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معیاریة من بطاریة اختبارات مقترحة لتقویم بعض المهارات األساسیة في كرة الیددرجاتتحدید 
)"سنة18-15(منهج مسحي على تالمیذ المرحلة الثانویة "

بن برنو عثمان: األستاذ
أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-جامعة مستغانم–معهد التربیة البدنیة والریاضیة 
تعتبر التربیة البدنیة جزء أساسي وبالغ األهمیة من التربیة العامة، أو مظهر من مظاهرها لكون التربیة 

فالتربیة البدنیة تساعد على إعداد المواطن الصالح المتزن بدنیا . الحدیثة تعتني برعایة الجسم وصحته
جسم قوي فقط، تربیة البدنیة على أنها أن فهم ال"- كوزلیاك- وعقلیا وانفعالیا واجتماعیا، وقد أكد كوبیسكي

أو مهارة ریاضیة او ما یشبه ذلك، هو اتجاه خاطئ، فهي فن من فنون التربیة العامة، تهدف إلى إعداد 
كما تعطي ". المواطن الصالح جسمیا، عقلیا، خلقیا، قادرا على إنتاج والقیام بواجبه نحو مجتمعه ووطنه

تربویا له أهدافه التي تسعى إلى تحسین أداء الفرد بشكل عام من خالل التربیة البدنیة والریاضیة بعدا 
ومن هذا أخذت التربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر منعطفا هاما بعد . ممارسته األنشطة المختارة

95-09استقاللها ومكانة كبقیة المواد العلمیة في المنظومة التربویة، ذلك لما جاء في األمریة رقم 
یعد تعلیم "والمتعلقة بتنظیم وتطویر الثقافة البدنیة والریاضیة التي تتضمن 95-02- 25ة في المؤرخ

".التربیة البدنیة والریاضیة مادة مدرجة في برامج وامتحانات التربیة والتكوین
التي باعتبار التربیة البدنیة والریاضیة في الجزائر، مادة من بین المواد العلمیة المبرمجة في المدارس، و 

. تحاول من جهتها تحسین وتطویر قدرات الفرد عامة، ویتم هذا من خالل الممارسة الریاضیة في المدارس
لذا أصبح من الضروري إیجاد الطرق الصحیحة والفاعلة المبنیة على أسس علمیة متینة تساعد التالمیذ 

.على توظیف واستغالل جمیع قدراتهم النفسیة، االجتماعیة والحركیة
الیوم ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في المدارس مكانة ضمن المنظومة التربویة، ووفقا أصبح

للتعدیالت األخیرة في البرامج المعتمدة في منهاج التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى التعلیم الثانوي، 
في . اطفي، والمعرفيالحركي، االجتماعي، الع- الحسي: األهداف في المجاالتوالتي تهدف إلى تحقیق

الخ، والجماعیة ...القفز الطویل، القفز العالي، رمي الرمح: مختلف النشطة الریاضیة منها الفردیة مثل
.كرة الید، كرة السلة، الكرة الطائرة، ومن األنشطة المكملة ككرة القدم: مثل

في عملیة إجراء تقویم رغم هذه التعدیالت، یجد مدرس التربیة البدنیة والریاضیة نفسه أمام مشكلة
وخالل عملي كأستاذ لهذه المادة واتصالي . الصحیح والموضوعي للتالمیذ في الریاضات الجماعیة

بزمالئي األساتذة اآلخرون، والملتقیات التي نظمها مفتشي التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى مدیریة 
عدم وجود بطاریات اختبارات ومستویات معیاریة هي : التربیة بمستغانم، وجدنا أنفسنا أما هذه المشكلة

موحدة لتقویم األهداف المسطرة لمنهاج التربیة البدنیة والریاضیة، لهذا نرى أن أساتذة التربیة البدنیة 
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والریاضیة في عموم ثانویات التراب الوطني، یعتمدون على خبرتهم وتجاربهم واجتهاداتهم في إجراء 
ویم، ومن خالل اطالعنا على بطاریات اختبارات عدیدة، ومناقشة األساتذة االختبارات وفي عملیة التق

