ت$@�ف ام��ال�
، صف�ة 2009/  2008(أح� م'�$د، جاع�ة م$ح�ة في إص�ار األحIام ال�ق$��ة 

184( 

  الق�اس ال�ع�في ال��اضـي :  -3

  تق�ی�ها =Iأو وزنها م= خالل األجه'ة الع�فـة ش�ئ غ�� مل$س لPل[ ال &
  ال�Iان�Yـة  ما ی�ل على أن ق�اس الع�فـة غ�� م�اش�.

  على اف��اض أن اإلس��ا5ات �إال أن إس��iام اخ��ار �cابي لق�اس الع�فـة &ع�
�ة الع�فـة ال�ي تM ال$ص$ل إل�ها c ة���c درجـة ^Iب تع$�IالHات�ـة ع= ال�Gئ ال

معارف و معل$مات ع= الNاه�ة القاسـة. لPلb &�~ أو مق�ار ما ح�له الف�د م= 
فهM العالقـة ب�= الهة الLل$�ـة م= اإلخ��ار و العل�ة العقل�ة ال�ي یه�ف اإلخ��ار 
الى ق�اسها ، Pcلb فإن م�$ع ال$ض$عات ال�ي ی��Hها اإلخ��ار ال�Yابي &�~ 

I= جعها . ما أن تY$ن ق�ة أ� ع�Hة م= ع�د ال نهائي م= العل$مات ال�ي &
 Mت �Pع ال��ی$ج~ أن تY$ن ق�ـة أ� ع�Hـة الب�ا أن ت�Hاس~ �Kد&ا مع ت�Zلها لل
M اإلخ��ار الع�في &�~ عل�ه إخ��ار م�$عة مHاس�ة �ا أن مc هHة مHالع� ~�س

  م= األس�لـة ال�ي تع�� على الع�فـة الLل$ب ق��ها .
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 ال ال���اضي م= أهM أن$اع الق�اس فهي م= و &ع��� ق�اس الع�فة في ال
الNH$رات ال�ئ��3ة في م�الHا ح�� ت�تقي 5العل�ة ال�عل��ة ، و &I= الق$ل أن 

 �cق�ة ، فق� ذ��Lال ال$ح�ات ال�العل$مات العل�ة و ال��NHة ج'ء هام إلك�
أن ت�ر�~ و تعل�= الق�رات العقل�ة الع�ف�ـة &ع��� ج'ءًا ال &Harre  =I هارا 

س�غHاء عHه في م�احل ال�علM ال��اضي و ال�رب الHاجح ه$ ال�P یه�M اإل
5اك�3اب الع��ه العارف و العل$مات ال��NHة ال�ت�Lة 5الGHاF ال�P ی�ر�ه و 

  ذلb لألس�اب ال�ال�ـة : 
 1-  واج�اته في ال��ر�~ و M3اع�ه على فه& FاGHات ال�تعلM الالع~ م�Lل

�  ار�ات . إتقانه للهارات و أدائه لل
 2- ث ف��ارسإلام الالع~ I5افـة ال�ع�یالت ال�ي ت  . ي ق$ان�= و ق$اع� الGHاF ال
 3-  . �3$�ات العال�ـة  تL$�� ال�ان~ الع�في &3اع� الالع~ في ال$ص$ل لل
  اقف$كا &��G عالوV الى أن الع�فـة و الفهM &3اع�ا ال��اضي على ح3= ت�ل�ل ال

�ارات و ال�ل$ل ل$اجهة م�Lل�ات هPه ال$اقف و اإلس�اع ال�iلفـة و ان�قاء اإلخ�
في تHف�Pها خالل الHاف3ـة. لPلb &�~ أن تY$ن األدوات ال�i�3مـة في ق�اس 
ة 5��� &�L�3ع ال�رس أو ال�رب أن &��د 35ه$لـة ما &�~ أن �الع�فـة م

ی�= ت'و��هM بها ی�علـه ال�الم�ـP أو الالع��= م= ال�قائJ العل�ـة ال�ي &�~ أن 
داخل ال$ح�ة ال�عل��ة أو ال��ر���ة . و ال$اقع أن هHاك أن$اع ع�ی�ة م= اإلخ��ارات 
الع�ف�ة القHHة و األك�Z ش�$عا مHها هي األن$اع العل�ة و ال�ي تY$ن م$ض$ع�ـة 
ا أن c ، ة���iض$ع�ة إجا5ات م$أو ه�ف�ة ح�� ت�Lل~ اإلخ��ارات القHHة ال

ج الى ث�ات و م$ض$ع�ة عال��= و عادة تY$ن اإلخ��ارات ال$ض$ع�ة إع�ادها &��ا
سهلة ، و K$�لة ، و مف�لة . ون�� أن اإلخ��ار القH= ی�Lل~ خL$ات و إج�اءات 
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ل على أس�لـة ال�$اب و الLiأ و أس�لـة ال�$افJ و أس�لـة اإلخ��ار G& $ائه فهHفي ب
األك�Z اس��iامًا في م�ال ال����ـة  ال��cـة . . و تلb الH$ع�ة م= اإلخ��ارات هي

 )33، صف�ة 2001(ل�لى ال��3 ف�حات، ال��اض�ـــة . 
 

  أه��ة ق�اس ال+1	�ل ال�ع�في في م%ال ال+��7ة ال��اض�ـة :  3-1

  ع�في في م�ال ال����ة ال��اض�ة ال�ع�ف على ال�غ��ات وإن اس�ه�ف ق�اس ال
ال�L$رات ال�ي ت��ث في العل$مات و الفهM 5ال�3Hة للع�ی� م= ال$ض$عات في 
م�ال ال����ة ال��اض�ة و ال�ي ت��= العل$مات ع= ال�قائJ العل�ة ال�iلفة 

األلعاب ال��اض�ة ، و ق$اع� ال��M�I ب�ار�خ ال����ة ال��اض�ة و تار�خ األنLGة و 
لYل مHها ، و العل$مات األساس�ـة ال�علقــة 5ال�M3 ال���G و ال�ي ت�ث� على cفاءته 

ال�قائJ في الGHاF ال��اضي 5االضافة الى الق�رة على اس��iام هPه العل$مات و 
  .في م�ال ال�J��L العلي

��� ن�  )174، صف�ة 1994ال�ی= رض$ان،  (م

  أه��ـة اإلخ+*ارات ال�ع�ف�ــة :  - 3-2

ت�نا 5العل$مات و العارف عM اللع�ة م= ح�� تار�خ ال����ة ال��اض�ة و الل$ائح  ) 1
و الق$ان�= الiاصة 5األلعاب و الH$احي الف�Hة و الهارات ال���cة وخL[ اللع~ 

 اله�$م�ة و ال�فاع�ـة .
ت�نا 5العل$مات ع= حالة الف�د ال��اضي ما &ف�� في ت��Hف األف�اد وفقًا ل�Hائج  ) 2

 هPه اإلخ��ارات الع�ف�ـة . 
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 ت�نا 5العل$مات الHاس�ـة ع= الع$امل ال����ة ال�ي &I= أن ت�ث� في األداء.  ) 3
 إلام ال��اضي 5العل$مات ال�ي ت�i اللع�ة ال�ي &ارسها 5اإلضافة الى ال��iات ) 4

ارسـة ح�� ت�قى في ذاك�ة ال��اضي ح�ى 5ع� أن &فق� ل�اق�ه ال�ي &�3�Iها م= ال
 �Hع 5اللع�ة خاصة ع�أو یiHف¡ م�3$اه الهار� ما &عLي الف�صـة في ال�

 مGاه�ته لها.

 Mث� في تعل��ل ب�نامج ال����ة ال��اض�ـة على العل$مات ال��اض�ـة ح�� تG& أن ~�&
(ل�لى ال��3 ف�حات، �iلفـة ما ی�د� الى رفع الل�اقـة ال��ن�ــة . الهارات ال���cـة ال

  )35، صف�ة 2001الق�اس الع�في ال��اضي ، 

  

  م>اكل ق�اس ال�ع�فــة :  3-3

معMN اخ��ارات الع�فـة في ال����ة ال��اض�ة القHHة غ�� م�احة في ص$رة ت�ار�ة  ) 1
 bتل �Gـة ن�أV ع= J��K الHاش��= 5ال��Iات العامة. لPلI& b$ن م= األه

 اإلخ��ارات الع�ف�ــة في ال����ة ال��اض�ة ت�ار�ـًا. 
أك� م= أن ج�ع ت��اج االخ��ارات الع�ف�ة الى ق�اس الق�رات العقل�ة ب�قة لل� ) 2

الLالب ی�ع�ض$ا لإلم��ان في نف^ ال$ق� و ما ی��c أن الLالب الPی= أدوا 
 اإلخ��ار ل= یHقل$ا العل$مات الى ف�ل َاخ�. 

معای�� اإلخ��ارات الع�ف�ة القH= ذات ق�ـة م��cة وذلb لإلع�اد على الع$امل  ) 3
��دة لل�اعات ال�3او�ة في الع�، ووح�ة ال�عل�M و  زم= ال$ح�ة. ال

�ل�ة ، ف��ا ال ت�Hاس~ مع  ) 4اإلخ��ارات القHHة ل��3 دائًا ت�Hاس~ مع ال�الة ال
 @�وف ال�رس م= ح�� ال$ق� و اإلمIانات أو ال3ه$لـة
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اإلخ��ارات القHHة تG�ع ال�رس عادة على تأك�� العل$مات في اإلم��انات و  ) 5
  الLالب 5ع�فة ال�3$�ات  ت�ك إخ�V ما &3اع� ال�رس على عل مقارنات ب�=

ال�ع$�ـة في ال�Hاء ال��� لإلخ��ارات الع�ف�ـة ح�� ت��اج الى بPل ال�ه� و &�~  ) 6
 تق��M تلb اإلخ��ارات و أن تY$ن ع�اراتها مالئـة لل$ض$ع .

&�~ أن ت�Y~ أس�لـة اإلخ��ارات ��L5قـة ج��ة ح�� ت��اج الى مهارة في ان�قائها  ) 7
 و إع�ادها. 

8 ( ~H�ال��ني ل�^ سهًال . &�~ ت Mع�في إل@هار أن ال�عل� صع$�ة اإلخ��ار ال

م= األخLاء ال���Yة ع�م إع�اد م3$دة 5�ال اإلخ��ار و م�V صالح��ه فال &�ع ال�رس 
أ� أس�لـة ت�Li على 5اله دون دراسـة مZل الق$اع� و الق$ان�= و غ�� ذلb فالب� م= ت��ی� 

�اور ال�ئ��3ة ح�� أن ج�ول ال$اصفات س$ف &3اع� في ذلb و ت�H~ األول$�ات و ال
، صف�ة 2001(ل�لى ال��3 ف�حات، الق�اس الع�في ال��اضي ،  ال$ق$ع في ذلb الLiأ .

36( 

  االخ+*ارات ال�=+.�مة في ق�اس ال+1	�ل :  -4

  االخ+*ارات ال+1	�ل�ـة :  -4-1

  هPاتها و ع�$�ها ، إال أن ه'���ل�ة أن$اع ع�ی�ة لYل مHها م�لالخ��ارات ال�
��ل �االخ��ارات ج�عا ت��Gك I5$نها أدوات ت�i�3م لق�اس م�V الفهM ، و ال�

  ال�راسي. 
  ا أنها وس�لةc ، ع�فيو تع� االخ��ارات أك�Z أدوات الق�اس اس��iاما في ال�ال ال

ل�ة و اص�ار أحIام ت�علJ ب�لb ال�Hائج ال�ى أح�ث�ها ال��امج مهة ل���ی� ال�Hائج الع
 �c��ة في سل$ك ال�عل�ـ= . ی�i��س3ات ال���$�ة الال�راس�ة و ال��ر��3ة 5ال
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 M�$ل�ة ال�قعلاء الق�اس 5أن االخ��ارات تع��� م= األم$ر الهامة و األساس�ة في ع
ق�رات ب�ن�ة أم ق�رات عقل�ة مع�ف�ة للGYف ع= ق�رات األف�اد ال�iلفـة س$اء cان� 

��ل ال�راسي في �ا أنها تZل وس�لة ت��$�ة ذات أه�ة V��c في ق�اس ال�c ،
ال$ض$عات ال�ي ت�علJ 5العارف و ال�قائJ و الهارات ال�3�Iة ن���ة ال�علM و 

 . Mة م= ال�عل��H5ع� انق�اء ف��ة زم bف و ذل�Yو ال MYال��ر�~ م= ح�� ال ��(م
 ) 50-43، ال�ف�ات 1994ن�� ال�ی= رض$ان، 

  

  ن*Bة تارخ�ة :

 M&ة ح�� ع�ف االن3ان الق���ل له تار�خ ق�&M و جPوره ت�� للع�$ر الق�&�إن ق�اس ال�
االخ��ارات و اس��iم ال���H$ن نNام االم��انات ال������ة و cان� على درجة ���cة م= 
��لي ال$سائل �عات أخPت ص$رة الق�اس ال���ال�ع$�ة ، و مع نGأة ال�ارس في ال
ال������ة ، و في الع�$ر ال$سLـى اق���ت على األس�لـة الGف$�ة ال�ي اس��ت ح�ى 

�Gة 1992(فاروق ع�� ال3الم،  الق�ن ال�اسع ع�  )41، صف

��ة عام و ع�ف� االخ��ارات ال�م و cان� في ص$رة أس�لة  G1850ف$�ة في ال$ال&ات ال
&��~ عل�ها ال�الم�P و مZل� مع�اراً لالل��اق 5ال$@ائف ، و ان�قل هPا الNHام الى االورو���= 
ف3ادت االخ��ارات الGف$�ة ح�ى أواس[ الق�ن ال�اسع في أور�ا رغM ع�$�ها ال�ي م= أهها 

 M�$ا أنه ی$ج� مق�اس م$ح� ل�قP�3غ�قه ه& �Pل ال�$L5االضافة لل$ق� ال Pإجا5ات ال�الم�ــ
�ف الZاني م= الق�ن ال�اسع ع�G ب�أت االم��انات ال������ة Hانات و في ال�الH$ع م= االم�
 bها في تل'�كأساس لإلل��اق 5الYل�ات و ال�امعات و cان� هPه خL$ة لل�ق$�M و الق�اس ت
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5Zا5ة  ال�حلة ع= االخ��ارات الGف$�ة . و bض$ع�ة و ذل$م= ثM @ه�ت االخ��ارات ال
ردة فعل على االتهامات ال$جهة لالخ��ارات ال������ة القال�ة ف�اءت 5�فات ع�ی�ة 
ت�ع�ها ع= الPات�ة و ت�عل الZقة ف�ها ، و ع�Hها @ه�ت ال�اجة الى ض�[ و تق�H= االج�اءات 

ال$ض$ع�ـة القHHة ال�ي ت�ع$ الى و ال�عل�ات ال�ي تعLى للف�$ص�= @ه�ت االخ��ارات 
تق�H= العای�� و االع�اد على أس^ و ق$اع� ت�عل م= االخ��ارات ال$ض$ع�ة أك�Z ص�قًا 

$د، و ث�اتًا �   )208، صف�ة 2010(وفاء م

  االخ+*ارات ال+1	�ل�ة في ض�ء ال�BاهD الفل=ف�ة :   4-1 

 �Hها لق� ت�ای����= ح$ل االخ��ارات و صع$��ها و مه�ها و أه�iأراء ال�رس�= و ال
في العل�ة ال���$�ة ، و لق� تIGل� هPه االراء في مPاه~ فل3ف�ة 5��� اس�قل cل مHها 

��ل�ة ، و ت�Zل هPه الPاه~ الفل3ف�ة ما یلي�  :ب�ؤ��ه الiاصة الى االخ��ارات ال�

  ال�BهD ال�اقعي :  4-1-1

��ل�ة ن�Nاً � لل�Hائج ال�ي Gcف� عل�ها ال��ارب في م�ال ال�ق$�M و في م�ال االخ��ارات ال�
ال�قل��&ة 5�فة خاصة و ال�ي أث��� صع$�ة ال$ص$ل الى تق�ی� ص��ح لV$�3 ال�ل�P، و 
أن ال�ق�ی� ی�أث� دوما في هPه االخ��ارات 5الPات�ة ، فإن أن�ار هPا الPه~ ی�ون ض�ورة 

ألس�لـة ال�ي تف3ح م�اال ���cًا الخ�الف األراء و ت�ای= األحIام ، و م= ثM االب�عاد ع= ا
ات�ه أص�اب هPا الPه~ الى ح�� أس�لة االخ��ار في م�ال ال�قائJ الL& �Pال~ ف�ه 
�= ال�رس ب$ضع أس�لة ح$ل 5ع¡ ال�قائJ ال$ض$ع�ة ال�ي ال &قع ف�ها الiالف ، �ال

ال��یZة 5االخ��ارات ال$ض$ع�ــة مZل اخ��ار الLiأ و و ت3ى هPه االس�لة في ال����ة 
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�ل و االخ��ار م= م�ع�د Yاب و اخ��ار ال�$�، صف�ة 1981(صالح ع�� الع'�'، ال
116(  

  ال�BهD ال�Fالي :  -4-1-2

على خالف ال�NHة ال$اقع�ة ی�V الZال�$ن 5أن أس�لة االم��ان ی�Hغي أن &I$ن اله�ف 
األساسي مHها ه$ ت�GH[ عقل ال�ل�P الى أق�ى ح� مI= ، و م= ثM فإن األس�لة الف�لة 
ل�V ه�الء هي تلb ال�ي ت���c Vل Kال~ على ح�ه و ال�ي تع�� على ال��غ ال�ال�ة : 

���ه و ناق¥ ، إش�ح ، ان�ق� iال~ 5أن ی��ز شLح لل....، فهPه االس�لة هي ال�ي ت3
��ح هPا الH$ع م= االخ��ارات في ن�N الZال�= �معارفه ، و &ع�� ع= أرائه و أفYاره ، أما ت

  فإنه &ق$م على م�اد¦ العقل نف3ه و هPه ال�اد¦ هي : 

  �ق��ـة الق�رة على الفهM ، ال$ض$ح الGHاF العقلي ، ال$ح�ة ، العJ و الع

انLالقًا م= هPه ال�اد¦ ، فإنه &I= ال�MI على القال م= خالل الق�مة و ��Kقة الع�ض 
و الiاتة ال�ت�Lة 5الIGلــة ، و األدلة الع�وضة و ان�Nام األفYار هPا &غ¡ ال�NH عا 

�= أما مiالفة الهM في ن�N الZالي ه$ ما �ی��زه إذا cان� االجا5ة م�فقة مع ما ی�اه ال
الLال~ م= صفات عل�ة م= خالل إجاب�ه ، و 5ق�ر ما cان� إجاب�ه ت�Yار َالراء مع�Hة 

Mال�ق�ی� ال��� . كان� عالمة على ضعفه ، و م= ث J�  فإنها ال ت�3

  ال�BهD ال*�ج�اتي : -4-1-3

انLالقًا م= الفل3فة ال��اجات�ة ت�اه ال����ة و ال�عل�M ع$ما ، و غLHالقا م= ال��Lقة 
�� في �Hال ی P���ل ال�ل�الع��ة ل�یه��K Mقة الIGالت فإن ال��جات��= ی�ون 5أن ت
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إجاب�ه على أس�لة مع�Hة فق[ و إنا ی�ع�V ذلb إلى حل الIGالت ال�ي ت�ابهه في م�الت 
ذلb فهM ی�ون 5أن االم��انات ل��3 لها أه�ة ���cة في العل�ة ال���$�ة فهي ال ال��اة ، و 
) م= ال�ق�ی� للعل �Kلة   %75) م= ال�ق�ی� الYلي للLال~ و تعLي (  %25تأخP إال (

  )417، صف�ة 1981(صالح ع�� الع'�'، العام ال�راسي . 

  

  تع��H االخ+*ارات ال+1	�ل�ة :  -4-2

 ���ه$ أداة أو وس�لة أو ��Kقة تق�م للف�$ص سل3لة م= الهات عله أن &�3��~ لها 5
، 2002(ع�� ال�ح=، أن ��Kقة إس��اب�ه ت�ل على مق�ار ماع�Hه  م= تلb ال�فة . 

  )29صف�ة 

  أه�اف االخ+*ارات ال+1	�ل�ة : -4-3

1 .  . Mالق$ة و ال�عف ل�یه Fنقا ��iGالب ، و تLل ال��� ق�اس مV$�3 ت
2 .  ��Hادة و ال�ت��Hف الLالب في م�$عات ، و ق�اس مV$�3 تق�مهM في ال

 5أدائهM في ال�3ق�ل.
 الGYف ع= الف�وق ب�= الLالب .  . 3
مHح ال�رجات و ت�GH[ دافع�ة ال�علM ، و ال�Hقل م= صف ألخ� ، و  . 4

 الGهادات.

  أه��ة االخ+*ارات ال+1	�ل�ة : -4-4

HHIا م= مع�فة م$اK= الق$ة و ال�عف ل�V الLل�ة  . 1& 
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2 .  Mتق�مه Vل�ة و م�Lل ال��� ق�اس ت
3 .  Mل�ة لل�علLإثارة دافع�ة ال 
 تق���K MائJ ال��ر�^  . 4
��ل الLل�ة  . 5� ت'و�� الLال~ و أص�اب الق�ار ل�غP&ة ال�اجعة م= مV$�3 ت
 )44، صف�ة 2002(اح� سل�ان، �M ال��نامج ال�عل�ي تق� . 6
وس�لة تعل��ة ت3اع� على حف© ال�علM و ال��قJ م= العل$مات و العارف ال3ا5قة  . 7

 )234-233، ال�ف�ات 1985(سل�ان ع���ات، ث�اته 

  االخ+*ارات ال+1	�ل�ة :أن�اع -4-5

&ع�� العل$ن في ال$اقف ال�عل��ة الع�ی� م= أسال�~ ال�ق$�M ل��ق�J االه�اف ال�عل��ة 
الGH$دة ، و ال�ع�ف على م�V االس�ع�اد لل�علM ، و ت��iG صع$�ات ال�علM ، و تع� 

 ، =����ل�ة م= أك�Z ال$سائل ال�ق$��ة ش�$عًا ب�M العل�و ت�iلف أن$اع االخ��ارات ال�
��ل�ة 5إخ�الف أغ�اضها و الق�ارت ال��Hة على ن�ائ�ها �  االخ��ارات ال�

و ق� وصف ال�احZ$ن ت��Hفات cل على ح3~ رأ&ه لHYها لM ت�iلف ��Zcا ع= 5ع�ها ح�� 
��ل�ة ال�قل�&ة هي : �  هHاك أك�Z م= أساس ل���Hف االخ��ارات ال�

 ، اخ��ار ت����� ، إخ��ار أدائي .  ال���Hف وفJ أداء الLالب : اخ��ار شف$�  . 1
ال���Hف وفJ فل3فة الق�اس أو ال��Lقة ال�ي تف�3 بها ال�رجات : اخ��ار م�جعي  . 2

�b ، اخ��ار م�جعي الع�ار .  ال
ال���Hف وفJ م$ع� ال�J��L : اخ��ارات أول�ة ق�$ل ، اخ��ارات دور�ة بHائ�ة ، و  . 3

 اخ��ارات نهائ�ة .
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4 . �� .و اخ��ارات غ�� م$ض$ع�ـة �ح : اخ��ارات م$ض$ع�ة ،ال���Hف وف��K Jقة ال�
ال���Hف وفJ اس��iام ال�Y~ و ال�cPات أو وفJ ح�M االجا5ة ، اخ��ارات ال�Yاب  . 5

 . Jغل )80، صف�ة 2005(سل�ان أم�= علي، الف�$ح ، اخ��ارات ال�Yاب ال

 

4-5-1-  : J1االخ+*ارات ال��جع�ة ال�  

�b 5أنهااالخ��ارات ال�ي تق�^ أداء الف�د 5ال�3Hة إلى مV$�3  تع�ف االخ��ارات ال�جع�ة ال
   )86، صف�ة 2002(اح� سل�ان، مLلJ لألداء دون ال�ج$ع ألداء األخ��= . 

