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  -التعريف بالبحث : -1
  -مقدمة البحث : -1-1

جتا  التظ التحيتيو ىا ن ىيشتج  لىتظ وهتىل الحاجتة ، في تنمية مستتى  الممتىح التىا  ي بالنجاح يسهم اإلحساسان 
ة ن تكىن خاض المسىح لىتحييو فيما ب د في حياة الفلد ىهكذا فأن أي مليقة لتقديل دلجات المالب في الكىيات  بد ا ىيهيئ

 باإلخفتا م ىهتذا النوتام يشت ل كايتلاه متنه آخلينىبت بتأخلحتد متنهم االظ ضىابم تحكمها  ن م وم المالب يقىمىن بمقالنتة الى
  .حتتد التمتتام   إلتتظحتتا ه فحتتا ه  ي شتتال إنشتتا  : هتتي لبيتتة)الت –التقتتىيم الت ىيمتتي التلبتتىي ىلكتتي نتىيتتو التتظ تحستتين نوتتام 

لىتظ  دااألفتلالمقالنتة بيتنهم ، ان تيتني   أستاستحديد دلجات المتالب لىتظ ايو  إلظنولة  إلظ  . فأننا في حاجة 336: 1)
ديمقلاميتة في مجتم نا ى بد ان تحلص المجتم ات ىخاية اللىحساسية  ىإاالةد ة  ىأكالهاال مىيات  أي باساس القدلة من 

لت ىتيم امنها لىظ الكي  ىا متيا  ىبدىن هذا الحلص تكىن ال ىا تب ىخيمتة ىهتي انحمتام الم تاييل ىتتدهىل التذى  ىضتحالة 
 ت مجاو متن مجتا ىادناها ىيى ب ال ىم دىلاه كبيلاه في لالم اليىم فهى يتغىغو في كوىالد ىلخص السياسية ىاستبدادية احم الق

فتي التداد  لتدىل الكبيتلحياتنا الم ايلة ىيؤال فيها تأايلاه لميقاه ىت د كىية التلبية اللياضية احد  المؤسسات المهمة التتي لهتا ا
ى نس  في نس  ىاحد اظ ادالة المجامي  البشلية المختىفة ىتىحيد جهىدهم ادة لمىيين أي لهم القدلة لى  –ىتهيئة  ادة المستقبو 

 اإللتدادحيث   يخفظ لىظ احد الدىل الذي يقىم بت  متدلس التلبيتة اللياضتية اانتا  التدىام فتي المتدالس متن ختالو  –متجانس 
 –ا كالنشتتام الاليتتفي لشتتتظ النشتتامات المدلستتية ستتى  كانتتت لىتتظ يتت يد داختتو المدلستتة كالنشتتام اليتتفي اى فتتي خالجهتت

اخل  لب مدلس التلبية اللياضية نفسياه من المىبتة فتنالحو لالبيتة المىبتة ىمن جانب  هذا من جانب –المهلجانات ىالسبا ات 
 لمتاي اليتفات يجتدىن فيت  الشخيتية المااليتة ىالمتكامىتة فت ألنهملندما تييبهم مشكىة ما يىجأىن الظ مدلس التلبية اللياضية 

ؤسستة مهم  ، هتذا كىت  ج تو متن ملن همى نفيسىحنان ىبشاشة الذي يس ظ بشتظ المل  الظ حو مشكىتهم ىالت دةىميتمت  من 
ميتة هتمتين فتي تنكىية التلبية اللياضية ىمناهجها التي من خاللها يتتم التداد المتدلس الجيتد محتم اهتمتام متن  بتو البتاحاين ىالم

ن  متل يبتدأ مت فتي ال تلا  الجديتد ى  شت  ان تمتىل ال مىيتة التلبيتة فتي أي ىتمىيل الجيو الجديد بما يخدم التغيتلات السياستية
بقة ل مىيتة دلاسة الىا   دلاسة لىمية  ن الى ى  لىظ ىا ت  أي وتاهلة اى مشتكىة تلبىيتة هتى فتي الحقيقيتة خمتىة تمهيديتة ستا

لند المىبتة  ت  ي   دلات التفكيل يةأهمما ينبغي ان تكىن لىي  ، ىيتف  التلبىيىن اكال من أي ى ت مضظ لىظ تمىيلها نحى 
لمتل  امن  األسئىة التي تقدم لهم ىت د األسئىةى  ش  ان ال ىامو المهمة التي ت ين المىبة لىظ ممالسة التفكيل النشم هى نىع 

جيد  ى  ذهنيمست التي يمكن بىاسمتها تحفي  المىبة  ن سؤا ه مالئماه يقدم بشكو مالئم من شأن  ان يحف  المالب لىىيىو الظ
   . 121: 3) .ن المدلس الالم  ىالمدلس ال ادي ىهى ما يمي  حقيقة بي

 

  -: وأهميتهامشكلة البحث  -1-2
ان   بد ل  متن ت د مؤسسة كىية التلبية اللياضية من المؤسسات الت ىيمية ذات القبىو الخاص أي ان المالب المتقدم لها

انت  ىمتن  ة ىالمبية ىالنفسية لغتل  تحديتد يتالحيت  لىتدخىو فتي هتذا المجتاو ا يخض  ىيمل بمجمىلة من ا ختبالات البدني
لفيتة مكانيتة الم مديليتة التلبيتة لمتادة التلبيتة اللياضتية حتىو القابىيتة ىا خالو استمالع اللأي  لىب المشلفين التلبىين في 

ادالة  فتتي يتتل ياضتتية بيتتىلت  النمىذجيتتة ىالتلللمىبتتة المتختتلجين حتتديااه متتن حيتتث التتتمكن متتن القيتتام ىادا  دلس التلبيتتة ا
خجتلين ضت   شتديد فتي مستتى  المىبتة المتن هنتا  بتألجية الاليفية اوهتل ا ستتمالع مجامي  من المىبة في النشامات الخا

 لتظ دلاستةاالباحتث  دلتت)المدلسين الجدد  في القيام با مىل المذكىلة خيىياه في الستنىات التاالث ا خيتلة ىهتذم المشتكىة 
لتتب ىالمتتنه  لمىيتتة التتداد المىبتتة المتختتلجين الجتتدد ، ىلمتتا كانتتت لمىيتتة ا لتتداد الت ىيميتتة مؤلفتتة متتن االاتتة لنايتتل هتتي )الما

ىيميتة   ل مىيتة الت ىالمدلس  ىلما كان المنه  هى المتغيل الاابت في هذم ال مىية خالو سنىات الدلاسة فأن المتغيتل التتاب  فتي ا
لت ىيميتة متن ابىيتف   ائتد ال مىيتة  يحيىيت ما يىفلم المنه  من م ىىمات ىمتا ي ميت  التدليست ن  يمكن ان يكىن ا  المالب 

التي  نمم ا سئىة المستقو في هذم ال مىية ىلهذا التئا الباحث دلاسةخبلات  ستي اب المنه  ، ىبهذا يكىن المدلس هى المتغيل 
)المدلستين   لتداد المىبتة اه لمستى  تدليس المتدلس لمفتلدات المتنه مدلسى هذم المؤسسة لكىنها )ا سئىة  هي مقياس يض ها

التداد  اه فتي لمىيتة  )المتدلس  المتغيتل المستتقو التذي يتؤال تتأايلاه كبيتلالجدد  بغية تحديد مكامن الخىو في هذم ال مىيتة ، يكىنت
 المتغيل التاب  )المدلسين الجدد  . 

