
 أهمية االختبارات والقياسات في التربية الرياضية :

 

أن الهددددلر الر يسددددي مددددن االختبددددارات والقيددددا  هددددو اتخددددا      
القددرارات الميميددة والملروسددة و التقددويي ب لدد ا يلددف ت ليددل الهددلر 

 من االختبار قبل إعطا ه ومن ه ه األهلار : 

التصدددددايرش الت دددددخيلش تقدددددويي البدددددرام ش الممددددداييرش التوليددددده 
 واإلر الش االكت ار واالاتقاءبش اللافميةش التابؤ.

  

يخضع تصميي واعلال االختبدار لمدلل مدن : تصميي واعلال االختبار 
 الطرق والوسا ل التي تساعل عيى  لك وهي:

للباحثثثم ثثعملل مثثث م  ثث مت ليددل الهددلر وال ددراب مددن االختبددار:  -1
)تقومعمال هاراتمم.()تقومعماللماق مالبدثم ملطلب مكلم مالتربم مالرماضم 

 األساسم مبكرةمالمدملثاشئمن(.

)اللماقثث مالبدثمثث (مت ليددل الخاصددية أو الةدداهرل المطيددوف قياسددها  -2
 )ال هاراتماألساسم ملكرةمالمد(.

ت ييددددل الخاصددددية أو الةدددداهرل و تلل ددددة الةدددداهرل لمااصددددرها  -3
 األوليةب: و لك باالعتمال عيى المصالر ثي الخبراء . مثدال واليياقدة

 البلاية من خالل االطالع عيى المصالر مكوااتهاب: 

القدددول القصدددووش القدددول االاللاريدددةش القدددول المميدددلل بالسدددرعةش 
السرعة االاتقاليدةش سدرعة رل اللمدلش السدرعة ال ركيدةش مطاولدةش 

 مطاولة قولش مطاولة سرعةش ر اقةش مرواةش لقة.

ت ليل اوعية اللقرات و و لات االختبارب التي ستستخلي : هادا  -4
ت لل اختبارات أو فقرات لكل مكون تي اختياره أو ت ليدله مدن قبدل 
الخبراء بالخطول السابقة و لك باالعتمال عيى المصدالر ثدي باتلداق 
 الخبراء بمل عرضها عييهي . و اختبارات الصلات البلاية المختارل 

                                 : قول االلارية 

 القفزمال  وديم نمال باتم.م-

 القفزمالطوم م نمال باتم.م-

 ر يمكرةمطبم مالب دم ساف م.مم-

  ر يمكرةمالتثسمالب دم ساف م.م-



 قول مميلل بالسرعة 

  ام10الحج مأقصىم ساف مخال مم-

  ا10اثبطاحم ائ م ثيمو دمالذراعمنمخال م-

 سرعة ااتقالية :

 عم نمالوقوفم30ركضمم-

 الوقوفمم نممعم50ركضمم-

  ام نمالوقوف10ركضمم-

 ر اقة : 

  ام10الخطوةمالجاثبم مفيمم-

 حواجزمم6عمبوجودمم30ركضم ت رجمم-

 ركضم ت رجمبطرمق مبارومم-

االختيار الاها ي لو لات أو فقدرات االختبدار عيدى ضدوء المدلل  -5
 دابهش تدوفر األلواتش المطيوف واالختيار يتي وفدق  دوط ماهدا والت

 لرلة السهولة أو الصموبة وغيرهاب 

كتابدددة االختبدددارات المختدددارل بصدددي تها الاها يدددة و لدددك بوضدددع  -6
تمييمدددات االختبدددار بلقدددة ووضدددون وهاددداك ادددوعين مدددن التمييمدددات 
األولى لتوليه األفرال ال ين يال ون االختبار والثااية لتوليه القا ي 

 بتطبيق االختبار. 

التلربدددة االسدددتطالعية: تدددتي عيدددى عيادددة صددد يرل مدددن الددد   -7
الملتمدددع وتمتبدددر تدددلريف ليبا دددل وفريدددق الممدددل المسددداعل ش مدددن 

يمكددن ممرفدددة الددلمن الدداللي لالختبدددارات ش مددلو مال مدددة  خاللهددا 
 المكان وغيرها. 