علا 5أن إجا5ة الLال~ في هPا االخ��ار ال تقارن 5إجا5ة غ��ه م= الLل�ة و إنا تقارن 
 V$�3ي أو زمHي أو ن$عي و اله�ف مHها ال$ص$ل لc رس��b مع�= ، &��ده ال5  

  مق�$ل م= الYفاءة .

  

   االخ+*ارات مع�ار�ة ال��جع :-4-5-2

&ع�ف االخ��ار الع�ار� ال�جع 5أنه االخ��ار ال�P &ق�^ أداء الف�د 5ال�3Hة ل�$س[ أداء 
ي إل�ها . �Hاعة ال�ي ی  ال�

�ل عل�ها في �و اله�ف م= اع�اد هPا الH$ع م= االخ��ار ه$ مع�فة مق�ار العل$مات ال
(اح� سل�ان، �اسه . م$ض$ع ما ، و Pcلb مع�فة الف�وق الف�د&ة ب�= ال�الم�P في ما تM ق

  )88، صف�ة 2002
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   االخ+*ارات ال�قLLة :-4-5-3

$عة م= �تع�ف االخ��ارات القHHة 5أنها االخ��ارات ال�ي تق�^ أه�افا مc��Gة عامة ل
و أس�ل�ها  الLالب و ت�Hاول 5الق�اس أج'اء ���cة م= العل$مات و الهارات ال3ابJ دراس�ها ،

عادة ما ت�iع لل����ة و ال�اجعة و العال�ة اإلح�ائ�ة 5ف�ض ح3اب معامالت ال3ه$لة 
.=�iل� م= أث� ال�iقات و ال��G، صف�ة 2002(اح� سل�ان،  و ال�ع$�ة و فعال�ة ال

44(  

  االخ+*ارات غ�� ال�قLLة : -4-5-4

تع�ف االخ��ارات غ�� مقHHة 5أنها االخ��ارات ال�ي تق�^ أه�افًا خاصة 5الف�ل أو ال�رسـة 
5عHى أنها ت�Hاول معل$مات و مهارات مع�Hة و م��دة  V$��و تق�^ أج'اء م��دة م= ال
، و أس�ل�ها نادرًا ما ی�M ت����ها أو م�اجع�ها أو معال��ها و ت�ل�لها إح�ائ�ًا و هي ت�نا 

، صف�ة 2002(اح� سل�ان، 5عای�� األداء على نLاق الف�ل أو ال�رسة فق[ .  عادة
44(  

  االخ+*ارات ال�قال�ة : -4-5-5

هي أس�لة �cاب�ة &Lل~ ف�ها م= الLال~ تM�NH إجای�ه 5اس��iام لغ�ه الiاصة 5ه ، و هPا 
الH$ع الH$ع &Nه� ق�رته على ال�ع��� و ال��[ ب�= االفYار و الع�ض الLHقي لل$ض$ع 

  )145، صف�ة 2000(عقل أن$ر، ال�P ی��Hه ال3�ال . 

و تع��� اخ��ارات القال م= أق�م أن$اع االخ��ارات و أك�Zها ش�$عا و اس�عاال و هي ب�ورها 
  تHقM3 الى : 
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  االخ+*ارات ال�قال�ـة ق	��ة االجابـة : -4-5-5-1

��ها �i& ال~ أنLلل bت��' هPه االخ��ارات 5أنها ت�c' على ف�Yة عل�ة أساس�ة واح�ة &
 Mفاه�في جل م��دة ، و أس�ل�ها ت��= عادة ال�عار�ª أو ال�ف��3 أو ال�عل�ل أو ت$ضح ال

  العل�ـة . 

  االخ+*ارات ال�قال�ة P��لة االجاOة : -4-5-5-2

Lلة ن��3ا ، ح�� تع$Lلي إجا5ة مLاق¥ و &علل و ت�Hال~ 5أن &قارن و یLي الف�صة لل
�'ات &ع�� ع= أفYاره في االجا5ة ع= األس�لة ال�Lوحة و ت�3عل �ZI5ة ن�Nًا ل�ع¡ ال

$د ز��$ن، ال�ي ت��' بها . �  )360، صف�ة 1994(عا&¥ م

  اخ+*ار الS+اب ال�ف+�ح :  - 4-5-6

3ح ف�ه للLال~ في أثHاء االخ��ار 5إح�ار ال�Y~ و ال�cPات و غ��ها & �Pه$ االخ��ار ال
  ما &I= اس�عاله لالجا5ة ع= األس�لة . 

  

  االخ+*ارات األدائ�ة : -4-5-7

تع�ف االخ��ارات األدائ�ة 5أنها االخ��ارات ال�ي ت�i�3م لع�فة م�V ق�رة الLل�ة على ت�جة 
ا ت�i�3م لق�اس مهارات c ، ق�ة��Lة ت�ما اك��3$ه م= معارف عل�ة الى م$اقف عل
ال�ف��Y العلي و الق�رة على حل الIGالت و الهارات ال��و�ة و الق�رة على ال��MI في 

$د ز��$ن، جه'ة و األدوات العل�ة . اس��iام األ�  )358، صف�ة 1994(عا&¥ م

  * أن$اع االخ��ارات األدائ�ة : 
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  اخ+*ارات األداء مT الL�ع الS+ابي : -4-5-7-1

و ه$ االخ��ار ال�P &عLي أه�ة أك�Z ل�J��L الع�فة و ق�اس مهارات األداء في م$اقف 
ت�اكي ال$اقف الفعل�ة في هPه ال�الة &ق�^ االخ��ار ال�Yابي ح��لة cل م= الع�فة و 

  الهارة . 

  اخ+*ار األداء ال.اص ب+�1ی� الL�ع : -4-5-7-2

�ة أج'ائها و ع�H إج�اء هPا االخ��ار &Lل~ م= الف�$ص�= Hة و تHال�ع�ف على أداة مع�
  ت��ی� و@�ف�ها ، و هPا الH$ع م= االخ��ار ی�G�H اس�عاله في م�ال ال�عل�M ال�Hاعي. 

  اخ+*ار ال�1اكاة :  -4-5-8

ع�H إج�اء هPا االخ��ار &Lل~ م= الف�$ص أن &ق$م بHف^ الLi$ات و ال��cات ال�ي 
 Mة في م�ال ال�عل��ZI5 ع م= االخ��ارات$Hا الPم ه�i�3&ُ ق�قي و�ی�Lل�ها الق�ام 5العل ال

�، الهHي و م�ال ال��ارب ال���iة. �  )171، صف�ة 1999(الLاه� ز��cا م

  االخ+*ارات ال��ض�ع�ـــة :  -4-6 

�ح �ُ&ع�ف االخ��ار ال$ض$عي Pcلb 5أنه االخ��ار ال�P ال &3ح 5أن &I$ن ل�أ� ال
الPاتي أ� دور في تق�ی� عالمة الف�$ص و ذلb �35~ أن ال�$اب على cل م= فق�اته 

�ه اثHان. ����، م��د تامًا ، 5��� ال &�iلف في ت�، صف�ة 1999(الLاه� ز��cا م
91(  

و &ع'V االن�Gار ال$اسع الس��iام األس�لة ال$ض$ع�ة في ال��امج ال��یZة لالخ��ارات إلى 
��ح االالف م= ��ها ن���ة ال�3عة ال�ي &I= بها ت���الYلفة الiHف�ة ن��3ًا في ت
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ار ���c في الال أو Zل~ اس�Lج�ًا و ب$سائل أل�ة أو ی�و�ة ال ت� ���األج$�ة في زم= ق
�ة ، إضافة إلى إمIان�ة تJ��L الفاه�M و العل�ات االح�ائ�ة �i�ال$ارد ال���Gة ال
في معال�ة ب�انات االخ��ارات ال$ض$ع�ة و ت�ل�لها ، و ت$ف�� معل$مات مهة ت3اع� في 

3��= ج$دتها ساهM 5ق�ر ���c في ال�$سع في اس��iام تلb االخ��ارات و مI= تL$��ها و ت
م= إث�اء الع�فة و تع'�' مIان�ها في ال�ق$�M ، و 5ع� ث�ات االخ��ار 5اع��اره أح� ال3ات 
الالزمة و ال��ور�ة للZفة في ن�ائ�ه أح� الع$امل ال�ي ساع�ت Pcلb على تف��ل األس�لة 

اس��iاماتها تY$ن األس�لة ال$ض$ع�ة م$ض$ع�ة في ق�اسها و ال$ض$ع�ة و ال�$سع في 
أك�Z دقة م= غ��ها ، و ی�ت�[ 5�ان~ ال�قة حق�ق�ة  c$ن األس�لة ال$ض$ع�ة ت�M3 5ق�ر 
عاٍل م= الYفاءة مقارنة 5غ��ها ، م= ح�� إمIان�ة ق�اس ع�د ���c م= األه�اف ال�راس�ة 

إلخ��ار، ما ی��ح الف�صة لإلس��الل على 5ع�د ���c م= األس�لة خالل ال$ق� الق��� ل
��له في م�iلف ج$ان~ الادة ال�راس�ة ، و إذ ت��ح �مV$�3 أداء ال�علIG5 Mل شامل و ت
االخ��ارات ال$ض$ع�ة إمIان�ة �cا5ة ع�د ���c م= األس�لة في االخ��ار ال$اح� ما &عHي 

ل���Y م= األس�لة ی��ح Pcلb إمIان�ة ق�رًا عال�ا م= ال�Zات و ال�قة في ن�ائ�ه ، فان الع�د ا
��$V على ن�$ شامل م= شأنه ال���3= م= ص�ق االخ��ار و ت3هM هاتان ت�Zل ال
ال3�ان بال شb في تع'�' مIانة األس�لة ال$ض$ع�ة و ال�$جه ن�$ ال�$سع في اس��iاماتها 

  )123، صف�ة 2001(اب�اه�M م�ارك، . 

  أسXلة االخ+�ار مT م+ع�د : -4-6-1

ت��G ال�راسات إلى أن أس�لة االخ��ار م= م�ع�د تع��� م= أف�ل االخ��ارات ال$ض$ع�ة 
 =I، فهي تق�^ أه�افًا عقل�ة &�ع~ على االخ��ارات ال$ض$ع�ة االخ�V ق�اسها ، و &
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الق$ل أنها تالئM ج�ع األه�اف ال�ي &I= تق$�ها في اخ��ارات القال 5اس�HZاء تلb ال�ي 
ت�Lل~ ق�رات ال�ع��� ، ف�ال�غM م= �Zcة اس��iام هPا الH$ع م= االخ��ارات في ال�ارس إال 
أن بHاء فق�اتها &��اج خ��ة ل�V ال�iG ال�P &ق$م ب$ضها ، 5االضافة إلى تHIه م= الادة 

 )104، صف�ة 2006(الع�اد� رائ� خل�ل، عل�ـة . ال

  م��Yات أسXلة االخ+�ار مT م+ع�د : -4-6-1-1

��$V ح��  . 1القابل�ة لق�اس م�3$�ات م�ع�د م= ال�علM ، و م�االت دراس�ة م�H$عة ال
5اإلمIان اس��iامها لق�اس ق�رة الLال~ على ال�ف© و ال��cP و ها م= أقل م�3$�ات 

 .M�$و ال�ق ~�cل�ل و ال��� ال�علM ، و لق�اس م�3$�ات الفهM و ال�J��L و ال�
��$IG5 Vل ج�� ن���ة إلمIان�ة �cا5ة ع�د ���c م= أس�لة  . 2الق�رة على ت�Zل ال

I= تغ�Lة & ���االخ��ار م= م�ع�د ف= ال3هل ج�ًا ت�Zل م��$V الادة ال�راس�ة 5
 أك�� ق�ر مI= م= ال�$ان~ الهة في ض= اخ��ار واح� . 

$V ت�ان^ ال�iارات سه$لة ال��MI في صع$�ة االخ��ار ع= J��K ال��MI في م�3 . 3
و جاذب��ها ، و تف�� هPه ال3ة في إع�اد اخ��ارات ت�iم أغ�اضًا ت�ر��3ة و تعل��ة 

 م�iلفة . 
��ح أس�لة االخ��ار م= م�ع�د وق�ًا  . 4���ح و م$ض$ع��ه : ال ی�Lل~ ت�سه$لة ال�

 Mعل��ح َال�ا ع= J��K ال�� ب$اسLة ن$ذج &�i�3مه ال�K$�ًال ، ح�� &I= ال�
��ح  أو ا� لLال~ أو غ��ها أو ع= J��K اس��iام أجه'ة ال�

تف��ل الLالب و العل�= لها ، لا في اإلجا5ة عHها م= وض$ح و &3� مقاؤنة  . 5
5غ��ها م= األن$اع االخ�V ، و ت3هM هPه ال3ة إجا5ًا في ت$ف�� ال�اف' الHاس~ 
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�اح~ لإلخ��ار و ال�P ی�ث� سل�ًا على عاملي ال��ق لإلجا5ة و تiف�ف القلJ ال
 )260، صف�ة 2001(اب�اه�M م�ارك، و ال�Zات  

�= ف�ها أقل.  . 6iال� ��Hع 

 صادقة و ثاب�ة ب�رجة أك�� م= 5ق�ة األن$اع .  . 7

��ل ال�راسي .  . 8� ت�L�3ع أن ت$ف� للعلM وس�لة ق�ة ل���iG ال�

 ُتع$د الف�$ص على ال�MI ال�ائ~ و ال�$ازن و ت��' األف�ل .  . 9

10 .  Mم= خالل اس��ا5اته Mه�Hع Mال~ أو س$ء الفهLاء الLأخ ��iGت3اع� في ت
 )52، صف�ة 2003(صالح ع�� ال3�ع، لل��ائل الiا�Kة . 

ال�ي اق��حها بل$م إذا أح3= &I= أن تق�^ ج�ع ال�3$�ات العقل�ة الع�ف�ة  . 11
 إع�ادها 

�ة ق�رة الLال~ على حل الIGالت م= خالل ت�ر��ه على  . 12Hت3اع� في ت
ال���' ب�= ال�ل$ل الق��حة ، ثM إتiاذ الق�ار الHاس~ إلخ��ار أف�ل حل م= 

 )196، صف�ة 2005(سل�ان أم�= علي، ال�ل$ل الق��حة . 

�$ن في تق�ی� ال�رجات . . 13����ح ، فال &�iلف ال� &iل$ م= ذات�ة ال�

ال &ق�^ ق�رات م�H$عة cالق�رة على االس��Hاج و إدراك العالقات .  . 14c Mهاش)
 ،�� )134، صف�ة 2006ال�ی= م

  ع��ب أسXلة االخ+�ار مT م+ع�د :  -4-6-1-2

ت�Lل~ أس�لة االخ��ار م= م�ع�د وق�ًا أK$ل لإلجا5ة أك�Z م= غ��ها م= أن$اع األس�لة  . 1
 ال$ض$ع�ة . 
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�ة دون مع�ف�ها  . 2����$ل على اإلجا5ة ال��= في اح�ال�ة الiث� عامل ال��ی
 )264، صف�ة 2001(اب�اه�M م�ارك، 5ال��ورة . 

ال ت�لح لق�اس م�iجات ال�علM ال�ي ت�علJ 5ال�أل�ف و ال�M�NH و اإلب�Yار و ال�ي  . 3
 ت�علJ 5ال�ع��� ال�Yابي . 

 صع$�ة بHاء أس�لة اخ��ار م= م�ع�د خال�ة م= الع�$ب .  . 4
$ل�ة للادة  . 5Gق ، قل�لة ال��&Giى أن لM تع� إع�ادًا م�قHًا أن تY$ن مiHف�ة ال

(صالح ع�� ال3�ع، �اس ه�ف ال��cP دون غ��ه . ال�راس�ة ، و أن تق��� على ق
2003( 

�$ل على م��Gات على درجة عال�ة م= ال�$دة.  . 6�صع$�ة إع�ادها و ذلb ل�ع$�ة ال
 )198، صف�ة 2005(سل�ان أم�= علي، 

  ق�اعــ� بLاء أسXلــة االخ+�ار مT م+ع�د :  -4-6-1-3

ت�H~ األس�لة اللغ'�ة أو اال&قاع�ة ، الغ�ض م= االخ��ار ق�اس ق�رة الLالي في  . 1
م�ال م��د م= الهارات و العارف ال�ي یه�ف العلM الى تعل�ها ، و 5ق�ر ما 

 �Zن الق�اس أك$I& ال�ص�قَا تY$ن هPه العارف و الهارات واض�ة م= ص�اغة ال3
 و دقة في إعLاء تق$�M ص��ح للLال~ .

جعل ج$ه� الIGل في ال�Pر ، ی'�� في وض$ح ال3�ال و إحا�Kه ال�امة 5��اغة  . 2
 الIGلة 5��� ال ت��3عي م'��ًا م= ال�Gح . 

ال�قة و اإل&�از في ص�اغة ال�Pر ، ت�از األس�لة ال���ة i5ل$ها م= ال�G$ و ال�قة  . 3
 اغة ال�Pر .و ال$ض$ع و االخ��ار في ص�
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�$� لل�Pر و اإلجا5ة  . 4Hال ~�cاء 5اإلجا5ة ، إما م= خالل ال��ا5[ ب�= ال���ت�H~ اإل&
�ة مقارنة ب�ق�ة ال�iارات ، أو ن$ع�ة الف�ادات ����ة ، أو K$ل اإلجا5ة ال���ال

 ال�i�3مـة .
 جعل ال3�ال في ص�غة ج�ی�ة م���Yة .  . 5
م= الع�ارات ال�ق�Hة أو الف�ادات ت�H~ الف�دات و الع�ارات ال�ي &�ع~ فهها  . 6

�� ، إن إدخال صع$�ة على ال3�ال ل��3 ذات iادرة أو عال�ة ال�Hاللغ$�ة  ال
��$V ال�P &ق�3ه و ال &3هM في ص�ق االخ��ار أو ث�اته. عالقة 5الغ�ض أو ال

 )265، صف�ة 2001(اب�اه�M م�ارك، 
7 .  . bلPاصة بiاد ق�اسه ب�قة ق�ل وضع الفق�ة ال� &�~ م�اجعة اله�ف ال
�b ال�ئ�^ هHا ه$ اس��iام  . 8&�~ ال�ع��� ع= ال�Pر بلغة سهلة و مفه$مة ، و ال

كلات أو ت��'ات مف�اح�ة تY$ن علة ارت�اF دق�i5 Jلف�ة الLالب أو الادة ال�ي 
 درس$ها .

�ة غ�� قاب . 9��� لة للHاقGـة .&�~ أن تY$ن االجا5ة ال
&�~ أن ت�اغ ال�Gقات IG5ل ت��و م= خالله جPا5ة و معق$لة @اه��ًا  . 10

�HI= م= الع�فة الLل$�ة الخ��ار اله�ف . � للLالب غ�� ال
11 .  bی�� bر فق�ة االخ��ار م= م�ع�د ، ألن ذلPفي في جHام ال�i3= ع�م اس��&

 م= الفق�ة. الف�$ص�= و &قلل م= الق�رة على ت�ق�J األه�اف ال�ج$ة
��ًا و ال &��$� إال على الادة الالزمة لالس��ا5ة  . 12�iال م�&�~ أن &I$ن ال3

 له ، فال�قة مع االخ��ار ت3اهان في وض$ح الIGلـة . 
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(صالح أن &�I~ رقM الفق�ة 5الع�د ال�3ابي ، أما ال��ائل ف�ال��وف األ5��&ة.  . 13
 )2003ع�� ال3�ع، 

�ة ت$ز�عًا عG$ائ�ًا داخل ال��ائل ح�ى ال & . 14����~ أن ت$زع االجا5ات ال
�ة . ��� &G�Iف الLال~ نNام ال��ت�~ و مHه ی�ع�ف على م$قع االجا5ة ال

15 .  '��&�~ أن تY$ن ال��ائل في نف^ الL$ل ق�ر االمIان ح�ى &�ع~ ت
�ة م= الiا�Kة .��� االجا5ات ال

��دات الGائعـة مZل  . 16�ة / خا�Kـة ت�H~ اس��iام ال��: ج�ع االجا5ات ص
، ال ش�ئ ما س�J ، دائًا ، أب�ًا ، و ال تل�أ غل�ها اال إذا cان� هHاك صع$�ة في 
وضع ع�د cاف م= ال��ائل أو ع�Hما ن��� ت��ی� ص�ة اإلجا5ة أو خ�Lها ب�قة و 
اس��iام مZل هPه ال��ائل ی�د� إلى سه$لة ال3�ال و م= الف�ل اس��iام تع���ات 

 )197، صف�ة 2005(سل�ان أم�= علي، Zل غال�ًا ، أح�انًا ، ��Zcًا . م
&�~ أن تY$ن ال�Gقات م��Hة على الLiأ الHاش�ة م= نف^ العل$مات أو  . 17

الفهM الiاKئ 5��� ت��ح جPا5ة لل�عاف م= الLل�ة و الPی= تHق�هM العل$مات 
�ة.الYاف�ة أو تHق�هM ال���هارات الالزمة الخ��ار االجا5ة ال 

$د،  &�~ أن &I$ن cل ب�یل مHاس�ا لغ$�اً ألصل ال3�ال . . 18�(أب$ عالم رجاء م
 )243، صف�ة 2005

  أسXلــة ال	�اب و ال.]أ :  -4-6-2

 –خLأ ، نعM  –تع��� أس�لة ال�$اب و الLiأ أس�لة اخ��ار م= ب�یل�= فق[ مZل ص$اب 
 Jع م= األس�لة  –معارض ، م�ضي  –ال ، م$اف$Hا الPل~ في هL&ُ غ�� م�ضي ، و ال
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أك�Z م= ذلb ، س$V في 5ع¡ ال�االت ال�ي ق� &Lل~ ف�ها العلM أن &ع�� الLال~ ص�اغة 
��ح الع�ارات الLiأ ، و الغ�ض م= ذلb 5ع¡ األس�لة 5عHى أن &Lل~ �العلM إعادة ت

�= في اإلجا5ة . iام ال��iاس� Vع، ال�ع�ف على م��، صف�ة 2003(صالح ع�� ال3
197(  

  

  م��Yات أسXلـة ال	�اب و ال.]أ : -4-6-2-1

 إمIان�ة تL$�عها لق�اس أن$اع م�iلفة م= م��$V ال$اد ال�راس�ــة .  . 1
 مHاس��ها ل�ق$�M 5ع¡ الفاه�M الGائعة .  . 2
(اب�اه�M م�ارك، &I= أن تق�^ م�3$�ات ذه�Hة أعلى إذا ما ت� �cاب�ها 5عHا&ة .  . 3

  )298، صف�ة 2001
��ح مZل هPا االخ��ار ب�قة و م$ض$ع�ـة .  . 4� م= ال3هل ت
�M أس�لة م= هPا الH$ع، مع العلM أن بHاء أس�لة ضع�فة سعل لY= بHاء  . 5�سه$لة ت

