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This Research Aim To Build Lawful knowledge Scale In Basket

Ball To The Students In Sport Education Department In The Basic

Education College In Mosul University.

The Researches Use The Descriptive Program By The Seaming

And Relative Ways To Be Suitable For The Nature Of Research. The

Model Of The Research Is Represented By 3rd And 4th Students In Sport

Education Department In The Basic Education College, (73) Students.

The Model Of The Research Consist Of (60) Students After

Dismissing Stability Model And Experiment Model, So The Model

Becomes (82.19%) of the Whole Society Research.

The Researchers Conclude that the Building Of Lawful Knowledge

Scale In Basket Ball To The Students Of Sport Education Department In

The Basic Education College.

The Researchers Recommend to Depending On The Scale That

Was Prepared On This Research As A Tool In The Terms Examination

Of Sport Education Department In Basket Ball Law Syllabus.

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

حدثت علومهـا مـن لقد كان التطور الذي حدث في مجال التربیة الریاضیة ملحوظًا اذ اسـت

كافة العلوم الطبیعیة والفلسفیة والعلمیة واصبحت انشطة التربیة الریاضـیة تسـتمد حلـول مشـكالتها 

المختلفة من خالل االسلوب العلمي السلیم.

وتعد لعبة كرة السـلة احـدى االلعـاب الفرقیـة وهـي ثـاني اكثـر لعبـة ممارسـة فـي العـالم بعـد 

عــب والفریــق موقـف المنافســة ضــد الخصـم، ولمــا كانــت النــواحي كـرة القــدم وهــي تتمیـز بتحمــل الال

والتكتیكیــة لالعـب وللفریــق كثیـرة ومتعــددة، كـان یجــب ان یكـون العــب كـرة الســلة بشــكل التكنیكیـة

خـــاص والفریـــق ككـــل بشـــكل عـــام مـــن مـــدرب ومســـاعد مـــدرب واداري وبقیـــة الالعبـــین علـــى قـــدر 

اقــف اللعبــة المتغیــرة والمتعــددة، التــي یواجههــا مناســب مــن المعرفــة حتــى یســتطیع ان یواجــه كــل مو 

سواءًا بمفرده او بصورة جماعیة مع اعضاء فریقه في اثناء سیر المباراة.
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ویتمیــز االتجــاه الحــدیث فــي قیــاس المعرفــة والتــي تعــد مــن الوســائل التقویمیــة الموضــوعیة 

لمهاریــة ممــا یســهم فــي والتــي یجــب اســتخدامها بجانــب االختبــارات التــي تقــیس الجوانــب البدنیــة وا

اعـــادة دراســـة المنـــاهج لكـــي تتضـــمن الجوانـــب المعرفیـــة الالزمـــة لرفـــع مســـتوى االداء فضـــًال عـــن 

اكتساب االسس العلمیة التي تدعم االداء، وللوصول الى ذلك یجب اعداد الریاضیین اعدادًا جیدًا 

اضي الممارس.في جمیع النواحي البدنیة والنفسیة والمعرفیة تبعًا لنوع النشاط الری

"ویعد متغیر المعرفة القانونیة من االمور الهامة التـي ینبغـي علـى الریاضـي ممارسـًا كـان 

او مشــــاهدًا ان یــــتفهم ویســــتوعب قــــدرًا مالئمــــًا مــــن االمــــور والموضــــوعات التــــي تتعلــــق بالمعرفــــة 

ر )، اذ بــــات مــــن المفیــــد والضــــروري علــــى الریاضــــي معرفــــة االمــــو ٧: ٢٠٠٥القانونیــــة" (نقــــوال، 

القانونیة التـي تتعلـق بالفعالیـة التـي یمارسـها، الن المعرفـة "تسـهل الـوعي بالمعلومـات او اكتشـافها 

)، والالعــب ١٥: ١٩٩٥اكتشــافًا مباشــرًا" او "اعــادة اكتشــافها او التعــرف علیهــا" (الخــولي وعنــان، 

النظریـة، فاكتسـاب الكفء هو الذي یجمع القابلیة والقدرة البدنیة والمهارة الریاضیة وبـین المعـارف

المهارة الریاضیة بدون المعرفة المرتبطة بها تكون العملیة قاصرة وتحتاج الى تعدیل.

لذا فان اهمیة البحـث الحـالي تتبلـور فـي كیفیـة التعـرف علـى مسـتویات الطلبـة الممارسـین 

هم مـــن للعبــة كـــرة الســـلة فـــي فهمهـــم لمـــواد قـــانون كــرة الســـلة مـــن الناحیـــة النظریـــة بجانـــب معلومـــات

الناحیة العملیة، اذ ان اهمیة البحـث تتضـح مـن خـالل بنـاء مقیـاس جدیـد یمكـن مـن خاللـه تحدیـد 

مســتویات الطلبــة فــي المعرفــة القانونیــة لفعالیــة كــرة الســلة واعتمــاده اساســًا لتقــویمهم فــي مــادة كــرة 

السلة.

مشكلة البحث٢-١
سـتویات الراقیــة مـن النتـائج التــي تتعـدد متطلبـات الوصــول الـى االنجـازات العالیــة والـى الم

تحرزهـــا الفـــرق او الالعبـــین ســـواءًا فـــي الفعالیـــة الجماعیـــة ام الفردیـــة، ومنهـــا المتطلبـــات البدنیـــة 

والمهاریة والمعرفیة والنفسیة ...... الخ.

ومـــن خـــالل مراجعـــة البـــاحثون للدراســـات واالدبیـــات وجـــدوا ان هنـــاك قصـــورًا واضـــحًا فـــي 

لقانونیــة لاللعــاب الجماعیــة كافــة وبصــورة خاصــة فعالیــة كــرة الســلة وعــدم تنــاول جانــب المعرفــة ا

اهتمام واضح من قبل القائمین والمشـرفین علـى العملیـة التعلیمیـة لكلیـات واقسـام التربیـة الریاضـیة 

بالجانب المتعلق بالمعرفة القانونیة بكرة السلة.

ود مقیاس یعكس درجة ومن خالل ذلك تجسدت مشكلة البحث لدى الباحثون في عدم وج

المعرفة القانونیة بكرة السـلة ممـا یعكـس التسـاؤل حـول، مـا هـي االمكانـات المعرفیـة القانونیـة بكـرة 

السلة لدى طالب طلبة قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة؟
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ھدف البحث٣-١
التربیــة الریاضـیة فــي بنـاء مقیـاس للمعرفــة القانونیـة بكـرة الســلة لطلبـة قسـمیهـدف البحـث إلــى -

كلیة التربیة األساسیة/ جامعة الموصل.

مجاالت البحث ٤-١
طلبــة المــرحلتین الثالثــة والرابعــة فــي قســم التربیــة الریاضــیة فــي كلیــة المجــال البشــري: ١-٤-١

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧التربیة األساسیة / جامعة الموصل، للعام الدراسي 

  .١/٣/٢٠٠٧ولغایة  ١/١٠/٢٠٠٦الفترة من المجال الزماني:  ٢-٤-١

القاعة الداخلیة في كلیة التربیة األساسیة / جامعة الموصل.المجال المكاني:  ٣-٤-١

تحدید المصطلحات ٥-١
المعرفة: ١-٥-١

) بانها: مصطلح عام یعبـر عـن ١٩٩٥) نقًال عن (الخولي وعنان، ٢٠٠٥تعرفها (نقوال، 

والتخیــل والتقــدیر والتــذكر والــتعلم والتفكیــر والتــي العملیـات الخاصــة بــاالدراك واالكتشــاف والتعــرف

مـــن خاللهـــا یحصـــل الفـــرد علـــى المعـــارف والفهـــم االدراكـــي او التفســـیر تمیـــزًا لهـــا عـــن العملیـــات 

  ).٩: ٢٠٠٥االنفعالیة (نقوال، 

اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
االطار النظري١-٢
مفھوم المعرفة١-١-٢

وضوع المعرفة منذ اكثر من الفي عام، ولكـن الدراسـات العلمیـة لهـا بدا اهتمام االنسان بم

والمعرفـة مفهــوم لـه معـاٍن عــدة فهنـاك المعرفـة التــي تسـعى الــى لـم تبـدا اال منــذ سـنوات قلیلـة فقــط.