الذین لهم خبرة وتجارب في هذا المجال، فاعتنینا هذه اإلشكالیة لغرض دراستها ومحاولة الوصول إلى 
تحقیق بطاریة اختبارات في كرة الید هي من األلعاب الجماعیة، وٕایجاد مستویات معیاریة لتقویم األهداف 

لخاصة بالمجال الحسي الحركي، باعتبارها لعبة أساسیة في البرنامج التربوي لمنهاج التربیة البدنیة ا
:ولحل المشكلة أعاله، وجب طرح مجموعة من التساؤالت هي. والریاضیة

على مستوى ) كرة الید(ما هي الكیفیة والطریقة المستخدمة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -1
انویات الجزائریة ؟بعض الث

، وفق )كرة الید(ما نوع بطاریة االختبارات التي یمكن استخدامها لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -2
الحركي المنصوص علیها في منهاج التربیة البدنیة - الوسائل المتوفرة واألهداف في المجال الحسي

والریاضیة لمرحلة الثانویة ؟
اهمة بحثنا في إیجاد بطاریة اختبارات بالنظر إلى تحدید مستویات معیاریة لتقییم ما هي إمكانیات مس-3

؟) كرة الید(التالمیذ في األلعاب الجماعیة 
:یهدف البحث ما یلي

على بعض ) كرة الید(معرفة الكیفیة والطریقة المستخدمة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -1
.الثانویات الجزائریة

وفق الوسائل المتوفرة ) كرة الید(د بطاریة اختبارات لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة تحدی-2
الحركي، المنصوص علیها في منهاج التربیة البدنیة والریاضیة على مستوى - واألهداف المجال الحسي

.الثانویات الجزائریة
، من )كرة الید(لعاب الجماعیة استخالص طریقة علمیة وموضوعیة لعملیة تقویم التالمیذ في األ-3

.خالل إعداد مستویات معیاریة
:فرضیات البحث* 
).كرة الید(األساتذة الجزائریون یعتمدون على طرائق مختلفة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة -1
.التالمیذحیح ألداء ة تساعد األساتذة على التقویم الصإمكانیة تحدید بطاریات اختبارات موضوعی-2
.هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء التالمیذ لكل مرحلة دراسیة-3

- وفق الوسائل المتوفرة، واألهداف في المجال الحسي) كرة الید(تقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة 
یستعملها الحركي، من خالل تحدید بطاریات اختبارات وٕاعداد مستویات معیاریة، تكون بمثابة قاعدة 

مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة في المرحلة الثانویة، وفي استیعاب العوامل التي تعیق في تحقیق هذه 
.األهداف المنصوص علیها في المنهاج، واالبتعاد عن التقویم الذاتي



المجلة العلمية لعلوم و تقنيات األنشطة البدنية و الرياضية                  

2005الخامس لعدد ا
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

كمة مجلة علمیة مح

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

31

للبحوث لتحقیق أهداف بحثنا هذا، استخدم الباحث المنهج المسحي باعتباره من المناهج األكثر استعماال 
وشملت الدراسة المسحیة من خالل االستبیان على عینة من . الوصفیة، ومالءمته لطبیعة مشكلة بحثنا

والیة مستغانم، والیة عین (أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة لمرحلة الثانویة في بعض والیات الجزائر 
كما شملت الدراسة المسحیة . أستاذ139، والمقدر عددهم )والیة بشار، والیة مسیلة، ووالیة أدرارالدفلى، 

.إناث-عن طریق االختبارات المهاریة لتقویم تالمیذ المرحلة الثانویة ذكور
ذكور 875قام الباحث باختیار عینة عشوائیة من التالمیذ السنة األولى، الثانیة والثالثة ثانوي متكونة من 

إناث، المسجلون على 6351ر وذكو 8745من بین 1999- 1998إناث للموسم الدراسي 635و
لكل جنس، وبلغ عدد التالمیذ بالنسبة للسنة األولى %10ثانویة بوالیة مستغانم وتقدر بنسبة 20مستوى 