مت   استباب ضت   المستتى  الم لفتي ىال مىتي ىالتمبيقتي فتي الت امتواما اهمية البحث فتتجىظ في لمىيتة الكشت  لتن 
 ها . لىالمىبة المتخلجين حديااه بغية م الجتها ىىض  الحىىو المناسبة امختى  الولى  التي تىاج  المدلسين الجدد 

 

  -اهداف البحث : -1-3
  -يهد  البحث الظ الت ل  لىظ :

 فية  ىف  تيني  بىىم . مستىيات ا هدا  السىىكية الذهنية )الم ل -1
  مستىيات ا هدا  السىىكية الذهنية في اسئىة المناه  التخييية لمدلسي التلبية اللياضية .مد  تمبي   -2
 السىىكية الذهنية ىف  المىا ين ال ىمية . ملالاة المدلسين النسب ا سئىة لمستىيات ا هدا   -3
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 -فروض البحث : -1-4
  -يفتل  الباحث بان هنا  :

 ال ىمية . السىىكية الم لفية ىف  المىا ين  األهدا لمستىيات  األسئىةفي ملالاة المدلسين لنسب  فا اإخ -

  -مجاالت البحث : -1-5
 .  1/3/2007ىلغاية  1/6/2006المجاو ال ماني : من  1-5-1
 لياضية لىمناه  التخييية لكافة الملاحو المجاو البشلي : مدلسىا كىية التلبية ال 1-5-2
 ىية التلبية اللياضية . ك –كاني : جام ة القادسية المجاو الم 1-5-3

 
  -لدراسات النظرية والدراسات المشابهة :ا -2
  -الدراسات النظرية : -2-1
  -التدريس مفهومه والعالقة بينه وبين التعليم : -2-1-1

س  م اى التدليىمؤسسات الت ىيمية )بالت ىييمى  لىظ ال مىية التفالىية بين المدلس ىالمالب ىمادة الدلس في اليفى  ل
نمقيتاه ان مفانت  يبتدى  مىحين ، ىاستخدام احدهما بتدياله لالختلاى )ال مىية الت ىيمية اى التدليسية  ىنولاه لكالة تناىو هذين المي

 اه . هما ايضيستفيد المتخييىن ىال امىىن في مجاو التلبية ىالت ىيم ىليفل ىا بينلنىضح م نظ التدليس ىالت ىيم ، 
ايهم اشمو  من خالو امالل  لىظ الميادل امة ىجهة نول مختىفة حىو المفهىمين )الت ىيم ىالتدليس  من ناحية ىيل  الباحث

ىتيم من ا خل ىسي ل  الباحث الا  ىىجهات نول ب   المؤلفين حىو هذين المفهىمين حيث يتل  ب ت  المؤلفتىن بتان الت 
 تدليبهم لىظى، اى لمىية مىئ ال قو بالم ىىمات ، اى لمىية تىقين المالب م ىىمات مختىفة  هى م ىىمات تىقظ ىم ال  تكتسب

 يتدالت ىتيم  يق  اى المفتاهيم الستابقة ان )يب   ال مىيات اى التجالب المنيىص لىيها في المنه  الدلاسي ىيستفاد من الت ال
لا  ديم لىتظ افتتم الذي سيكىن سىبياه في كو تفايتيو لمىيتة التقتب  تقديم الم ىىمات ىالم ال  ىالخبلات من الم ىم الظ المت ى

 كة في أي شتئان مقدم هذم الم ىىمات ىالم ال  هى ا لل  بها دىن سىام ىالمت ىم يتقبو من  ذل  من ليل التشك  اى المشال
ال   حامة بالم ان  يهد  الظ امن جانب ىاحد هى المدلس اى الم ىم في حالة الت ىيم كما أي ان الت ىيم   ي ني سى  ال ما  

ب ل  ىا ساليالمكتشفة فقم ىلىظ هذا ا ساس يلىن بأن التدليس اشمو ىالم من الت ىيم  ن التدليس لل  لىظ ان  ت ىيم لىم
الم ىىمتات بفقتم ، كمتا لتل  بأنت  ت ىيتد الفتلد التي يتمكن بىاسمتها الدالس من الىيىو الظ الحقيقية ىليس تدليس الحقتائ  

د  ستب ىانمتا تت تالتتي تىقتظ ىتكتتي يمكن ان تؤال في شخييت  تأايلاه لمىياه ،  ن التدليس   يكتفي بالم ىىمات ىالم تال  ال
يل ىاضح ىالتفكذل  الظ تنمية القابىيات ىتىليد الخياو ىاكساب المهالات ىالخبلات ىالىيىو الظ التخيو المستمل ىالتيىل ال

   . 15-13: 4). الم ىىمات لحيا ة لىظ فن استخدام المنوم ىلىي  فأن التدليس هى ا
حكمت  لىامتو بينما يل  ب   المؤلفىن بأن التدليس هى ال مىية المنومة التي تتم داخو المبنظ المدلستي ىالت ىيمتي ىت

  مجمىلتة نتاتكامو حتظ تؤدي الظ نجاح لمىيتة التتدليس اى تاهمها ىجىد الم ىم ىالمالب ىالمنه  ىامىل اخل  كىها تتلابم ى
ذا ا ستاس في مى   ت ىيمي لمسالدة مالب  في الىيىو التظ اهتدا  تلبىيتة محتددة ، ىلىتظ هتالنشامات التي يقىم بها الم ىم 

  ىا  كان ذلسميدل  ي ىم تتم بأية ىسيىة كانت اى من ايلىن بأن الت ىيم اشمو من التدليس  ن  شامو نمىق  لىظ كو لمىية ت
 ىتيم ىد بينما التهى ت ىيم مخمم ىمقيكما ان التدليس  ، في المجىس اى في التىفا  ىا ذالة ... الخ في المدلسة اى المين  اى
   . 18-13: 12) .ي لغتنا اليىمية في مىاض  كايلة ت بيل شامو ىلام نست مى  ف

ىضتىع متن الظ المىمن خالو ما ذكل يل  الباحث بأن النول لكال الفليقين من المؤلفين هما يحيحتان  نهما ينولان 
ن لخالجيتة ، فتأناحيتين مختىفتين فمن خالو الىجت  الواهليتة لىمفهتىمين )التتدليس ىالت ىتيم  متن ناحيتة المتؤالات ا اىيتين اى 

ى فتي المنت و ا لمىية مستملة في كو  مان ىكو مكان فقد تتم فتي المدلستة اى يلمىية الت ىيم ه"ن التدليس  ن اشمو مالت ىيم 
 متذياع اىن الاى اخيت  اى متىالشتالع ستىا  أكتان متن ىالتد المالتب اى ىالدتت  اى اختت   حتظ في المجىتس ىالستيالة في المكتبة اى