(صالح  أس�لة تق�^ ن�iجات هامة لل�علM و ج��ة ال��اغة أم� ی�Lل~ مهارة ���cة .
  )200، صف�ة 2003ع�� ال3�ع، 

تغLي ج'ءًا ���cًا م= الق�ر ال�راسي خالل زم= ق��� و &I= االجا5ة على ع�د  . 6
.��� ك��� م= األس�لة خالل زم= ق

(سل�ان أم�= علي، تف�ل في ال�االت ال�ي ال ی$ج� لل3�ال أك�Z م= ب�یل�= .  . 7
 )159، صف�ة 2005
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في ق�اس م�V مع�فة الLال~ ل�قائJ مع�Hة و فهه ألساس�ات  ت�i�3م هPه األس�لـة . 8
م$ضع مع�= ، و على ال�غM م= سه$ل�ها الNاه��ة في ال��اغة إال أن ال�ع$�ة 

= في ت�Hها ال�GوF الالزمة إلع�ادها .Yت 
$د، (ُت�i�3م هPه األس�لـة ل�ق��M األخLاء الGائعة في م�ال مع�= .  . 9�، 2010وفاء م

  )253صف�ة 

  ع�ــ�ب أسXلــة ال	�اب و ال.]أ : -4-6-2-2

1 . . =�iو ع�ضة لل� '�� غام�ة و قل�لة ال�
 ت'�� م= اح�االت الغ¥ في إجاب�ها  . 2
3 .  �cPف© و ال��، 2001(اب�اه�M م�ارك، &�ع~ أن تق�^ عل�ات ذه�Hة أعلى م= ال

 )298صف�ة 
 ال تق�^ اخ��ارات ال�$اب و الLiأ ال�ف��Y اإلب�Yار� و ال�ف��Y الHاق� ل�V الLال~. . 4
5 .  �Pال~ الLة، ألن ال�Kع م= األس�لة إح�$ائها على ع�ارات خا$Hا الPم= ع�$ب ه

ل أن ی�علM معل$مة خا�Kة . �� &ع�ف ال�$اب م
6 .  J�(وفاء  للادة ال�راس�ـة .تG�ع الLال~ على ال�ف© و ال��cP دون الفهM الع

$د، � )253، صف�ة 2010م
�= ف�ها  . 7iف�ها م�تفعـة ، ح�� ت�لغ ن�3ة ال� =�i50ن�3ة ال�%  
تق�^ هPه األس�لة مع�فة ال�قائIG5 Jل رئ�^ و ال تق�^ م�3$�ات عل�ة عل�ا غال�ا  . 8

��$V الق�$د ، ألنه م= ما تY$ن غام�ة و تق�^ الق�رة على الق�اءة و ل�^ ال
�ة أو خا�Kة تامًا ���، ال�ع~ وضع ع�ارات ص�  )2011(ع�� ال�ح= أح� م
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  قــ�اع� بLاء أسXلـة ال	�اب و ال.]أ : -4-6-2-3

 جعل ال3�ال &ق�^ ج$ان~ تعل�ة مهة. . 1
جعل ال3�ال &ق�^ ق�رة الLال~ على ال��cP و الفهM معًا ب�ًال م= اإلق��ار على  . 2

 .�cPف© و ال�� ال
�ة و ع�د ال�ل الiا�Kة في االخ��ار . . 3���(اب�اه�M  ال$ازنـة ب�= ع�د ال�ل ال

 )299، صف�ة 2001م�ارك، 
ات الLiأ مZال ، دائًا ، ت$خي ال�Pر ع�H اس��iام  cلات  . 4�تق��ن عادة 5ال�ع

 bلPc اء ، وHZات ال�ي ت�ل على ع�م االس�أب�ًا ، ج�ع ، ال &I= ، و هPه الYل
 ، MNل ، مع��الYلات ال�ي ت�i�3م لل��ف© في ال�ع�M ، ق� ، أح�انًا ، م= ال

�ة .��� فاس��iامها ی�ل على ت�H~ ال�ع�M الLلJ للع�ارات ال
5 . ~H�ان .  تIفي 5ق� اإلمHعلى ال �$�� الع�ارات ال�ي ت
&�~ أن تY$ن الع�ارات ق���ة واض�ة مع اس��iام لغة ذات ت��c~ �35[ ،    وهPا  . 6

 &�عل ن�اح أو فGل ال�علM في اإلجا5ة ع= الع�ارات م��دًا معل$ماته . 
�ة في االخ��ار أK$ل م= الع�ارات الLiأ.  . 7���(صالح &�~ أال تY$ن الع�ارات ال

 )203، صف�ة 2003ع�� ال3�ع، 
8 . . =�iال� ��Hًا م= الع�ارات ح�ى &قل ع���c االخ��ار ع�د = أن ی��
�ة أو  . 9���ت�ت�~ الع�ارات 5�$رة عG$ائ�ة و ل�^ ت�ت�~ نNام مع�= للع�ارات ال

ال ال�ی= الiا�Kة c Mهاش) ،�� )137، صف�ة 2006م
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�ا. ���ة و ل�^ ج'ءًا مHها خا�Kا أو ص��(ع�� ال�ح= تY$ن الفق�ة ج�عها خا�Kة أو ص
� ع.، �  )157، صف�ة 2011أح� م

    Completion Itemsالع*ارات الSاملــة :  -4-6-3

أل الLال~ الIان الفارغ I5لة واح�ة أو جلة ، و هPا الH$ع م= األس�لة &��اج إلى أن &
ا أن مفات�ح الYلات أو ال�ل &�~ أن c  للة ال�Yة م= تHاذج ال�ال�ة ت$ضح ع�Hو ال

.Mم أغ�اض ال�عل��iة ال�ي تL�3عل$مات ال�، 2001(ل�لى ال��3 ف�حات،  ت�c' على ال
   )53صف�ة 

  ن�اذج ع�Lة مT أسXلة ال+�Sلـة :  -4-6-3-1

�ارعة &�~ على ..... أن ی$قف ال�اراة في ال$ق� الHاس~ .  -1  في م�ار�ات ال

  م�Lلح ..... &��G الى ال�ه� ال�Pول ض� مقاومة .  -2

  &�~ على ال��ار��= ال�قاء على ال�3اF ح�ى ..... ال��H�ـة .  -3

4- ) M3ا5قة رق  ق�ما .  40 × 40) في ..... م��ع م3اح�ه 1أق�� ال

  لM ی�Hاف^ الع�$ ال��از األم����I= .... في ال3ا5قة .  -5

  نقاi الق�ة : -4-6-3-2

- . =�iلة ال�IGه الع�ارات تقلل م= مPه  

�$ل على اإلجا5ة الLل$�ة .  -�  ت�i�3م الع�ارات الYاملة ��Lcقة لل

- Pاج ه��ه الع�ارة إلى دراسـة م�c'ة ح�� &�~ على الLال~ ت�Yار ق�اءة الادة أك�Z م= ت
 .�NHال  
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(ل�لى ال��3 ف�حات، تع��� هPه الع�ارات سهلة ن��3ًا م= ح�� إع�ادها و ع�ضها .  -
  )53، صف�ة 2001

  نقــاi الklف : -4-6-3-3

  ال�MI ال$ض$عي ی�Lل~ م= ال�رس ت��ی� أ� ال$ض$عــات أك�Z أه�ة .  -

لة ( إع�اد ) لل�ع��� ع= cلات القائة . -Yلفة ت�i  ر�ا تY$ن االجا5ات ال

(ل�لى ال��3 ر�ا &I$ن ات�اه ال�رس إخفاء ال�قائJ و ح�� اإلجا5ة في cلة واح�ة .  -
  )54، صف�ة 2001ف�حات، 

  

  : Matching items  ع*ارات ال�صل 4-6-4 

ت�Y$ن ع�ارات ال'اوجة عادة م= ع$دی= م= الYلات أو ال�ل غ�� الYاملة و على 
الLالب ال��[ ب�= ع�ارات إح�V األع�ة ب�اقي إجاب�ه 5الع$د الZاني ال$از� له ب$اسLة 

5الiانة ال�Hى و ال�قM في الiانة ال�V�3 و ذلb في ع�ارات خ[ . و عادة تY$ن اإلجا5ات 
  ال'اوجة أو ال$صل ال��3ــ[ .

��ات ، ت$ار�خ ، األح�اث ، iGالc ةL�3ال� Jقائ�و &�i�3م ذلb الH$ع في ق�اس ال
�Lل�ات األج��Hة و مقابلها 5اللغة الع���ة.(ل�لى ال��3 ف�حات،  م�Lل�ات ال�عار�ª ، ال

  )55، صف�ة 2001
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  ن�اذج لع*ارات ال�Yاوجة ( ال�صل ):  -4-6-4-1

1-                               .=Lة في ال�  ثHي العJH  -1الع�لة ال�3ق�

��فة في أعلى الNه�.                          -2H  ثHي الق�م  -2الع�لـة ال

��فـة                                      -3H  ثHي ال�Pع  -3الع�لــة ش�ه ال

ة الل$ح  -4الع�لة ال��ر�ة ال�ئ��3ة .                                 -4Nدوران ع
  ألعلى

ة الل$ح  -5الع�لة ذات ال�أس�=                                       -5Nدوران ع
  ألسفل 

6�خ�ة الPراع                                      ع�لة م-6- Piالف MNأ5عاد ع  

  ثHي الPراع  -7ع�لة الق� ال��ق$�ة                                    -7

  ف�د الفPi  -8الع�لة الiلف�ة ذات ال�أس�=                             -8

  ف�د الPراع  -9                                                           

                                                          10-  Piأ5عاد الف  

  

  نقاi الق�ة : -4-6-4-2

- . ����  ع�ارات ال'اوجة س��عة و سهلة ال�

  تق�^ س�عة و دقة مق�ار م= ال�قائJ في ف��ة زم�Hة ق���ة . -
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  هPه الع�ارات تغLي ج'ءًا ���cًا م= الادة في م3احة ق���ة .  -

��ح  -�  هPا االخ��ار سهل ال�

  نقاi الklف : -4-6-4-3

  هPا االخ��ار ق� &�3غ�ق وق�ًا K$�ًال م= الLالب إذا cان� القائة K$�لــة.  -

5ادة تY$ن م��ودة في ق�اس الع�فة . - Jع�ارات ال�$اف  

-  . �cPعلى ال� �  تق�^ حقائJ تع�

(ل�لى ال��3  م= ال�ع~ وج$د مادة م��ان3ة لها أه��ها &I= أن ت�اغ مHها القائــة . -
  )56، صف�ة 2001ف�حات، 

  

ارســـة نGاKه ال��اضي على أتM وجه  خات�ـــة : إن الع�فـــة مهـــة لYي &ق$م ال��اضي 5
��ل �فإن هPه الع�فـــة الب�ا أن تقاس و م= ب�= االخ��ارات الق��حـــة لق�اس مV$�3 ال�

  الع�في هHاك : إخ��ار ال�$اب و الLiأ و إخ��ار االخ��ار م= م�ع�د . 

إلخ��ار�= و ذلb ل3ه$لــة إع�ادها و ض�[ فق�اتها و ش�وF فقHا 5ال���cــ' على هPان ا
  إج��ازها .

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ال�	هاج (مفه�مــه ، ع	اص�ه )  -1

  /�.ة في م	اهج ال*�("ة ال)'ن"ـة  ( ال�%ال"ــة ، ال�اقع"ــة ، ...إلخ ) ت�جهات ال��اه� الف -2

  ( في :ل ال�قار(ة 6ال/فاءات )ال*�("ة ال)'ن"ة و ال�.اض"ــة أه'اف م	هاج -3

    في م�حلة ال*عل"? ال�*�س@ 'ن"ة وال�.اض"ة)الق"? ال�	<�دة في مادة ال*�("ة ال -4
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ال*�(�.ـــة في الLMائ� ع'ة تغ"�ات و إصالحات في ما FGH ع�فE ال�	�Dمـــة مق�مـــة : 

  ال�	اهج مR ح"Q مP'رها ، ب	ائها ، و تN)"ق"ها .

مR ب"R ه�ه ال�	اهج نM' ال�	هاج ال�H Wع*�' على ال�Uام"R 6إع*)اره أول ال�	اهج 

ه'اف و ال�Y*ع�لــة في مMال ال*�("ة و ال*عل"ــ? ، 6ع' ذلZ ضه� �6ا �YHى 6ال�قار(ـــة 6األ

ما [ان L"�H ه�ا ال�	هاج ه� أن ال�عل? [ان ه� م^�ر الع�ل"ـــة ال*'ر.Y"ة و [ان دور ال*ل�"ــ� 

 Qهاج ال^'ی	ـــة لل�(Y	على اس*ق)ال ال�عل�مات و ال�عارف و ال^ف` فق@ ، أما 6ال �P*قH

  ال�d ر[L على ال*ل�"ـــ� P6فــة خاصــة و [ل ال�*غ"�ات ال*ى تbث� ف"ه .

	هاج �YHى �6	اهج ال�قار(ــة ال/فاءات أW أن ال*ل�"ــ� ه� مP'ر ال�ع�فــة و دور فه�ا ال�

ح"Q ر[L ه�ا ال�	هاج على ال�Mان� ال�عل? ه� ت�ج"ه ال*ل�"ـــ� و إثارة معارفه إلب'أ ع	ها 

fح�[ي ، ال�ج'اني ) . -ال%الث ( ال�ع�في ، ح  

  مفه%م ال#�هج :  -1

ل^'ود الU"قة ال*ي [انE تMعله مق*�Pًا على ت�ص"ل تNGى ال�فه�م ال^'یQ لل�	هج تلZ ا

ال�ادة ال'راس"ـة ، و على ال*^P"ل �6فه�مــه الk"U ، و على دور ال�'رس ال�W [ان م�Mد 

ناقل لل�ادة ال'راس"ــة أك%ــ� مR [�نــه م�("ًا و م�mYال عR ت	�"ــة ال<PG"ــة اإلنYان"ــة لل*الم"ــ� 

  مR مG*لف أ6عادها. 

ال�	هج 6أنــه : " أوجــه مق�Pدة لل	<اy ت�' مR م�mYل"ة   Schofflerو Hع�ف ش�فل�  -

(د/أم"ــR ال�Gلى ال�'رســة إلى خارج نNاقهـا ح*ى ت^قk حاجات الف�د ال	فY"ة و االج*�اع"ــة" 

  )42، صف^ة 2005د/ ج�ال ال<افعي، 
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لل�	هج ال^'یQ ه� " م��Mعة الG)�ات ال*�(�.ة ال%قاف"ــة و و في مفه�م ال'رماش  -

االج*�اع"ة و ال�.اض"ة و الف	"ة ال*ي ته"bها ال�'رســة ال*الم"�تها داخل ال�'رســة و خارجها 

6قP' مYاع'ته? على ال	^� ال<امل في ج�"ع ال	�احي و تع'یل سل�[ه? �)قًا لأله'اف 

  ال*�(�.ــة .

ح"Q ی*? ت^�.لها الى م�Gجات ت*�%ل في إع'اد الNل)ة أو ال*الم"� وفk أله'اف ال�bسYة 

  )32-31، الPف^ات 2017(ع�اد �ع�ة راضي . م	*�D حR"Y سا6@، ال*�(�.ة . 

  ع�اص� ال#�هاج :  -1-2

ع	'ما NGH@ ال��P*Gن ب	اء م	هاج أو ت�N.�ه ، وج� أن Hع�ف�ا ماذا d�^H ال�	هاج و 

 R"ة ب"N6اص� ، اذ أن مع�فة العالقة ال*�ا	اص�ه و ما العالقة ال*ي ت�(@ ه�ه الع	ماهي ع

ع	اص� ال�	هاج ، تفYح ال�Mال وسعًا أمام ال�R"P*G ل"��ن الع�ل شامًال و م*/امًال 

  "ه ال�	هاج . لل�Mال ال�W ی)	ي ف

 '	*YH أن �MH ،ث�اbو ال*عل"�ي م W�)�*ال الMهاج في ال�	ال� �.�Nن ت��H أجل أن Rوم

إلى ع�ل"ة ال*NG"@ ال�k(Y لع	اص� ال�	هاج و مع*�'ًا على ع�ل"ة ت^ل"ل ال�عل�مات 

  الGاصة به�ه ال�bسYات و حاج*ها إلى ال�	اهج ال�*�Nرة .

ال�	هاج على خ�Yة ع	اص� أساس"ـة ت�ت)@ ف"�ا ب"	ها  و لق' إتفk أفل� ال*�(�."R على ش��ل

  ارت)ا�ًا وث"قًا ل*bلف ال)	"ان األساسي ل*�P"? ال�	هاج و هي : 

  ل#�ـة �األه�اف ال�ع

- .d�*^ال�  

  ال�Nق و ال�سائل ال*عل"�"ة .  -
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-  . y<ا	ال  

  )32، صف^ة 2017حR"Y سا6@، (ع�اد �ع�ة راضي . م	*�D  أسال"� ال*ق�.? . -

  ت%جهات ال#1اه0 الف/��ة في م�اهج ال����ة ال��ن�ـة :  -2

6أم� م	اهج ال*�("ة ال)'ن"ة  س�اء م���Pن أو خ)�اء ت�(�(�ن أو  �MH أن ی*Yائل ال�ه*��ن 

م�جه�ن أو م'رس�ن ، �MH أن ی*Yاءل�ا عR ال*�جه الفلYفي ال��MH W أن ی*)	�ه و یل*Lمــ�ا 

  6ه في ال�	هج تN"NGا و ت�P"�ا و ت	ف"�ًا و تق�.�ًا . 

لقP"�ة م�اه� و ت�جهات و ال�ع�وف أن الف/� الفلYفي ق' ت	امى و أص)ح م	� ف*�ة ل"EY 6ا

 �MH ه' [ل م�ه� ف"ها في تأك"' م)ادئه و أف/اره األساس"ــة ، و*MH Eال�ق fو في نف ،

مR م	�Dر الفلYفة ال*�(�.ة على معN"ات [ل م�ه� ف"ها 6<�ل عام و في أن ن*ع�ف 

ال�	هج و ��ق ال*'ر.f على وجه ال�PGص . و ی*<�Z [%"�ون مR أن م�[)ا مR ه�ه 

' ی%�� فلYفة مق)�لة ت<�ل أساسًا ل�	هج ال*�("ة ال)'ن"ة ال�'رس"ة و ه� ما ی'ع�نه ال��اه� ق

  )67، صف^ة 2005(د/أم"ــR ال�Gلى د/ ج�ال ال<افعي، 6ال*لف"ف ب"R ال��اه� . 

  و مR أه? ه�ه ال��اه� ن�[� ما یلي: 

  الفل5فــة ال#�ال�ــة :  -2-1

  ال#فاه�6 و ال#ع�ق�ات :  -أ  -2-1-1

  مR أW شئ أخ� في ال�ج�د العقل أك%� حق"قة  -

  العقل و ال�وح مف*احا ال^"اة ( ال	اس أك%� أه�"ة مR الN)"عة )  -

  الق"? ت�ج' مY*قلــة و دائ�ــة .  -
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  ال*ف/"ــ� و ال^'س YHاع'ان ال	اس على وج�د ال^ق"قة ، و ال�Nق العل�"ة ر(�ا تG*Y'م.  -

  ال�أك��ات ال���%�ة :  -ب -2-1-2

  ت	�"ة ال�وح ال�ع	�.ة و الق"? ال'ی	"ة و ال<PG"ة و الف�دHة . -

  ت	�"ة الق�ة العقل"ة الYل�"ة و ال*ف/"� . -

  ع�ل"ة ال*�("ة ت)'أ داخل ال<FG (ال*ل�"ــ�).  -

  م�ارســة األن<Nة ال)'ن"ـة وس"لة و ل"EY غاHة .  -

  ی�ف� ال)"mة و ال�Nق ال�bدHة ل�لZ. واج� ال�'رس Q"^6  ت	�"ة االب*/ار و االب'اع -

  م)'أ ان*قال أث� ال*'ر.� له اع*)اره . -

  م=�%�ات م�هج ال����ة ال��ن�ــة :  –ج  -2-1-3

  یb[' ال�	هج على ال�Mان� االساس"ة إلنMاز ( العقل ، العا�فـة ، اإلرادة )  -

  ال*�["L على األن<Nــة ال*	افY"ــة ألنها ت'فع لل/�ال و تPقل ق'رات الف�د .  -

-  . fف	ة على ال�N"Yو ال ?�  ال*�["L على األن<Nــة الف�دیـة YHاع' في ال*^

  ال*ف�د ی*Nل� تق'H? أل�ان ع�.Uة مR األن<Nــة . -

  . ال�^*�d ال�ع�في لل�.اضة و ال	<اy ال)'ني له م�ان*ه ال�*�"Lة -

- . Zذل R�  ر(@ األن<Nـة 6الف	�ن و اَالداب [ل�ا أم

  ال*�["L على األخالق ال^�"'ة و ال�%ل العل"ا أه? مR الف�ز. -

  م'رس ال*�("ة ال)'ن"ة ن��ذج و ق'وة إMHاب"ة d�*^H بها .  -



 

69 
 

 م�اهج و أه�اف ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ة                                        الف�ل ال�اني

(د/أم"ــR ال�Gلى ال*�["L على إع'اد ال�'رس ال/فء أك%� أه�"ة مR إع'اد ال*Yه"الت .  -

  )68، صف^ة 2005د/ ج�ال ال<افعي، 

  Redlism الفل5فــة ال%اقع�ــة :  -2-2

  الق�6 و ال#ع�ق�ات :  –أ  -2-2-1

  العال? الN)"عي حق"قي ( العال? م��ن مR م�اد )  -

  ال�قائع / ال^�ادث ن*"Mة لق�ان"R الN)"عة .  -

  العل�"ة .ال^ق"قة ت*^' 6اس*G'ام ال�Nق  -

العقل و الYM? له�ا عالقة انMYام ش'ی'ة و ه�ا م*الزمان و ل"f أح'ه? أعD? مR األخ�  -

 .  

�R أن G*YH'م في ت^'ی'  -�H ه�ا	ع"� أح'ه�ا مع اَالخ� و [ل مH Rفة و ال'یYالفل

  ال�ع*ق'ات ال<PG"ة . 