التعــرف علـــى نشـــاط العقـــل وكـــذلك حـــاالت العقـــل الداخلیـــة والتـــي تتمثـــل فـــي التفكیـــر واالســـتیعاب 

:  ٢٠٠١، وحل المشكالت، وهي عملیات كلها اساسیة (فرحات، هم، والتذكرتركیز، والتعلم، والفوال

١١.(  

والمعرفة عند (بیاجیـه) هـي الصـیغة االجمالیـة للسـلوك المتمثـل فـي التفاعـل المتبـادل بـین 

الفــرد وبیئتــه، او هــو البنــاء الــذي یحــدد شــتى الــروابط الممكنــة بــین الــذات والموضــوعات الخارجیــة 

) ان المعرفــة هــي مجموعــة متباینــة مــن Solso)، ویــذكر سولســو (١٦: ١٩٩١(الخــولي وعنــان، 

االستعدادات والقدرات العقلیة، لذا فان الناتج المعرفي یعد المحصلة النهائیة لالكتساب والتحصیل 

وتكوین المفاهیم، والتكوینات الذهنیة.
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ك یقابلـــه كمـــا تمثـــل المعرفـــة الجانـــب العقلـــي فـــي الشخصـــیة االنســـانیة ولعلنـــا نجـــد ان ذلـــ

  ).١١: ٢٠٠١الجوانب الوجدانیة كالعزیمة والرضا واالرادة والنزوع (فرحات، 

المعرفة الریاضیة٢-١-٢
یقصد بالمعرفة تلك العملیـات التـي تقـوم بـاختزان المعلومـات، أي ملكـة التـذكر، وتجهیزهـا 

ات االبداعیة التي اذ تمتد من االستدعاء البسیط لجزیئة من المعلومات الى العملی-ملكة الفكر–

  ).٣١: ٢٠٠١تحتاج الى تركیب االفكار والربط بینها (فرحات، 

ویتعـــین علـــى الفـــرد الریاضـــي ممارســـًا او مشـــاهدًا ان یـــتفهم ویســـتوعب قـــدرًا مالئمـــًا مـــن 

المعرفة الریاضیة العامة والخاصة، فهناك امور وموضـوعات للمعرفـة الریاضـیة لهـا طبیعـة ثقافیـة 

تصــل باالنجــازات االولمبیــة او الدولیــة للریاضــة وبخاصــة تلــك المتصــلة ببلــده، عامــة كالتــاریخ الم

  ).١٢: ٢٠٠٥وكاللیاقة البدنیة والتغذیة الصحیة وبعض قواعد اللعب (نقوال، 

والمجال المعرفي الریاضي یزخر بكم وفیر من هذه الموضوعات وهي من االهمیة بحیث 

قتصــر اهمیــة المعرفـــة الریاضــیة وموضــوعاتها علـــى تتعــدى مجــرد بعــدها التثقیفـــي التقلیــدي، وال ت

الالعـب او الریاضــي فقـط، فالعــاملون المهنیـون بالمجــال الریاضـي علــى مختلـف تخصصــاتهم هــم 

نحـو اكتسـاب –او یجب علیهم ذلـك –في امس الحاجة الى المعرفة الریاضیة المتطورة ویسعون 

  ).٨٥: ١٩٩٩ن، هذه المعرفة وتوظیفها على النحو الالئق (الخولي وعنا

األھداف المعرفیة في المجال الریاضي:٣-١-٢
. معرفة تاریخ الریاضة واالبطال.١

. معرفة المفاهیم والمصطلحات الریاضیة السائدة في النشاط الممارس.٢

. معرفة فن االداء الحركي الصحیح لكل نشاط ریاضي (التكنیك).٣

. معرفة قوانین وقواعد اللعب.٤

طط الهجومیة والدفاعیة الخاصة بالنشاط الممارس.. معرفة الخ٥

. معرفة قواعد االمن والسالمة لتفادي االصابات.٦

. معرفة المعلومات الصحیة العامة.٧

. معرفة اللیاقة البدنیة الخاصة بالنشاط الممارس.٨

. معرفة القیم االجتماعیة المكتسبة من الممارسة وكذلك السلوك المتمیز.٩

لمهارات الترویحیة التي یمكن ان یمارسها في وقت الفراغ.. معرفة ا١٠

  )٣٣ -٣٢: ٢٠٠١(فرحات، 
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الدراسات السابقة٢-٢
٢٠٠٥دراسة نقوال ١-٢-٢

(بناء مقیاس المعرفة القانونیة ونموذج النمط الجسمي والمزاجي لالعبي اندیة القطر بالریشة 

الطائرة)

هدفت الدراسة الى ما یاتي:

تبار للمعرفة القانونیة لالعبي الریشة الطائرة.بناء اخ-

التعرف على مستوى تحصیل المعرفة القانونیة لدى العبي اندیة العراق بالریشة الطائرة.-

التعرف على االنماط الجسمیة السائدة ومكونات النمط الجسمي لالعبي الریشة الطائرة.-

ة الطائرة.التعرف على الفروق في االبعاد المزاجیة لالعبي الریش-

وافترضت الباحثة ما یاتي:

وجود فروق معنویـة بـین مسـتوى التحصـیل للمعرفـة القانونیـة والمتوسـط النظـري لالعبـي اندیـة -

العراق للریشة الطائرة.

وجود فروق معنویة في ابعاد المزاج لالعبي اندیة العراق بالریشة الطائرة.-

ســـحي واالرتبـــاطي، وتكـــون مجتمـــع واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي باالســـلوبین الم

) نادیًا اما عینات البحث فقد شملت على عینة البناء والبالغة ١٩) العبًا یمثلون (٨٤البحث من (

) العبــًا الغــراض الثبــات والتحلیــل االحصــائي لمواقــف االختبــار الیجــاد القــوة التمییزیــة، امــا ٤٩(

بین االنماط الجسمیة والمزاجیة فضًال عن ) العبًا الغراض المقارنة ٣٥عینة التطبیق فقد بلغت (

التعـرف علـى التحصـیل للمعرفـة القانونیـة وكـذلك التوصــل الـى بطاقـة الـنمط الجسـمي، امـا وســائل 

جمـع البیانـات فاســتخدمت الباحثـة االســتبیان والتحلیـل وجمــع المعلومـات واالختبــار كوسـائل لجمــع 

البیانات.

الباحثة:ومن ابرز االستنتاجات التي توصلت الیها

بناء مقیاس المعرفة القانونیة بالریشة الطائرة.-

تمیــز العبــو الریشــة الطــائرة بالتحصــیل العــالي بالمعرفــة القانونیــة مــن خــالل الفــروق المعنویــة -

لمتوسط التحصیل عن الوسط النظري لالختبار.

وأوصت الباحثة عدة توصیات اهمها:

دربین.اعتماد اختبار المعرفة القانونیة من قبل الم-

اجراء بحوث تتناول العالقة بین المعرفة القانونیة واالنماط الجسمیة والمزاجیة.-
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إجراءات البحث-٣
منھج البحث١-٣

استخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوبین المسحي واالرتباطي لمالئمتهما لطبیعة البحث.

مجتمع البحث وعینتھ٢-٣
حلتین الثالثـة والرابعـة فـي قسـم التربیـة الریاضـیة فـي اشتمل مجتمع البحث على طلبة المـر 

والـذین قـاموا بدراسـة قـانون  ٢٠٠٦/٢٠٠٧كلیة التربیة األساسـیة بجامعـة الموصـل للعـام الدراسـي 

) یوضــح ١(الجــدول ) طالبــًا وطالبــة، و ٧٣كــرة الســلة خــالل فصــل دراســي كامــل والبــالغ عــددهم (

مجتمع البحث.

  )١جدول (ال

ع البحث بین المراحلیوضح توزیع مجتم

النسبة المئویةالعددالمرحلة

%٢٥٣٤.٢٥الثالثة

%٤٨٦٥.٧٥الرابعة

%٧٣١٠٠المجموع

اما عینة البحث فقد اشتملت على على عینة البناء الخاصة ببناء المقیاس والتي اشتملت 

یاضــیة بعــد اســتبعاد ) طالبــًا وطالبــة مــن المــرحلتین الثالثــة والرابعــة فــي قســم التربیــة الر ٦٠علــى (

  ).٢(الجدول عینتا الثبات والتجربة االستطالعیة، وكما موضح في 

  )٢(الجدول 

یوضح عینة البحث

النسبة المئویةالعددالعینة

%٣٤.١٠التجربة االستطالعیة

%١٠١٣.٧٠الثبات

%٦٠٨٢.٢٠البناء

%٧٣١٠٠المجموع
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وسائل جمع البیانات٣-٣
البحث من حیـث اسـتحداث مقیـاس جدیـد كـان لزامـًا علـى البـاحثون بنـاء نظرًا لخصوصیة 

مقیـــاس للمعرفـــة القانونیـــة بكـــرة الســـلة وصــــیاغة فقراتـــه منســـجمة مـــع مســـتویات الطلبـــة وقــــدراتهم 

واستعداداتهم، وفیما یلي وصف تفصیلي لخطوات بناء المقیاس.

بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة١-٣-٣
حدید فقرات المقیاس ت ١-١-٣-٣

مــن اجــل تحدیــد فقــرات المقیــاس قــام البــاحثون بتحلیــل محتــوى المصــادر العلمیــة الخاصــة 

) مادة قانونیة تم صیاغة فقرات المقیاس على اساسها.٥٠بقانون اللعبة والذي یتضمن (

صیاغة فقرات المقیاس بصورتھ االولیة٢-١-٣-٣
عرفیة هي تحدیـد شـكل االختبـار وموضـوعیته مـن الممن الخطوات االولیة لبناء المقاییس

) فقــرة ٧٧حیــث نــوع فقــرات المقیــاس وكیفیــة صــیاغتها ولغــرض الوصــول الــى ذلــك تــم صــیاغة (

خاصـــة بقـــانون لعبـــة كـــرة الســـلة مـــن نـــوع االختیـــار مـــن متعـــدد، وقـــد روعـــي فـــي صـــیاغة االســـئلة 

ــتعلم حســب تصــنیف بلــوم وفــي ضــوء ذلــك اعتمــد البــاحثون علــ ى المســتویات الثالثــة مســتویات ال

  االولى فقط وهي:

  %.٤٥المعرفة -

  %.١٠الفهم  -

  %.٢٠التطبیق -

%) من المجال الذهني، اذ تشكل فئات المجال الذهني نسبة ٧٥ومجموعها یشكل نسبة (

%) وحسب التوزیع االتي:١٠٠(

  %).٤٥أ. المعرفة (

  %).١٠ب. الفهم (

  %).٢٠ج. التطبیق (

  %).١٠د. التحلیل (

  %).١٠لتركیب (هـ. ا

  )١٥٠ -١٤٩: ١٩٨٥%).(حمدان، ٥و. التقویم (

والســبب فــي اختیــار المســتویات الثالثــة االولــى یعــود الــى ان فئــات المجــال الــذهني متدرجــة فــي 

الصعوبة وان الطالب ال یتمكن من التحلیل والتركیب والتقویم من دون المعرفة والفهم والتطبیق.
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رة تشـمل المسـتوى الـذهني لتصـنیف بلـوم، اذ بلـغ عـدد ) فقـ٧٧وبلغ عـدد فقـرات المقیـاس (

) فقرةولكـل فقـرة ٢٣) فقرة ومستوى التطبیـق (١٨) فقرة ومستوى الفهم (٣٦فقرات مستوى المعرفة (

ثـــالث بـــدائل واحـــدة منهـــا صـــحیحة، وبـــذلك یكـــون مقیـــاس المعرفـــة القانونیـــة بكـــرة الســـلة بصـــیغته 

  ).١ین للتاكد من مدى صالحیته، الملحق (االولیة جاهزًا لعرضه على الخبراء والمختص

االسس العلمیة للمقیاس٣-١-٣-٣
أ. صدق المقیاس (صدق المحكمین)

) فقــرة تــم عرضــها علــى عــدد مــن ٧٧بعــد ان تــم تحدیــد فقــرات المقیــاس والبــالغ عــددها (

فــي اختصاصــات القیــاس والتقــویم وكــرة الســلة لغــرض تقویمهــا ١الســادة ذوي الخبــرة واالختصــاص

لحكم على صالحیتها، ویعـد هـذا االجـراء صـدقًا للمقیـاس "اذ انـه یمكـن ان یعـد االختبـار صـادقًا وا

اذا تم عرضه على عدد مـن الخبـراء مـن المتخصصـین فـي المجـال الـذي یقیسـه االختبـار وحكمـوا 

  ).١٨٤: ١٩٩٨بانه یقیس ما وضع لقیاسه بكفاءة" (الزیود وعلیان، 

یل بعــــض الفقــــرات مــــن حیــــث الصــــیاغة اللغویــــة وفــــي ضــــوء اراء المتخصصــــین تــــم تعــــد

والقانونیــة، كمــا حــذفت بعــض الفقــرات واضــیف بــدیل لالجابــات االخــرى، واعتمــد البــاحثون نســبة 

%) كحد ادنى التفاق اراء المتخصصین حول قبول الفقرة او رفضها او تعدیلها اذ یذكر بلوم ٧٥(

ر مــن اراء المحكمــین فــي هــذا النــوع %) فــاكث٧٥"انـه علــى الباحــث الحصــول علــى موافقــة بنسـبة (

  ).١٢٦: ١٩٨٣من الصدق" (بلوم واخرون، 

) ٧٣) وبهذا االجـراء اصـبح المقیـاس مكونـًا مـن (٤٠، ٣٨، ٣٣، ١٠وقد حذفت الفقرات(

) یوضح ٣(الجدول فقرة بصورته االولیة والذي یتضمن جوانب مختلفة من قانون لعبة كرة السلة و 

المقیاس.نسب اتفاق الخبراء على فقرات

السادة الخبراء هم:١

جامعة الموصل–لیة التربیة الریاضیة ك      أ.د. هاشم احمد سلیمان

جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. ریاض احم إسماعیل

جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة أ.م.د. طالل نجم عبد اهللا 

جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة ایاد محمد شیتأ.م.د. 

جامعة الموصل–التربیة الریاضیةكلیة أ.م.د. ثیالم یونس عالوي

جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة أ.م.د ریاض احمد إسماعیل

جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة مؤید عبدالرزاق الحسوم.د 
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  )٣(الجدول 

یوضح نسب اتفاق الخبراء على فقرات المقیاس بصورته األولیة

أرقام الفقرات في اصل المقیاس
مجموع 

  الفقرات

عدد الخبراء 

المتفقین

النسبة المئویة 

لالتفاق

٣٦، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٨، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ٩، ٧، ٥، ٢ ،

٦٥، ٦٤، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٣، ٥٠، ٤٧، ٤٢، ٤١ ،

٧٦، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٦٨.  

١٠٠  ٧  ٣٠%  

٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٦، ٤، ٣، ١ ،

٤٣، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣ ،

٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٥، ٤٤ ،

٧٧، ٧٥، ٧١، ٦٩، ٦٧، ٦٦، ٦٣، ٦٢.  

٨٥.٧١  ٦  ٤٣%  

٥٧.١٤  ٤  ٢  ٣٨، ١٠%  

٤٢.٨٥  ٣  ١  ٣٣%  

٢٨.٥٧  ٢  ١  ٤٠%  

ب. ثبات المقیاس

نعنـــي بثبـــات المقیـــاس درجـــة التماســـك والدقـــة التـــي یمكـــن لوســـیلة القیـــاس المســـتخدمة ان 

)، فقــد قــام البــاحثون باســتخدام طریقــة ٦٤: ٢٠٠٢تقــیس بهــا الظــاهرة موضــوع القیــاس (فرحــات، 

Testاعـادة االختبـار ( - Retest) ١٠( ) ایـام علـى عینـو مؤلفـة مـن٧) بعـد فاصـل زمنـي امـده (

  ).٠.٨٢٣طالب، فقد بلغ معامل الثبات بین االختبارین (

ج. الصدق الذاتي

تــم حســاب الصــدق الــذاتي والــذي یســتخرج مــن الجــذر التربیعــي لمعامــل الثبــات وكماتشــیر 

الیه المصادر العلمیة وبحسب المعادلة التالیة:

الصدق الذاتي =     الثبات

  )١٩٢: ١٩٩٥سانین، (ح ٠.٩٠٧= ٠.٨٢٣الصدق الذاتي =     

التحلیل االحصائي لمقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة ٤-١-٣-٣
أ. معامالت السهولة الصعوبة

ب. معامل التمییز
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التجربة االستطالعیة للمقیاس ٥-١-٣-٣
) طـالب مـن مجتمـع البحـث ٣تم تطبیق المقیاس بصورته االولیة على عینة مكونـة مـن (

وذلك لمعرفة ما یاتي: ٢٧/١٢/٢٠٠٦ -٢٦بتاریخ 

معرفة مدى وضوح تعلیمات المقیاس وفقراته..١

معرفة مدى وضوح فقرات المقیاس بالنسبة للمختبر بهدف اعادة صیاغتها..٢

تحدید الوقت الذي یستغرقه االختبار لتثبیت زمنه المناسب..٣

خراج وفي ضوء التجربة االستطالعیة تم تحدید زمن االجابة المناسب للمفیاس وذلك باست

) دقیقـة، وتـم ٣٠الوسط الحسابي للعینـة واتضـح ان زمـن االجابـة المناسـب الكمـال االختبـار هـو (

تصحیح اجابات الطالب على اساس اعطاء درجة واحدة لالجابة الصحیحة عـن كـل فقـرة وصـفر 

ات لالجابة الخاطئة اما بالنسبة الى القـرات التـي لـم یـتم االجابـة علیهـا فقـد عوملـت معاملـة االجابـ

  ) فقرة.٧٣الخاطئة وبذلك تكون درجة الطالب الكلیة مساویة لعدد فقرات المقیاس والبالغ عددها (

التحلیل االحصائي لمقیاس المعرفة القانونیة  ٦-١-٣-٣
مـن مواصـفات االختبـار الجیـد هـو اجـراء عملیـة التحلیـل االحصـائي لفقراتـه لمعرفـة القـدرة 

ین یحصـــلون علــى درجـــات عالیــة والــذین یحصـــلون علــى درجـــات التمییزیــة للفقــرة بـــین االفــراد الــذ

منخفضة في االختبار نفسه، أي استخراج القوة التمییزیة للفقرات.