، انت   كتبتة ال امتةبنفس  اى  فت   لأها في الشالع ال ام اى من محاضلة سم ها في المدلستة اى فتي الم مالتىفا  اى من كتاب  لأ
 ن ا ى تات فتيمتىبدىن تخميم ى د تم ذل  في ذل  في أي ى ت  لهذم ال يادة ىالتنميةبذل  يت ىم ىت داد م لفت  ىتنمى بتخميم 

متدلس لمىيتة التفالتو بتين ال"م نتظ التتدليس حيتث لتل  لىتظ انت   ىهذا المفهتىم ىلد فتي  18: 12. ) "اليباح ىفي المسا 
 ىيتة الت ىتيميقتىم بهتا المتدلس اانتا  لم ىمالب  في للفة الي  اى  الة المحاضلات اى في المختبلات ، اى هتى ا دا ات التتي

   . 14: 4).  " سيلم ىاحداث الت ىما  المالب لت ديى  ىتيدسة  حداث التأايل المباشل لىظ اداخو حجلة الدلا
و )) لىتتظ  ن التتتدليس يشتتمامتتا متتن الىجتت  البامنيتتة لىمفهتتىمين )متتن ناحيتتة المحتتتى   فتتأن التتتدليس اشتتمو ىالىتتم متتن الت ىتتيم 

 ا ىو هتتتتتتتتى ا حامتتتتتتتتة بالم تتتتتتتتال  المكتشتتتتتتتتفة ىالاانيتتتتتتتتة اكتشتتتتتتتتا  تىتتتتتتتت  الم تتتتتتتتال  ، بينمتتتتتتتتا الت ىتتتتتتتتيم ين تمتتتتتتتتلكب
   . 14: 4  ينمىي ا  لىظ ا ىو   )

  Instructionكىمتي )الت ىيم ىالتدليس  من ناحية الىغة ا نكىي ية حيتث ان كىمتة ت ىتيم ت نتي )كما ان هنا  فل  في 
   . Teachingتقابو كىمة )بينما كىمة التدليس 
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 شتتتمىو ىاب تتتد  أكاتتتل األخيتتتلىمتتتن المفتتتاهيم الستتتابقة يتضتتتح الفتتتل  بتتتين مفهتتتىمي )الت ىتتتيم  ى )التتتتدليس  . لكتتتىن 
 لم  في لمىية التلبية . 

 ( 22-3: 12اهداف التدريس العامة ) -2-1-2
  -تي :ان من ابل  ا هدا  ال امة لىتدليس تتىخص في ا 

 ىة الفلد منها . دة التنمية الم ال  ىالم ىىمات ى يا -أ
ىاليتتىل ىمنهتتا المهتتالات ال قىيتتة ىالمهتتالات الحلكيتتة كستتاب الفتتلد المهتتالات الال متتة ىهتتي مهتتالات مت تتددة ا شتتكاو ا -ب

 ىالمهالات ا جتمالية . 
ستتى  اة لىتظ مفتي الحيتنمية اسىىب التفكيل السىيم لد  الفلد  ن التفكيتل الستىيم لنتد ا فتلاد هتى التذي يقتىد التظ ا لتقتا  ت -ج

 ا فلاد ىالجمالات ىهى الذي يقىد الظ ا بتكال ىا ختلاع ىا تيان بكو شئ جديد . 
 ىالتقديل .  تنمية القدلة لىظ التذى  -د

  -التقويم : 2-1-3
 ع  لاللتقتاتلبىيتة فتالتقىيم يهتدي د التقىيم املاه ضلىلياه لبيتان متد  فالىيتة أي مؤسستة ستىا  كانتت تلبىيتة ام ليتل 

لقتىة امستى  ال مو التلبىي لن ملي  م لفة مىامن الض   ىلالجها ىا بت اد لن الى تىع فيهتا ، ىكتذل  م لفتة لنايتل ب
لتن  مت  البيانتاتجىالتلكي  لىيها ىا ستفادة منها ، كما ان لمىية التقييم هي لمىية مستتملة ىمتغيتلة كمتا انهتا   ت نتي مجتلد 

 تدهم بتة ت ىمتاه يتسبها التالميذ بو ايضتاه  يتاس متد  نجتاح المتنه  ىىستائى  فتي ت ىتم المىالتحييو الدلاسي اى المهالات التي اك
 . لي تل  متد  هم بتالخبلات التتي تتتاح لىمتالب ممالستتهانيتبلىحياة ىالتقييم بهذم اليىلة يهتتم بجميت  جىانتب ال متو الت ىيمتي 

 فائدتها في تحقي  ا هدا  التي نس ظ اليها . 
   . 216: 14) " .ا شيا  اى ا شخاص اى المىضىلاتايدال حكم لىظ  يمة "ىلل  التقىيم بأن  

لمتنه  ىكتذل  ها امنضتتيال مىية التي تلمي الظ م لفة مد  النجاح اى الفشتو فتي تحقيت  ا هتدا  ال امتة التتي "كما ي ل  بأن  
   . 13: 17).  "هدا  المنشىدة بأحسن يىلة ممكن نقام القىة ىالض   ب  ، حتظ يمكن تحقي  ا 

ىا لىيهتا فتي الحكم لىظ المىبة من حيث مد  ا تلابهم ىب دهم لن المستىيات ىا هدا  التي يجب ان يكىن"ىي ل  ايضاه بأن  
   . 258: 4).  "ىي ىالجسمي ىا جتمالي ىالتحييىينمىهم ال ق

كتات ى محاشتخاص التمتاداه لىتظ م تاييل لمىية ايدال حكم لىظ  يمة ا شيا  اى المىضىلات اى المىا   اى ا "ىي ل  بان  
   13: 17) " . م ينة

يم يات  لتن التقيتمالال  تايىل ىهى احد الذي كتبىا لن التقييم ىالذي ي د من اىائو ال امىين في مجتاو المنتاه  فتأن حد" 
اني ، ىى  ا نستيأتي ضمن الحديث لن ا هدا  التلبىيتة حيتث يقتىو ان ا هتدا  التلبىيتة هتي فتي ا ستاس تغييتلات فتي الست

 لفة تحقي  م مد  ي ني فالتقييم لند تايىل لذل  فالتقييم هى لمىية تحديد الدلجة التي تحدث بها ف اله هذم التغيلات السىىكية فيى
متن  حقيت  كتو نتىعتا هدا  التي تماو م اييل لىحكم لىظ فالىية ىكفتا ة ال مىيتة الت ىيميتة فتاجلا ات التقيتيم ت مينتا ادلتة متد  

   . 217: 14).  " الم لفي اى المهالي اى الىجدانياع ا هدا  سىا  كان ذل  في الجانب انى

 ( 218: 14). ظيفة التقييم و -2-1-3-1
  -يمكن ان يستخدم م ها التقييم ىهي :هنا  االث انىاع من القلالات 

التظ ت تديو اى بحاجتة التدليس ىهتو هتي  لالات تت ى  بتحسين المقللات لىت ل  لىظ مد  مالئمة المىاد الدلاسية ىمل   -أ
 تغييل . 