. 190وٕاناث 245إناث، والسنة الثالثة ذكور 190ذكور و245إناث، والسنة الثانیة 255ذكور و385
عشعاشة، ثانویة سیدي لخضر، ثانویة سیدي علي، ثانویة (ثانویة 11وأجریت علیها اختبارات على 

ثانویة حجاج، ثانویة عین تادلس، ثانویة خیر الدین، ثانویة ماماش، ثانویة بوقیرات، متقن عین تادلس، 
).كرة الید(لغرض تقویم الناحیة المهاریة في األلعاب الجماعیة ) ثانویة خضرة، ثانویة سیرات

الستبیان خالل الفترة الممتدة ما بین شهر سبتمبر إلى غایة بدایة شهر أجریت الدراسة المسحیة الخاصة با
م، وتضمنت إعداد االستبیان وٕاخضاعه آلراء ومقترحات أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة 1998دیسمبر 

بمستغانم، وكذا تصحیح بعض فقرات محتویات في التجربة االستطالعیة وتوزیعها على العینة ومناقشة 
.نتائجهاوتحلیل 

تم إجراء االختبارات التقویمیة خالل فترة نهایة الفصل الثاني بالنسبة لكرة الید في نهایة الفصل -2
م، أما السنة الثالثة 21/03/1999م، والسنة الثانیة یوم 20/03/1999بالنسبة للسنة األولى یوم .الثالث
.م22/03/1999یوم 
:بطاریات االختبارات المستخدمة* 
:اختبارات كرة الید للسنة األولى-
)01شكل (التمریر واالستالم : اختبار توافق* 
)02شكل (اختبار تنطیط الكرة حول الملعب * 
).03شكل (اختبار التصویب * 
:اختبارات كرة الید السنة الثانیة-
).04شكل (اختبار الجري المتعرج والتصویب * 
).05شكل (االختبار الدائري * 
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:اختبار لعب كرة الید للسنة الثالثة-
:منافسة* 
أي مجموع الكرات التي یلمسها الالعب خالل : تسجل عدد الكرات الملعوبة من طرف الالعب-1

).في الهجوم أو الدفاع(المقابلة مهما كانت وضعیته 
أهدافا أو أي مجموع الكرات التي سجل بها: تسجیل عدد الكرات الهجومیة التي یقوم بها الالعب-2

.تمریرها لزمیل، والتي سجل بها أهداف أو شكلت خطورة على الفریق الخصم
أي مجموع الكرات التي ضیعها من خالل سوء : تسجل عدد الكرات الضائعة من طرف الالعب-3

.استالم أو تمریر الكرة سواء في الدفاع أو الهجوم
.لكرات التي تأتي من الخصم والتي اقتنصهاأي مجموع ا: تسجل عدد الكرات المقتنصة من الالعب-4
.تسجل النقاط السابق ذكرها في كل مقابلة، والموضحة في االستمارة التقویمیة لألداء المهاري- 
.حساب الدرجات- 
:بعد الحصول على النقاط السابقة، نقوم بعملیة حسابیة كالتالي- 

مجموع الكرات المقتنصة+  مجموع الكرات الهجومیة  
مجموع الكرات الضائعة

) ص(یتم ربط القیمة ) 06شكل ) (NOMOGRAMME(وانطالقا من ) ص(بعد الحصول على قیمة - 
ع المستقیم الموجود متحصل علیها من قیم مجموع الكرات الملعوبة، یسجل القیمة الموجودة عند تقاطع م

.بینهم
:الوسائل اإلحصائیة* 

إن الهدف من استعمال التقنیات اإلحصائیة، هو التوصل إلى مؤشرات كمیة تساعدنا على التحلیل 
كما تختلف خطة المعالجة اإلحصائیة باختالف نوع المشكلة، ولذلك تبعا . والتفسیر، والتأویل والحكم