  ال�أك��ات ال���%�ة :  –ب  -2-2-2

  ال*ف/"� .الع�ل على ت	�"ة ق'رة الف�د على  -

  ال*�("ة أساس"ة لل^"اة ( ت	�"ة الق'ة على الفه? و االتPال 6العال? ال^ق"قي )  -

  الع�ل"ة ال*�(�.ة تع*�' على ال*ف/"� اإلس*ق�ائي و ال*�ج"ه ال*�M.)ي.  -

  ال*�("ة هي ( ت'ر.f ، اخ*)ار ، تق�.? ، م�ض�عى ). -

  م=�%G م�هج ال����ة ال��ن�ة :  –ج  -2-2-3

  م 6أن<Nة ال	�� ال)'ني أك%� مR األن<Nة ال*�و.^"ة . االه*�ا -
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  االه*�ام 6األن<Nة ال*ي ت�:ف ال�ع�فة و ت	�ي الق'رات العقل"ة .  -

  االه*�ام 6ال	<اy ال'اخلي ال�W یb[' على ال�وح ال�.اض"ة و ل"f الف�ز .  -

  .  ال*�("ة ال)'ن"ة [LMء مR ال�	هج األكاد�Hي لل�'رسة�MH ال*عامل مع م	هج  -

  تG*ار األن<Nة وفk م^�ات عل�"ة ت'ل على ق"�*ها. -

  ال*�["L على األن<Nة ال*ي تYه? في ال*/"ف ال^"اتي و ال�ه	ى للف�د .  -

(د/أم"ــR ال�Gلى د/ ج�ال الع)�ة في تفU"ل األن<Nة P^6ائلها االج*�اع"ة و الف/�.ة .  -

  )69-68الPف^ات ، 2005ال<افعي، 

   Naturalism الفل5فــة ال��Iع�ة :  -2-3

  الق�6 و ال#ع�ق�ات :  -أ -2-3-1

  عال? ال)'ن مف*اح ال^"اة و [ل شئ ف	^R جLء مR الN)"عة .  -

  الN)"عة [�P'ر للق"�ة م�ث�ق بها و Hع*�' عل"ها . -

��ن ذا ق"�ة إذا [ان ع�ل"ا ( أو م��	ا ت<�"له ) .  -H سئ Wأ  

  ال�أك��ات ال���%�ة :  –ب  -2-3-2

  أساس اإلش)اع أو ال�ضا ، ال^اجات الف�N.ة للف�د .  -

  و ال)'ني ل/ل شFG .ال*^�? في الع�ل"ة ال*�(�.ة ب�اسNة مق'ار ال	�� العقلي  -

  االس*ع'اد لل*عل? .  -
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ال*�("ة تأخ� 6ع"R االع*)ار ال	�� ال)'ني و ال	فYي و ل"f م�Mد ن�� عقلي ، ال*عل?  -

  ال�*�ازن . 

��ن�ن م*�ر�"R في تعل"�ه? ( ال	<اy و ال*ع)"� ال<PGي ) .  -H �"ال*الم  

  إرشادات ال�'رس ب�اسNة األم%لة و ال	�اذج 6اس*G'ام ��ق االس*ق�اء غ"� ال<�ل"ة . -

  ات [LMء مR الع�ل"ة ال*عل"�"ة .اس*G'ام ال��َاف -

  م=�%G م�هج ال����ة ال��ن�ة:  –ج  -2-3-3

  إدارة ال)�امج تUع في إع*)ارها ق�ان"R ال*�Nر و م�احل ال	�� الN)"ع"ة .  -

  م^Z اخ*)ار األن<Nة ه� اه*�امات ال*الم"ــ� و اح*"اجات ن��ه? . -

  ال*�["L على أن<Nة الGالء و تلZ ال*ي ت*? في ب"mة �)"ع"ة نق"ة .  -

  ال*�جه ال*�و.^ي أه? مR ال*�جه ال*	افYي .  -

  م'رس ال*�("ة ال)'ن"ة �MH أن ی*فه? مع'الت ال	�� الN)"ع"ة .  -

(د/أم"ــR ال�Gلى د/ اإله*�ام 6ال�Mت	� ال*ي تل)ي ض�ور.ات ال^"اة [الل"اقة و ال�هارة .  -

  )70-69، الPف^ات 2005ج�ال ال<افعي، 

    Pragmatism الفل5فــة ال��اج#ات�ــة :   -2-4

  الق�6 و ال#ع�ق�ات :  -أ -2-4-1

ساس"ة و ال*غ"� Y6)� خ)�ة الف�د ، و الG)�ة هي الk.�N ال�ح"' لل)^Q عR ال^ق"قة األ -

  ال^ق"قة . 
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ال�	فعة هي ال�^Z األساسي على الق"? ( الق"�ـة) و ال�ث�ق 6ال	�D.ـة ، ال	�D.ة العل�"ة  -

  ن�D.ة ص^"^ة . 

  ال�أك��ات ال���%�ة :  –ب  -2-4-2

  ال*عل? H^'ث خالل الG)�ة ( ال)^Q ، ال�الحDة ، ال�<ار[ــة ) . -

  ال*�("ة مR أجل ال/فاHة االج*�اع"ة ، إع'اد ال*الم"ــ� ل"أخ�وا م�انه? في ال�M*�ع .  -

��ن م�[Lها ال�ادة ،  -H أن Rل مUفل أفNها الL]ة هامــة ( ال*�("ة م�Hاالخ*الفات الف�د

  مع'الن ال*عل? ) . 

��ن هادفًا و م)'عاً  -H ?"الن هام ل��اجهة العال? ال�*غ"� ، ال*عل�   . حل ال�<

  تق�.? الU)@ أو ال��اءمة لل)"mة .  -

  ال*�("ة عل�"ة ع�.Uة ل*	�"ة الف�د ب*/امل و ش��ل ( ب'ن"ًا ، نفY"ًا ، اج*�اع"ًا ، عقل"ًا ) -

  م=�%G م�هج ال����ة ال��ن�ـة :  –ج  2-4-3

-  . fاف	القائ�ة على ال* k.اع"ــة و ألعاب الف��Mة الN>االه*�ام 6األن  

  ال*�["L على ال*	افf ال<�.� و في إ�ار الق"? اإلج*�اع"ــة.  -

  إ�الق الNاقات اإلب'اع"ــة و االه*�ام  6األن<Nــة ال*ي ت	�ي ال�[اء االج*�اعي .  -

  ال*أك"' على الG)�ة ال��("ة ذات األ6عاد االج*�اع"ة ال*/"ف"ة .  -

  ن"ة . �YHد مفه�م الل"اقة ال<املة على مفه�م الل"اقة ال)' -
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(د/أم"ــR ال�Gلى د/ ج�ال ب�امج ال	<اy ال'اخلي و الGارجي ال تقل أه�"ة عR ال'رس .  -

  )70، صف^ة 2005ال<افعي، 

   Existentialism الفل5فــة ال%ج%دیــة :  -2-5

  الق�6 و ال#ع�ق�ات :  –أ  -2-5-1

��ن�ن [�ا YH))�نه ال�اقع الPادق أو ال�%الي ه�  -H اس	نة الف�د ، ال�	وج�د الف�د أو ["

  ألنفYه?.

األشGاص H^'دون نDامه? الGاص للق"? ، و الق"? �MH أن ت/�ن نDاما ذات"ًا أو نDامًا  -

  شPG"ًا . 

  ال�أك��ات ال���%�ة :  -ب -2-5-2

  اك*<اف ال�ات ال'اخل"ـة �H	ي ال�ع*ق'ات الGاصة 6الف�د .  -

- *Yة تHة فقـــــ@ . الف�دm"(اخ*الف ��ق ال*عل"? ، و ال�'رسة تق'م ال �(Y6 م'G  

  ال�	هج ی*��[ة ح�ل ال*ل�"� الف�دW و ال�GH W*ار ال�ادة و ال�Nق . -

  ال�'رس GH'م [�%"� ، ت<M"ع ال*الم"� إلك*<اف ذاته? ال<PG"ة .  -

�اراته? ال*ي ی*�Gونها م�mYل"ة تعل"? الف�د ، ال*الم"� ی*عل��ن ت^�ل ال��mYل"ة مR خالل ق -

.  

  ال�'خل اإلنفعالي ( االتMاهات ، و ال*ق'ی� ) صع)ة الق"اس .  -

  م=�%G م�هج ال����ة ال��ن�ــة :  –ج -2-5-3

  ال^�.ة م�ف�لة الخ*"ار األن<Nـة و ال)�امج .  -
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  أن<Nة م*	�عة م*�از.ة إلرضاء ال^اجات الف�دHة و االه*�امات .  -

  اإلب'اع ، ال���Y و الف�ز ی	ال أه�"ة N"Y6ــة . اللع� G*YH'م ل*	�"ة  -

ال*أك"' على ال�ع�فة ال�*Pلة 6ال	<اy ال)'ني و جY? اإلنYان ، مR خالل اك*<اف ال�ات  -

  ح*ى Hع�ف ال*الم"� أنفYه? . 

�'رس GH'م [��ش' و مY*<ار ، DHه� لل*الم"� االخ*)ارات ال�*احة ، ال*الم"� H<ع�ون ال -

 Rم '.L�6.أجل ال*�("ة Rل"ة م�mYال�  

  االه*�ام 6االخ*)ارات و ال�قای"f و أن<Nة اخ*)ار ال�ات . -

(د/أم"ــR ال�Gلى االه*�ام ب*ف�.' ال*عل"? و ال*عل? ال�اتي و ��ق ال*'ر.f 6اإلس*/<اف .  -

   )71-70، الPف^ات 2005د/ ج�ال ال<افعي، 

   Islamic Education Theiory ن��Zة ال����ــة اإلسالم�ـــــة :  -2-6

  الق�6 و ال#ع�ق�ات :  –أ  -2-6-1

ه� الGالk ال)ار� ال��Pر ال إله غ"�ه ، م^�' صلى هللا عل"ه هللا ( س)^انه و تعــالى )  -

  و سل? ع)'ه و رس�لــه .

  لل�ع�فة 6ع' ال�حي .ال/�ن مGل�ق حادث و ل"f أزل"ا ، و ه� ال�P'ر ال*الي  -

  الN)"عة مR مGل�قات هللا و على اإلنYان أن YH*/<ف س	R هللا ف"ها و ی*ع�ف عل"ها .  -

  دور اإلنYان ه� ع)ادة هللا ، و إع�ار األرض و اإلرتقاء 6ال^"اة ف"ها .  -

  ال/�ن م�GY و مGل�ق 6^��ة و 6ق'ر و 6إتLان لPالح ال^"اة و ل"f ض'ها .  -

  ال/�ن 6<*ى مDاه�ه و أ6عاده . ال�Mال مق�Pد -
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  ال ض�ر و ال ض�ار ، و درء ال�فاس' مق'م على جل� ال�Pالح .  -

  ال�أك��ات ال���%�ة :  –ب  -2-6-2

  إدراك حق"قة ال/�ن غ")ه و شهادته . -

  إدراك مPادر ال�ع�فة اإلسالم"ــة و ت�"Lها عR مPادر ال*لقي.  -

  في ال^Uارة و األخالق . في ال)<� و دوره  إHقا� ال^f ال�Mالي -

  فه? حق"قة ال^"اة ال'ن"ا و اَالخ�ة و حق"قة اإلنYان ال���م . -

  الف/� ال�سNي و األم� 6ال�ع�وف و ال	هي ع? ال�	/�.  -

  ت�:"ف ال�عل? و ال�ع�فة في إع�ار األرض و إث�اء ال^"اة .  -

  تع�"k الق"? اإلنYان"ـة ال�اسGـة [الع'ل و ال^k و ال^�.ة .  -

  إدراك دور ال*�("ة في ال*غ""� اإلج*�اعي و ال�خاء . -

  م)'أ ال*/امل و ال<��ل و نع? ل�اح'Hة اإلنYان ، و ال لل%	ائ"ة .  -

  م=�%G ال#�هج في ال����ة ال��ن�ة :  –ج -2-6-3

  االه*�ام 6ال*�("ة ال)'ن"ة م)��ًا ، ما ق)ل ال�'رســة مع اس*��ارها .  -

  6ال<��ل و ال*/امل الYل�[ي .  ته*? األن<Nة و ال)�امج -

  تع*�' على اللع� [�ع	ى ، و مغdL رئ"Yي لل)�نامج .  -

  ت�اعي اع*)ارات ال	Uج و ال*�Nر و تقابل اح*اجاته�ا. -

  أه�"ة ت<�"ل اتMاهات إMHاب"ة ن^� ال	<اy و ال^�[ة و ن)� ال/Yل.  -
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-  . ?YMة و ت^ف` ال^Pن ال�Pعلى األغ�اض ال*ي ت Lال*�["ــ  

  اإل�ار العام لألن<Nة ه� ال*�و.ح و ال*�ازن ب"R الMه' و ال�احة.  -

(د/أم"ــR ال�Gلى د/ ت*عه' م�ارم األخالق و ال�)اد� ال�Y^ة . ب�نامج و أسال"� إدارة  -

  )72-71، الPف^ات 2005ج�ال ال<افعي، 

  ( في :ل ال�قار(ة 6ال/فاءات ) أه�اف م�هاج ال����ة ال��ن�ة و ال��اض�ــة :  -3

  مفه%م ال/فاءة:  -3-1

 ال#فه%م اإلصIالحي :

-   Rإدراك وضع م Wل عف��" ال/فاءة ع)ارة عR م��Mعة م	'مMة مR الق'رات ت*"ح 6<

  ) م 2000األوضاع و االس*Mا6ة له 6<�ل ی*�"L 6ال�جاهة نY)"ًا " ( روج�ز. 

 

" م��Mعة ال�عارف و إجادة ال��ارســة و حRY ال*�Pف ت*"ح الق"ام 6<�ل م	اس� ب'ور  -

  أو و:"فة أو ن<اy " ( دی	� ) 

  ) : " ق'رة ال<FG على ال*�Pف 6غاعل"ــة في ن�@ Perrenoud.P1989 و Hع�فها  ( -

  
3-2- : dفل في م�حلة ال�عل�6 ال#�%سIال eائ�خ hعi  *  

ه�Lة وصل ب"R م�حل*ي  الNف�لة L"��6اتها وخPائPها وعف�.*ها وم�حلة  تع*)� ه�ه ال��حلة
  ال��اهقة وما

  واالج*�اعي . ت*�"L 6ه مR تغّ"�ات على مd�*Y ال	�ّ� ال�YMي وال^�[ي واالنفعالي
  ال#�اهقــة : 
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   ال#�اهقــة في اللغة :-أ
 Rان مYان اللYان ع'ة فق' جاء في لM�6 اللغة الع�("ة ?Mفي مع (kراه) جاءت مادة الفعل

 (kراه) معاني  
  ما یلي : 

 :lال�ه Wالغالم أ kنق�ل راه Eحان Wرهقا أ Wالة أPا ال	فة و إرهقGال : kال/�ب و ال�ه
  الغالم ق' قارب ال^ل? 

 : lا الهالك ...الخ و ال�هUHي أ	عH ،ر�D	م Rب R520، صف^ة 1993(ج�ال ال'ی(  
  ال#�اهقة في االصIالح : -ب

ال��حلــة ال	�ائ"ة ال%ال%ــة ال*ي ��H بها االنYان في ح"اتــه مR الNف�لــة الى ال<"�Gخة ، و 
ال)'ني هي ت*�س@ ب"R الP)ى و ال<)اب ، و ت*�"L 6ال	�ــ� ال�Y.ع في ج�"ع اتMاهات ال	�� 

   )14، صف^ة 1998(م^�' الY"' الLع)الوW،  و ال	فYي و العقلي و االج*�اعي.
ت*�"L م�حلــة ال��اهقــة األولــى ��M�6عة مR ال*غ"�ات و ج : خ�ائe ال#�اهقة األولــى : 

  الع'ی' مR ال�"ادیR . خPائF تMعل مR الف�د مMاًال واسعًا لل'راسـات و ال*^ال"ــل في
ت*�"L م�حلة ال��اهقة االولى ب	�� ج�Yي س�.ع و به�ا Hع*)� الq�ائe ال#%رف%ل%ج�ــة : * 

س	ـة خاص 6ال)	ات.  14س	ة ع	' األوالد أس�ع م�حلة ن�� ج�Yي ل'یه? و الRY  12س	ة 
  )178، صف^ة 1996(أح�' Y.�NY6ي، 

6ع' م�حلة ال)ل�غ نMYل مd�*Y ج"' في ال/فاءة ال)'ن"ة و ال^' الq�ائe الف�5%ل%ج�ة : *
 Rل مUأف d�*Yل م"MYا6قة لها . مع تYمقارنة 6ال��حلة ال R"MYــى الس*هالك األكPاألق
ه�ه الGاصة 6ال	Y)ة لل�[�ر مقارنة مع ال)	ات أما [فاءة ال*^�ل ال'ورW ال*	فYي أل�فال 

ت	قF ال�*أخ�ة و ال��اهقة ق' ت)"R ف*�ة اس*عادة ال<فاء 6ع الق"ام ب	<اy مع"R م�حلة الNف�لة 
 W�	Yف^ات 1994(أسامة.كامل . رات�، كل�ا زاد الع�� الP219-217، ال(  
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  ال�#% ال5s#ي وال=�rي: •

ال*عل"�"ة  ب"	�ا ع	' ال�[�ر ی)قى  ت)'أ عالمات الNف�ة ال�YM"ة ع	' ال)	ات في ب'اHة ال��حلة
  ال	�� m"N6ا وت)قى

ق'رة األجهLة ال^"�.ة  ضع"فة ن�عا ما وال ت*^�ل ش'ة ال�Mه�د ال�N.ل وت^*اج إلى أوقات 
  .م	اس)ة لالس*�جاع

  * ه	اك �ف�ة في ال�Nل وخاصة ع	' ال�[�ر .
  * وفي ال�زن ع	' االناث

  ل^�ض ....)* تغ"� في أ��اف الYM? ( ال�Mع ، الP'ر ، ا
* ث? 6ع' ذلZ ت)'أ األع�اض الM	Y"ة ال%ان�.ة في الDه�ر(خ<�نة في ال�Pت، :ه�ر حّ� 

  ال<)اب ع	' ال)ع¡...).
  * یLداد  ال*Nّ�ر ال^�[ي �P6رة مل^�:ة.

  * تP)ح ح�[اته أك%� هادف"ة وت	Y"قا وأك%� رشاقة  خاصة ع	' ال�[�ر .
  * ی*^ّ�? في ال�Yعة ال�Nل�(ة لل^�[ة .

  ك انY"اب"ة وت	k"Y ب"R أ��اف الYM? .* ه	ا
  * س�عة في اس*"عاب واك*Yاب ال^�[ات وال�هارات  ح*ى ال�عق'ة م	ها .

  * تDه� ل'd ال)ع¡ ق'رة ال*عل?  واالك*Yاب مR أول وهلة .
.Zّ� ال^�[ّي في ه�ه ال��حلة إلى ذروته وهي الف*�ة ال�%لى ل�ل�	ل الPH *  

 
 عاليال�#% العقلي و االج�#اعي واالنف •

  * ی*�Nر إدراك الNفل للعالقات ب"R أجLاء األش"اء وم�[)اتها .
* یLداد نUج الع�"ات العقل"ة [ال*ف/"� وال*�["L وال*�ّ[�، ح"Q ی	*قل مR ال*ف/"� الG"الي 

  إلى ال*ف/"� ال�اقعي.
  * �H"ل إلى الDه�ر ما ی'فعه إلى ال)^Q عR الM'ی' وال*غ""� مR ح"R آلخ� .
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  [ال�عل? واألب واألN6ال ..... و.^اول م^اكاته?. * ی*عّلk 6ال�م�ز
* �H"ل إلى ت/�.R م��Mعات مR األق�ان ونYج العالقات  على مd�*Y القY?  وال^ي أو 

.... Wاد	ال  
* تLداد ف/�ة ال*^ّ�ر مR األس�ة في اّتGاذ الق�ارات ال<PG"ة ، ول/R [%"�ا ما Hع�د إل"ها 

  ع	' االق*Uاء.
  6الYM? و.Dه� 6ع¡ القلk لل*غ"�ات ال�فاجmة.* ت)'أ ف/�ة االه*�ام 

 * اض�Nاب انفعالي وحYاس"ة ش'ی'ة لّل	ق' وخاّصة ف"�ا ی*عّلk 6ال�Pّرة الH'YMة وال*Pّ�فات.
  )4-3، الPف^ات 2015(ال�ث"قــة ال��افقــة ل�	هاج ال*�("ـة ال)'ن"ــة وال�.اض"ة، 

  م5اه#ة ال#ادة في ت=ق�l ال#المح:  -3-3

  Rفق@ ، [�ا ه� شائع في [%"� م ?YMاء ال	و( R.�/أه'اف ال*�("ة ال)'ن"ة في ت �P^	ال ت
.  yاألوسا  

بل ت*'خل  6<�ل م)اش�، وتYاه? 6قY@  واف�  في ت	�"ة وت�N.� ال<PG"ة 6�ل أ6عادها ( 
  ال^Y"ة ـ ال^�["ة

ال��اد األخ�d ، فهي م�جهة ل*/�.R ال��ا�R ال�اعي،  ال�ع�ف"ة ، العالئق"ة ) . شأنها شأن
  .ال�bYول وال�%قف
  و.*�%ل ه�ا في:

الNG@، وه�  ال*^ّ�? في ال*�Pفات وت	D"? الYل�[ات وال�Yاه�ة الفعالة في ب	اء ال�<ار.ع و
  ما ی)�ز في ما یلي:

  مع�فة م'd ق'رته وال*^�? في ج�Yه وم^"Nه وض)@ ح�["*ه .    ال�ع� ال#ع�في : •
  ال�Yاه�ة  ال)	اءة في ض�R ال�Mاعة  وال�)ادرة  لألع�ال الPال^ة  .:    ال�ع� العالئقي •
  ال*��قع 6ع' ه"�لة الفUاء والLمان  ح�Y م*Nل)ات ال��قف  .:     ال�ع� ال���Z#ي •
• u1ال��قف:    ال�ع� ال��ف� �Yه�داته حMفي ح�[اته وت�ز.ع م ?� . ال*^
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  x ال����ة ال��ن�ة بـ:خـاص�ة ال�ـ���ة ال�ـ�ن�ة: ت�#�ّ 

* اع*�ادها على ال^�[ات ال'ی	ام"�"ة [<�ل مR أش�ال ال*�اصل ال'ائ? وال�*Mّ'د ب"R األف�اد 
  أث	اء ال��ارسة

  و[�س"لة تع)"� داخل ت	D"? ج�اعي هادف.
  * وس"لة إكYاب للق"? والPGال ال^�"'ة ز.ادة على ال�هارات والق'رات ال)'ن"ة.

 �MH ال�^افDة عل"ه،  ل*��"R أجهLته ال^"�.ة مR الق"ام ب'ورها. * ال�عي 6الYM? [�أس مال
 * ت��"R ال*عّ�د على فه? ال��اقف واخ*"ار ال^ل�ل ال	اجعة في ال�قE ال�	اس�.

  ال�اح�ة ال#ع�ف�ة :•  

  قام�سه اللغ�W یLداد ث�اء .تMعل  * 
  * ت'فع 6ه إلى ال*^�? في م'ل�ل الق"? و ال�فاه"?  مR خالل ال��ارسة.
  * تMعله  ی*ع�ف و.*ا6ع 6<غف األح'اث ال�.اض"ة ال��	"ة وال'ول"ة .

 ال�اح�ة ال���%�ة :• 

نDام YH*%�� الغ�.Lة الف�N.ة ال�*�%لة في اللع� ل)ل�غ أه'اف ت�("ة في ش�لها ، ثقاف"ة 
  اج*�اع"ة في ج�ه�ها

  ال�اح�ة االج�#اع�ة :• 

  * تYاع' على إع'اد الف�د ل^"اة مّ*Lنة وم�*عة .
  ت�ّ�	ه مR ال*/"ف مع ال�Mاعة وال�س@ ال�H Wع"� ف"ه . *

  * ت'ّع? العالقات ال�دHّة ب"R األف�اد .
  * ت)�ز ق"�ة اح*�ام الغ"� ، حّ*ى ول� [ان خ�Pا م	افYا .

 ال�اح�ة ال�=�ة: •
  * مقاومة الYM? لألم�اض واك*Yا6ه م	اعة .

  والف/�.ة.* ن�ّ� وتNّ�ر الق'رات ال)'ن"ة وال	فY"ة وال^�["ة 
  * ب�ل ال�Mه�د أث	اء ال��ارسة YHاع' على ال*GلF مR ال*�ّت�ات والUغ��ات االنفعال"ة .
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* اك*Yاب ال^Pانة ، وتM	� اآلفات االج*�اع"ة [ال*'خ"R واإلدمان على ال�G'رات 
  وال/^�ل وغ"�ها.