 ا هدا  .  شتقا  مد  تقدمهم ى خميم المنه  لم لفةتا فلاد لند  لالات لتشخيص حاجات  -ب
ىة   بالتنويم ا دالي لىحكم لىظ مد  كفا ة المدلسين ىهذا ما يس ظ الباحث التظ م لفتت  متن ختالو تقيتيم استئ لالات تت ى -ج

 ذا ا ختياص . المدلسين في ه
 

 ( 221: 14). نواع التقييم ا -2-1-3-2
  -اوالً : التقييم بحسب الشمول :

  -ىيضم هذا النىع من التقييم مستىيين هما :
 التقييم الميغل ىيقيد ب  تقييم تقدم المالب ىنىمهم خالو الت ىيم .  -
 المجتم  . التقييم المكبل فان  يهتم بتقييم مخلجات النوم ككو ىلال تها باهدا   -

م ، ين فتي الت ىتيىالمدلس ىال امىاىيىجد بين المستىيين الميغل ىالمكبل مستىيات متنىلة من التقييم منها تقييم الم ىم 
محتى  ىمتل  ىتقييم فالىية ا دالة ىتقييم لال تة المؤسستة الت ىيميتة بتالمحيم ، ىتقيتيم المتنه  ىمتا يضتم متن مكىنتات كتال

هتتذم الت ىيميتتة ى ىتقيتتيم الكفتتا ة الخالجيتتة ، ىتقيتتيم الخمتتم التلبىيتتة ، ىتقيتتيم السياستتةالتلبىيتتة التتتدليس ىالكتتتب ىالتقنيتتات 
ن متا ىلا هتا متىالمستىيات من التقييم يؤال الىاحد منها في ا خل ىيتأال ب  ىيجم ها كىها  اسم مشتل  هى اهتدا  الت ىتيم 

 ة في كو تقييم تلبىي . حاجات اجتمالية ىحاجات المت ىمين التي ت تبل م اييل اساسي
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  -لتقييم بحسب وقت االجراء : وتقسم الى قسمين هما :ا -ثانياً :
  -التقييم التشخيصي : -1

في  خدمها الم ىم... ىالغل  من  جم  م ىىمات يست نتها ماىهى التقىيم الذي يحدث  بو البد  في الت ىم ىاانا م ىب د  "
لىبد  فتي تنفيتذ  ، ىلذا نجد ان هذا التقييم يسالدنا لىظ تشخيص المالب الظ مجمىلات  152: 12) " .اتخاذ  لالات  الت ىيمية 

   . 153: 12). المنه  ىالقيام بال مىية الت ىيمية . ىيقسم الظ  سمين هما 
 
  -والمبدئي :االتقويم القبلي  -

متا ي لفت   الب من حيث الكفتا ة أيان  ضلىلي لند البد  في تمبي  منه  جديد ، ىذل  لتحديد المستىيات الفلدية لىم
 المالب  بو بداية تدليس المىضىع الجديد . 

  -: بنائيىالتشكيىي اى الاالتقييم التكىيني  -
ا لت ىتيم ىج ىهتامد  استي اب المالب ىفهمهم لناحية ت ىيمية محتددة ىذلت  بتستهيو لمىيتة تحديد الهد  اللئيسي من هذا التقىيم 

   . 263: 4). ية ىالبلنام  الت ىيمي سل ىتحسين الخمة التدليخالو تمىي اكال ف الية من
 
  -لتراكمي :االتقييم التجميعي او  -2

لتن كفتا ة  اى البلنتام  بهتد  المتا  شتهادة اى دلجتاتاى المقلل الدلاسي هى التقىيم المستخدم في نهاية الفيو الدلاسي 
قتديم دا  التتي ىضت  متن اجىهتا ىتنتام  فتي الىيتىو التظ ا هتتحييو المقتلل ، أي ان الهتد  منت  م لفتة متد  متا حققت  البل

  -اللاض  الظ ما يىي :كما تمتى  نتائج  بقىة التأايل ىامكانية الت ميم ىيمكن تىخيص لنها لات د يقة شمؤ
 تقديل مد  كفا ة المنه  الدلاسي ب د ان تتم لمىية الت ىيم ىالت ىم .  -
 مالب . ىيو لنىلية ا سئىة المقدمة لىحت  من خالو تالباحث الظ م لفظ  ىهذا ما يس، تقديل مد  تحييو المالب  -
 بيانات يمكن لىظ اساسها ان ي دو اى ي اد تخميم المنه  . بت ىيد  -

  -دوات التقويم :ا -2-1-3-3
  -ان من ابل  ادىات التقىيم ما يىي :

 مقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاس ال ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات ا جتماليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  -3ىائم الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمب     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -2لمالحوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة     ا -1
  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىائم الميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىو  -7بىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة    المقا -6 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبيان    ا -5مقايستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس ا تجاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات     -4
 اللم التقتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل ستتتتتتتتتتتتتتتتتت -10لستتتتتتتتتتتتتتتتتجو التلاكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتي    ا -9دىات  يتتتتتتتتتتتتتتتتتاس التتتتتتتتتتتتتتتتتتذكا  ىالقتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلات    ا -8
 ا ختبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالات  -13ىائم التقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتديل     تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -12    يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفيةالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجالت ال -11

    الحالي .  ىيقتيل الباحث لىظ تىضيح ا ختبالات لكىنها هي محىل البحث

 ( 119-87: 17). االختبارات التحصيلية  -2-1-4
 ا ختبتالات هي نىلاه من اختبالات القدلة ىانها تشكو الجت   ا هتم متن بلنتام  التقيتيم فتي المؤسستات الت ىيميتة ىهتذم

ة لبىيتة محتددتقيت  اهتدا  تهد  الظ تقىيم دلجة ا تقان في ىحدة دلاسية م ينة ، اى تقىيم مد  التقدم الذي تم احتلا م فتي تح
 لمادة دلاسية م ينة اى لمنهاج دلاسي م ين . 