:ثنا على الوسائل اإلحصائیة التالیةلهدف الدراسة، فقد اعتمدنا في بح
.التباین-3.                    المتوسط الحسابي- 2.                   النسبة المئویة-1
.كارل بیرسون) ر(معامل االرتباط البسیط - 5.              االنحراف المعیاري-4
).أقساملتسعة (السلم العادي لحساب درجات التنقیط - 7.                 صدق االختبار-6

:االستنتاجات* 
من خالل نتائج االستبیان:أوال

معظم الندوات البیداغوجیة موضوعها التقویم في األلعاب الجماعیة، تركزت على تقویم التالمیذ وفق 
العاطفي والمعرفي، حسب ما نص علیه منهاج - الحركي، االجتماعي-الحسي: أهداف المجاالت الثالث

رسین في كرة الید، یتركز إلى أن التقویم المعتمد من طرف المد. التربیة البدنیة والریاضیة للمرحلة الثانویة

=ص 
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ال یستخدمن بطاریة االختبارات وال على . بنسبة كبیرة على التقویم بطریقتهم الخاصة، أي التقویم الذاتي
.والكرة الطائرة، بل یعتمدون على طریقة المالحظةدرجات معیاریة موحدة لتقویم التالمیذ في كرة الید

من خالل نتائج االختبارات: ثانیا
فروق ذات داللة إحصائیة بین عینة البحث ذكور، إناث، ذكور وٕاناث معا في جمیع هناك -1

أّما بالنسبة للسنة الثالثة كانت . ، بالنسبة إلى السنة األولى والثانیة)كرة الید والكرة الطائرة(االختبارات 
ى وجود فروق وهذا ما یدل عل. هناك فروق معنویة بین المتوسط الحسابي عند الذكور مقارنة باإلناث

ولهذا یجب وضع درجات ومستویات معیاریة وسلم تنقیطي . فردیة بین أفراد العینة في جمیع االختبارات
بالنسبة للذكور واإلناث كل على حدى لجمیع االختبارات المقترحة في كرة الید السنة األولى والثانیة، أما 

).Histogramme(الثالثة یكون انطالقا من االستوغرام 
كانت أغلب نتائج العینة ذكور وٕاناث في جمیع االختبارات كرة الید سنة األولى والثانیة تقع في -2

أما السنة الثالثة كانت . المستوى المتوسط حسب التوزیع الطبیعي لحساب الدرجات والمستویات المعیاریة
التنقیط كانت وحسب السلم العادي لتوزیع درجات. ضعیف إلى متوسط حسب الدرجات المتحصل علیها

:النتائج كما یلي
:السنة األولى-أ

درجة بالنسبة 8.99- 7التمریر واالستالم، كانت تتراوح درجات التنقیط ما بین : في اختبار التوافق* 
.للذكور، أما اإلناث كانت بنفس الدرجات

.ذكور واإلناثدرجة بالنسبة لل8.99- 7في اختبار تنطیط الكرة حول الملعب، كانت تتراوح ما بین * 
.درجة عند اإلناث12.9- 7درجة عند الذكور، و8.99- 7في اختبار التصویب تراوحت ما بین * 
:السنة الثانیة- ب
درجة عند 8.99- 7عند الذكور، و10.99- 9في اختبار الجري المتعرج والتصویب، كانت ما بین * 

.اإلناث
- 9درجة، وعند اإلناث 8.99- 7عند الذكور ما بین في اختبار الدائري، كانت تتراوح درجات التنقیط * 

.درجة10.99
:السنة الثالثة-ج
.درجة20من 5درجة وعند اإلناث 20من 8.5كانت أغلب نتائج درجات التنقیط بالنسبة للذكور * 
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:مقابلة النتائج بالفرضیات
:تنص الفرضیة األولى على أن:مناقشة الفرضیة األولى- 1
)".كرة الید(ة الجزائریون یعتمدون على طرائق مختلفة لتقویم التالمیذ في األلعاب الجماعیة األساتذ"- 

تبین لنا من . من خالل المعالجة اإلحصائیة لنتائج االستبیان، ومن أجل تحقق من الفرضیة األولى للبحث
والثالث للمحور الثاني التي تمثل نتائج السؤال األول، الثاني) 03، 02، 01(خالل الجداول ذات األرقام 