(ال�ث"قــة  * إكYاب األجهLة ال^"�.ة ق'رة على أداء مهامها وال�'اومة على ب�ل ال�Mه�د.

  )5-4، الPف^ات 2015ال��افقــة ل�	هاج ال*�("ـة ال)'ن"ــة وال�.اض"ة، 

    في م�حلة ال�عل�6 ال#�%سd الق�6 ال#�z%دة في مادة ال����ة ال�ن�ة وال��اض�ة -4
  ال/فاءة الzاملة:   •

في نهاHة ال*عل"? ال�*�س@ ی*��R ال�*عل? مR ال*�اصل والق"ام 6أدوار ب	اء ة ف�دHا وج�اع"ا  
المة والفعال"ة "ا ق�اع' ص^"ة وأم	"ة تR�U الYّ وت	ف"� م<ار.ع مع*�'ا على م	اهج عل�"ة وم*)	ّ 

.  
  الق�6 ال#�z%دة : •

 اح*�ام وت�M"' ال�م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .* 
 الP^"^ة والع�"قة لل��روث اللغ�W وال%قافي وال*ار.Gي وح�ای*ه .ال*<)ع 6ال�ع�فة * 
 *. Zي وال*�اس	ال�� Zل�ك ال*�اسY6 امL*االل 
 الح العام .R ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها للPّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ * 
 ة أش�ال الع	ف.ي م�اقف وسل�[ات ال*UامR وال*Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ ت)	ّ * 
 ي ب�وح ال�)ادرة.6ال�bYول"ة وال*^لّ اإلحYاس * 
 ح على العال? وال^Uارات العال�"ة ال�G*لفة وان*قاء ما ی	فع وما ی	اس�.ال*ف*ّ * 
 مع�فة ال�bسYات ال��	"ة وال'ول"ة وعالق*ها 6ال^"اة ال��	"ة والY"اق العال�ي.* 
 ة .ة وال)"mة P6فة خاّص ت)	ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ * 
 اإلحYاس وال*�*ع  ب	<�ة ال�Mه�د .* 
(ال�ث"قــة ال��افقــة ل�	هاج ال*�("ـة ال)'ن"ــة  ل.ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد ال*^�ّ ال*^لّ * 

  )5، صف^ة 2015وال�.اض"ة، 
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  ال�5ة األولى م} ال�عل�6 ال#�%سd الق�6 ال#�z%دة في 4-1
  ال/فاءة الzاملة:   •

    ّ�اءة ف�دHا ? مR الق"ام 6أدوار ب	ّ R ال�*علّ في نهاHة ال�Nر األول مR ال*عل"? ال�*�س@ ی*�
  ل)ها ال��قف.ت	ف"� ح�[ات قاع'Hة سل"�ة ی*Nّ  لوال�Yاه�ة في الع�ل ال�Mاعي مR خال

  الق�6 ال#�z%دة :  •

 اح*�ام وت�M"' ال�م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .* 
 ب�وح ال�)ادرة.ي اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ * 
 UامR مع اآلخ� .�اسZ ال��	ي وال*ّ االل*Lام Y6ل�ك ال*ّ * 
 ^"^ة والع�"قة لل��روث اللغ�W وال%قافي وال*ار.Gي وح�ای*ه.ع 6ال�ع�فة الPّ ال*<)ّ * 
 ة أش�ال الع	ف.UامR وال*Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ * 
 ة .ة وال)"mة P6فة خاّص P6فة عامّ  ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اةت)	ّ * 
 ل.ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد ال*^�ّ ال*^لّ * 
  الح العام.ي م�اقف وسل�[ات تR�U ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ت)	ّ * 

  ال#��ان ال��ني 

  : /فاءة ال�qام�ةال •

  ال*��R مR ب	اء رص"' ح�[ي R�UH تk"(N ال^ل�ل ال�G*ارة ل��اجهة ال��قف.

  ال#�z%دة :الق�6  •

 ة أش�ال الع	ف.UامR وال*Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ * 
 اح*�ام وت�M"' ال�م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .* 
 ة .ة وال)"mة P6فة خاّص ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ ت)	ّ * 
 ي ب�وح ال�)ادرة.اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ * 
  ار.Gي وح�ای*ه. قافي وال*ّ غ�W ال%ّ ^"^ة والع�"قة لل��روث ال��	ي اللّ الPّ  ع 6ال�ع�فةال*<)ّ * 

  الميدان الجماعي   2.1.3

  : /فاءة ال�qام�ةال  •
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ال�Yاه�ة الفعالة في ب	اء وت	ف"� ت	D"�ات ج�اع"ة N"Y6ة ت�Yح ��6اجهة ال��اقف    
  ال��Nوحة .

  الق�6 ال#�z%دة : •

 وح�ای*ها .م�ز ال��	"ة اح*�ام وت�M"' ال�ّ  *  
 ار.Gي وح�ای*ه.قافي وال*ّ غ�W ال%ّ ^"^ة والع�"قة لل��روث ال��	ي  اللّ ع 6ال�ع�فة الPّ ال*<)ّ *  
 UامR مع اآلخ�.�اسZ ال��	ي وال*ّ االل*Lام Y6ل�ك ال*ّ *  
 ة أش�ال الع	ف.Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ UامR وال*ّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ *  
  ي ب�وح ال�)ادرة.وال*^لّ اإلحYاس 6ال�bYول"ة *  
  
   uاز�#sال#��ان ال  
  : /فاءة ال�qام�ةال    •

       ّ�    R مR ال*غل� على الMGل و الDه�ر أمام الغ"� وتق'H? ال�	*�ج.ال*�
  الق�6 ال#�z%دة: •

 م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .اح*�ام وت�M"' ال�ّ * 
 ة .خاّص ة وال)"mة P6فة ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ ت)	ّ * 
 ي ب�وح ال�)ادرة.اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ * 
 ار.Gي وح�ای*ه.قافي وال*ّ غ�W ال%ّ ^"^ة والع�"قة لل��روث ال��	ي اللّ ع 6ال�ع�فة الPّ ال*<)ّ * 
(ال�ث"قــة  .الح العامي م�اقف وسل�[ات تR�U ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ت)	ّ * 

  )7-6، الPف^ات 2015ال��افقــة ل�	هاج ال*�("ـة ال)'ن"ــة وال�.اض"ة، 
  ال�5ة ال�ان�ة م} ال�عل�6 ال#�%سd الق�6 ال#�z%دة في -4-2
  :الzاملة /فاءةال •

تk"(N الق�ان"R وال�)اد� األم	"ة والP^"ة أث	اء إنMاز م<ار.ع وخN"Y6 @Nة ف�دHا وج�اع"ا 
  وت/""فها [ل�ا دعE ال�Uورة.

  الق�6 ال#�z%دة : •
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 م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .اح*�ام وت�M"' ال�ّ * 
 االل*Lام Y6ل�ك ال*�اسZ ال��	ي وال*UامR مع اآلخ�.* 
 الح العام.ي م�اقف وسل�[ات تR�U ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ت)	ّ * 
 ي م�اقف وسل�[ات ال*UامR وال*Yامح مع اآلخ� ون)� [افة أش�ال الع	ف.ت)	ّ * 
 ح على العال? وال^Uارات العال�"ة ال�G*لفة وان*قاء ما ی	فع وما ی	اس�.ال*ف*ّ * 
 ة .ة وال)"mة P6فة خاّص ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ ت)	ّ * 
 ل.ي ب�وح االتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ * 
 ي ب�وح ال�)ادرة.اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ * 

  ال#��ان ال��ني : 
  : ال�qام�ة /فاءةال   •

  ان*قاء وتk"(N أسال"� N"Y6ة وت	ف"�ها ف�دHا 6ارت"اح.         
  الق�6 ال#�z%دة :  •

 اح*�ام وت�M"' ال�م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .* 
 الح العام.ي م�اقف وسل�[ات تR�U ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ت)	ّ * 
 ل.ي ب�وح االتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ * 
 ة .ة وال)"mة P6فة خاّص م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ ي ت)	ّ * 
 ح على العال? وال^Uارات العال�"ة ال�G*لفة وان*قاء ما ی	فع وما ی	اس�.ال*ف*ّ * 

  ال#��ان الs#اعي :

الف�.k  ال*��R مR ق�اءة وفه? ال��قف ل�(@ وت	k"Y ح�[ات مع ع	اص� :/فاءة ال�qام�ةال •
  م<ار.ع قP' ب	اء

  ال#�z%دة :الق�6  •

 اح*�ام وت�M"' ال�م�ز ال��	"ة وح�ای*ها .* 
 الح العام.ي م�اقف وسل�[ات تR�U ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ت)	ّ * 
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 ة  أش�ال الع	ف.Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ UامR وال*ّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ * 
 ع ب	<�ة ب�ل ال�Mه�د وال�Yاه�ة مع الغ"�.اإلحYاس وال*�*ّ * 
 ار.Gي وح�ای*ه.قافي وال*ّ غ�W وال%ّ ^"^ة والع�"قة لل��روث اللّ ع 6ال�ع�فة الPّ ال*<)ّ * 
 اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لي ب�وح ال�)ادرة.* 
  : uاز�#sال#��ان ال  
  : /فاءة ال�qام�ةال  •

  ب	اء ل�حات ف	"ة ت*R�U مهارات م�جهة للع�ض .   

  الق�6 ال#�z%دة : •

 ار.Gي وح�ای*ه.قافي وال*ّ غ�W وال%ّ ^"^ة والع�"قة لل��روث اللّ ع 6ال�ع�فة الPّ ال*<)ّ * 
 اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لي ب�وح ال�)ادرة.* 
 ة ال��	"ة والY"اق العال�ي.اول"ة وعالق*ها 6ال^"مع�فة ال�bسYات ال��	"ة وال'ّ * 
(ال�ث"قــة ال��افقــة ل�	هاج  ع ب	<�ة ب�ل ال�Mه�د وال�Yاه�ة مع الغ"�.اإلحYاس وال*�*ّ * 

  )8-7، الPف^ات 2015ال*�("ـة ال)'ن"ــة وال�.اض"ة، 

  ال�5ة ال�ال�ة م} ال�عل�6 ال#�%سdالق�6 ال#�z%دة في  -4-3

  : الzاملة/فاءة ال •

      Q"ح Rال*/فل ب�اته م Rال�*عل? م R�في نهاHة ال�Nر ال%اني مR ال*عل"? ال�*�س@ ی*�
  االس*قالل"ة واالرت"اح 

   .R"أه'اف في إ�ار اح*�ام الق�ان k"اع"ة ل*^ق�Mاه�ة الYفي أداء ال^�[ات وال�هارات وال�  
  الق�6 ال#�z%دة :  •

 ار.Gي وح�ای*ه.قافي وال*ّ غ�W وال%ّ اللّ ^"^ة والع�"قة لل��روث ع 6ال�ع�فة الPّ ال*<)ّ * 
 الح العام.R ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ * 
 ي ب�وح ال�)ادرة.اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ * 
 UامR مع اآلخ� .�اسZ ال��	ي  وال*ّ االل*Lام Y6ل�ك ال*ّ * 
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 الع	ف.أش�ال  ي م�اقف وسل�[ات وال*Yامح ون)� [لّ ت)	ّ * 
 ح على العال? وال^Uارات العال�"ة وان*قاء ما ی	فع  وما ی	اس�.ال*ف*ّ * 
 ل.ي ب�وح اإلتقان االج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ * 
 ي ال�bYول"ة و ب�وح ال�)ادرة.ال*^لّ * 
 ة .ة وال)"mة P6فة خاّص ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ ت)	ّ * 
  ال�Mه�د .ع ب	<�ة ب�ل اإلحYاس وال*�*ّ * 

   ال#��ان ال��ني  
  : /فاءة ال�qام�ةال •

       . Wف"� م<�وع ف�د	از وتMاس)ة الن	ض)@ وت�ت"� ال�هارات ال� Rال�*عل? م R�  ی*�
  الق�6 ال#�z%دة :  •

 الح العام.R ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ *   
 ال�Mه�د .ع ب	<�ة ب�ل اإلحYاس وال*�*ّ *   
 ح على العال? وال^Uارات العال�"ة وان*قاء ما ی	فع وما ی	اس�.ال*ف*ّ *   
 ل.ي ب�وح اإلتقان االج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ *   
  ة .ة وال)"mة P6فة خاّص ي م�اقف وسل�[ات ت^*�م ال^"اة P6فة عامّ ت)	ّ *   

  ال#��ان الs#اعي 
  : /فاءة ال�qام�ةال  •

  األساس"ة للع�ل ال�Mاعي خالل ال��ارسة.ي وتk"(N ال�)اد� ت)	ّ    
  الق�6 ال#�z%دة •

 الح العام.R ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ * 
 أش�ال الع	ف. Yامح مع اآلخ� ون)� [لّ UامR وال*ّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ *     
 ل .ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ *     
 ي ب�وح ال�)ادرة.اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ *     
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  ع ب	<�ة ب�ل ال�Mه�د .اإلحYاس وال*�*ّ *     
  
   uاز�#sال#��ان ال  
  : /فاءة ال�qام�ةال •

  ق' وال^�? على ال�	*�ج 6ع' ع�ضه.ل ال	ّ االم*%ال لقان�ن ال�	افYة وتق)ّ    
  الق�6 ال#�z%دة :  •

 الح العام.ال��ا�	ة واس*%�ارها في الR Pّ ح"اة ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ * 
 ي ب�وح ال�)ادرة.اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ *     

 ع ب	<�ة ب�ل ال�Mه�د .اإلحYاس وال*�*ّ *      
 ل .ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ *      
(ال�ث"قــة ال��افقــة  ح على العال? وال^Uارات العال�"ة وان*قاء ما ی	فع وما ی	اس�.ال*ف*ّ *      

  )9-8، الPف^ات 2015ل�	هاج ال*�("ـة ال)'ن"ــة وال�.اض"ة، 

      ال�5ة ال�اiعة م} ال�عل�6 ال#�%سd الق�6 ال#�z%دة  -4-4

  : zاملة/فاءة الال •

في نهاHة ال*عل"? ال�*�س@ ی*��R ال�*عل? مR ال*�اصل ح�["ا وشف�.ا والق"ام 6أدوار ب	اءة   
ف�دHا وج�اع"ا إلع'اد وت	ف"� م<ار.ع مع*�'ا  على م	اهج عل�"ة وم*)	"ا ق�اع' ص^"ة وأم	"ة 

  تR�U الYالمة والفعال"ة.
  
  الق�6 ال#�z%دة : •

 ة وح�ای*ها.اح*�ام وت�M"' رم�ز األمّ * 
 الح العام.R ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ *     
 ة أش�ال الع	ف.Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ UامR وال*ّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ *     
 ي ب�وح ال�)ادرة .اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ *     
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 6ال^"اة ال��	"ة والY"اق العال�ي .ول"ة وعالق*ها مع�فة ال�bسYات ال��	"ة وال'ّ *     
 ح على العال? وال^Uارات العال�"ة وان*قاء ما ی	فع وما ی	اس�.ال*ف*ّ *     
 ل.ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ *     
  ع ب	<�ة ب�ل ال�Mه�د وال�Yاه�ة .اإلحYاس وال*�*ّ *     

  ال#��ان ال��ني :   
 : /فاءة ال�qام�ةال •

ا مR ح"Q تق'ی� ال�Mه�د ل�Uان االرت"اح واالس*��ار.ة في الع�ل �"لة ب�اته ص^"ّ ل ال*/فّ  
  ال�'ة ال�Nل�(ة.

  الق�6 ال#�z%دة : •

 ع ب	<�ة ب�ل ال�Mه�د وال�Yاه�ة .اإلحYاس وال*�*ّ * 
 ل.ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ *     
 الح العام.�ارها في الR Pّ ح"اة ال��ا�	ة واس*%ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ *     
 ة أش�ال الع	ف.Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ UامR وال*ّ ي م�اقف وسل�[ات ال*ّ ت)	ّ *     
  ي ب�وح ال�)ادرة .اإلحYاس 6ال�bYول"ة وال*^لّ *     

  ال#��ان الs#اعي   
  : /فاءة ال�qام�ةال •

  في إ�ار الع�ل ال�Mاعي ب	اء وت	ف"� ح�[ات وع�ل"ات ت*�اشى وال��قف ال��Nوح.  

  الق�6 ال#�z%دة : •

 ة وح�ای*ها.مّ اح*�ام وت�M"' رم�ز األ* 
 .ة أش�ال الع	فUامR مع اآلخ� ون)� [افّ �اسZ ال��	ي وال*ّ االل*Lام Y6ل�ك ال*ّ *     

 الح العام.اس*%�ارها في الR Pّ ح"اة ال��ا�	ة و ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ *     
 ل.ي ب�وح اإلتقان واالج*هاد وال*^�ّ ال*^لّ *     

  uاز�#sال#��ان ال  
  : /فاءة ال�qام�ةال •
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  إنMاز ع�وض م)	"ة على ال�)اد� األساس"ة لل�قاHة والYالمة وخالل ال*	ف"�.    
  الق�6 ال#�z%دة : •

 ة وح�ای*ها.مّ اح*�ام وت�M"' رم�ز األ* 
 ي ب�وح ال�)ادرة .6ال�bYول"ة وال*^لّ اإلحYاس *     

 الح العام.R ح"اة ال��ا�	ة واس*%�ارها في الPّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ *      
 ة أش�ال *Yامح مع اآلخ� ون)� [افّ UامR والّ R ال*ّ ي م�اقف وسل�[ات ت*�Uّ ت)	ّ *      

 )10-9، الPف^ات 2015هاج ال*�("ـة ال)'ن"ــة وال�.اض"ة، (ال�ث"قــة ال��افقــة ل�	 الع	ف.
  
  

إن أه'اف ال*�("ـــة ال)'ن"ة و ال�.اض"ـــة في ال�Nر ال�*�س@ ته'ف الى ت�ج"ه و خات#ــــة : 
ت	�"ــة الق'رات ال�YM"ــة و العقل"ــة لل*الم"ـــ� مR خالل أه'افها ال�Pاغة على ش�ل [فاءات 

  شاملـــة ، خ*ام"ــة ) .( نهائ"ـة ، 
  

 
الMان� ال�ع�في ل'd ال*ل�"ـــ� له أه�"ــة [)"�ة ، ل/ي ن*ع�ف على مd�*Y ال*^P"ل خالصــة : 

ال�ع�في �MH إت)اع م	اهج عل�"ة م)	"ة على أسf عل�"ــة ثاب*ة ففي ه�ا الP'د س	قــ�م 
  مل أخ�d . �6ع�فــة إذا ما [ان ال*^P"ل ال�ع�في ی*أث� ب	�ع االخ*)ار أو 6ع�ا
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� و إج�اءاتــه ال��ــ�ان�ــة�  م"ه �ـة ال�

1-  :� م"هـج ال��ـ

Dة ام>اس�8 لق> ت�Gال>راسة ال� H�
عة هJه ال>راسة ب�L اس��ه
  .ال�
هج ال+صفي ل�

  ع�"ــة ال��ـ� :م (�ــع و  -2

ع�> ال��ــــ] م�+س,ة ) في (إنـــاث 52(ذUــ+ر) و 66، تل�ـــJ 118ی�P+ن م���ع ال��ــ� م= 

�ــــ�م�8ـــار ال�
,قـــة Gــــة بل>یــــة مع

ـــة ال��ــ�  وش�ل[ ،ال\امتD  وتل�Jة تل�ـــJ 96ع

Dاره  ):�U01ا ی+ض�ه ال�>ول ( ئــةا�,�?قـــة ع�+  اخ�

   ت9ز7ع أف�اد الع�"ة. ) ی��010ج�ول رق, (

  J
ة  ع>د ال�الم  ال
�Gة ال�d+?ة  ع>د أف�اد الع

  اناث  ذU+ر  اناث  ذU+ر


ة األولىG16.78  12  12  61  82  ال%   


ة ال\انةG21.05  12  12  59  55  ال %  


ة ال\ال\ةG26.37  12  12  46  45  ال%   


ة ال�ا�عةG23.30  12  12  60  43  ال%   

   %21.28  48  48  226  225  ال���+ع
3-  :�  م(غ��ات ال��ـ

ن+ع االخ��ار وال���\ل في اخ��ار ال%ح وال8,أ واخ��ار االخ�ار  :ال��غــ� ال��Gقــل •

  . م= م�ع>د

  ال\ان+�: ال�k+�G ال>راسي وال�
4. ال��غ� ال��Gقل ال�%اح] أو •

  .ال��%ـــل ال�ع�فــي :ال��غــ� ال�ا�ع •
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4-�   :م االت ال��ــ

�ـــ�.  : ال��ال ال��ــ�� Gل�ل>یـــة مع Hال,+ر ال��+ســـ Jـــ تالم

�ــــ�ع�> ال��ــــ] م�8ـــار ال�
,قـــة  م�+س,ةال��ـــاني: ال��ال Gــــة بل>یــــة مع
 . ال\ام

الى  2018 – 10 -�30%�ت ال�>ة الlم
ـــة لهJه ال>راســــة مابــ= إن الlمــاني :

21/02/2019  . 

ال��اور و  ج�د األدباتالع على ال>راســـات الGا�قــة و �ع> القام �اإلL إخ�ــار ال�+ض+ع: -  

  . 2018-10-30مع األس�ـــاذ ال��Lq تD إخ�ار ال�+ض+ع ی+م 

ــ�  -  rان:ت�ـــ� األس�� اإلس��rت� D11-10ان في الف��ة ال���>ة م= لق> ت-       

  .  2019/  01/  28الى غایــة  2018

على تالمـــــJ األL+ار  2019-02-04لق> تD تق>Dt اإلس��ــان ی+م  تق>یــD اإلس��ـــان: - 

  األرuعـــة. 

�Lف لق> تD إس��جاع اإلس��ـان في نف4 الــ+م �ع> اإلجابــة ب>قــة م=  إس��جاع اإلس��ان:-

 . 2019-02-04ال�المــــJ ی+م 

5- ��  : ?�ق وأدوات ال�

وذلx م= خالل ال��اجع وال�%ادر وJUا ال>راسات الGا�قة  ج�ع وت�ل�ل ال�ادة ال@��7ة: 1.  5

   ن+ع االخ��ار على ال��%ل ال�ع�في. أث�و  قاس ال��%ل ال�ع�في ال�ي ت,�ق[ الى

 ال��%ل اخ��ارل��ع ال�عل+مات ح+ل م�اور  س��اناس�8>ام اال لق> تD :االس(��ان 2.  5

فة اع>ادهUة في ال��حلة ال��+س,ة. ال�ع�في و  ب
اء على األه>اف ال�ع�ف
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ت�
ي أس4 وأه>اف ت�جع أه�ــة االخ��ار ال�ع�في الى أنها  . اخ(�ار ال(���ل ال�ع�في:3.5

ة فاالخ��ار ال�ع�في G?ة وال�>ر�واض�ــة فrال على أنها تأخJ ج�ع ج+ان] الع�لة ال�عل

ق> تD ب
اء و  ،)339، صف�ة 1999(عفاف،  ه+ مقاس تق+?�ي شامل لع�لة ال��%ل.

اضة مق�رة في ال�
هاج ال+زار� اخ��ار لقاس ال�%ائل ال�ع�فة في أرuع ن�اLات ر?