  -ىتمل لمىية الداد هذم ا ختبالات في لدة خمىات ىهي :
 تحديد ا هدا  .  -1
 تحىيو المحتى  .  -2
 الداد جدىو المىايفات .  -3
 تنويم المخمم التحىيىي .  -4
 تحديد شكو ا ختبال ىمىضىليت  .  -5
  كتابة فقلات ا ختبال . -6
 كتابة ت ىيمات ا ختبال .  -7
 بيان مليقة تيحيح ا ختبال ىتسجيو النتائ  .  -8

  -تحديد االهداف : -2-1-4-1
  -خمىة تحديد ا هدا  تتمىب ما يىي :

  -لتعرف الى انواع االهداف التدريسية ومستوياتها :ا -اوالً :
 ج تو ا ختبتال ممتااله لهتذم ا نتىاع ىالمستتىيات  بالتالي الظفذل  يسالد في تحديد انىاع ىمستىيات التحييو ، ىيؤدي 

م ... ىاهميتة 1956لتام  نبمتة لىتم التنفس ا مليكيتة فتي بىستم... مىتقتظ للا مىوهلت ا هدا  السىىكية ااتل اجتمتاع لقتد "
ة با متحانات ، بحاث الملتبممن اجو ت  ي  تبادو المىاد ىا فكال المت ىقة با ختبالات ىحف  ا ىض  هذا النوام من ا هدا  
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 ىلأىا ان هتتذا النوتتام هتتى افضتتو الستتبو التتظ تحقيتت  هتتذين ا متتلين  ن ا هتتدا  التلبىيتتة تتتىفل القالتتدة لبنتتا  المنتتاه   
   . 40-39: 12) . "ىا ختبالات 

ىي  ي اى الا هدا  السىىكية لىظ انها الغايات اى ا هدا  الت ىيمية المحددة كم يال لىسىى  الف ى Goodىي ل   "
 الستىى  ، ىت تل  ايضتاه لىتظ انهتا يتيالات لىغتل  التذي ييت  ستىى  المىبتة المللتىب ىيحتددالمالحو لىستىى  اى يحقت  

   . 40: 16) . "المستى  الذي بىاسمت  ينمظ اى يحق  السىى  
لاسة دنتها  من ب د ا  كما ت ل  ا هدا  السىىكية لىظ انها )لبالات تي  ا دا  المتى   ان ييبح المت ىم  ادلاه لىظ ادائ 

   . 42: 12) .بلنام  م ين  
 يتل فتي المتنه التظ ا هتمتام با هتدا  الستىىكية هتي  ىتة ا هتمتام بال مىيتات ال ىيتا لىتفكىمن ابل  ا سباب التتي دلتت 

  .  40: 16) -الظ ت يين مستى  فهم المالب لىمادة التقىيدي ىالحاجة 
ة هذا للم من اهميتنمم ىاحد من انمام الخبلة ا  ىهى الم لفة ىالم ىىمات ، ىبالقين ىحفو حيث كانت التلبية القديمة تهتم بتى

دا  ىالميتىو فاهت المهالات ىا تجاهات ىالقتيمالنمم ا  ان    يماو جمي  جىانب الخبلة التي تتضمن با ضافة الظ الم ىىمات 
امىتة ، ىل تو لتلبيتة الحدياتة تهتتم بتنميتة شخيتية المالتب المتك  بينمتا ا21: 14).  " المنه  يجب ان تغمي كو جىانب الخبتلة

ل  نما يت د  ذالخمىة ا ىلظ نحى التنمية الشخيية هى ان   تقتيل كتابة ا هدا  لىظ جانب ىاحد من الشخيية ا نسانية ىا
ب ىت مو لىظ ايل تفكيل المالتقىم لىظ المليقة التي ت"   كما 122: 199: 14مجيد:). الظ كتابة اهدا  لن الجىانب ا خل  

 تشتتتتىيق  ىالهتتتتاب خيالتتتت  . كمتتتتا تدلبتتتت  لىتتتتظ حتتتتو المشتتتتكالت التتتتتي هتتتتي خيتتتتل تتتتتدليب لتتتت  لمىاجهتتتتة متتتتا يقابىتتتت  متتتتن 
   . 148: 14).  " مشكالت اخل  في مستقبو حيات 

 1956ي لام   فBloomجهىد كايلة في كتابة ا هدا  ىتينيفها ، ا  ان الجهد المتمي  كان ما بذل  بىىم )ىلقد بذلت 
  -:الذي  ام بتينيفها الظ االث مجا ت لتبت من المحسىس الظ المجلد ىمن البسيم الظ الم قد ىهذم المجا ت هي 

 .  Cognitive Domainلم لفي ا دلاكي )الذهني اى ال قىي  المجاو ا -أ
  Affective Domainلمجاو الىجداني اى ا نف الي ) يم ىاتجاهات ىميىو .. الخ  . ا -ب
  Psychomotor Domainالنفسي الحلكي )مهالات حلكية جسدية  .  المجاو -ج
 

ا بم ت و لالهدا  في الشخيتية   ت متو بشتكو منفيتو ، كمتا   ي متو ب ضتها  اننا يجب ان ننتب  الظ هذم المجا ت 
وهتل ب ت  ف اليتة ىي   الخبتلات ا نلن الب   ا خل ، فاانا  تفكيل المالب في حو سؤاو اى مشكىة اى تملين فأنت  يمتل بتب

فتي  فأننتا نفكتل النشام الحلكي في ى ت ىاحد حياما تندم  ىجدانياه لند ا ستماع الظ  م ة مىسيقية اى  لا ة  ييدة من الشت ل
المهتتالي كاتنتتا ىتكتتىن لتتدينا مشتتالل متتن هتتذم الحلكتتات ، فكمتتا ان تتتدليب كتتلة القتتدم يلتكتت  اساستتاه لىتتظ ا لتتداد البتتدني ىحل
ىنات بشكو فبالللم من امكانية فيو هذم المكىنات هذم المكالخممي ىالنفسي ىهذم الجىانب   يمكن فيو احدها لن ا خل ى

 في ذا كان ض يفاه امتداخىة ى  يمكن لاللب كلة القدم ان يبىغ المستى  الجيد ىىحدة منسجمة متكامىة نولي ا  انها في الىا   
فتأن الغتل  الجتىهلي متتن تيتني  ا هتدا  هتى مستالدة المتدلس لىتظ تحديتد انستتب   ىلتذل  19: 9لنيتل متن لنايتلم )

 حتتو ت ىتمتكتىين المفتاهيم تختىت  لتن وتلى   وتلى  التت ىم لمختىت  ا لمتاو التتي يجتب لىتظ المالتب ت ىمهتتا فوتلى  ت ىتم
ان مستتؤىلية  ا ي نتتي بتتالمب كتستتاب المهتتالات اى حفتتو كىمتتات بىغتتة اجنبيتتة ىهتتذالنا تتد اى ا بتكتتالي اى االمشتتكالت اى التفكيتتل 

هتدا  المدلس اكبل من مجلد ىي  ال مو التلبىي اى ييالة ا هدا  في لبالات سىىكية فهي تمتد لتشمو تيتني  هتذم ا 
   . 94: 4الظ الفئات السىىكية التي تنتمي اليها )

 ىسيقتيل الباحث لىظ شلح ىتىضيح المجاو الم لفي فقم لكىن  محىل البحث الحالي . 