حیــــث تــــم اســــتخدام معــــامالت الســــهولة والصــــعوبة والتمییــــز وذلــــك للتفریــــق بــــین الفقــــرات 

  ).٤(الجدول المقبولة والمرفوضة وكما موضح في 

  )٤جدول (ال

سهولة والصعوبة والتمییز لفقرات المقیاسیوضح معامالت ال

التمییزالصعوبةالسهولة  الفقرةالتمییزالصعوبةالسهولة  الفقرة

سقطت حسب راي الخبراء  ٤٠  صفرصفر  ١  ١

٠.٣٥  ٠.٢٥  ٠.٧٥  ٤١  ١  ٠.٢٥  ٠.٧٥  ٢  

  ٠.٠٥  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٤٢  صفر  ٠.٠٥  ٠.٩٥  ٣

٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٤٣  ٠.١٥  ٠.٠٨  ٠.٩٢  ٤  

٠.٤٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٤٤  ٠.٣٥  ٠.٢٨  ٠.٧٢  ٥  

٠.٣٥  ٠.٢٨  ٠.٧٢  ٤٥  ٠.٢٥  ٠.٥٣  ٠.٤٧  ٦  

٠.٣٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٤٦  ٠.٣٥  ٠.٢٨  ٠.٧٢  ٧  

صفر  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٤٧  ٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٨

٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٤٨  ٠.٣٠  ٠.٢٨  ٠.٧٢  ٩  
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التمییزالصعوبةالسهولة  الفقرةالتمییزالصعوبةالسهولة  الفقرة

  ٠.٣٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٤٩  سقطت حسب رأي الخبراء  ١٠

٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٥٠  ٠.٠٥  ٠.١٨  ٠.٨٢  ١١  

٠.٣٠  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٥١  ٠.٣٥  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ١٢  

٠.٣٠  ٠.١٥  ٠.٨٥  ٥٢  ٠.١٠  ٠.١٠  ٠.٩٠  ١٣  

٠.٣٠  ٠.١٥  ٠.٨٥  ٥٣  ٠.٣٥  ٠.٢٨  ٠.٧٢  ١٤  

٠.٣٥  ٠.١٨  ٠.٨٢  ٥٤  ٠.١٠  ٠.٠٥  ٠.٩٥  ١٥  

٠.٣٥  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٥٥  ٠.٣٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ١٦  

٠.٠٥  ٠.٠٣  ٠.٩٧  ٥٦  ٠.٣٠  ٠.٣٠  ٠.٧٠  ١٧  

  ٠.٤٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٥٧  صفر  ٠.١٠  ٠.٩٠  ١٨

٠.٤٠  ٠.١٨  ٠.٨٢  ٥٨  ٠.٣٠  ٠.٤٥  ٠.٥٥  ١٩  

٠.٣٥  ٠.١٨  ٠.٨٢  ٥٩  ٠.٣٢  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٢٠  

٠.٠٥  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٦٠  ٠.٣٥  ٠.٢٥  ٠.٧٥  ٢١  

٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٦١  ٠.١٠  ٠.١٠  ٠.٩٠  ٢٢  

  ٠.٣٥  ٠.١٨  ٠.٨٢  ٦٢  صفر  ٠.١٠  ٠.٩٠  ٢٣

صفر  ٠.٣٥  ٠.٦٥  ٦٣  ٠.٤٠  ٠.٢٢  ٠.٧٨  ٢٤

صفر  ٠.٩٥  ٠.٠٥  ٦٤  ٠.٣٠  ٠.٤٠  ٠.٦٠  ٢٥

٠.٣٥  ٠.١٣  ٠.٨٧  ٦٥  ٠.١٠  ٠.٠٨  ٠.٩٢  ٢٦  

٠.٤٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٦٦  ٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٢٧  

  ٠.٣٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٦٧  صفر  ٠.٠٥  ٠.٩٥  ٢٨

٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٦٨  ٠.٣٥  ٠.٣٥  ٠.٦٥  ٢٩  

صفر  ٠.٧٥  ٠.٢٥  ٦٩  ٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٣٠

٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٧٠  ٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٣١  

٠.٠٥  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٧١  ٠.٣٥  ٠.١٨  ٠.٨٢  ٣٢  

  ٠.٣٠  ٠.٢٥  ٠.٧٥  ٧٢  حسب رأي الخبراءسقطت  ٣٣

٠.٣٠  ٠.١٥  ٠.٨٥  ٧٣  ٠.٣٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٣٤  

٠.٣٠  ٠.٢٥  ٠.٧٥  ٧٤  ٠.٣٥  ٠.٢٣  ٠.٧٧  ٣٥  

صفر  ٠.٧٥  ٠.٢٥  ٧٥  ٠.١٥  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٣٦

٠.٤٠  ٠.٢٥  ٠.٧٥  ٧٦  ٠.٣٠  ٠.٢٠  ٠.٨٠  ٣٧  

  ٠.٠١  ٠.٨٥  ٠.١٥  ٧٧  سقطت حسب راي الخبراء  ٣٨

٠.٠٥  ٠.٣٣  ٠.٦٧  ٣٩          
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) ان نســــــــبة معامــــــــل الســــــــهولة الصــــــــعوبة یتــــــــراوح مــــــــا بــــــــین ٤(الجــــــــدول ن یتضــــــــح مــــــــ

) وعنـــد الرجـــوع الـــى معـــامالت تمییـــز ١) وكـــذلك معامـــل التمییـــز یتـــراوح بـــین (صـــفر، ١(صـــفر، 

) ال تستعمل ٠.٨٠) ال تستعمل لصعوبتها واكثر من (٠.٢١الفقرات المناسبة لحجم العینة، فان (

: ١٩٩١) ال تســـتعمل (االمـــام واخـــران، ٠.٣٠مییزهـــا عـــن (لســـهولتها وكـــذلك الفقـــرات التـــي یقـــل ت

، ٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ١٨، ١٥، ١٣، ١١، ٦، ٤، ٣، ٢، ١)، لـــــــذا تعـــــــد الفقـــــــرات (١١٩

) فقـــــــــرات ســـــــــهلة جـــــــــدا او ٧٧، ٧٥، ٧١، ٦٩، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٦، ٤٧، ٤٢، ٣٩، ٣٦

  ).٢صعبة جدا او قلیلة التمییز لذلك تم حذفها من المقیاس، الملحق (

تصحیح المقیاس٧-١-٣-٣
تــم تصــحیح المقیــاس فــي ضــوء اجابــات الطــالب اذ تــم اعطــاء درجــة واحــدة لكــل اجابــة 

صــحیحة عــن كــل فقــرة وصــفر لالجابــة الخاطئــة وبهــذا تكــون درجــة الطالــب هــي مجمــوع اجابــات 

  ).٤٦)، وبهذا تكون درجة الطالب الكلیة هي(٣الطالب الصحیحة عن فقرات المقیاس، الملحق (

عرض النتائج -٤
لتحقیــق أهــداف البحــث قــام البــاحثون باتبــاع االســالیب واالســس العلمیــة لبنــاء المقــاییس، 

ودلت النتائج على ان المقیاس یتمیز بالصدق والذي تم ایجاده بالطرق التالیة:

الصدق الظاهري (السطحي). أ

صدق المحتوى (المضمون). ب

الصدق الذاتي. ت

یتمیز بالثبات والذي تم اختباره بطریقة اعادة االختبار، كما دلت النتائج على ان المقیاس 

  ).٠.٨٢٣حیث بلغ معامل الثبات (

وبـــذلك یكـــون البـــاحثون قـــد قـــاموا بنـــاء مقیـــاس المعرفـــة القانونیـــة بكـــرة الســـلة  لطلبـــة قســـم 

التربیة الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة.

)، وبــذلك ٢هائیــة (الملحــق ) فقــرة فــي صــورته الن٤٦حیــث اصــبح المقیــاس یشــتمل علــى (

یتحقق هدف البحث.
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االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
بناء مقیـاس المعرفـة القانونیـة بكـرة السـلة لطـالب قسـم التربیـة الریاضـیة فـي كلیـة التربیـة  ١-١-٥

األساسیة.

التوصیات٢-٥
وى الطلبة في مواد قانون كرة استخدام المقیاس المعد في هذه الدراسة كاساس لتقییم مست ١-٢-٥

الســلة معرفیــًا فــي قســم التربیــة الریاضــیة واســتخدامه كوســیلة فــي االختبــارات التحصــیلیة 

(االمتحانات النهائیة) في القسم.