والمتعلق بالمعلومات الخاصة بمجال التقویم، أن نسبة كبیرة من المدرسین یعتمدون على طریقتهم الخاصة 
في عملیة تقویم التالمیذ في كرة الید، متركزین على طریقة المالحظة دون االعتماد على بطاریة اختبارات 

.ودرجات موحدة تكون بصورة موضوعیة وصحیحة
ّما تقدم یمكن أن نقول أن الفرضیة األولى للبحث قد تحققت، وهذا ما أكدته النتائج اإلحصائیة م

.لالستبیان
:تنص الفرضیة الثانیة على ضرورة:مناقشة الفرضیة الثانیة- 2
".إمكانیة تحدید بطاریة اختبارات موضوعیة تساعد المدرس على التقویم الصحیح ألداء التالمیذ"- 

تبین لنا من خالل . الدراسة النظریة والدراسة األولیة للبحث، بغیة التأكد من الفرضیة الثانیةانطالق 
اطالعنا على بعض المصادر والمراجع سواء باللغة العربیة أو باللغة األجنبیة، التي تناولت موضوع 

ختبارات في كرة الید االختبار والقیاسات في مجال التربیة البدنیة والریاضیة، استخلص الباحث بطاریة ا
الحركي المنصوص علیها في منهاج التربیة البدنیة - والكرة الطائرة الموافق لألهداف المجال الحسي

وبعد إجراء الدراسات األولیة متمثلة في الدراسة االستطالعیة واألسس العلمیة . والریاضیة للمرحلة الثانویة
یمكن القول من خالل ما تقدم أن الفرضیة . المقترحةلالختبارات التي تبین مدى ثبات وصدق االختبارات

.الثانیة قد تحققت
:تنص الفرضیة الثالثة على:مناقشة الفرضیة الثالثة- 3
".هناك فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أداء التالمیذ لكل مرحلة دراسیة"- 

المعالجة اإلحصائیة لالختبارات بغیة التأكد من تحقق الفرضیة تبین من خالل الدراسة المیدانیة، وبعد
الختبارات كرة الید السنة األولى ذكور وٕاناث بالنسبة ) 04(تبین لنا من خالل الجدول رقم . الثالثة للبحث

بالنسبة ) 05(والجدول رقم ). التمریر واالستالم، تنطیط الكرة حول الملعب، التصویب: اختبار التوافق(
) اختبار الجري المتعرج واختبار التصویب، واختبار الدائري(تبارات كرة الید السنة الثانیة والمتمثلة في الخ

تبین لنا . بالنسبة الختبار كرة الید لنفس السنة ذكور وٕاناث) 06(ذكور وٕاناث، باإلضافة إلى الجدول رقم 
إناث، ذكور وٕاناث معا لجمیع اختبارات أن هناك فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بالنسبة للعینة ذكور، 

بهذا یمكن . المحسوبة أكبر من القیمة الجدولیة) F(كرة الید بالنسبة للسنة األولى والسنة الثانیة كون قیمة 
.أن نقول من خالل ما وضحته نتائج الدراسة اإلحصائیة الختبارات أن الفرضیة الثالثة قد تحققت
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:التوصیات* 
من التغییر في عملیة التقویم في التربیة البدنیة والریاضیة عامة، واأللعاب الجماعیة من أجل االستفادة 

:یوصي الباحث بما یلي) كرة الید(
استخدام الطریقة الموضوعیة لتقویم التالمیذ في التربیة البدنیة عامة، وفي األلعاب الجماعیة، -1

.قدر اإلمكان) ظةعن طریق المالح(واالستبعاد على طریقة التقویم الذاتي 
.ضرورة اعتماد مدرسي التربیة البدنیة والریاضیة على بطاریة اختبارات موحدة لتقویم التالمیذ-2
.استخدام المعاییر والدرجات لتحدید مستویات األداء المهاري في األلعاب الجماعیة-3
للتالمیذ، بغیة تحقیق ةضرورة التركیز على تطویر وتحسین األداء المهاري في األلعاب الجماعی-4