  (الذهني)المجال المعرفي  -1
الظ  ة هى السبيوو الم لفة ىنقىها لبل ا جياو المختىفحمسان لن الكائنات الحية ا خل  ىالم لفة هي اهم ما يمي  ا ن

ا هتفي ة التتي ي تي تحقي  التقدم ال ىمي الذي نحيام اليىم . ىالم لفة ضلىلية في حياة ا نسان لىمحافوتة لىتظ حياتت  ىفهتم البيئت
بتين لم لفتة ىمى انية بين دلفا شالة الظ ان هنا  لال ة  للتنمية الحياة ا نسانية ىتجدتخاذ  لالات  ىحو مشكالت  ىتمىيلم ىا

 .   141: 14) .بتكال ىسائو جديدة لتمىيلها ىتنميتها ىاستغاللها ىنقىها  دلة ا نسان لىظ ا
الذي يشهدم ال الم اخذت المجتم ات ت مو لىظ تنمية  تدلات ما كان المجتم  سلي  التغييل في وو ا نفجال الم لفي لى

المتادة  تمبيت  متنه   ستى ذل  ا داد ادلاكت  بمتا يتلتتب لىتظ لييبحىا افضو  دلة لىتظ التكيت  لىمىا ت  المتجتددة ىلت ي مت ىم
ة مما يتجدد من م لفة ، ىاذا ىايبح اشد مياله الظ تحميم الحىاج  بين المىاد الدلاسية ىالظ ا ستفادكنتيجة لتأكيدم لىظ الحفو 

نمتي ال مىيتات ال قىيتة التتي تقتىي القتدلة نان تنتبأ ب  ، فمن الولىلي ستمي  ان نمحتى  ان يخدم المستقبو الذي   اليد لى" ما 
ظ لىظ انتقاو اال الم لفتة التظ المىا ت  الجديتدة ىالتتي تنمتي ا ستاليب المبتكتلة فتي حتو المشتكالت ىالتتي ت يتد متن القتدلة لىت

الم ىىمتتات التتتي تنتمتتي التتظ المجتتاو الم لفتتي تكتتىن متتن نتتىع استتتدلا    فا هتتدا  الستتىىكية 139: 14).  " الكشتت  ىا بتكتتال
متن يمتتد ىالت ل  لىيها ىتنمية القدلات ىالمهالات ال قىية ىيحتىي هذا المجاو لىظ فئات اى مستىيات ملتبتة بمىجتب تسىستو 

الم ىىمات  الظ لمىيات التفكيل ا كال ت قيداه ىالتي تتمىبها لمىية التقييم . ىان انجتا   اىمأ مستى  لىم لفة )التذكل ىاستلجاع
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منت  ىفيمتا يىتي مستتىيات المجتاو التذهني اى تحقي  ا هدا  فتي أي مستتى  ي تمتد لىتظ تحقيت  ا هتدا  فتي المستتى  ا دنتظ 
: 16  ، )96-94: 14) .يتيالة ا هتدا  فتي كتو مستتى  )الم لفي  ىا ف او السىىكية اى ا دائية التي يمكن استخدامها فتي 

43-44( ،  17 :91-94  (12 :45-49  . (11 :26 .   
 ( Knowledgeالمعرفة ) -1

حقتائ  بتتدا  متن الت ىمها سابقاه ، ى د يتضمن ذل  استدلا  لدد كبيل من المىاد ، ا تم ىيقيد بالم لفة تذكل المادة التي
اتلاه لىتظ افيتة ىا ىهتا المستى  اد  مستتىيات النتىات  ال قىيتة الم ل ىالقىانين ىالنوليات . ىيماو هذا البسيمة ىانتها اه بالمبادئ

المتل  ىم لفتة الحقتائ  ىم لفتة ا ستاليب ىجتاو م لفتة الميتمىحات الم فتي هتذا سىى  المالب متن اماىتة ا هتدا  التتي تقت 
،   تين ، ي نتىنيالتي تستخدم فتي هتذا المجتاو هتي : ي تل  ، ييت  ،  ىالمفاهيم ىالمبادئ ىالقىانين ىمن اماىة ا ف او ا دائية
 . : يىلد م سستخلج ، ي دد ، اذكل ، امىي ، اليدلج ، يسمي ، يض   ائمة ، بقابو ، يختال ، يكتب ، ي

  Comprehensionالفهم )االستيعاب(  -2
  الفتلد متن الفهتم اى ا دال  بحيتث ي تل القدلة لىظ امتال  م نتظ المتادة ، ىهتذا المستتى  يشتيل التظ نتىعىيقيد ب  

و فتي المضمىن لالتياو الذي يستخدم  من ليل ضتلىلة للبمت  بمتادة اختل  أي يستتمي  الت بيتل لنهتا بىغتت  الخايتة ىيتمات
ستببات ماماىتة محسىستة لوتىاهل م ينتة ىالمتا  القدلة لىظ تىوي  الم ال  ىالم ىىمات في است ما ت مناسبة ىفتي اختيتال 

تفستيل اتالث فئتات هتي : استتي اب الحقتائ  ىا ستس ىكتابتة الت ليت  باستىىب مختىت  ، ىمن الوىاهل ىيتضمن الفهم لواهلة 
ف تاو  كس ىمتن ا المىاد الىفوية ىاللسىم ىالخلائم ىا شكاو البيانية ىالتحىيو ىالتلجمة ماو تحىيو ا ل تام التظ كىمتات ىبتال

  ىتو ، يشتلح ،يمي  ، يحىو ، يفسل ، ي مم ، ي يد كتابتة ، يختيتل ، يستتىلب ، يالتي تستخدم في هذا المستى  هي : ا دائية 
 تكىم . 

  Applicationالتطبيق  -3
يتتم  ىيماو التمبي  مستى  الىظ من المستى  الستاب  حيتث يتمىتب لمىيتات لقىيتة اكاتل متن الفهتم ىفتي هتذا المستتى 

اى مبادئ  ىس ، ىبذل  فهى يشمو تمبي   ىالد اى مل  اى مفاهيما نتقاو من المستى  النولي المجلد الظ مستى  لمىي محس
 تدد متن لسائو لياضية ىلسم خلائم ىاشكاو بيانية ىذكتل اماىتة فتي كيفيتة ا ستتخدام اليتحيح لىظ مىا   جديدة ، ماو حو م

و ، يهئ ، ، ي ديكش   الخمىات اى لمليقة م ينة ىمن ا ف او ا دائية التي تستخدم في هذا المستى  هي : يحسب ، ي ل  ،
 ، ي مي ، يبلهن ، يستخدم ، يستخلج .  اللسم يحو ، يمب  ، يست مو ، ينت  ، يبين ، يقلن ، كيفية

  Analysisالتحليل  -4
 ىم فتي هتذا ىاج ائهتا متن اجتو فهتم بنيتهتا التنويميتة ىتوهتل م ميتات التتيماو القدلة لىتظ تفكيت  المتادة التظ مكىناتهتا 

  و متن المحتتىكتىظ من المستىيات الاالث السابقة ، ىهي الم لفة ىالفهم ىالتمبي   نها تتمىب م لفة ة الالمستى   دلة لقىي
ت ي ا لتبامتابنائي ىفهمهما . ىيضم هذا المستى  الت ل  لىظ ال نايل المتضمنة في مادة ما ىتحىيو ال ال تات أالم لفي ىال

ة فتي هتذا لىتظ افتلاضتات ىادلتا ات ليتل مدلجتة ىمتن ا ف تاو ا دائيتل  ىالتفالالت ىالتمييت  بتين الحقتائ  ىالمبتادئ ىالت ت
  ختيل . ، يستدو ، يلن ، يفيو ، يىضح ، تكىم ، يحدد المستى  هي : يفتت ، يفل  ، يمي  ، ي يين ، يشيل ، يختال ، يق