ــــتم  ٢-٢-٥ ــــة) والتــــي ی اجــــراء دراســــات مشــــابهة اخــــرى لبقیــــة المــــواد العملیــــة (الفردیــــة والجماعی

سم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة االساسیة.ممارستها وفق قانون دولي، وتدرس في ق
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المصادر:
، دار الحكمـة للطباعـة والنشـر، التقـویم والقیـاس): ١٩٩١. االمام، مصطفى محمود واخـرون (١

بغداد، العراق.

، ترجمة محمـد أمـین تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني): ١٩٨٣. بلوم، بنیامین وآخرون (٢

ر ماكجروهیل للنشر.المفتي وآخرون، دا

، ٣، ط١، جالقیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضة): ١٩٩٥. حسانین، محمد صبحي (٣

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

، طــرق ســائلة للتــدریس الحــدیث، الحــوار واالســئلة الصــفیة): ١٩٨٥. حمــدان، محمــد زیــدان (٤

دار التربیة الحدیثة، عمان، االردن.

، دار الفكر العربي، القـاهرة، ١، طالمعرفة الریاضیة): ١٩٩٩، امین وعنان، محمود (. الخولي٥

مصر.

، دار الكتـب ٢، طمبادئ القیاس والتقـویم فـي التربیـة): ١٩٩٨. الزیود، نادر وعلیان، هشـام (٦

للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، االردن.

العلمــي فــي التربیــة الریاضــیة البحــث): ١٩٩٩. عــالوي، محمــد حســن وراتــب، اســامة كامــل (٧

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.وعلم النفس الریاضي

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ١، طالقیاس المعرفي الریاضي): ٢٠٠٢. فرحات، لیلى السید (٨

مصر.

ـــنمط الجســـمي ): ٢٠٠٥. نقـــوال، اینـــاس بهنـــام (٩ ـــة القانونیـــة ونمـــوذج ال ـــاس المعرف بنـــاء مقی

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة والمزاجــي لالعبــي اندیــة القطــر بالریشــة الطــائرة

الریاضیة، جامعة الموصل، الموصل، العراق.



ل عبد القادر وآخرانسعد فاض

١٧٥

  )١ملحق (ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

..................المحترم.السید الخبیر..................................

م/ استطالع أراء الخبراء

تحیة طیبة....

بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكـرة السـلة لطلبـة قسـم (في النیة اجراء البحث الموسوم بـ

، وبالنظر لما تتمتعون به مـن خبـرة خبـرة ودرایـة فـي )التربیة الریاضیة في كلیة التربیة االساسیة

یلــتمس البــاحثون مــن ســیادتكم ترشــیح اهــم الفقــرات التــي تناســب االختبــار مجــال تخصصــكم، لــذا 

والموافقـــــــــة علیهـــــــــا وذلـــــــــك بوضـــــــــع عالمـــــــــة (صـــــــــح) امـــــــــام الفقـــــــــرة وتحـــــــــت البـــــــــدیل المناســـــــــب 

، تصــلح بعــد التعــدیل)، ونرجــو مــن ســیادتكم اضــافة ایــة فقــرات اخــرى ترونهــا ح(تصــلح، ال تصــل

ب المــرحلتین الثالثــة والرابعــة فــي قســم التربیــة مناســبة للبحــث، علمــًا ان البحــث ســیطبق علــى طــال

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦الریاضیة في كلیة التربیة األساسیة للعام الدراسي الحالي 

ولكم منا جزیل الشكر ووافر التقدیر

اسم الخبیر:

اللقب العلمي:

الكلیة والجامعة:

االختصاص الدقیق:

تاریخ اخر ترقیة:

التوقیع:

الباحثون



…بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة لطلبة قسم التربیة الریاضیة

١٧٦

تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

١  
تلعب كرة السلة بین فریقین یتكون كل منهما من:

العبین ٥-العبین، ج ٧-العبین، ب ٦- أ

٢  

یجب ان یكون الملعب مستطیل الشكل وتكون ابعاده:

م ٢٨طول -م، ج١٦م وعرض ٢٨طول -م، ب١٥م وعرض ٢٦طول - أ

  م١٥وعرض 

٣  
احة اللعب: یكون عرض جمیع الخطوط في س

سم ٨ - سم، ج ٣ -سم، ب ٥ - أ

٤  
یجب ان تبعد ساحة اللعب.........عاالقل عن أي عائق بما فیه مقعد 

  م١.٥ -م، ج ٢.٥ -م، ب ٢ - الفریق: أ

٥  
یبلغ نصف قطر الدائرة المركزیة....... مقاسًا من الحافة الخارجیة.

  م.١.٦٥م، ج. ١.٨٠م، ب. ١.٧٠أ. 

٦  
منتصف الى الجانبین خارج حدود الساحة لمسافة:یمتد خط ال

سم.١٥سم، ج. ١٠سم، ب. ٢٠أ. 

٧  
یرسم خط الرمیة الحرة موازیًا للخط النهائي ویبعد عنه:

  م.٧.٤٠م، ج. ٥.٨٠م، ب. ٣.٦٠أ. 

٨  
یبلغ طول خط الرمیة الحرة:

  م.٦.٢٠م، ج. ٥.٨٠م، ب. ٣.٦٠أ. 

٩  
سلة الفریق:) نقاط عن ٣یبعد خط رمیة الـ(

  م.٦.٢٥م، ج. ٦.١٥م، ب. ٦.١٠أ. 

١٠  
یستلزم توفر احد التجهیزات التالیة لملعب المباراة:

أ. حذاء ریاضي، ب. كرات سلة، ج. فریقین.

١١  
یتكون كل فریق من........العبًا مؤهلین من اعضاء الفریق.

  .١٢، ج. ١٤، ب. ١٠أ. 

١٢  

اضحة بحیث یكون طول االرقام الخلفیة یجب ان تكون ارقام الالعبین و 

سم على االقل.٣سم وعرض ٢٠وعرضها:أ. طول 

سم على االقل.٢سم وعرض ٢٢ب. طول 

سم على االقل.٢سم وعرض ٢٠ج. طول 

١٣  
یجب ان تستعمل الفرق االرقام من: 

  .١٥ -٤، ج. ١٤ - ٣، ب. ١٣ -٢أ. 

١٤
ة المباراة القرار ھو:اذا اصیب احد الالعبین ولم یتمكن من تكمل

أ. تنتھي المباراة بخسارة ھذا الفریق، ب. استمرار الفریق باقل من 
خمسة العبین، ج. االنتظار حتى یتم معالجة الالعب.



ل عبد القادر وآخرانسعد فاض

١٧٧

تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

١٥  

اذا منحت لالعب مصاب رمیات حرة القرار هو:

أ. ینفذها الالعب البدیل لهذا الالعب، ب. ینفذها نفس الالعب قبل 

م تنفیذها وتلغى وتستمر المباراة.الخروج، ج. عد

١٦  
یجوز لرئیس الفریق (الكابتن):

أ. تبدیل الالعبین، ب. االعتراض على الحكام، ج. القیام بعمل المدرب.

١٧  

الالعب المؤهل هو:

أ. العب جالس على مقاعد االحتیاط، ب. العب مسجل في استمارة 

التسجیل، ج. العب داخل الساحة.

١٨  

دما یغادر رئیس الفریق (الكابتن) المباراة فیكون بدیًال عنه:عن

أ. أي العب یرغب في ان یكون رئیس للفریق.

ب. یحدد المدرب رئیس الفریق الجدید.

ج. الحكم یحدد رئیس الفریق الجدید.

١٩  

في الحاالت التي لم یحدد فیها القانون رامي الرمیات الحرة، یكون الرامي 

الفریق، ب. العب یختاره المدرب، ج. العب یختاره هو: أ. رئیس 

الفریق الخصم.

٢٠  

تتكون المباراة من:

دقیقة، ج.  ٣٠دقیقة، ب. ثالثة اشواط كل شوط  ٢٠أ. شوطان كل شوط 

دقائق. ١٠اربعة اشواط كل شوط 

٢١  

عند انتهاء اللعب بالتعادل یكون القرار:

ب. تلعب فترتان اضافیتان كل منهما أ. تلعب فترة اضافیة لخمسة دقائق، 

خمس دقائق، ج. تنتهي المباراة بالتعادل.

٢٢  
یبدا الشوط االول من المباراة بـ:

أ. كرة قفز، ب. القرعة، ج. الفریق المضیف یاخذ الكرة.

٢٣  

مباراة كرة السلة ممكن ان تبدا بـ:

ج. خمسة أ. خمسة العبین لكل فریق، ب. اربعة العبین لكل فریق، 

لفریق واربعة للفریق االخر.

٢٤  

تصبح الكرة حیة عندما:

أ. ترمى الكرة من الحكم في بدایة المباراة في كرة القفز.

ب. یضع الحكم الكرة في متناول رامي الرمیة الحرة.

ج. یضع الحكم الكرة على االرض.

٢٥
تصبح الكرة میتة عندما:

ورد، ب. یطلب المدرب وقت مستقطع من أ. تضرب الكرة بالحلقة او بالب
طاولة التسجیل، ج. یطلق الحكم صافرتھ الكرة حیة.



…بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة لطلبة قسم التربیة الریاضیة

١٧٨

تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

٢٦  
اذا المست الكرة الحكم فالقرار هو:

أ. تحتسب رمیة حرة للفریق االخر، ب. تستمر المباراة، ج. كرة قفز.

٢٧  

تطبق كرة القفز في:

ج. في جمیع أ. الشوطین االول والثالث، ب. الشوط االول فقط،

االشواط.

٢٨  
تلعب الكرة في المباراة بواسطة:

أ. الیدین والراس، ب. الیدین والرجلین والجسم، ج. الیدین فقط.

٢٩  
قام احد الالعبین بكبس الكرة بقوة جدًا في السلة القرار هو:

أ. تحتسب نقطتان، ب. مخالفة ضد الالعب، ج. تحتسب نقطة واحدة.

٣٠  

یة حرة اخیرة للفریق ارتدت الكرة من الحلقة ولمسها احد الالعبین بعد رم

ودخلت السلة القرار هو: 

أ. تحتسب نقطتان، ب. تحتسب نقطة واحدة، ج. تعاد الرمیة الحرة.

٣١  

العب رمى الكرة في سلة فریقه بالمصادفة القرار هو:

صم، ج. أ. تحتسب نقطة للفریق الخصم، ب. تحتسب نقطتان للفریق الخ

تحتسب رمیة ادخال من الجانب للفریق الخصم.

٣٢  

العب سجل في سلة فریقه متعمدًا القرار هو: 

أ. تحتسب نقطتان للفریق الخصم، ب. تحتسب رمیة ادخال للفریق 

الخصم، ج. تحتسب مخالفة ضد الالعب وال تحتسب النقاط.

٣٣  

صابة او الرمیة الحرة عندما تدخل الكرة في السلة وال یتم احتساب اال

یجب ان تنفذ رمیة االدخال من:

أ. من الخارج مع امتداد خط المنتصف، ب. من الجانب مع امتداد خط 

الرمیة الحرة، ج. من الخارج تحت السلة.

٣٤  
على الالعب الذي یقوم بعملیة ادخال الكرة من الجانب او من النهایة اال 

ثواني. ٥ثواني، ج.  ٤ثواني، ب.  ٣ یستنفذ من الوقت اكثر من.....؟ أ.

٣٥  

العب قام بادخال الكرة مباشرًة من كرة جانبیة القرار هو: 

أ. تحتسب نقطتان فقط، ب. تحتسب ثالثة نقاط، ج. تحتسب مخالفة 

ضده.

٣٦  
زمن كل وقت مستقطع واحد هو :

أ. دقیقتان فقط، ب. دقیقة واحدة فقط، ج. دقیقة ونصف.

٣٧  
ح للفریق بتبدیل ............. خالل فرصة التبدیل.یسم

أ. العب واحد، ب. العب واحد او اكثر، ج. العبین فقط.

یجب ان یستبدل الالعب المرتكب للخطا الخامس او المستبعد خالل:  ٣٨



ل عبد القادر وآخرانسعد فاض

١٧٩

تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

ثانیة، ج. دقیقة. ٣٠ثواني، ب.  ١٠أ. 

٣٩  

طع لفریقه واذا اذا استبعد العب وتاخر في الخروج یحتسب وقت مستق

كان الفریق قد استنفذ االوقات المستقطعة فالقرار هو:

أ. یجازى الفریق بنقطتین، ب. یجازى الفریق بان یلعب بنقص العب لمدة 

خمس دقائق، ج. یجازى الفریق بخطا فني على المدرب.

٤٠  
یجب تغییر الالعب المنفذ للرمیة الحرة اذا كان:

 یرید التهدیف، ج. مصابًا.التهدیف، ب. ال فأ. ال یعر 

٤١  

العبین جاهزین للعب  ٥یعتبر الفریق منسحبًا اذا لم یتمكن من تحضیر 

بعد......على الزمن الرسمي للبدء.

دقیقة. ١٥دقیقة، ج.  ٢٠دقائق، ب.  ١٠أ. 

٤٢  
یخسر الفریق باالخفاق اذا قل عدد العبیه داخل الملعب عن:

العبین. ٤، ج. العبین ٣العبین، ب.  ٢أ. 

٤٣  
اذا انتهت المباراة باالخفاق تكون النتیجة:

صفر.-١٠صفر، ج. -٢٠صفر، ب. -٢أ. 

٤٤  
اذا انتهت المباراة باالنسحاب تعتبر النتیجة:

صفر. - ٢٠صفر، ج.  -٣٠صفر، ب.  - ٤٠أ. 

٤٥  
.تعتبر الكرة خارج حدود الملعب اذا كانت: أ. خارج الحدود في الهواء، ب

مست أي شئ فوق ساحة اللعب، ج. مست البورد من االمام.

٤٦  
تنتهي المحاورة (الطبطبة) بالنسبة لالعب عندما: أ. یلمس الالعب الكرة 

بكلتا الیدین، ب. یمرر الكرة الى زمیل له، ج. یقوم بالتهیف.

٤٧  
یسمح برمي الكرة في الهواء اثناء المحاورة (الطبطبة) شریطة ان:

یمسكها مباشرًة، ب. یمرر الكرة، ج. ان تلمس االرض قبل مسكها.أ. 

٤٨  
عدد الخطوات المحددة لكل العب اثناء المحاورة هي: 

خطوات. ٥خطوات، ب. غیر محددة، ج.  ٣أ. 

٤٩

ال یسمح لالعب ان یقوم بالمحاورة ثانیة بعد فقدانھ لكرتھ االولى ما لم 
یة داخل الملعب بسبب:یكن قد فقد السیطرة على كرة ح

أ. تمریرة او تغیر الكرة ثم لمست بعد ذلك من العب اخر.
ب. تادیتھ المحاورة القل من ثالثة خطوات.
ج. اعالن تبدیل العب من قبل حكم الطاولة.

٥٠  

اذا كانت كال قدمي الالعب في الهواء وقام بالنزول بكلتیهما بنفس الوقت 

:یسمح بایهما تكون قدم ارتكاز

أ. القدم الیمنى، ب. الیمنى لالعب االیمن والیسرى لالعب االیسر، ج. 

القدم التي ترفع اوًال تصبح االخرى قدم ارتكاز.

العب سیطر على الكرة اثناء جلوسه على االرض وحاول بعد ذلك   ٥١
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١٨٠

تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

الوقوف وهو ممسك بالكرة القرار هو:

تستمر المباراة.أ. مخالفة ضد الالعب، ب. خطا فني ضد الالعب، ج. 

٥٢  
ال یجوز لالعب البقاء اكثر من.......ثواني متواصلة في المنطقة 

ثواني. ٣ثواني، ج.  ٥ثواني، ب.  ٤المحرمة للمنافسین.   أ. 

٥٣  

یكون الالعب خارج المنطقة عندما:

أ. مجرد وضع قدم واحدة خارج المنطقة المحرمة، ب. خروج الالعب 

المنطقة المحرمة على االرض، ج. خروج الالعب بكلتا القدمین خارج

كلیًا خارج المنطقة المحرمة في الهواء.

٥٤  
على الالعب المطبق علیه ان یمرر، یصوب، یحاور بالكرة خالل:

ثواني. ٥ثواني، ج.  ٣ثواني، ب.  ٧أ. 

٥٥  
یجب على الفریق نقل الكرة من المنطقة الخلفیة الى المنطقة االمامیة 

ثواني. ٨ثواني، ج.  ٧ثواني، ب.  ٥ل:  أ. خال

٥٦  
یجب على الفریق محاولة التصویب الجدي الصابة میدانیة خالل:

ثانیة.  ٢٤ثانیة، ج.  ٣٢ثانیة، ب.  ١٨أ. 

٥٧  
الخطا في كرة السلة هو كسر للقواعد یتضمن: أ. احتكاك شخصي، ب. 

الساحة.تبدیل غیر قانوني، ج. نزول العب إضافي الى داخل

٥٨  

یعرف مبدا.........بانه المساحة المشغولة من قبل العب على االرض 

بحیث تشمل الحیز فوق الالعب. أ. االسطوانة، ب. المثلث، ج. 

المكعب. 

٥٩  

یكون الالعب المدافع قد اسس الوضع التمهیدي للدفاع القانوني عندما:

  على االرض. أ. یكون في مواجهة منافسة وتكون كلتا قدمیه

ب. تنقطع الكرة من فریقه وتصبح في حیازة الفریق االخر.

ج. حصول الفریق االخر على رمیة حرة.

٦٠  

عند الدفاع ضد العب مسیطر على الكرة فان عنصري 

........و.........ال یطبقان. 

أ. الزمن والمساحة، ب. المسافة والكتلة، ج. الزمن والمسافة.

٦١  
...هي احتكاك شخصي غیر قانوني مع او بدون الكرة بالدفع او .........