.األهداف المرجوة
.استخدام االختبارات من أجل التعرف على مستوى التالمیذ بشكل موضوعي ومنطقي-5
ضرورة مراعاة األهداف المنصوص علیها في المنهاج التربیة البدنیة والریاضیة، طبقا لكل مرحلة -6

).العاطفي والمعرفي- الحركي، االجتماعي- الحسي(أثناء عملیة التقویم والشاملة على المجاالت الثالثة 
یبین نتائج االستمارة حول طریقة التقویم:01الجدول رقم 

اإلجابات
الوالیات        

بطریقتهم الخاصةر.ب.انطالقا من المنهاج ت
%العدد%العدد

1029.412470.59والیة مستغانم
0103.123196.88والیة عین الدفلى

0308.823191.18والیة مسیلة
03201280والیة بشار
0105.881694.12والیة أدرار

1813.6311486.37الوالیات معا

ر.ب.مصداقیة التقویم انطالقا من منهاج تیبین نتائج االستمارة حول :02الجدول رقم 
اإلجابات

الوالیات        
النعم

%العدد%العدد
0411.763088.24والیة مستغانم

0103.123196.88والیة عین الدفلى
0205.893294.11والیة مسیلة
0533.341066.66والیة بشار
0423.531376.47والیة أدرار

1612.1211687.88الوالیات معا
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یبین نتائج االستمارة حول كیفیة وطریقة التقویم :03الجدول رقم 
اإلجابات

الوالیات        
عن طریق بطاریة اختباراتعن طریق المالحظةجماعیافردیا

%العدد%العدد%العدد%العدد
3088.241441.17341000000والیة مستغانم

321003093.79321000000والیة عین الدفلى
2882.352161.76341000000والیة مسیلة
1386.661066.66151000000والیة بشار
171001482.35171000000والیة أدرار

12090.908964.421321000000الوالیات معا
المحسوبة والقیمة الجدولیة لنتائج اختبارات السنة األولى في كرة الید Fیبین قیمة :04الجدول رقم 

التصویبالتمریر واالستالم: التوافقالتنطیط حول الملعب
الجنس

الدراسة اإلحصائیة
إناثذكورإناثذكورإناثذكور

385255385255385255)ن(عدد العینة 
33250805ثا19.31ثا14.55نتیجةأحسن 

1390000ثا35.17ثا33.05أضعف نتیجة
21.9325.5522.3417.133.241.64)س(المتوسط الحسابي 
3.043.374.453.331.561.05)ع(االنحراف المعیاري 

59.6555.93119.5972.799.444.95التباین بین المجموعات
19.3925.5517.1425.212.232.41المجموعاتالتباین داخل

F3.071.956.972.884.222.05المحسوبة
F1.861.861.861.861.861.86الجدولیة

640640640مجموع عدد العینتین
70.52147.138.61التباین بین المجموعتین

19.7520.842.37التباین داخل المجموعتین
F3.597.053.63المحسوبة

F2.992.992.99الجدولیة
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المحسوبة والقیمة الجدولیة لنتائج اختبارات السنة الثانیة في كرة الید Fیبین قیمة :05الجدول رقم 
الدائريالجري المتعرج والتصویب

الجنس
الدراسة اإلحصائیة

إناثذكورإناثذكور

245190245190)ن(عدد العینة 
ثا9.53ثا8.25ثا10.03ثا8.68أحسن نتیجة

ثا16.89ثا15.38ثا16.5ثا13.98أضعف نتیجة
10.7112.5411.0713.20)س(المتوسط الحسابي 
1.431.741.472.37)ع(االنحراف المعیاري 

8.815.5815.1316.88التباین بین المجموعات
1.852.612.834.14التباین داخل المجموعات

F4.772.135.334.07المحسوبة
F1.861.861.861.86الجدولیة

435435مجموع عدد العینتین
6.2216.11التباین بین المجموعتین

1.843.31التباین داخل المجموعتین
F3.834.86المحسوبة

F2.992.99الجدولیة

المحسوبة والقیمة الجدولیة لنتائج اختبارات السنة الثالثة في كرة الیدFیبین قیمة : 06الجدول رقم 
الجنس