 التركيب  -5
داع ، ان الة ىا بتيتنحتى يتميت  با  لنايتل متفل تة لىتظيماو القدلة لىظ انتاج نماذج اى كىيات جديتدة متن اجت ا  اى 

ظ المستتى  لىت ي في هذا المستى  يلك  لىظ السىى  ا بتكالي أي لىظ تكتىين انمتام بنائيتة جديتدة . ىيؤكتد هتذامالنتاج الت ىي
ىمن  ، اى مقتلح انتاج خمة لمو اى مشلىع انتاج كو فليد أي انتاج افكال جديدة ىنقىها الظ ا خلين . ىمن اماىة هذم ا هدا 

،  ى ت  ، يبتكتلهي : يلتب ، يلكب ، يؤل  ، يض  فتي فئتات ، يتنبتأ ، يت ا ف او ا دائية التي ت كس هذا المستى  من ا هدا 
 . يخمم ي يد ، تنويم ، ي يد بنا  ، يختلع ، يىلد ، ي دو ، ي يد تلتيب ، يجم  ، ييمم ، يكىن ، يشكو ، 

 
  Evaluationالتقويم  -5

ة ستتى  متن مستتىيات تيتني  بىتىم الىتظ مستتى  متن التفكيتل ا نستاني ، ىالهتد  منت  م لفتة يتالحيىيماو هتذا الم
 ميتة ى تد تكتىنالتقىيمية التي تيدل لبيتان يتالحية ا شتيا   تد تكتىن كا شيا  في ضى  م اييل خالجية اى داخىية ، ىا حكام 

اه فتي ى يتختذ  تلالاا سم  اى  لا اى ان ييتدل حكمتاه اى احكامتاه نىلية . كما يماو هذا المستى   دلة المالب لىظ ابدا  لأي  فيم
 ،الن ، يقتىم ضى  م اييل محددة ىاضحة اى بيانات م ينة ىمن ا ف او ا دائية التي ت كس هذا المستى  من ا هدا  هتي : يقت

  ، يمي  ، ي    ، يفسل .  يستخىص ، ينقد ، يدلم ، يقييم ، يفضو ، يختيل ، ينا  
ىيم ستتى  ، ىالتقتا شالة الظ ان هذم الفئات من ا هدا  ملتبة تلتيباه تيالدياه بم نظ ان الم لفة هي ا ىها م ىتجدل" 

دلج فئتتا تنتحتين ت الم لفتة ىالفهتم ىالتمبيت  ىالتحىيتو تحتت مستتى  الفهتم ىتكتىين المفتاهيم فتي االف ها مستى  . ىتنتدلج فئت
التظ الم قتد  اكد بىىم لىتظ ىجتىد استتملالية ستىىكية متن البستيم"    . كما94: 17) . " التلكيب ىالتقىيم تحت مستى  ا بداع

ستىيات مىمن المادي المحسىس الظ المجلد ىالتبل ان كو مستى  ضلىلي لوهىل المستى  الذي يىي  كما ان  تكىم لن االث 
   . 126: 14) . "التمبي  ىالتحىيو ىالتلكيب هي لىتفكيل المنت  
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 صورة سلوكية . ب –الهداف التدريسية كتابة ا -ثانياً :
و ىيات التحيتيب د تحديد ا هدا  التدليسية )الت ىيمية  الملاد تحقيقها ، ىالتي لىلي فيها تمايتو مختىت  انتىاع ىمستت

ي يتيالة ملالاتهتا فتجمتة هتذم ا هتدا  التظ يتيغ ستىىكية ، ىفيمتا يىتي الشتلىم التتي يجتب تماياله متىا ياه ، ىتأتي خمىة تل
   . 40: 16) : .دا  السىىكية ا ه

 ن ي ين  . ا –ن يىضح ا –ان تكىن ال بالة الهدفية ميالة بما تىضح سىى  المالب ماو )ان يذكل  -
دليب  فتال ستىمات فتي التتمان تي  ال بالة الهدفية سىىكاه تسهو مالحوت  ى ياس  ماو )ان ي مي المالب ماتا ه لىتظ ال -

 يلات ماو )يؤمن ، يتيىل ، يستم   . فسها ال ديد من التو كو منيستخدم في ييالت  كىمات يما
 ان يمي   .  –ان تشتمو ال بالة الهدفية لىظ ف و سىىكي ىاحد ؛ حتظ يتسنظ  ياس مد  تحقي  الهد  ماو )ان يذكل  -
 تيل الهد  لىظ نات  ت ىيمي ىاحد . قان ي -
ذي ع التمتىلي اى ال تام ، أي متن النتىع التان يياغ الهد  لىتظ مستتى  مناستب متن ال مىميتة ، ىان يكتىن متن النتى -

 يلتبم مباشلة بقدلة لقىية . 
 ان يدو الهد  لىظ السىى  النهائي لىمالب .  -

قا  بمهتتالة كتابتتة ا هتتدا  التدليستتية بيتتىلة ستتىىكية امتتتال  المتتدلس اى ىاضتت  ا ختبتتال القتتدلة لىتتظ اشتتتىيتيتتو 
 ان ا هتتتتدا  التلبىيتتتتة تيتتتتاغ متتتتن حيتتتتث ال مىميتتتتة ىالتحديتتتتد ا هتتتتدا  الستتتتىىكية متتتتن ا هتتتتدا  ال امتتتتة . ىمتتتتن الم ىتتتتىم 

   . 196-194: 6) .لىظ الب ة مستىيات هي 
متة لتتدليس ىتشت  من فىسفة التلبيتة ىاهتدافها فتي نوتام الم متىو بت  ، ىمتن ا هتدا  ال ادة المد  ، ي اهدا  لامة ب -1

 هدا  ا النىع من اا جتمالية ىهذىتنمية المسؤىلية  من اماىتها : مسالدة الفلد لىظ النمى المتكامو ،المىاد المختىفة 
ة ي سنة دلاسي، يماو اهدافاه نهائية ، تتي  بال مىمية ىلدم التحديد ، ى  يمكن تحقيقها في فيو دلسي ىاحد ، اى ف

 ىاحدة ، ىانما تحتاج الظ لدد من السنىات . 
ىيلالتظ  ،منهتا ، ىتكتىن اكاتل تحديتداه ىا تو لمىميتة    من ا هدا  ال امة ب يدة المد ستنتتاهد  لامة ملحىية ، ى -2

ىاحتدة ،  فيها ان تشيل بد ة الظ مد  التقدم الذي يجب ان يحل م المالب في فيو دلاسي ىاحد ، اى في ستنة دلاستية
 ىمن اماىتها : م لفة الحا ت المختىفة لىمادة ىتمبيقاتها ال مىية . 