 سqال 40م=  م�+ن  لل��حلة ال��+س,ة وهي ال��� ال�G?ع وال���از و�Uة ال> و�Uة الGلة،

تار?خ ال
�ا|، الق+انــ=  أسdلة في Uل ن�ا| ر?اضي في ثالث م�اور هي ��10ع>ل 

  األساســة واألخ,اء ال�ائعـــة. 

 ال,�ق ال�الة:لق> تD اس�8>ام  ال,�ق اإلح%ائة:. 4.5

 =  ة?+dة ال��G
  ال
ال��Pار

م��+ع  ال��Pارات
   ×100 

 ابيGال� Hال��+س 

  ار� االن��اف ال�ع

  س+ن� معامل ارت�ا| ب

 .قلة�Gات ال�
  ت�لل ال��ای= ثالثي االت�اه للع

  خ9Hات ب"اء اخ(�ار ال(���ل ال�ع�في:. 6

نه>ف م= خالل هJا االخ��ار الى قاس ال�%ائل ال�ع�فة في ال
�اLات ال�?اضة ال�ق�رة  

ال��� ال�G?ع وال���از و�Uة ال> و�Uة الGلة وذلx حG] األه>اف  ال�ي تD اخ�ارها وهي


= في ذلx بــال�ع�فة ال���م�ة في ال��حلة ال��+س,ة،   :م�Gع

ة ال�>نة و  •uهاج ال+زار� لل��
  .ال�?اضة لل��حلة ال��+س,ةال�
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•  Dال��+ث وال>راسات ال��8%%ة ال�ي أج�?[ في م�ال ب
اء أو ت%�

ة ال�>نة وال�?اضة �%فة وال�قای4 ال�ع�فة في ال��  ال��%لة االخ��اراتu

 .عامة

  وق> ات�ع
ا ال8,+ات ال�الة:

  أوال: ت��ی� م�اور االخ(�ار:

  ت+صل
ا م= ال�%ادر ال�ي اع��>نا علها في ج�ع بانات االخ��ار إلى ال��اور ال�الة: 

  ال�ار?خ. •

•  .=  الق+ان

  ال�هارات األساسة. •

  ال%فات ال�>نة. •

  اح�اLات األم= والGالمة. •

 األخ,اء ال�ائعة. •

ة ال�>نة uب�نامج ال�� k+اسها في م��ثD وضع[ قائ�ة األه>اف ال�ع�فة ال��غ+ب ق

ة ال�>نة وال�?اضة uة ال��Jه ل���+عة م= أسات�t<تق Dان تلل��حلة ال��+س,ة في اس��

  به>ف ال�ع�ف على:وال�?اضة لل��حلة ال��+س,ة 

ي ال��حلة ف ال�ع�فة ال�%ائلم>k م
اس�ة ال��اور ال�ق��حة لقاس  •

  .ال��+س,ة

• k<اء  ت�>ی> م
 ال��%ل ال�ع�في.اخ��ار Uفاtة ال��اور ال�ق��حة ل�

على ال
�+ ال�J جاء في  م�+ر وق> Uان[ ن�Gة االتفاق ف�ا على ت�>ی> ال+زن ال
�Gي لPل

  ). (02ج>ول 
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  ) ی9ضح نK�ة اتفاق ال��0��J على م�اور اخ(�ار ال(���ل ال�ع�في.02ج�ول (

  ال
�Gة ال�d+?ة  ال��Pارات  ال��اور

  % 90  09  ال�ار?خ

  % 80  08  الق+ان= األساسة

  % 80  08  األخ,اء ال�ائعة

   % 60  06  اح�اLات األم= والGالمة

  % 50  05  ال�هارات األساسة

  % 50  05  ال%فات ال�>نة

  

وعله فان ال��اور ال�ي تD اخ�ارها �Uا  % 75وق> تD االتفاق على ق�+ل ن�Gة ال تقل ع= 

  ) هي:02ی+ض�ه ال�>ول (

  ال�ار?خ •

  الق+ان= األساسة •

 األخ,اء ال�ائعة. •

  ثان�ا: إع�اد الع�ارات وص�اغ(ها:

اس�8>م
ا ع
> صاغة ع�ارات االخ��ار �L?قة اإلجا�ة �أسل+ب وضع عالمة (/) 

أمام الع�ارات ال8اdLة، اضافة الى �L?قة االخ�ار ×) أمام الع�ارات ال%��ة، وعالمة(

 4م= م�ع>د وذلx ألنها م�
ة على حقائ� ص��ة وأخ�k غ� ص��ة، �Uا أنها تق

�ا. ال�,��،ال�ع�فة والفهD و م�G+?ات �U وق�ا Jإضافة إلى أنها ال تأخ  
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ح� بلغ  ال����+ن ال�ي اتف� علها  ال\الثة وتD صاغة ع�ارات ت>ور ح+ل ال��اور

 10ع�ارة مق�Gة على ال
�اLات ال�?اضة ال��8ارة ��ع>ل  �40أسل+ب ت���ي  ع>دها

االخ��ار م�ة ثD ع�ض ع�ارات لPل ن�ا| م�اع= في ذلx مk+�G ال�المJ وL+ل االخ��ار، 

م>k مالئ��ها ل��ق� ر ال�ق��حة و أخ�k الس�,الع ال�أ� ح+ل م>k ارت�ا| الع�ارات �ال��او 

  .وJUا مk+�G ال�المJ م= ح� ال%اغة وGuاLة اللغةاله>ف ال�
�+د 

مع اج�اء ال�%��ات الالزمة، ح� أص�ح  % 80وق> تD ق�+ل الع�ارات ب
�Gة 

  ):03ا ی+ض�ه ال�>ول (ع�ار �U 40االخ��ار ی�P+ن م= 

  ) ی9ضح أرقام الع�ارات في اخ(�ار ال(���ل ال�ع�في.03ج�ول (

  رقD الع�ارة  ال
�ا|

  األخ,اء ال�ائعة  الق+ان= األساسة  ال�ار?خ

  05  04  01  ال��� ال�G?ع

  03  05  02  ال���از

<  02  04  04  ك�ة ال

  01  06  03  ك�ة الGلة

  

  ال�راسة االس(Hالع�ة: . 7

� اخ��ار ال��%ل ال�ع�في تD ت�ت] األسdلة �%+رة ع�+ائة، �ع> االن�هاء م= rت�


ة م=   تالمJ به>ف:  10ث�L Dق[ على ع


ة ال���. •  ال�ع�ف على م
اس�ة االخ��ار لع

  ت�>ی> ال+ق[ ال�
اس] لالخ��ار. •



 

98 
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� ل�,�� االخ��ار وال�عامل مع ع�لة  •rة ال��فU =ة عأخJ ت��uة أول

 وال��ت]. الف�ز

 حGاب ال�عامالت العل�ة لالخ��ار. •

  

 األسU العل��ة لالخ(�ار: .8

: تD حGا�ه �,�?قة إعادة االخ��ار ح� تD ت,�� االخ��ار و�عادة ث�ات االخ(�ار •


ة م�+نة م=  15ت,�قه �فارق زم
ي ق>ره تالمJ، ثD إ�tاد  10ی+ما، على ع

 0.80و 0,71ل\�ات ح� ت�اوح ب= معامالت االرت�ا| ب= ال�,�� لل>اللة على ا

�ل ( ،�ال
�Gة ل��اور االخ��ارU لغ ث�ات االخ��ارuا ه+ م+ضح في 0.77و�U (

) D04ال�>ول رق.( 

  

  :تD حGا�ه �,�?ق�= ه�ا ص�ق االخ(�ار: •


ها االخ��ار  ص�ق ال��(W9 (ال�9�Vن): -�rا لل��اور ال�ي ی�
وذلx م= خالل ع�ض

على م��+عة م= ال��8اء �Uا س�� ذ�Uه، وق> ح%ل[ على ال�+افقة، وJuلx فهي صادقة 

 وUافة ل�ا وضع[ م= أجله.

عي لل\�ات، ح� ت�اوح ما ب=  ال��ق الXاتي: -uر ال��Jاو� ال�Gt +0.89و 0.84وه 

Jلغ ال%>ق الuة لل��اور، و�G
�ل�الU 0.87اتي لالخ��ار.  
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  .): ی9ضح معامالت ال]�ات ومعامالت ال��ق 7�HZقة إعادة االخ(�ار04ج�ول (

معامل   ال�,�� ال\اني  ال�,�� األول  ال
�ا| 

  ال\�ات
معامل ال%>ق 

 ع َس  ع َس   الJاتي

  0.84  0.71  1.25  6.80  1.22  6.51  ال��� ال�G?ع

  0.86  0.75  2.01  6.2  1.85  5.88  ال���از

<  0.89  0.80  1.65  7.01  1.36  6.88  ك�ة ال

  0.84  0.71  1.20  1.89  1.33  5.66  ك�ة الGلة

�لU 0.87  0.77  2.83  23.22  2.52  22.25  االخ��ار  

  

 اخ(�ار ال�ح وال@Hأ: . 9

 إخ(�ار ال�9اب و ال@Hأ ُی9ضح  ) : 05ج�ول (

 األسئلـــة  صـح  خطأ
نهتم في حصة التربية البدنية و الرياضية في نشاط الجمباز بالحركات األرضيــة  -1    

حركــة.  11عدد الحركات الجماعيــة هو  -2    

المبدأ األساســي في الحركــات الجماعية هو التنسيــق الجماعي  -3    

مراحـل  5عدد مراحل القيام بالدحرجــة األماميــة هي  -4    

مراحـــل  6عدد مراحل القيام بالدحرجــة الخلفيــة هي  -5    

تصنف حركـة الوقوف على الرأس من حركات التدحرج  -6    

تصنف حركــة الشمعـــة من حركــات التوازن  -7    

يبدأ التسلسل الحركي على البساط بالتحيــة الجمبازيــة  -8    

    V إلنهاء التسلسل الحركي نشكل الحرف  -9  

 التسلسل الحركي يتشكل من الدحرجات فقط  -10  

  أنواع من السباقات  03يوجد  -11  

  في الجري السريع اإلستجابــة للمنبهات اللمسيــة هي األكثر فعاليــة  -12  

  أروقــة  06عدد أروقــة المضمار هي   -13  

  متر  300محيــط مضمار ألعاب القوى هو  -14  

  متر يصنف من السباقات المتوسطــة  60سباق  -15  
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  متر يصنف من بين السباقات الطويلــة  800سباق  -16  

  الدخول بالرأس هي الوضعيــة الصحيحـة إلنهاء السباق  -17  

  التنسيــق بين األطراف السفليــة و العلويــة غير مهم في الجري السريع  -18  

 الخروج من الرواق يؤدي الى إقصاء العداء مباشرة من السباق  -19   

  يجب التخفيض من السرعــة عند اإلقتراب من خط الوصول -20   

 هو هولجــر نيلسن بقواعدها الحديثـة  مكتشف كرة اليـــد   -21   

  مكتشف كرة اليــد هو فرنسي األصل   -22   

  1898سنــة حديثــة لعبة كرة اليد بقواعدها ال أكتشفت -23   

 أول مباراة لكرة اليــد بين الرجال كانت بين ألمانيا و فرنسا  -24   

  متر  40طول ملعب كرة اليــد هو  -25   

 متر  25عرض ملعب كرة اليــد هو  -26   

 العبيــن  5عدد الالعبين األساسيــن في كرة اليد هو  -27   

 دقيقة  60المدة الزمنيــة القانونيــة لمبارة كرة اليــد (أكابر) هي  -28   

  خطوات  03يسمح في كرة اليــد المشي بالكرة أكثر من  -29   

 أمتار ( المنطقة المحرمة ) من طرف الالعبيــن  06يمنع الدخول الى منطقــة  -30   

  مكتشف كرة السلــة هو جايمس نايسميــث  -31   

 مكتشف كرة السلــة هو من أصول برازيليــة  -32   

  1891أكتشفت كرة السلــة سنــة  -33   

  متر  3.05يقدر ارتفاع السلــة ب  -34   

  متر  28طول ملعـب كرة السلــة هو  -35   

  متر  19عرض ملعب كرة السلـة هو  -36   

  العبيــن   6عدد الالعبيــن األساسيــن في كرة السلــة هى  -37   

  دقيقة  40المدة الزمنيــة لمباراة كرة السلــة أكابر هي  -38   

  أشواط  03مباراة كرة السلــة مقسمــة الى  -39   

 يسمح الرجوع الى منطقة الدفاع بعد تجاوز الكرة لخط منتصف الميدان  -40   

  ال%+اب و ال8,أ تعل��ــات االخ(�ــار: 

  ال8انــة ال�
اس�ـــة.  ×أ) ی�جــى وضع اإلشارة 

  ب) ی�جــى ق�اءة ع�ارات االخ��ار �ع
ایــة .

  .  40الى  01ج) �t] اإلجابــة على ع�ارات االخ��ار �ال�GلGل م= 


ع ال�ج+ع الى الع�ارة الGا�قة �ع> ال��ور الى الع�ارة ال�+لــة . �t (د  
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 اخ(�ار االخ(�ار م0 م(ع�د: . 10

 إخ(�ار االخ(�ار م0 م(ع�د ُی9ضح  ) : 06ج�ول (

  ج  ب  أ  الع�ارة  ال�ق,
نه(, في ح�ــة ال(��bــة ال��ن�ــة و ال�7اض�ـة في نaا`   01

  ال ��از ب
Zإس(ع�ال ال ��از   ال��dات األرض�ـة

  األجهfة
/  

  17  14  10  ع�د ال��dــات ال �اع�ــة ه9  02
  /  ال(9ازن   ال("�Kــi ال �اعي  ال���أ األساســي في ال��dات ال �اع�ــة  03
  06  03  02  ع�د م�احل الق�ــام Zال�ح�جــة األمام�ــة  04
  07  06  05  ع�د م�احل الق�ام Zال�ح�جة ال@لف�ـــة  05
  القفf  ال(9ازن   ل((�ح�ج  ال9ق9ف على ال�أس م0 ح�dاتت�"ف ح�dــة   06
  القفf  ال(9ازن   ل((�ح�ج  ت�"ف ح�dــة ال�aعــة م0 ح�dات  07
  ض, ال�جل�0  ض, ال��ی0  ال(��ــة  ی��أ ال(KلKل ال��dي على ال�Kا` ب  08
  A Y  V  إلنهاء ال(KلKل ال��dي m n ت�Jaل ال��ف  09
ال(�ح�ج +   ال(9ازن فقs  ال(�ح�ج فقs  م0 ح�dاتال(KلKل ال��dي في ال ��از ی(Jaل   10

fال(9ازن + القف  
  أن9اع 5  أن9اع 4  أن9اع 3  ت�"ف الK�اقات الى  11
  الل��Kـة  ال�Kع�ــة  ال���7ــة  االس( ابــة األك]� فعال�ــة هي  12
  08  06  04  تق�ر ع�د أروقــة ال��Vار ب  13
14   W9ار ألعاب الق�Vم sــ��  400  300  200  م
  ال79Hلــة  ال�(9سHـة  الق���ة  م(� �n"ف م0 ب�0 الK�اقات 60س�اق   15
  ال79Hلــة  ال�(9سHـة  الق���ة  م(� �n"ف م0 ب�0 الK�اقات 800س�اق   16
�ة ألنهاء الK�اق هي ال�خ9ل ب  17��  ال�جل  ال��ر  ال�أس  ال9ضع�ة ال�
18  m n 7ع�Kال w� على ال(9ازن خالل  ال xفا� ال("i�K ب�0 األ?�اف  لل

  العل79ة و الKفل�ة
  /  إس(قامة ال Xع

اإلنHالق ال@ا?ئ   ما ه9 ال@Hأ الwX یyدw الى اإلق�اء م0 الK�اق  19
  لل��ة األولى

ال@�وج م0 
  ال�واق

/  

20  m n ال9ص9ل sعلى   ع"� خ xفا�ال
  ال�Kعــة

ال(@ف�} م0 
  ال�Kعــة

ال7fادة في 
  ال�Kعــة

�  ه9ل � ن�ل0K  مa)Jف �dة ال�ــ� Zق9اع�ها ال��ی]ــة ه9  21��Knنا U�nجا  /  
  أم��J7ـة  دان�ار�dة  أل�ان�ـة  مa)Jف �dة ال�� ه9 ذو ج"�Kــة  22
  /  1904  1898  أك(aف{ �dة ال�ــ� Zق9اع�ها ال��ی]ــة س"ــة  23
أل�ان�ا و   ف�نKا و أل�ان�ا  أول م�اراة في �dة ال�ــ� ب�0 ال�جال dان{ ب�0  24

  ال�ن�ارك
  أل�ان�ا و بل �Jا
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  20  40  60  ملع�d mة ال�ـــ� ه9 ?9ل  25
  40  30  20  ع�ض ملع�d mة ال�� ه9  26
  07  06  05  ع�د الالع��0 األساس�ــ0 في �dة ال�ــ� ه9  27
  د 60  د 50  د 40  ال��ة الfم"�ــة ل��اراة �dة ال�ــ� أكاب� هي  28
  خ9Hات 5  خ9Hات 4  خ9Hات �Kn  3ح في �dة ال�� ال�aي Zال��ة  29
ال�خ9ل الى   ��7 ال��ةت�  ت"s�H ال��ة  �dة ال���n"ع في �dة   30

  ال�"Hقة ال���مـة
�  مa)Jــف �dة الKلــة ه9  31��Knنا U�n0  جاKه9ل � ن�ل  /  
  "�nةك  أم��J7ة  ف�ن�Kة  مa)Jف �dة الKلــة ه9 م0 أص9ل  32
  1915  1900  1891  أك(aف{ �dة الKلــة س"ــة  33
  م 3.50  م 3.05  م n  2.50ق�ر إرتفاع الKلــة ب  34
  40  28  20  ی�لغ ?9ل ملع�d mة الKلــة  35
  25  20  15  ی�لغ ع�ض ملع�d mة الKلــة  36
  الع��0 07  الع��0 06  الع��0 05  ع�د الالع��0 األساس�ـ0 في �dة الKلــة ه9  37
  د 40  د 30  د 20  ال��ة الfم"�ــة ل��اراة �dة الKلــة أكاب� هي  38
  أش9ا` 05  أش9ا` 04  أش9ا` 03  ع�د أش9ا` م�اراة �dة الKلــة  39
إرجاع ال��ة الى   ت���7 ال��ة  ت"s�H ال��ة  م0 ب�0 األخHأ الaائعــة  40

  م"Hقة ال�فاع

  ( االخ�ار م= م�ع>د ) تعل��ـــات االخ(�ار : 

•  lــUی�جى ق�اءة ع�ارات اإلخ��ار ب��ع= و ت�   

 . 40الى  �t01] اإلجابــة على ع�ارات االخ��ار �ال�GلGل م=  •

 ی�جى إخ�ار اإلجابــة ال%��ة ب+ضعها داخل دائ�ة  •


ع إخ�ار إجای�= في ع�ارة واح>ة  •�t 

  �ع> إنهاء االخ�ار ی�جى تق>Dt األوراق م�اش�ة لألسـ�اذ .  •
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  مف(اح ت���ح االخ(�ار: . 11

  ُی��0 مف(اح ت���ح االخ(�ار07.) 07ج�ول رق, (

  م(ع�دإخ(�ار االخ(�ار م0   ال@Hأ إخ(�ار ال�9اب و 
  الع�ارات  ال�ق,  الع�ارات  ال�ق,  الع�ارات  ال�ق,  الع�ارات  ال�ق, 

  أ   21  أ  01  صح  21  صح  01

  ب  22  ج  02  خ,أ  22  خ,أ  02

  أ  23  أ  03  صح   23  صح  03

  ج  24  ج  04  خ,أ   24  خ,أ  04

  ب  25  ب  05  صح  25  صح  05

  أ  26  ب  06  خ,أ  26  خ,أ  06

  ج  27  ب  07  خ,أ  27  صح  07

  ج  28  أ  08  صح  28  صح  08

  أ  29  ج  09  خ,أ  29  صح  09

  ج  30  ج  10  صح  30  خ,أ  10

  أ  31  أ  11  صح  31  صح  11

  ج  32  ب  12  خ,أ  32  خ,أ  12

  أ  33  ج  13  صح  33  خ,أ  13

  ب  34  ج  14  صح  34  خ,أ  14

  ب  35  أ  15  صح  35  خ,أ  15

  أ  36  ب  16  خ,أ  36  خ,أ  16

  أ  37  أ  17  خ,أ  37  صح  17

  ج  38  أ  18  صح  38  خ,أ  18

  ب  39  ب  19  خ,أ  39  صح  19

  ج  40  أ  20  خ,أ  40  خ,أ  20

                            



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ع�ض و ت�لــل الف�ــل ال�انــي : 

  ال��ائــج 
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1.  ��� ال)راسي ال���ل ال&ع�في مقارنة م���في االخ�(ار 0/ل ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  وال3�4 وال�فاعل ب�ها:

� ال)راسي وال3�4  ) ی�ضح مقارنة ال���ل ال&ع�في 08ج)ول (�ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  وال�فاعل ب�ها.

م���ع  م�
ر ال��ای�
 ال���عات

درجات 
  ال���ة

م��س� 
  ال���عات

�   ال��ای����م
  ال
اللة

  0.01  26.01  206.25  01  206.25  ب#� ن�عي االخ��ار
  0.01  17.53  497.85  03  1493.56  ب#� ال�����ات
�#�  غ#� دال  1.23  7.92  01  7.92  ب#� ال�0

� ال
راسي���  غ#� دال  3.58  28.39  03  85.18  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�
  غ#� دال  0.80  6.39  01  6.39  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�60

� ال
راسي وال�60���  غ#� دال  2.29  18.14  03  54.53  ال�فاعل ب#� ال�
  غ#� دال  0.698  5.54  03  16.62  ال9الثةال�فاعل ب#� الع�امل 

      7.93  176  1395.42  داخل ال����عات (ال=>أ)
        191  3265.87  ال@لي

� ال
راسي  ) 08( ی�Bح م� ال�
ول���وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#�C ن�ع االخ��ار وال�

� داللة ����فاعل � ال�60 وKLا الل��غ#، مع ع
م وج�د داللة إح�ائ#ة 0.01ع0
 م

  ب#� ال��غ#�ات ق#
 ال
راسة.

