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بطارية االختبارات الرياضية مقياس :اإلجابة النموذجية  
 

 (.ن01.50) ما مفيوم بطارية االختبارات؟: السؤال األول-
مجموعة من االختبارات المقننة والمطبقة عمى مجموعة األشخاص و ليا معاييرىا التي تسمح بالمقارنة  ىي

. وبطارية االختبارات قد تشمل عمى اختبارين أو قد تكون قننت معا أو لم تقنن
 
 (.ن01.50)ماذا يقصد باالختبارات المقننة؟ : السؤال الثاني-

يضعيا خبراء القياس تتوافر فييا تعميمات محددة لألداء، توقيت محدد، شروط عممية ، طبقت عمى مجموعة 
. معيارية لتفسير النتائج في ضوء ىذه المعايير

 
بحيث يمكن عن  موضوعية عمى المعايير والمستويات والمحكاتالختبارات الاتعتمد - : السؤال الثالث-

 (.ن07.00) .طريقيا إصدار أحكام موضوعية 
 بين المعايير والمستويات والمحكات؟ قلفراما -
وىي أساس الحكم عمى قيمة الشيء من داخل الظاىرة موضوع التقويم وليس من خارجيا، وغالبا : المعايير-

تو بالنسبة لممجموعة بتحديد مدى بعده نقوم بمقارن( األداء)تأخذ الصبغة الكمية لكي يحكم عمى تنمية السموك 
درجة )عن المتوسط لممجموعة ولذلك تحول الدرجات الخام باستخدام األساليب اإلحصائية الى درجات معيارية

 (.ن02.50) (.كل فرد عمى أساس عدد وحدات االنحراف المعياري لدرجتو عن المتوسط
ايير معمومات تدلنا عمى كيفية األداء لألفراد في أي من ال يمكن ىنا اعتبارىا معايير، ألن المع: "المستويات-

 ".االختبارات البدنية أو الحركية، في حين نجد المستويات معمومات تدلنا عمى ما يجب أن يؤديو األفراد
 (.ن02.00)
ىي معايير نحكم بيا عمى االختبار أو نقّيمو، وقد تكون مجموعة من الدرجات أو المقاييس أو : "المحكات-

التقديرات أو اإلنتاج، وىي أيضًا من المفاىيم أو األفكار المستعممة في الحكم عمى محتوى االختبار عند تقدير 
"  مضمونو أو صدقو المنطقي
عمى الظاىرة موضوع التقويم، وقد تأخذ الصورة الكمية او  أسس خارجية لمحكم" كما تعرف المحكات بانيا

 (.ن02.50) ."الكيفية



 :اشرح مواصفات األداء لكل من االختبارات اآلتية : السؤال الرابع-
اختبار قوة عضالت الرجمين باستخدام جياز  -2. رباستخدام جياز الدينامو ميت اختبار قوة عضالت الظير-1

اختبار الدوائر : التوافق-5. الجري المكوكي اختبار: الرشاقة -4. اختبار كوبر: التحمل  -3. رالدينامو ميت
 ن(10.00) .المرقمة

يكون المختبر مستعدا لمشد يثنى جذعو قميال لألمام من منطقة الحوض، عندما  :ظهرقوة عضالت ال اختبار-1
 (.ن01.00). انثناء في المرفقين ويجب مالحظة عدم ثني الركبتين وكذلك استقامة الذراعين دون أي

يقف المختبر عمى قاعدة الجياز ويثني الركبتين ويحدث اكبر شد ممكن  :قوة عضالت الرجل اختبار -2
. ويحدث اكبر شد ممكن وقبل عممية يجب مالحظة ان الذراعين والظير والرأس منتصبات والصدر ألعمى

 (.ن01.00)
 (.ن03.00). دقيقة(  12) كوبر جري ومشي  اختبار .اختبار كوبر: التحمل  -3
 . قياس القدرة اليوائية وحساب الحد األقصى الستيالك األوكسجين :االختبار من الغرض-