الدراسة اإلحصائیة
إناثذكور

245190)ن(عدد العینة 
12.6610.66أحسن نتیجة

0100أضعف نتیجة
8.956.23)س(المتوسط الحسابي 
2.612.74)ع(االنحراف المعیاري 
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یبین درجات التنقیط والنتائج المقابلة الختبارات في كرة الید إناث: 07الجدول رقم 
السنة الثانیة ثانويالسنة األولى ثانويالسنوات

الدائريالجري المتعرجالتصویبالتنطیطالتمریر واالستالمالعالمةالقسم
10.96أقل من 10.44أقل من 04أكثر من 20.90أقل من 22أكثر من 0117-20
0215-16.992122.65-20.910311.06-10.4511.25-10.70
0313-14.992024.00-22.66//11.64-11.0712.34-11.26
0411-12.9918-1925.70-24.010212.09-11.6713.05-12.35
0509-10.9916-1727.68-25.71//12.58-12.1013.73-13.06
0607-08.9914-1528.99-27.96//13.29-12.5914.43-13.74
0705-06.9912-1331.72-29.000113.85-13.3015.05-14.44
0803-04.9910-1132.84-31.73//15.20-13.8815.57-15.06
15.57أكثر من 15.20أكثر من 32.8400أكثر من 11أقل من 0900-02.99

یبین درجات التنقیط والنتائج المقابلة الختبارات في كرة الید ذكور: 08الجدول رقم 
السنة الثانیة ثانويالسنة األولى ثانويالسنوات

الدائريالجري المتعرجالتصویبالتنطیطالتمریر واالستالمالعالمةالقسم
08.98أقل من 08.89أقل من 06أكثر من 14.65أقل من 30أكثر من 0117-20
0215-16.9928-2915.74-14.66058.98 -8.909.32 -8.99
0313-14.9925-2717.93-15.75049.71 -8.999.80 -9.33
0411-12.9923-2420.99-17.940310.14-9.7210.80-9.81
0509-10.9921-2222.48-21.00//10.75-10.1510.94-10.39
0607-08.9919-2024.54-22.490211.44-10.7611.85-10.95
0705-06.9916-1825.89-24.55//12.07-11.4512.78-11.86
0803-04.9914-1528.05-25.900112.67-12.0813.42-12.79
13.42أكثر من 12.67أكثر من 28.0500أكثر من 14أقل من 0900-02.99
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:المصادر والمراجع باللغة العربیة
أصول التربیة البدنیة والریاضیة، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة : أمین خولي-1

.م1996
.م1996منهاج التربیة البدنیة والریاضیة للتعلیم الثانوي، الجزائر، جوان : مدیریة التعلیم الثانوي العام-2
كمال عبد الحمید، محمد حسن عالوي، : الممارسة التطبیقیة لكرة الید، ترجمة: فیرنوفیك وآخرون-3

.م1982الطبعة الثانیة، دار المعارف، سنة 
القیاس في المجال الریاضي، الطبعة الرابعة، دار الكتاب : أحمد محمد خاطر، علي فهمي البیك-4

.م1996الحدیث، القاهرة، سنة 
.م1986اإلحصاء في البحوث العلمیة، المكتبة األكادیمیة، القاهرة، سنة : وسفمحمد أبو ی-5
القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة، الجزء األول، الطبعة الثالثة، : محمد صبحي حسانین-6

.م1995دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 
ت المهاریة والنفسیة في المجال الریاضي، االختبارا: محمد حسن عالوي، محمد نصر الدین رضوان-7

.م1987الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 
:المصادر والمراجع باللغة الفرنسیة

8- J.F Grehannie et J. Roche :Evaluation au Baccalauréat les Nomogrammes. Revue de E.P.S
N°240, Paris, Mai 1993.