وهKا Rع0ي أن ه0اك 

 ����اخ�الف في ال�

 K#ال�الم 
ال�ع�في ع0

Uاخ�الف ن�ع االخ��ار 

االخ�#ار م� ل�الح اخ��ار 

 �ض�هم�ع
د �Lا ت

أعلى م� ال���س� ح#\ ی�Bح أن ن�ائج ال�الم#K  ).01الYZل ( ال���س>ات ال��اب#ة في

  .أفBل م� اخ��ار ال�ح وال=>أاالخ�#ار م� م�ع
د في اخ��ار  ر�� وهيخ��اLلى االفي 

اختبار الصح والخطأ االختيار من متعدد
25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

 =
 م

ا<
ل�ق

د ا
ع)

40

� ال���ل ال&ع�في في االخ�) 01(ش/ل �(ار 0/ل ی�ضح مقارنة م��

 ح�- ن�ع االخ�(ار
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� ال�ع�في Uاخ�الف ال����� ال
راسي ح#\ ی�ضح ك�ا أن ه0اك اخ�الف في ال����

  ):04ال�
ول (

  وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة ال9ان#ة وال�اUعة مقارنة Uال�0ة األولى. •

  وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة ال9ان#ة مقارنة Uال�0ة ال9ال9ة وال�اUعة. •

  ف�ق ل�الح ال�0ة ال�اUعة مقارنة Uال�0ة ال9ال9ة. وج�د •

  ع
م وج�د ف�ق ب#� ال�0ة األولى وال�0ة ال9ال9ة. •

� ) ی�ضح ال&قارنات ال(ع)Dة ل 09ج)ول (�في االخ�(ار 0/ل ح�-  ال���ل ال&ع�في&��

� ال)راسي.�  ال&��

  ال�0ة ال�اUعة  ال�0ة ال9ال9ة  ال�0ة ال9ان#ة  ال�0ة األولى  

  *3.33  0.2  **6.85  /  24.88األولى ال�0ة 

  *3.52  **6.65  /  /  31.73ال�0ة ال9ان#ة 

  *3.13  /  /  /  25.08ال�0ة ال9ال9ة 

  /  /  /  /  28.21ال�0ة ال�اUعة 

 
 0.05* دالة ع0
          0.01** دالة ع0

 K#وعل#ه فان تالم

 eان لهL 0ة ال9ان#ة�ال

� أفBل ثe ال�0ة ���م

ال�اUعة وأخ#�ا ال�0ة 

األولى وال9ال9ة ب0ف6 

� تق���ا ح#\ ���ال�

ت�ضح ال���س>ات 

0

5

10

15

20

25

30

35

 س�ة راIعة س�ة ثال�ة س�ة ثانة س�ة أولى

 =
 م

ا<
ل�ق

د ا
ع)

40

� ال���ل ال&ع�في في االخ�(ا) 02(ش/ل �ر 0/ل ی�ضح مقارنة م��

� ال)راسي�ح�- ال&��
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) أن ن�ائج ال�الم#K على اخ�الف م����اتهe أعلى م� ال���س�، 02ال��اب#ة في الYZل (

  ال�اUعة. مع مالحgة تف�ق تالم#K ال�0ة ال9ان#ة وال�0ة

  ون���0ج م�ا ذ�L أعاله ما یلي:

في الZ0اkات ال��اض#ة ال�=�ارة تأث�ت ب�0ع االخ��ار  ال���#ل ال�ع�فيأن  •

  ل�الح اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.

•  ����� ال
راسي ل�الح تالم#K  ال���#ل ال�ع�فياخ�الف م���Uاخ�الف ال�

  ال�0ة ال9ان#ة وال�0ة ال�اUعة.

� ال
راسي ون�ع االخ��ار أث� علل#6 ل�فاعل ال�60  •���ال���#ل  وال�

  .ال�ع�في
2.  ��� ال)راسي ال���ل ال&ع�في مقارنة م���في الN�4 ال��Mع ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  وال3�4 وال�فاعل ب�ها:

في نOا< الN�4 ال��Mع ح�- ن�ع االخ�(ار ال���ل ال&ع�في ) ی�ضح مقارنة 10ج)ول (

� ال)راسي وال3�4�  وال�فاعل ب�ها. وال&��

م���ع   م�
ر ال��ای�
  ال���عات

درجات 
  ال���ة

م��س� 
  ال���عات

�   ال��ای����م
  ال
اللة

  0.01  31.95  36.75  01  36.75  ب#� ن�عي االخ��ار
  0.01  14.42  50.625  03  151.875  ب#� ال�����ات
�#�  غ#� دال  0.006  0.021  01  0.021  ب#� ال�0

� ال
راسيال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار ���  غ#� دال  3.052  3.51  03  10.541  وال�
  غ#� دال  3.061  3.52  01  3.52  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�60

� ال
راسي وال�60���  0.05  5.04  0.757  03  2.27  ال�فاعل ب#� ال�
  غ#� دال  0.13  0.15  03  0.44  ال�فاعل ب#� الع�امل ال9الثة
    /  1.15  176  202.50  داخل ال����عات (ال=>أ)

        191  407.916667  ال@لي
  



  

108 
 

الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

� ال
راسي  ) 10( ی�Bح م� ال�
ول���وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#�C ن�ع االخ��ار وال�

� داللة ���� ال�60 وKLا ال�فاعل مع ع
م وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ# ،0.01ع0
 م

� ال
راسي وال�60 ���ان داال الL CKب#� ال��غ#�ات ق#
 ال
راسة ما ع
ا ال�فاعل ب#� ال�

 ����  .0.05اح�ائ#ا ع0
 م

وهKا Rع0ي أن ه0اك 

� اخ�الف في ���ال���#ل م

ع0
  ال��C ال���ع في ال�ع�في

ال�الم#U Kاخ�الف ن�ع االخ��ار 

ل�الح اخ��ار االخ�#ار م� 

م�ع
د �Lا ت�ض�ه 

أعلى م�  )، ح#\ ن�
 أن ال�الم#K حقق�ا ن�ائج03ال���س>ات ال��اب#ة في الYZل (

lانL ال االخ��ار�� اال أنهاL د. ال���س� في
  أفBل في اخ��ار االخ�#ار م� م�ع

  

� ال�ع�في Uاخ�الف ال����� ال
راسي ح#\ ی�ضح ك�ا أن ه0اك اخ�الف في ال����

  ):06ال�
ول (

  وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة ال9ان#ة مقارنة Uال�0ة األولى وال�0ة ال9ال9ة. •

 ال�اUعة مقارنة Uال�0ة ال9ال9ة.وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة  •

 ال9ال9ة وال�اUعة.األولى و ع
م وج�د ف�ق ب#� ال�0ة ال9ان#ة وال�اUعة و�#� ال�0ة  •
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

  

� 11ج)ول (�ل�Oا< الN�4 ال��Mع ال���ل ال&ع�في ) ی�ضح ال&قارنات ال)عD(ة في م��

� ال)راسي.�  ح�- ال&��

  ال�0ة ال�اUعة  ال�0ة ال9ال9ة  ال�0ة ال9ان#ة  ال�0ة األولى  
  0.61  1.01  **1.42  /  6.39ال�0ة األولى 
  0.81  **2.43  /  /  7.81ال�0ة ال9ان#ة 
  **1.62  /  /  /  5.38ال�0ة ال9ال9ة 
  /  /  /  /  7.00ال�0ة ال�اUعة 


�  ** دالة ع0���  .0.01 م

  

 K#تالم ����وعل#ه فان م

 eل ثB0ة ال9ان#ة أف�ال

ال�0ة ال�اUعة واألولى 

ال9ال9ة، وأخ#�ا ال�0ة 

ح#\ ی�Bح م� 

ال���س>ات ال��اب#ة في 

 ) أن ن�ائج04الYZل (

 ال�الم#K أعلى م� ال���س� ماع
 ال�0ة ال9ال9ة فهي ق���ة م� ال���س�، �Lا أن ن�ائج

  هي األفBل مقارنة Uال��0ات األخ��.وال�اUعة ال�0ة ال9ان#ة 
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 ی�ضح مقارنة ال���ل ال&ع�في في الN�4 ال��Mع ح�-) 04(ش/ل 

� ال)راسي�.ال&��
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

وف#�ا m=R ال�فاعل ب#� 

� ال
راسي ���ال�

وال�60 ت�#� أن 

أث#�ات ال��#>ة ال�

� ال
راسي دالة ���لل�

 
� ع0��� 0.01م

ل�LKر واالناث Uال0��ة ل

في ) أن تالم#K ال�0ة ال9ان#ة ذ�Lر واناث حقق�ا ن�ائج أفBل 05ح#\ ی��#� م� الYZل (

� ال��ائل ال�ع�ف#ة في ال��C ال���ع ����0ة األولى یل#هe تالم#K ال�0ة ال�اUعة ثe الم

  وأخ#�ا ال�0ة ال9ال9ة.

وت�#� أن ال�أث#�ات ال��#>ة 

 
ل��غ#� ال�60 ع0

ال�����ات األر�عة غ#� دالة 

اح�ائ#ا �Lا ی�ض�ه 

) ح#\ ن�
 06الYZل (

ال=� م�ق>ع وغ#� م�0
ر، 

وم0ه فان اخ�الف ال�0ائج 

  ب#� ال��0ات األر�عة �ZRل ال�0�#� معا.

  

  :ون���0ج م�ا ذ�L أعاله

•  ����ال��C ال���ع R=�لف Uاخ�الف ن�ع في نZاo  ال���#ل ال�ع�فيأن م

  االخ��ار ل�الح اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.
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0�ر واالناث في ا) 05(ش/ل Vال)راسي ع�) ال ��لN�4 ی�ضح تأث�ات ال&��

)ال�فاعل(ال��Mع 
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لN�4 ی�ضح تأث�ات ال3�4 ع�) ال&���Mات األرWع في ا) 06(ش/ل 

)ال�فاعل(ال��Mع 

 اناث ذ0�ر
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

•  �����  ال���#ل ال�ع�فيأن م���في نZاo ال��C ال���ع R=�لف Uاخ�الف ال�

  ال
راسي ل�الح ال�0ة ال9ان#ة وال�0ة ال�اUعة.

•  ����� ال
راسي على م���ال���#ل وج�د أث� لل�فاعل ب#� م�غ#�C ال�60 وال�

�  6في ال��C ال���ع ح#\ ت�#� أن ال�LKر واالناث على نف ع�فيال����ال�

 ����  .دراسيتق���ا في Lل م

في  ال���#ل ال�ع�فيل#6 لل�60 وKLا ال�فاعل ب#� ال��غ#�ات األخ�� أث� على  •

  نZاo ال��C ال���ع.
� ال)راسي  ال&ع�في مقارنة ال���ل .3�في نOا< ال4&(از ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  وال3�4 وال�فاعل ب�ها.

�  ) ی�ضح مقارنة ال���ل ال&ع�في12ج)ول (�في نOا< ال4&(از ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  ال)راسي وال3�4 وال�فاعل ب�ها.

م���ع  م�
ر ال��ای�
  ال���عات

درجات 
  ال���ة

م��س� 
  ال���عات

�   ال��ای����م
  ال
اللة

  0.01  16.56  14.08  01  14.08  ب#� ن�عي االخ��ار
  0.01  8.36  24.09  03  72.27  ب#� ال�����ات
�#�  غ#� دال  0.56  1.69  01  1.69  ب#� ال�0

� ال
راسي���  غ#� دال  3.388  2.88  03  8.63  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�
  غ#� دال  3.53  3.001  01  3.001  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�60

� ال
راسي وال�60���  0.05  6.50  5.53  03  16.6  ال�فاعل ب#� ال�
  غ#� دال  1.97  1.68  03  5.04  ال�فاعل ب#� الع�امل ال9الثة
    /  0.85  176  150.67  داخل ال����عات (ال=>أ)

    /    191  271.97917  ال@لي

� ال
راسي  ) 12( ی�Bح م� ال�
ول���وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#�C ن�ع االخ��ار وال�

� داللة ���، مع ع
م وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#� ال�60 وKLا ال�فاعل 0.01ع0
 م

� ال
راسي وال�60 الL CKان داال ���ب#� ال��غ#�ات ق#
 ال
راسة ما ع
ا ال�فاعل ب#� ال�

 ����  .0.05اح�ائ#ا ع0
 م
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

 ه0اكوهKا Rع0ي أن 

� اخ�الف في ��� م

ع0
   ال���#ل ال�ع�في

ال�الم#U Kاخ�الف ن�ع 

االخ��ار ل�الح اخ��ار 

االخ�#ار م� م�ع
د �Lا 

ت�ض�ه ال���س>ات 

)، ح#\ ی�Bح أن ن�ائج ال�الم#K أفBل في اخ��ار االخ�#ار 07ال��اب#ة في الYZل (

  .مقارنة Uاخ��ار ال�ح وال=>أ م� م�ع
د

  

� ال
راسي ح#\ ی�ضح ك�ا أن ه0اك اخ�الف في ���� ال�ع�في Uاخ�الف ال����ال�

  ):13ال�
ول (

  .رنة Uال�0ة األولىمقاوال9ال9ة وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة ال9ان#ة  •

ع
م وج�د ف�ق ب#� ال�اUعة و�ق#ة ال��0ات مع ع
م وج�د ف�ق ب#� ال�0ة ال9ان#ة  •

 .وال�0ة ال9ال9ة

� ) ی�ضح ال13ج)ول (�ح�-  ال4&(ازل�Oا<  ال&ع�في ال���ل&قارنات ال)عD(ة في م��

� ال)راسي.�  ال&��

  ال�0ة ال�اUعة  ال�0ة ال9ال9ة  ال�0ة ال9ان#ة  ال�0ة األولى  
  0.82  *1.46  **1.52  /  6.56ال�0ة األولى 
  0.7  0.06  /  /  8.08ال�0ة ال9ان#ة 
  0.64  /  /  /  8.02ال�0ة ال9ال9ة 
  /  /  /  /  7.38ال�0ة ال�اUعة 

 �����    0.01 ** دالة ع0
 م���  0.05* دالة ع0
 م
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 االخ�ار م= م�ع)د اخ�(ار ال�ح والQRأ
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� ال���ل ال&ع�في في ال4&(از ح) 07(ش/ل ��- ی�ضح مقارنة م��

 .ن�ع االخ�(ار
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

 ����وعل#ه فان م

تالم#K ال�0ة ال9ان#ة 

U0ة ال�ا�عة أفBل ثe ال

واألولى وأخ#�ا ال�0ة 

ح#\ ت�ضح  ال9ال9ة،

ال���س>ات ال��اب#ة في 

� 08الYZل (���) أن م

في ر�اضة ال���از أعلى م� ال���س� ع0
 Lل ال�����ات، ونالحq أن تالم#K ال���#ل 

  .ال9ان#ة وال9ال9ة ح�ل�ا على أعلى م��س� ثe ال�0ة ال�اUعةال�0ة 

  

  

وف#�ا m=R ال�فاعل ب#� 

� ال
راسي ���ال�

وال�60 ت�#� أن تأث#� 

 ����دال  ال
راسي ال�


�  اح�ائ#ا ع0���م

Uال0��ة لل�LKر  0.01

االناث، ح#\ ی�#� و 

� أفBل مقارنة Uاإلناث، �Lا �Y�R  )09الYZل(���أن ال�0ة ال9ان#ة ذ�Lر Lان لهe م

� أفBل���  .مقارنة Uاالناث مالحgة أن ال�0ة األولى اناث Lان لهe م
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0�ر واالناث) 09(ش/ل Vال)راسي ع�) ال ��في  ی�ضح تأث�ات ال&��

)ال�فاعل(ال4&(از 

 س�ة راIعة س�ة ثال�ة س�ة ثانة س�ة أولى
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

ك�ا ت�#� أن تأث#� ال�60 

دال اح�ائ#ا ع0
 ال�0ة 

ال9ان#ة فق� ل�الح ال�LKر 

) 10ك�ا ی�ض�ه الYZل (

ال�0ة  أنح#\ ی�Bح ل0ا 

حقق�ا أعلى ال9ان#ة ذ�Lر 

، ثe تالم#K ال�0ة ن�#�ة

  ال9ال9ة اناث.

  

  

  ون���0ج م�ا ذ�L أعاله ما یلي:

� ال���#ل ال�ع�في •���اخ�لف Uاخ�الف ن�ع االخ��ار ل�الح اخ��ار  أن م

  االخ�#ار م� م�ع
د.

� ال •���� ال���#ل ال�ع�في وج�د أث� لل����في ال���از ل�الح  
راسي على م

  ال�0ة ال9ان#ة وال�0ة ال9ال9ة.

� ال
راسي و  •���� ال���#ل ال�ع�في وج�د أث� لل�فاعل ب#� ال���� ال�60 على م

 في ال���از ل�الح ال�0ة ال9ان#ة ذ�Lر.

• 
� ال ی�ج
 أث� ل��غ#� ال�60 وال لل�فاعل ب#� ال��غ#�ات ق#
 ال���راسة على م

 في ال���از.ال���#ل ال�ع�في 
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

� ال)راسي  مقارنة ال���ل ال&ع�في  .4�في نOا< �0ة ال�لة ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  وال3�4 وال�فاعل ب�ها.

� ال���ل ال&ع�في ) ی�ضح مقارنة 14ج)ول (�في نOا< �0ة ال�لة ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  ال)راسي وال3�4 وال�فاعل ب�ها.

م���ع  م�
ر ال��ای�
 ال���عات

درجات 
  ال���ة

م��س� 
  ال���عات

�   ال��ای����م
  ال
اللة

  غ#� دال  0.56  0.88  01  0.88  ب#� ن�عي االخ��ار
  0.05  4.55  39.10  03  117.31  ب#� ال�����ات
�#�  غ#� دال  0.32  0.88  01  0.88  ب#� ال�0

� ال
راسي���  0.05  5.49  8.57  03  25.62  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�
 غ#� دال  1.76  2.75  01  2.75  وال�60ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار 

� ال
راسي وال�60��� غ#� دال  1.93  3.02  03  9.05  ال�فاعل ب#� ال�

 غ#� دال  1.84  2.88  03  8.63  ال�فاعل ب#� الع�امل ال9الثة

      1.56  176  275.08  داخل ال����عات (ال=>أ)
        191  440.20  ال@لي

  

  

�  )14( ی�Bح م� ال�
ول���� ال
راسي ع0
 م���وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#� ال�

�C ال�60 ون�ع االخ��ار وKLا ال�فاعل مع ع
م وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ# ،0.05داللة 

� ال
راسي ون�ع االخ��ار الL CKان ���ب#� ال��غ#�ات ق#
 ال
راسة ما ع
ا ال�فاعل ب#� ال�

 ����  .0.05داال اح�ائ#ا ع0
 م

� ال�ع�في Uاخ�الف ال� وهKا Rع0ي   ���� ال
راسي �أن ه0اك اخ�الف في ال���

  )15ح#\ ی�ضح ال�
ول (

  ال9ان#ة مقارنة مع ال�0ة ال9ال9ة.وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة  •

 ف�ق معC�0 ب#� ال�����ات األخ��. ع
م وج�د •
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

� ال���ل ال&ع�في ) ی�ضح ال&قارنات ا15ج)ول (��0ة ال�لــة ل�Oا<  ل)عD(ة في م��

� ال)راسي.ح�- �  ال&��

  ال�0ة ال�اUعة  ال�0ة ال9ال9ة  ال�0ة ال9ان#ة  ال�0ة األولى  
  0.31  0.7  1.02  /  7.31 ال�0ة األولى
  0.71  **1.72  /  /  8.33ال�0ة ال9ان#ة 
  1.01  /  /  /  6.61ال�0ة ال9ال9ة 
  /  /  /  /  7.62ال�0ة ال�اUعة 

 ����  0.01دال ع0
 م

  

وهKا Rع0ي تف�ق 

تالم#K ال�0ة 

ال9ان#ة في 

ال���#ل ال�ع�في 

ل@�ة ال�لة �Lا 

ه �ض�ت

ال���س>ات 

 ال��اب#ة في

أن ن�ائج ال�الم#L Kلها أعلى م� ال���س� مع مالحgة تف�ق ح#\ نالحq ) 11الYZل (

  .تالم#K ال�0ة ال9ان#ة ثe ال�0ة ال�اUعة ثe ال�0ة األولى وأخ#�ا ال�0ة ال9ال9ة
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

ا m=R ال�فاعل وف#�

 ����ب#� ن�ع االخ��ار وال�

أن ال�أث#�ات  �ال
راسي ت�#

� ال
راسي ���ال��#>ة لل�

 ����دالة اح�ائ#ا ع0
 م

الخ��ار ال�ح Uال0��ة  0.01

وال=>أ واخ��ار االخ�#ار م� 

) ت�اوب تالم#K ال�0ة ال9ان#ة 12ح#\ ت�ضح ال���س>ات ال��اب#ة في الYZل ( ،م�ع
د

مع اخ��ار ال�ح وال=>أ، ب#�0ا ن�
 ت�اوب أك�9 في اخ��ار االخ�#ار م� وال9ال9ة ذ�Lر 

  .وال�0ة األولى م�ع
د ع0
 تالم#K ال�0ة ال�اUعة

  

أما Uال0��ة لل�أث#�ات ال��#>ة 


 ل�0ع االخ��ار فهي دالة ع0

 ����Uال0��ة لل�0ة  0.01م

Uال0��ة  0.05ع0
 و ال9ان#ة 

لل�0ة ال�اUعة، ح#\ ت�ضح 

ال��اب#ة في ال���س>ات 

) أن ن�ائج ال�0ة ال9ان#ة أفBل في اخ��ار ال�ح وال=>أ ب#�0ا ن�ائج ال�0ة 13الYZل (

  ال�اUعة فهي أفBل في اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.

  

  ون���0ج م�ا ذ�L أعاله ما یلي: 
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� ال)راسي ح�- ن�ع االخ�) 12(ش/ل �(ار ی�ضح تأث�ات ال&��

.  في �0ة ال�لة
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� ال)راس) 13ش/ل �ي في ی�ضح تأث�ات ن�ع االخ�(ار ح�- ال&��

.ك�ة ال�لة

 االخ�ار م= م�ع)د ال�ح والQRأ 
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الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

� ال���#ل ال�ع�في  •���� ال
راسي اخ�الف م���في �Lة ال�لة Uاخ�الف ال�

  ال9ان#ة وال�اUعة.ل�الح تالم#K ال�0ة 

� ال
راسي ون�ع االخ��ار  •���� ال���#ل ال�ع�في وج�د أث� ل�فاعل ال���� على م

في �Lة ال�لة ل�الح ال�0ة ال9ان#ة في اخ��ار ال�ح وال=>أ وال�0ة ال�اUعة في 

 اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.

�  ال ی�ج
 أث� لل�60 ون�ع االخ��ار وال�فاعل ب#� ال��غ#�ات ق#
 ال
راسة •���عل م

 ال��ائل ال�ع�ف#ة في �Lة ال�لة.

  

� ال)راسي  قارنة ال���ل ال&ع�فيم .5�في نOا< �0ة ال) ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  وال3�4 وال�فاعل ب�ها.

�  ) ی�ضح مقارنة ال���ل ال&ع�في16ج)ول (�في نOا< �0ة ال) ح�- ن�ع االخ�(ار وال&��

  ال)راسي وال3�4 وال�فاعل ب�ها.

م���ع  ال��ای�م�
ر 
 ال���عات

درجات 
  ال���ة

م��س� 
  ال���عات

�   ال��ای����م
  ال
اللة

  0.01  19.06  30.88  01  30.88  ب#� ن�عي االخ��ار
  0.01  8.23  69.43  03  208.31  ب#� ال�����ات
�#�  غ#� دال  0.96  0.25  01  0.25  ب#� ال�0

� ال
راسي���  0.05  5.203  8.43  03  25.30  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�
 غ#� دال  0.16  0.26  01  0.26  ال�فاعل ب#� ن�ع االخ��ار وال�60

� ال
راسي وال�60��� غ#� دال  1.425  2.31  03  6.93  ال�فاعل ب#� ال�

 غ#� دال  2.01  3.26  03  9.77  ال�فاعل ب#� الع�امل ال9الثة

      1.62  176  285.25  داخل ال����عات (ال=>أ)
        191  566.95  ال@لي
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�  )16( ی�Bح م� ال�
ول���وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#�C ن�ع االخ��ار وال�

� داللة ���، مع ع
م وج�د داللة إح�ائ#ة ل��غ#� ال�60 وKLا 0.01ال
راسي ع0
 م

� ال
راسي ون�ع االخ��ار ���ال�فاعل ب#� ال��غ#�ات ق#
 ال
راسة ما ع
ا ال�فاعل ب#� ال�

 ����  .0.05الL CKان داال اح�ائ#ا ع0
 م

ي أن وهKا Rع0   

� ه0اك اخ�الف في ���م

ع0
 ال���#ل ال�ع�في 

ال�الم#U Kاخ�الف ن�ع 

اخ��ار االخ��ار ل�الح 

االخ�#ار م� م�ع
د، ح#\ 

) ح��ل ال�الم#K على ن�ائج أفBل في 14ت�ضح ال���س>ات ال��اب#ة في الYZل (

  اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.