االندفاع في جذع العب منافس. أ. المدافعة، ب. االعاقة، ج. المهاجمة.

٦٢  
...........هي احتكاك شخصي غیر مشروع یحول دون تقدم العب 

منافس بالكرة او بدونها.  أ. المدافعة، ب. االعاقة، ج. المهاجمة.

٦٣  
...........هو خطا العب مع الخصم فیما اذا كانت الكرة حیة او ..

میتة.
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تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

أ. الخطا الشخصي، ب. الخطا الفني، ج. الخطا المزدوج.

٦٤  

العب قام بالتسدید مع اشارة النهایة للمباراة وحصل على خطا من العب 

) ثالث نقاط، القرار هو:٣مدافع ودخلت الكرة السلة من خارج قوس الـ(

تحتسب النقاط وتعطى رمیة حرة واحدة، ب. تحتسب النقاط وال تعطى أ. 

) رمیات حرة.٣رمیات حرة ، ج. ال تحتسب النقاط ویعطى الالعب (

٦٥  
...........هو وضع یرتكب من العبین متنافسین خطا ضد بعضهما في 

نفس الوقت.  أ. الخطا الفني، ب. الخطا المزدوج، ج. الخطا الشخصي.

٦٦  

الجزاء بالنسبة للخطا المزدوج هو:

أ. تمنح رمیتان حرتان لكل العب مع تسجیل االخطاء على الالعبین.

ب. تمنح رمیتان حرة فقط لكل العب وتستمر المباراة بكرة قفز.

ج. یحتسب الخطا فقط على الالعبین ویسجل في استمارة التسجیل وال 

یمنح رمیات حرة.

٦٧  

شخصي یرتكبه الالعب الذي هو في راي الحكم .............هو خطا 

یحاول محاولة غیر صادقة للعب الكرة مباشرة ضمن روح القانون 

واهدافه. أ. خطا سوء السلوك، ب. الخطا الشخصي، ج. الخطا المزدوج.

٦٨  

...............هو أي سلوك فاضح من العب بدیل، مدرب، مساع 

مدرب، او انصار الفریق. 

ء السلوك، ب. الخطا الفني، ج. خطا عدم االهلیة.أ. خطا سو 

٦٩  

یتم اسبعاد المدرب بعدم االهلیة عندما:

، ب. یحتسب على مصطبة Cأ. تحتسب علیه ثالثة اخطاء فنیة 

االحتیاط (مساعد المدرب، العب بدیل، انصار الفریق) ثالثة اخطاء فنیة 

C ج. یحتسب علیه خطأین فنیین ،C.

٧٠  

زاء خطا عدم االهلیة على الالعب هو:یكون ج

أ. رمیتان حرتان او ثالث رمیات حرة مع حیازة كرة (ادخال من الجانب) 

واستبعاد مرتكبه، ب. ثالث رمیات حرة مع حیازة كرة، ج. استبعاد 

الالعب مع رمیتان حرتان او ثالث رمیات حرة وبدون حیازة.

٧١  
منافس بدون حدوث احتكاك...............هو خطا العب على العب 

أ. خطا سوء السلوك، ب. خطا عدم االهلیة، ج. الخطا الفني.

٧٢  

یجازى الخطا الفني خالل المباراة بـ:

أ. ثالث رمیات حرة مع حیازة كرة (ادخال من منتصف الملعب)، ب. 

رمیتان حرتان او ثالث رمیات حرة حسب موقع المهاجم مع حیازة كرة، 

ان فقط مع حیازة كرة من منتصف الملعب.ج. رمیتان حرت
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١٨٢

تصلح  الفقرات  ت
ال 

تصلح

تصلح بعد 

التعدیل

٧٣  
الالعب الذي یرتكب.............اخطاء شخصیة او فنیة یجب ان یغادر 

اخطاء. ٥اخطاء، ج.  ٤اخطاء، ب.  ٣الملعب فورًا.  أ. 

٧٤  
یجب ان یغادر الالعب الذي تجاوزت أخطاؤه الحد المقرر خالل:

نیة.ثا ٤٥ثانیة، ج.  ١٥ثانیة، ب.  ٣٠أ. 

٧٥  
یحق لكل فریق ان یرتكب اعضاؤه............اخطاء فقط خالل الفترة 

اخطاء. ٣اخطاء، ج.  ٥اخطاء، ب.  ٤الواحدة.  أ. 

٧٦  

اذا توجب على الالعب الذي حصل على رمیتین حرتین الخروج من 

الملعب لسبب ما فان المنفذ في هذه الحالة:

عب البدیل لهذا الالعب، ج. العب أ. رئیس الفریق (الكابتن)، ب. الال

یختاره المدرب.

٧٧  

عند احتساب خطا فني لالعب فان منفذ الرمیات یكون: أ. نفس الالعب 

الذي حصل على الخطا، ب. رئیس الفریق او العب یختاره رئیس الفریق، 

ج. احسن العب في الفریق یجید تسدید الرمیات الحرة.

تها:ایة فقرات اخرى ترون اضاف
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١٨٣

  )٢ملحق (ال

مقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة بصورته النهائیة

. یبلغ نصف قطر الدائرة المركزیة....... مقاسًا من الحافة الخارجیة. ١

  م.١.٦٥م، ج. ١.٨٠م، ب. ١.٧٠أ. 

. یرسم خط الرمیة الحرة موازیًا للخط النهائي ویبعد عنه:٢

  م.٧.٤٠م، ج. ٥.٨٠م، ب. ٣.٦٠أ. 

یبلغ طول خط الرمیة الحرة:. ٣

  م.٦.٢٠م، ج. ٥.٨٠م، ب. ٣.٦٠أ. 

) نقاط عن سلة الفریق:٣. یبعد خط رمیة الـ(٤

  م.٦.٢٥م، ج. ٦.١٥م، ب. ٦.١٠أ. 

. یجب ان تكون ارقام الالعبین واضحة بحیث یكون طول االرقام الخلفیة وعرضها:٥

سم على االقل.٣سم وعرض ٢٠أ. طول 

على االقل.سم ٢سم وعرض ٢٢ب. طول 

سم على االقل.٢سم وعرض ٢٠ج. طول 

. اذا اصیب احد الالعبین ولم یتمكن من تكملة المباراة القرار هو:٦

أ. تنتهي المباراة بخسارة هذا الفریق، ب. استمرار الفریق باقل من خمسة العبین، ج. 

االنتظار حتى یتم معالجة الالعب.

. یجوز لرئیس الفریق (الكابتن):٧

یل الالعبین، ب. االعتراض على الحكام، ج. القیام بعمل المدرب.أ. تبد

. الالعب المؤهل هو:٨

أ. العب جالس على مقاعد االحتیاط، ب. العب مسجل في استمارة التسجیل، ج. 

العب داخل الساحة.

. في الحاالت التي لم یحدد فیها القانون رامي الرمیات الحرة، یكون الرامي هو:٩

الفریق الخصم.یق، ب. العب یختاره المدرب، ج. العب یختاره أ. رئیس الفر 

. تتكون المباراة من:١٠

دقیقة، ٣٠دقیقة، ب. ثالثة اشواط كل شوط  ٢٠أ. شوطان كل شوط 

دقائق. ١٠ج. اربعة اشواط كل شوط 
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. عند انتهاء اللعب بالتعادل یكون القرار:١١

فترتان اضافیتان كل منهما خمس دقائق، أ. تلعب فترة اضافیة لخمسة دقائق، ب. تلعب 

ج. تنتهي المباراة بالتعادل.

. تصبح الكرة حیة عندما:١٢

أ. ترمى الكرة من الحكم في بدایة المباراة في كرة القفز.

ب. یضع الحكم الكرة في متناول رامي الرمیة الحرة.

ج. یضع الحكم الكرة على االرض.

. تصبح الكرة میتة عندما:١٣

ب. یطلب المدرب وقت مستقطع من طاولة التسجیل،ب الكرة بالحلقة او بالبورد،تضر  أ.

ج. یطلق الحكم صافرته الكرة حیة.

. تطبق كرة القفز في:١٤

أ. الشوطین االول والثالث، ب. الشوط االول فقط، ج. في جمیع االشواط.

لالعبین ودخلت السلة . بعد رمیة حرة اخیرة للفریق ارتدت الكرة من الحلقة ولمسها احد ا١٥

  القرار هو: 

أ. تحتسب نقطتان، ب. تحتسب نقطة واحدة، ج. تعاد الرمیة الحرة.

. العب رمى الكرة في سلة فریقه بالمصادفة القرار هو:١٦

أ. تحتسب نقطة للفریق الخصم، ب. تحتسب نقطتان للفریق الخصم،

ج. تحتسب رمیة ادخال من الجانب للفریق الخصم.

سجل في سلة فریقه متعمدًا القرار هو: . العب ١٧

أ. تحتسب نقطتان للفریق الخصم، ب. تحتسب رمیة ادخال للفریق الخصم،

ج. تحتسب مخالفة ضد الالعب وال تحتسب النقاط.