 أعلال  روط وتمييمات االختبار الاها ية وتتيخل بآالتي : -8

 واثبماألساسم ملل هارةمأومالل ب م.مأنمتقمسماالختباراتمالجم-

 أنمتتشابهم وقفماألداءمفيماالختبارم عم واقفماألداءمفيمالل ب م.مم-

 أنمتشجعماالختباراتمإلىمأشكا ماألداءمالجمدم.مم-

أنممكونملالختباراتم  ثىمواضحمبالثسثب ملل ختبثرمنموانمتت مثزمم-
 .بالتشومق

 أنمتكونمعلىمدرج م ثاسب م نمالص وب مم-



أنمتكثثونملهثثامالقثثدرةمعلثثىمالت ممثثزمبثثمنمال سثثتوماتمال ختلفثث مفثثيمم-
 الل ب م

 أنمتش  معلىمعددم ثاسبم نمال حاوالتمم-

 أنمتتض نم اممبمنمصالحمتهام نمالثاحم ماإلحصائم مم-

تطبيدددق االختبدددارات : يدددتي هادددا تطبيدددق االختبدددارات المختدددارل  -9
أمددور أو والم ددللل عيددى عياددة التلربددة األساسددية ش ولكددن هادداك 

اعتبددارات عيددى البا ددل مراعاتهددا عاددل وضددع وتطبيددق االختبددارات 
 وماها : 

 الظروفمال كاثم ،مالز اثم ،مال ثاخم ،مالثفسم .مم-

 ال ستوى،مالجثس،مال  ر.مم-

االقتصثثادمعثثثدموضثثعماالختبثثارم)ومشثث  مالجاثثثبمال ثثادي،مالجهثثد،مم-
 الز ن(.م

 التشومقمواإل ارةمعثدمأداءماالختبار.مم-

 سهول مأداءماالختبار.مم-

 أعدادمالكوادرمال ساعدةم.مم-

 أعلال الممايير  -10
  

 مرا ل إلارل وتاةيي االختبارات : 

 

اإللارل هدددي عمييدددة اتخدددا  قدددرارات ت كدددي تصدددرفات األفدددرال فدددي 
استخلامهي المااصر المالية والب رية لت قيق أهلار م دللل عيدى 

 ا سن وله . 

هدددول الب دددرية واأللوات المسدددتخلمة أمدددا التاةددديي فهدددو ترتيدددف الل
وتاسديقها  تدى يتسدداى اسدت اللها عيدى خيددر ولده وا سدن صددورل 
اللاء الممددل بكلدداءل ولقددة وبهقددل ملهددول وفددي اقصددر وقددت وبهقددل 

 كيلة. 

وعييدده فددالارل االختبددارات لددي  بالممددل السددهل بددل لهددا  ثددار كبيددرل 
وعدلل  عيى ص ة الاتدا   ولقتهدا والسديما إ ا لال عدلل المختبدرين

و ددلات االختبددار . وتمددر اإللددراءات اإللاريددة والتاةيميددة المتميقددة 
 بتالي  االختبارات بثالل مرا ل هي : 



 مر ية ما قبل التطبيق : في ه ه المر ية يتي :   -1

 اختمارماالختباراتم.م-

 كتاب موطبعم واصفاتموشروطماالختباراتم.مم-

 أعدادمبطاقاتمالتسجم م،مواست اراتمالتفرمغم،موقوائعماألس اءم.مم-

 أعدادمال حك منمواإلدارممنم.مم-

 أعدادمال كانمواألجهزةمواألدواتم.مم-

 أعدادمال ختبرمنم.م-

تحدمثثدمالخطثث مال ثظ ثث مالداءماالختبثثاراتم)مالطرمقثث مالج اعمثث م،مم-
 ال ج وعاتم،مالدائرم م(م.م

 م)مبواسثثثط م حك ثثثمنم،مالز مثثث م،مقائثثثدمتحدمثثثدمأسثثثلوبمالتسثثثجمم-
 ال ج وع م،مال ختبرملثفسهم(م.

  تجرمبماالختباراتم.م-

مر ية تطبيق االختبارات : ه ه المر ية هدي التطبيدق المميدي   -2
والميددلااي ليتاةدديي الدد ف اعددل فددي المر يددة السددابقة ش وتسددير هدد ه 

 المر ية وفق الخطوات  التية : 

 االستقبا موالتج معم.مم-

 اإلح اءم.مم-

 تطبمقماالختباراتم.م-

 تج معمبطاقاتمالتسجم مو راج تهام.مم-

الختثثثاعموذلثثثيمبتوجمثثثهمال ختبثثثرمنمال ثثثاكنمت ممثثثرمال البثثثسم ثثثعمم-
 االثصرافم.م

في هد ه المر يدة يكدون التمامدل مدع : مر ية ما بمل التطبيق   -3 
 الاتا   التي أسلرت عاها عميية التطبيق وكالاي : 

ل ا ثثث ملبطاقثثثاتمالتسثثثجم مواسثثثتب ادمال مثثثرم سثثثتوفم مال راج ثثث مام-
 للشروطم،م عمتصثفموفقامللتثظمعمال قترحملل  الجاتماإلحصائم .م

 دراس مال الحظات.مم-

التفرمغمالست اراتمالتفرمغمال  ثدةم سثبقام ثعم راج تهثامللتمكثدم ثنمم-
 عدعموجودمأخطاء.م

 ال  الجاتماإلحصائم م.م-

 الخ(م.م…ا ،مصورعرضمالثتائجم)مبجداو ،مأشكم-



 