� ال�ع�في Uاخ�الف ���� ال
راسي ح#\ ی�ضح ال�ك�ا أن ه0اك اخ�الف في ال����

  ):12ال�
ول (

 وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة ال9ان#ة وال�اUعة مقارنة مع ال�0ة األولى. •

  وج�د ف�ق ل�الح ال�0ة ال9ان#ة مقارنة Uال�0ة ال9ال9ة. •

� ال���ل ال&ع�في ) ی�ضح ال&قارنات ا17ج)ول (�ح�- ل�Oا<  �0ة ال)  ل)عD(ة في م��

� ال)راسي.�  ال&��

  ال�0ة ال�اUعة  ال�0ة ال9ال9ة  ال�0ة ال9ان#ة  األولىال�0ة   
  *1.59  0.98  **2.88  /  4.62ال�0ة األولى 
  1.29  **1.9  /  /  7.5ال�0ة ال9ان#ة 
  0.61  /  /  /  5.60ال�0ة ال9ال9ة 
  /  /  /  /  6.21ال�0ة ال�اUعة 

 االخ�ار م= م�ع)د اخ�(ار ال�ح والQRأ

5

5,5

6

6,5

 =
 م

ا<
ل�ق

د ا
ع)

10

� ال���ل ال&ع�في في �0ة ال) 14(ش/ل �) ح�- ی�ضح مقارنة م��

 .ن�ع االخ�(ار
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  0.05* دال ع0
          0.01** دال ع0

  

وهKا Rع0ي تف�ق 

تالم#K ال�0ة ال9ان#ة 

وال�0ة ال�اUعة في 

 ����ال���#ل م

في �Lة ال#
 ال�ع�في 

ك�ا ت�ض�ه 

)، مع مالحgة أن تالم#K ال�0ة األولى Lانl 15ال���س>ات ال��اب#ة في الYZل (

  .ن�ائ�هe أقل م� ال���س�

  

وف#�ا m=R ال�فاعل ب#� ن�ع 

� ال
راسي ت�#� ���االخ��ار وال�

 ����أن ال�أث#�ات ال��#>ة لل�

 
اخ��ار في  0.01ال
راسي دالة ع0

>أ وKLا االخ�#ار م� ال�ح وال=

ال���س>ات �ضح م�ع
د، ح#\ ت

فBل في األولى وال9ان#ة وال�اUعة أأن ن�ائج تالم#K ال�0ة  )16الYZل (ال��اب#ة في 

اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د، مع مالحgة أن تالم#K ال�0ة ال9ال9ة Lان ل
یهe ت�اوب أك�9 

   في اخ��ار ال�ح وال=>أ.

0

2

4

6

8

 س�ة راIعة س�ة ثال�ة س�ة ثانة س�ة أولى 

 =
 م

ا<
ل�ق

د ا
ع)

10

� ال���ل ال&ع�في  في �0ة ال) ح�- ال&�) 15ش/ل �� ی�ضح مقارنة م����

 .ال)راسي

0

5

10

 اخ�(ار االخ�ار م= م�ع)د اخ�(ار ال�ح والQRأ

 =
 م

ا<
ل�ق

د ا
ع)

10

� ال)راسي في �0ة ال) ح) 16(ش/ل ��- ی�ضح تأث�ات ال&��

.ن�ع االخ�(ار

 س�ة راIعة س�ة ثال�ة س�ة ثانة س�ة أولى
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ك�ا ت�#� أن ال�أث#�ات 

ال��#>ة ل�0ع االخ��ار 

 
دالة اح�ائ#ا ع0

 ����ع0
  0.01م

ال�0ة األولى وال�0ة 

ال9ان#ة، ح#\ ت�ضح 

Lانl أفBل في اخ��ار االخ�#ار م� �0ائج ال ) أن17ال���س>ات ال��اب#ة في الYZل (

 
  ال�0ة األولى وال9ان#ة.م�ع
د ع0

  

  وم0ه ن���0ج ما یلي:

•  ����في �Lة ال#
 Uاخ�الف ن�ع  ال���#ل ال�ع�فيأن ه0اك اخ�الف في م

 االخ��ار ل�لح اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.

•  ����� في �Lة ال#
 Uاخ�الف  ال���#ل ال�ع�فيوج�د اخ�الف في م���ال�

 ال
راسي ل�الح تالم#K ال�0ة ال9ان#ة وال�اUعة.

� ال
راسي ون�ع االخ��ار على  •���في  ال���#ل ال�ع�فيوج�د أث� ل�فاعل ال�

ك�ة ال#
 ل�الح اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د ع0
 ال�0ة األولى وال9ان#ة واخ��ار 

 ال�ح وال=>أ ع0
 ال�0ة ال9ال9ة.

ب#� ال��غ#�ات األخ�� ق#
 ال
راسة أث� على  ��غ#� ال�60 وKLا ال�فاعلل#6 ل •

  في �Lة ال#
. ال���#ل ال�ع�في

  

  

0

5

10

 س�ة راIعة س�ة ثال�ة س�ة ثانة س�ة أولى

 =
 م

ا<
ل�ق

د ا
ع)

10

ل) ح�- ی�ضح تأث�ات ن�ع االخ�(ار على ال���ل ال&ع�في في �0ة ا) 17(ش/ل 

� ال)راسي�.ال&��

 االخ�ار م= م�ع)د ال�ح والQRأ 
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  االس���اجات العامة:

في االخ��ار YLل وفي Lل م�  ال���#ل ال�ع�فيوج�د أث� ل�0ع االخ��ار على  •


ل�الح اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د، مع ع
م  ال��C ال���ع وال���از و�Lة ال#

 وج�د أث� في �Lة ال�لة.

� ال
راسي على  •���Lل في االخ��ار YLل وفي  ال���#ل ال�ع�فيوج�د أث� لل�

  ال�0ة ال9ان#ة. �Lة ال#
 ل�الحو �Lة ال�لة وال���از و ال��C ال���ع م� 

� ال
راسي وال�60  •���ال�0ة ال9ان#ة في ال��C ال���ع ل�الح وج�د أث� ل�فاعل ال�

 ال�0ة ال9ان#ة ذ�Lر. وفي ال���از ل�الحذ�Lر واناث 

� وج�د أث� ل�فاعل ا •���� ال
راسي ون�ع االخ��ار على م���  ال���#ل ال�ع�فيل�

ال9ان#ة  و�Lة ال#
 ح#\ ت�#� أن ه0اك ت�اوب أفBل ع0
 ال�0ة �Lة ال�لةفي 

وال=>أ وت�اوب أفBل في اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د  وال9ال9ة في اخ��ار ال��اب

حقu فق
 �Lة ال#
 نZاo في �اUعة في نZا�L oة ال�لة، أما ع0
 ال�0ة األولى وال

 تالم#K ال�0ة األولى وال9ان#ة وال�اUعة ن�ائج أفBل في اخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د.

•  ����ال ی�ج
 أث� لل�60 وKLا ال�فاعل ب#� ال��غ#�ات األخ�� ق#
 ال
راسة على م

 .في الZ0اkات ال��اضي ال�=�ارة ال���#ل ال�ع�في

  

  م�اقOـــة الف�ضـــات : 

� ال���#ل ال�ع�في في Uعv الZ0اkات ال��اض#ة الف�ضة األولـــى : ���( R=�لف م

  ال�=�ارة Uإخ�الف ن�ع اإلخ��ار ) 

- ) : eال رقYت�ل#ل0ا ل�0ائج األش 
  ) . U01) (03) (07) (14ع



  

123 
 

الف�ل ال�اني                                                                      ع�ض و ت�لل           

� تالم#ــK ال�����ات األر�ع R=�ل
� ال���#ل ال�ع�في ل���ف Uإخ�الف نالحq أن م

) eل رقYZال�>لع على ال 
) ح#\ Lان مع
ل عالمات ال�الم#ـK في 01ن�ع اإلخ��ار Uع

) ب#�0ا في إخ��ار ال��اب و ال=>أ لe ی��اوز  28.5/40إخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د (

) Kل عالمات ال�الم#ــ
) ال=اص بZ0اo 03) و نالحq ذل} في الYZل رقe (26.5/40مع

إلخ��ار االخ�#ار م� ال��ع
د أث� واضح ح#\ Lان مع
ل عالمات ال��C ال���ع ف@ان 

أما Uال0��ة إلخ��ار ال��اب و ال=>أ لe ) 7/10ال�الم#ــK ی��اوز عالمـة (

) ال=اص بZ0اo 07) في هKا الZ0ا�L ، oا نالحq ذل} في الYZل (6.2/10ی��اوز(

Uإخ��ار ال��اب و  ال���از  أن األفBل#ة Lانl إلخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د مقارنة

) eل رقYZل} في الKL �#ا ما ت�Kأن إخ��ار 14ال=>أ و ه 
) ال=اص بZ0ا�L oة ال#

� ال�الم#K ح#\ بلغ 
� ال���#ل ال�ع�في ل���االخ�#ار م� م�ع
د له أث� Uارز على م

) ب#�0ا في إخ��ار ال��اب و ال=>أ 6.3/10مع
ل عالمات ال�الم#K في هKا االخ��ار (

  ) في هKا الZ0اo .5.6/10(لe ی��اوز 

� ال���#ل ال�ع�في Uإ* و م0ه ن���0ج أنه ی�ج
 إخ���خ�الف ن�ع االخ��ار �الف في م

 
� مالئ��ه مع هKه الع#0ة ح#\ 0�Rح الع
ی
و ذل} ل�الح إخ��ار االخ�#ار م� م�ع
د ل�

�هU #�ة��ة الUاإلخ�#ار و ال�ص�ل إلى اإلجا ��  �لـة. االخ�#ارات ت�اع
 ال�الم#K في ح

� ال���#ل ال�ع�في في Uعv الZ0اkات ال��اض#ة  الف�ضة ال�انـة :���( R=�لف م

� ال
راسي ) ���  ال�=�ارة Uإخ�الف ال�

  ) U09) (11) (13) (15) (17ع
 ت�ل#ل0ا ل�0ائج ال�
اول : ( -

      ) : eــال رقY15) (11) (08) (04) (02و األش (  

� ال
راسي هKا ما ���� ال���#ل ال�ع�في لل�الم#ــR K=�لف Uإخ�الف ال����نالحq أن م

ت�ضح م� خالل ت�ل#ل ال�
اول اإلح�ائ#ة ال��LKرة أعاله ح#\ Uع
 الق#ام Uالع�ل#ة 
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� ال
راسي على ال���#ل ���اإلح�ائ#ة أنه ی�ج
 داللة إح�ائ#ة ُتl�9 ال�أث#� ال�ارز لل�

 Kال�ع�في لل�الم#ــ) eول رق
) أنه ی�ج
 تأث#�  17،  15،  13،  11و KLل} ُی�#� ال�

� ال�ع�في في نZاkات ( ال��C ال���ع ، ال���از ، �Lة ���� ال
راسي على ال����لل�

. ( 
  ال�لـة ، �Lة ال#ـ

� ال
راسي له تأث#� ���و هKا ما ت
ع�ـه ن�ائج األشYال ال��LKرة أعاله ح#� ُت�#� أم ال�

� ا���� ال�الم#ـK فُ#�ضح الYZل (على ال�
) 15) و (11) و (04) و (02ل�ع�في ل

� ال
راسي ���� تأث#� ال�
� ال�ع�في و ذل} ل�الح تالم#ـK ال�0ة ال9ان#ـة م���على ال�

م��س� في االخ��ار YLل و في نZاo ال��C ال���ع ، �Lة ال�لــة ، �Lة ال#
 . ب#�0ا 

) eل رقYZ8ُی�ضح ال
� ال���� ال�ع�في ل�الح تالم#K ) تأث#� ال����راسي على ال�

 ) l0ــة ال9ان#ة و ال9ال9ة ب0ف6 العالمـة ال�ى بلغ�  ) في نZاo ال���از . 10/ 8ال

 Kال�الم#ــ �
� ال���#ل ال�ع�في ل���� ال
راسي تأث#� على م���* و م0ه ن���0ج أن لل�

� و ذل} ل�الح تالم#ــK ال�0ـة ال9ان#ـة م��سـ� و م� ب#� األس�ا���ب ال�ي م#�ة هKا ال�

تل�#ـK في الق�e ال�اح
 ، إضاف�ًا إلى  26هي ال��L#�ة ال���Zة لألق�ام ال�ي ال ت��اوز 

  إق�ال و رغ�ة ال�الم#ـK في ح�ة ال���#ة ال�
ن#ة و ال��اض#ـة . 

� ال���#ل ال�ع�في في Uعv الZ0اkات ال��اض#ة  الف�ضـة ال�ال�ـــة : ���( R=�لف م

U إخ�الف ال�0ـ6 ) ال�=�ارة  

  ) U06) (10ع
 ت�ل#ل0ا ل�0ائج األشYال : ( -

� ال���#ل ال�ع�في لل�الم#ـK ال ی�أث� Uعامل 06نالحq م� خالل الYZل (���) أم م

ال�60 في نZاo ال��C ال���ع  و ذل} لع
م وج�د داللة إح�ائ#ة ُتl�9 ذل} ، ب#�0ا 

) eل رقYZوج�د تأث#� لعامل ال�1060في ال q#ل ال�ع�في  ) نالح�ال�� ����على م

� ال�الم#ـK و ذل} ل�الح تالم#ــK ال�0ـة ال9ان#ـة ذLــ�ر فقـ� .
  ل
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* و م0ه ن���0ج أن عامل ال�60 ه� عال�ل مهe ل@� ل#6 له تأث#� في هKه ال��حلة 

� تالم#ــK ال�0ــة ال9ان#ــة 
كYل في نZاo ال��C ال���ع ، إال أنه م�ث� YZUل واضح ل

� م�ارسـة ال�الم#ـK ال�0ـة ال9ان#ة ذ�Lر ر�اضة ال���از خارج ذ�Lر فق� ��U {و ذل

 . oــاZ0م� ال e0هYة و ت��  ال��س

� (الف�ضــة ال�اIعــة :  . 1���� ال
راسي ون�ع االخ��ار أث� على م���ی�ج
 ل�فاعل ال�

  )ةفي Uعv الZ0اkات ال��اض#ة ال�=�ار  ال���#ل ال�ع�في

   ) 16) (14) (12) (10) (08ال�
اول : (Uع
 ت�ل#ل0ا ل�0ائج  -

� ال
راسي 16) (12) (10) (08نالحq م� خالل ال�
اول (���) ت�#�  أن ل�فاعل ال�

 في االخ��ار YLل و في نZاkات ( ال��C ال���ع ، ال���از ، �Lة ال#
)  و ن�ع اإلخ��ار

� ال
اللة ���أنه ل�فاعل  )�L ،14ا ُی�ضح ال�
ول رقe ( 0.01داللة إح�ائ#ة ع0
 م

� ال
راسي و ن�ع االخ��ار���� ال
اللة  في نZا�L oة ال�لـة  ال����داللة إح�ائ#ة ع0
 م

0.05  .  

� ال
راسي و ن�ع االخ��ار له تأث���� * و م0ه ن���0ج أن ال�فاعل ب#� ال����#� على  م

 Kال�الم#ـ �
� �k#عة االخ��ارات ال��ض�ع#ــة ال���#ل ال�ع�في ل��U {و ذل ،                     

( ال��اب و ال=>أ ، االخ�#ار م� م�ع
د ) و خ��ص#�ها ال�ي ت�اع
 ال�الم#K على 

� دراسي أه
افـه ال=اصـة ال����0>ة م� م0هاج ���إس�gهار معارفه�L ، eا أن ل@ل م

  ال���#ة ال�
ن#ة و ال��اض#ة لل>�ر ال���ســ� ( Lفاءات شاملــة ، Lفاءات خ�ام#ــة ) .

� (�ضــة الRام�ـــة : الف���� ال
راسي وال�60 أث� على م���ال���#ل ی�ج
 ل�فاعل ال�

  ) في Uعv الZ0اkات ال��اض#ة ال�=�ارة ال�ع�في

  )  U )08) (10) (12) (14) (16ع
 ت�ل#ل0ا ل�0ائج ال�
اول :  -
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) 12) و (10) ال=اص Uاالخ��ار YLل و ال�
اول (08نالحq م� خالل ال�
ول (

 ����ال=اصة بZ0اo ( ال��C ال���ع ، ال���از ) أنه ی�ج
 تأث#� واضح ل�فاعل ال�

� ال�الم#K و ذل} ل�ج�د داللة داللة 
� ال���#ل ال�ع�في ل���ال
راسي و ال�60 على م

� ال
اللة ���  .  0.05إح�ائ#ة ع0
 م

ـ
 ) فال ی�ج
 ) خاصة بZ0ا�L ) oة ال�لـة ، �Lة ال#ـ16) و (14أما Uال0��ة لل�
اول (

 . Kال�ع�في لل�الم#ــ ����� ال
راسي على ال����  أث� Uارز  ل�فاعل عاملي ال�60 و ال�

  * و م0ه ن���0ج : 

-  �
� ال���#ل ال�ع�في ل���� ال
راسي على م���ی�ج
 أث� ل�فاعل ال�60 و ال�

� ت�ای� األه
اف ب#� ��U {ع و ال���از و ذل���ال�����ات ال�الم#ــK في نZاo ال��C ال

في نZاo ال��C ال���ع  و إق�ال ال�LKر و اإلناث على نZاo ال���از فه0اك الع
ی
 م� 

الع0اص� في صف�ف اإلناث ال RفBلــ�ن نZاo ال���از و ذل} ل>�#عة الZ0اo ال�ي 

  .
  ت�0افى مع العادات و ال�قال#ــ

� أما Uال0��ــة  -���ال
راسي على ال���#ل لع
م وج�د تأث#� ل�فاعل عامل ال�60 و ال�

  ال�ع�في في نZا�L oة ال�لـة و �Lة ال#ـ
 ه�: 

  تZابـه الق�ان#ــ� و الق�اع
 ال=اصة UالZ0اo مقارنة Uال�����ات األر�ع . -أ      

إق�ال ال�الم#ــK ( ذ�Lر ، إناث ) على الZ0اkات ال��اع#ـة ل�ا ف#ها م� kاUع                                  -ب     

  ت0اف�ي و ح� الفــ�ز.           

�  على أث� االخ��ار ون�ع ال�60 ال ی�ج
 ل�فاعلالف�ضــة ال�ادســة : ( ���ال���#ل  م

  ال�=�ارة )  ال��اض#ة الZ0اkات في ال�ع�في

  )U08) (10) (12) (14) (16ع
 ت�ل#ل0ا ل�0ائج ال�
اول : ( -
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نالحq م� خالل ال�
اول ال��LKرة أعاله أنــه ال ی�ج
 أC أث� ل�فاعل ال�60 و ن�ع 

  االخ��ار و لKل} لع
م وج�د داللة إح�ائ#ة ُتl�9 ذل} 

� ال���#ل ���* و م0ه ن���0ج أنه ال ی�ج
 أث� ل�فاعل ال�60 و ن�ع االخ��ار على م

. Kال�الم#ـــ �
  ال�ع�في ل

� ال
راسي وال�60 ون�ع االخ��ار أث� على ( الف�ضــة ال�اIعـــة : ���ال ی�ج
 ل�فاعل ال�

 ����  في الZ0اkات ال��اض#ة ال�=�ارة ) ال���#ل ال�ع�في م

  )U08) (10) (12) (14) (16ع
 ت�ل#ل0ا ل�0ائج ال�
اول : (

 qائ#ة ُت��9 وج�د أث� ل�فاعل نالح�داللة إح 
م� خالل ال�
اول ساUقة ال�LK أنه ال ی�ج

� ال���#ل الع�ا���� ال
راسي ، ال�60 ، ن�ع االخ��ار ) على م���مل ال9الث ( ال�

ال���از ، �Lة  ال�لـة ، �Lة  ال�ع�في لل�الم#ـــK في الZ0اkات األر�عــة ( ال��C ال���ع ،

 ( 
  ال#ــ

� ال
راسي و ال�60 و ن�ع االخ��ار ���* و م0ه ن���0ج أنه ال ی�ج
 أث� ل�فاعل ال�

� ال�الم#ــK في الZ0اkات ال��اض#ة ال�=�ارة ، م� ه0ا ن���0ج 
على ال���#ل ال�ع�في ل

  أن الف�ض#ة ت�ققl ب0��ــة �L#�ة . 

  إق��احـــات و ت�صـــات : 

� ال���#ل •���ال�ع�في في نZاkات أخ�� م9ل (  ق#اس أث� االخ��ارات على م

 .دفع ال�لــة ، ال�ث� ال>��ــل ، ال@�ة ال>ائ�ة ) 

 ی�جى ت>�#u هKه االخ��ارات على ع#0ة أخ�� ب
ل تالم#ـــK ال>�ر ال���س� . •

إضافــة ع�امل أخ�� �Y�R لها أن ت�فاعل مع الع�امل ق#
 ال
راســة و ت�ث� على  •

� ال���#ل ال�ع�في م9ل ( م�ارس��� #ــ� لل��اضـة ، غ#� م�ارس#ــ� ) م
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إس�=
ام إخ��ارات م�ض�ع#ــة أخ�� م9ل ( إخ��ار ال�@�#ــل ، إخ��ار االجاUة  •

 الق�#�ة ، إخ��ار ال�صل ) 

 ض�� تعل#�ــات االخ��ار م� ح#\ ال�
ة ال�م0#ــة و ��kقـة اإلجابــة  •

  

  خالصــة عامـــة : 

ال
راســـة ق�0ا ��BU ال�ان� الC�g0 الU CKع
 إخ�#ارنا لل��ض�ع و ت�
ی
 ه
ف0ا م� 

ت@�ن م� ف�ل#ــ� الف�ل األول ق�0ا Uال�>�ق ف#ه الى ال�ان� الC�g0 لع�ل#ــة الق#اس 

ال�ع�في U�فـة عامـة و الق#اس ال�ع�في في ال��ال ال��اضي U�فة خاصــة أما Uال0��ــة 


افها خاص�ُا في م�حلــة ال�عل#ـــe للف�ل ال9اني ت>�ق0ا الى م0اهج ال���#ـــة ال�
ن#ــة و أه

ال���سـ� و م� ه0ا ق�0ا Uإع
اد إخ��ار�ـ� م�ض�ع##� ( ال��اب و ال=>أ ، االخ�#ار 

� تالم#ـــK ال>�ر ال���س� مع م�اعاة 
� ال���#ل ال�ع�في ل���م� م�ع
د ) لق#اس م

� ال
راسي و ح�ى الZ0اkات ال��اض#ــة ال�=�ارة .���  عامل ال�60 و ال�

� ال���#ل و ���م� أهe ال�0ائج ال�ي ت�صل0ا إل#ها هي أن ل�0ع االخ��ار أث� على م

� ال
راسي و ال�60 و ن�ع االخ��ار ���ال�ع�في ، في ح#� أنه ال ی�ج
 أث� ل�فاعل ال�

� ال�الم#ـــK في الZ0اkات ال��اض#ــة ال�=�ارة . 
� ال���#ل ال�ع�في ل���  على م
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