أو أية مساحة أرض مستوية وخالية من العوائق ، ساعة توقيت ، ( م  40× م 20) ممعب كرة يد :  األدوات
  . ، أقماع(  4) شريط قياس عدد 

 . تخصيص محكم واحد لكل ثالثة العبين عمى األكثر .1 : األداء طريقة-
  . تعرف المحكم عمى أسماء الالعبين بشكل جيد .2
يقف الالعبين عند خط البداية ، وعند إشارة البدء يبدأ الالعبين بالجري ثم يقوم كل محكم برصد عدد المفات  .3

 . لكل العب
  . ري ، وتبميغيم عن الزمن المتبقي لمسباق عمى مدار السباقتشجيع الالعبين عمى االستمرار في الج .4
عند إعطاء إشارة النياية يمتزم الالعبين بالوقوف في أماكنيم لفترة بسيطة جدا ، لغاية احتساب المسافة  .5

  . المتبقية بشكل سريع من خالل أشرطة القياس المثبتة عمى أبعاد الممعب
 . المشي أثناء االختباريجوز لالعب  - (:الشروط)القواعد-
ذا لم يتقيد الالعب بذلك تخصم  - يجب عمى الالعبين الدوران من خمف األقماع الموجودة عمى زوايا الممعب وا 

  . م 5منو مسافة 
  . تحسب المسافة المقطوعة خالل مدة االختبار ويتم تبميغ الالعبين فييا - :التسجيل-
دقيقة (  12) كسجين النسبي من خالل اختبار كوبر جري ومشي يتم تقدير الحد األقصى الستيالك األو -

  : باستخدام المعادلة التالية
Vo2max 0.0278÷ (  0.3138 –المسافة المقطوعة بالميل = ) د /كغم/مميمتر  

دقيقة من متر إلى ميل تم قسمة المسافة بالمتر عمى  12لتحويل المسافة المسجمة باختبار كوبر جري ومشي  -



1.609 . 
لتقدير الحد األقصى الستيالك األوكسجين المطمق نقوم بضرب الحد األقصى الستيالك األوكسجين النسبي  -

 . في الوزن
ممتاز جيد متوسط ضعيف المتغير 
ق ( 12)جري 
كم /المسافة

2000 2400 2800 3200 

الحد األقصى 
الستيالك االوكسجين 

ق /كجم/مل

30.00 35-45 46-55 56-65 

 (.ن02.50) م10*4: الجري المكوكي- .الجري المكوكي اختبار: الرشاقة -4
. قياس الرشاقة، التحكم في الجسم، تغيير اإلتجاه :الغرض-
. ساعة أيقاف. -شاىدين اوكرتين صغيرتين- .أرضية مسطحة غير زلجة-: الوسائل-
سم، متقابمتان في داخل أحدىما يوضع 50م، دائرتان10نرسم خطان حيث تكون المسافة بينيما : طريقة األداء-

الشاىدان عند اإلشارة ينطمق الالعب بسرعة لرفع الشاىد األول ويدور بسرعة لوضعو في الدائرة المقابمة، ثم 
.  يرجع بسرعة لرفع الشاىد الثاني ويضعو في الدائرة المقابمة

والبد من راحة بينية كافية، ( 02)الالعب لو محاولتين  .م40حساب الوقت المنجز عمى مسافة يتم  :التسجيل-
(. عدم حساب النتيجة إن رمى الالعب الشاىد ولم يضعو)وتحسب أحسن نتيجة 

 (.ن02.50) .اختبار الدوائر المرقمة: التوافق-5
. قياس توافق الرجمين والعينين:  االختبار من الغرض-
 .ساعة إيقاف، يرسم عمى األرض ثماني دوائر عمى ان يكون قطر كل منيا ستين سم:  األدوات-
، عند سماع إشارة البدء يقوم بالوثب بالقدمين معا الى  1يقف المختبر داخل الدائرة رقم :  األداء مواصفات-

. ، يتم ذلك بأقصى سرعة 08وىكذا حتى رقم  2الدائرة رقم 
 .من الذي يستغرقو في االنتقال عبر الثماني دوائريسجل لممختبر الز:  التسجيل-

 