. على الالعب الذي یقوم بعملیة ادخال الكرة من الجانب او من النهایة اال یستنفذ من الوقت ١٨

اكثر من.....؟

ثواني. ٥ثواني، ج.  ٤ي، ب. ثوان ٣أ. 

. العب قام بادخال الكرة مباشرًة من كرة جانبیة القرار هو: ١٩

أ. تحتسب نقطتان فقط، ب. تحتسب ثالثة نقاط، ج. تحتسب مخالفة ضده.

. یسمح للفریق بتبدیل ............. خالل فرصة التبدیل.٢٠

أ. العب واحد، ب. العب واحد او اكثر، ج. العبین فقط.
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١٨٥

العبین جاهزین للعب بعد......على  ٥. یعتبر الفریق منسحبًا اذا لم یتمكن من تحضیر ٢١

الزمن الرسمي للبدء.

دقیقة. ١٥دقیقة، ج.  ٢٠دقائق، ب.  ١٠أ. 

. اذا انتهت المباراة باالخفاق تكون النتیجة:٢٢

صفر.- ١٠صفر، ج. - ٢٠صفر، ب. - ٢أ. 

بر النتیجة:. اذا انتهت المباراة باالنسحاب تعت٢٣

صفر. -٢٠صفر، ج.  -٣٠صفر، ب.  - ٤٠أ. 

. تعتبر الكرة خارج حدود الملعب اذا كانت:٢٤

أ. خارج الحدود في الهواء، ب. مست أي شئ فوق ساحة اللعب،

ج. مست البورد من االمام.

. تنتهي المحاورة (الطبطبة) بالنسبة لالعب عندما:٢٥

ب. یمرر الكرة الى زمیل له، ج. یقوم بالتهیف.أ. یلمس الالعب الكرة بكلتا الیدین، 

. عدد الخطوات المحددة لكل العب اثناء المحاورة هي: ٢٦

خطوات. ٥خطوات، ب. غیر محددة، ج.  ٣أ. 

. ال یسمح لالعب ان یقوم بالمحاورة ثانیة بعد فقدانه لكرته االولى ما لم یكن قد فقد السیطرة ٢٧

على كرة حیة داخل الملعب بسبب:

أ. تمریرة او تغیر الكرة ثم لمست بعد ذلك من العب اخر.

ب. تادیته المحاورة القل من ثالثة خطوات.

ج. اعالن تبدیل العب من قبل حكم الطاولة.

. اذا كانت كال قدمي الالعب في الهواء وقام بالنزول بكلتیهما بنفس الوقت یسمح بایهما ٢٨

تكون قدم ارتكاز:

یمنى لالعب االیمن والیسرى لالعب االیسر،أ. القدم الیمنى، ب. ال

ج. القدم التي ترفع اوًال تصبح االخرى قدم ارتكاز.

. العب سیطر على الكرة اثناء جلوسه على االرض وحاول بعد ذلك الوقوف وهو ممسك ٢٩

بالكرة القرار هو:

أ. مخالفة ضد الالعب، ب. خطا فني ضد الالعب، ج. تستمر المباراة.

لالعب البقاء اكثر من.......ثواني متواصلة في المنطقة المحرمة للمنافسین.. ال یجوز٣٠

ثواني. ٣ثواني، ج.  ٥ثواني، ب.  ٤أ. 
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. یكون الالعب خارج المنطقة عندما:٣١

أ. مجرد وضع قدم واحدة خارج المنطقة المحرمة،

ب. خروج الالعب بكلتا القدمین خارج المنطقة المحرمة على االرض،

وج الالعب كلیًا خارج المنطقة المحرمة في الهواء.ج. خر 

. على الالعب المطبق علیه ان یمرر، یصوب، یحاور بالكرة خالل:٣٢

ثواني. ٥ثواني، ج.  ٣ثواني، ب.  ٧أ. 

. یجب على الفریق نقل الكرة من المنطقة الخلفیة الى المنطقة االمامیة خالل:٣٣

ثواني. ٨ثواني، ج.  ٧ثواني، ب.  ٥أ. 

. الخطا في كرة السلة هو كسر للقواعد یتضمن:٣٤

أ. احتكاك شخصي، ب. تبدیل غیر قانوني، ج. نزول العب إضافي الى داخل الساحة.

. یعرف مبدا.........بانه المساحة المشغولة من قبل العب على االرض بحیث تشمل الحیز ٣٥

  فوق الالعب.

أ. االسطوانة، ب. المثلث، ج. المكعب. 

ن الالعب المدافع قد اسس الوضع التمهیدي للدفاع القانوني عندما:. یكو ٣٦

أ. یكون في مواجهة منافسة وتكون كلتا قدمیه على االرض.

ب. تنقطع الكرة من فریقه وتصبح في حیازة الفریق االخر.

ج. حصول الفریق االخر على رمیة حرة.

العب منافس بالكرة او . ...........هي احتكاك شخصي غیر مشروع یحول دون تقدم٣٧

بدونها.

أ. المدافعة، ب. االعاقة، ج. المهاجمة.

. ...........هو وضع یرتكب من العبین متنافسین خطا ضد بعضهما في نفس الوقت.٣٨

أ. الخطا الفني، ب. الخطا المزدوج، ج. الخطا الشخصي.

. الجزاء بالنسبة للخطا المزدوج هو:٣٩

العب مع تسجیل االخطاء على الالعبین.أ. تمنح رمیتان حرتان لكل 

ب. تمنح رمیتان حرة فقط لكل العب وتستمر المباراة بكرة قفز.

ج. یحتسب الخطا فقط على الالعبین ویسجل في استمارة التسجیل وال یمنح رمیات حرة.

. .............هو خطا شخصي یرتكبه الالعب الذي هو في راي الحكم یحاول محاولة غیر ٤٠

ة للعب الكرة مباشرة ضمن روح القانون واهدافه.صادق

أ. خطا سوء السلوك، ب. الخطا الشخصي، ج. الخطا المزدوج.

.......هو أي سلوك فاضح من العب بدیل، مدرب، مساع مدرب، او انصار الفریق. . ...٤١
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أ. خطا سوء السلوك، ب. الخطا الفني، ج. خطا عدم االهلیة.

الهلیة على الالعب هو:. یكون جزاء خطا عدم ا٤٢

رمیتان حرتان او ثالث رمیات حرة مع حیازة كرة (ادخال من الجانب) واستبعاد مرتكبه،أ. 

ب. ثالث رمیات حرة مع حیازة كرة،

ج. استبعاد الالعب مع رمیتان حرتان او ثالث رمیات حرة وبدون حیازة.

. یجازى الخطا الفني خالل المباراة بـ:٤٣

رة مع حیازة كرة (ادخال من منتصف الملعب)،أ. ثالث رمیات ح

ب. رمیتان حرتان او ثالث رمیات حرة حسب موقع المهاجم مع حیازة كرة،

ج. رمیتان حرتان فقط مع حیازة كرة من منتصف الملعب.

. الالعب الذي یرتكب.............اخطاء شخصیة او فنیة یجب ان یغادر الملعب فورًا.٤٤

اخطاء. ٥طاء، ج. اخ ٤اخطاء، ب.  ٣أ. 

. یجب ان یغادر الالعب الذي تجاوزت أخطاؤه الحد المقرر خالل:٤٥

ثانیة. ٤٥ثانیة، ج.  ١٥ثانیة، ب.  ٣٠أ. 

. اذا توجب على الالعب الذي حصل على رمیتین حرتین الخروج من الملعب لسبب ما فان ٤٦

المنفذ في هذه الحالة:

دیل لهذا الالعب، ج. العب یختاره المدرب.أ. رئیس الفریق (الكابتن)،ب. الالعب الب



…بناء مقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة لطلبة قسم التربیة الریاضیة

١٨٨

  )٣الملحق (

مفتاح تصحیح مقیاس المعرفة القانونیة بكرة السلة

(الصورة النهائیة)

اإلجابة الصحیحةقرةفرقم الاإلجابة الصحیحةرةفقرقم ال

ب.٢ب.١

ج.٤أ.٣

ب.٦ج.٥

ب.٨ج.٧

ج.١٠ب.٩

ب.١٢أ.١١

ب.١٤ج.١٣

ج.١٦أ.١٥

ج.١٨ج.١٧

ب.٢٠ج.١٩

أ.٢٢ب.٢١

ب.٢٤ج.٢٣

ب.٢٦أ.٢٥

ج.٢٨أ.٢٧

ج.٣٠أ.٢٩

ج.٣٢ب.٣١

أ.٣٤ج.٣٣

أ.٣٦ب.٣٥

ب.٣٨ب.٣٧

أ.٤٠ج.٣٩

أ.٤٢ج.٤١

ج.٤٤ج.٤٣

ب.٤٦أ.٤٥
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