م بيتفة نتتائ  الت ىتيل امة الملحىية فتي المستتى  الاتاني ، ىهتي تيت  ستنت  من ا هدا  اتاهدا  خاية محددة ، ى -3
م لامة ىينتول من المالب ان يحققىها في حيظ ىاحدة ، اى في لتدد محتدد متن الحيتص ىمتن اماىتهتا ادلا  مفهتى

 ي م ين . سا لداد المهالي ، نقد منه  تدلي
 تماو نتاجات  الاالث ، ىتكىن اكال تحديداه منها ، ىاهدا  سىىكية ، ىتياغ من ا هدا  الخاية القليبة في المستى -4

 ا لتداد فتي ت ىمية ينتول من المالب ان يحققىها ، ىيسهو مالحوتها ىتقىيمها ، ىمن اماىتها ان ي تدد المالتب انتىاع
 كلة القدم ، ان ي ين المالب نىع ملحىة ما من ملاحو ادا  مهالة ما . 

 ة في اشتقا  ا هدا  السىىكية من ا هدا  ال امة : ىفيما يىي مااو يىضح الخمىات المتب 
 هد  لام : ان يكتسب المالب مكىنات ل بة كلة القدم .  -
 ا لداد المهالب لى بة . هد  لام ملحىي : ان يكتسب المالب  -
 : ان يكتسب المالب مهالة ضلب الكلة .  هد  خاص -

 -اهداف سلوكية ترتبط بهذا الهدف وتنبثق منه :
 لمالب مفهىم ضلب الكلة في كلة القدم . ان يبين ا -1
 ان يذكل المالب انىاع ضلب الكلة .  -2
 ان ي مي المالب ماا ه يستخدم في  كو نىع من انىاع ضلب الكلة .  -3
 ان يشكو المالب تملين ما من مجمىلة من انىاع ضلب الكلة .  -4
 لضلبها .   تانىاع ضلب الكلة من بين لدة حا ان يمي  المالب -5

 

 ( 42-41: 16). الهداف السلوكية مزايا ا
ىاضتحة انها تشج  المؤسسات الت ىيمية لىظ تمبي  مل  تدليس منىلة ىتج ى  اشد نشاماه لتحقيت  اهتدا  التدلس ال -1

 امام  ىالتي يسهو لىي   ياسها لم لفة مد  ما حقق  من المالب منها . 
 مالب ب د ت ىم  المادة . من الانها ميالة ب بالات د يقة لىمالحوة تبين السىى  المتى    -2
متات نتىاع الم ىىانها تج و المالب اكال اممئناناه الظ ت ىم  ىاكال مقدلة لىظ ا  تياد فتي ى تت   نهتا تحتدد لت  اد  ا -3

 التي لىي  ت ىمها ىالمهالات التي لىي  ممالستها . 
دم لمالتب ىتستالينتة التتي تغنتي خبتلات اانها تلشد المدلس في انتقا  ىاستخدام الىسائو الت ىيمية ىاىج  النشام المتبا -4

 في تحقي  ما لسم ل  من اهدا  . 
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ب لىتظ انها تقدم لىمدلس ىالمالب )تغذية لاج ة  اذ ت ل  المدلس بسللة لىظ ما حقق  من اهدا  كما تحتث المالت -5
 الجد لمالحوة مقدال ما حقق  منها . 

 الهدا  المبتغاة . انها تسالد المالب لىظ تقييم تحييى  ال ىمي ىمد  تحقيق  ل -6
 انها يمكن ان تستخدم كم يال لقياس فالىية التدليس .  -7
س ي نتي المتدل فة الحدياة في الت ىتيم حيتثانها ت تبل المالب   المدلس محىل لمىية الت ىيم ىبذل  فهي تنسجم ىالفىس -8

 بنمىم ىبىىل  ا هدا  المنشىدة ل  . 
 بالداد ا سئىة في ضىئها .  انها تسالد المدلس لىظ تقىيم المالب حيث يقىم -9
مكتن ايضتاه انها تج و لمىية تمبي  المنه  الدلاسي د يقة حيث تحدد اهداف  كخمىة اىلظ ام تخمتم متا يحققهتا ىهتذا ي -10

 لتتي ادت التظامن تقىيمها لتحديد مد  نجاحها لدلم ال ىامو التي ادت الظ هذا النجاح ىمد  فشىها في ا التة ال ىامتو 
 فشىها . 

 

 تحليل المحتوى  -2-1-4-2
الب لىتظ يقيد بتالمحتى  التىان الم لفتة المختىفتة ىاشتكالها فتي المتادة الدلاستية التتي تتى ت  تحيتيىها متن جانتب المت

ن مستى  ما ، في ضتى  ا هتدا  الت ىيميتة . ىمحتتى  أي متادة دلاستية يتتأل  متن مىضت ات ، ىكتو مىضتىع منهتا يتتأل  مت
لمتلاد  يتاس حتى  الظ تحديد المىضىلات ، التي يتأل  منهتا محتتى  المتادة الدلاستية اتحىيو الممفلدات اى ج ئيات . ىيلمي 

مان و المالب فيها ، كما يلمي ايضاه الظ تحديد مفلدات اى ج يئات كو مىضىع من تى  المىضىلات بهد  ضيمستى  تحي
ىهتى )الب تد ا ىو بلب تد يتيتو اتيتا ه ىايقتاه ان هتذا اتمايو فقلات ا ختبال لمفلدات المحتى  تماتياله متىا يتاه . ىمتن الىاضتح 

 تحديد ا هدا  السىىكية  .   تمايو ا ختبال  نىاع ىمستىيات التحييو في ضى

 اعداد جدول المواصفات  -2-1-4-3
بنتاة التتي ان جدىو المىايفات يي  ىيحدد المىا نة بين انىاع السىى  ىالمحتى  كما تفلضها ا هدا  السىىكية المت

 نمى  ا ختبال التحييىي . هي م
 ىفيمتتتتتتا يىتتتتتتي تىضتتتتتتيح لكيفيتتتتتتة تيتتتتتتميم  ، ىتقتتتتتتديل ا ى ان ا لتباليتتتتتتة لمىضتتتتتتىلات المحتتتتتتتى  ىمستتتتتتتىيات 

  -ا هدا  في خاليام :

  -تصميم جدول المواصفات : -أ
 يىالاتاني افقت ان هذا الجدىو انائي الب د ، بم نظ ان  يتكىن من ب دين ، ا ىو منهما لأسي ىيماو مستىيات ا هدا  ،

 ىيماو مىضىلات اى جىانب المحتى  . ىينشأ لن تقام  الخمتىم اللأستية التتي تفيتو بتين مىضتىلات المحتتى  ىالخمتىم
المحتى   ا فقية التي تفيو بين مستىيات ا هدا  لدد من الخاليا ي يد اى يقو في ضى  لدد مستىيات ا هدا  ىمىضىلات

 ا  . المحتى  بمستى  م ين من مستىيات ا هدمن مىضىلات لظ التبام مىضىع م ين تشيل ا. ىكو خىية من هذم الخاليا 

  -قدير االوزان االعتبارية لخاليا جدول المواصفات :ت -ب
انتا  ن مىضىلات المحتى  في ضى  اهميت  ، ىالتلكيت  التذي المتي لت  ايقىم المدلس بتقديل نسبة مئىية لكو مىضىع م

 كو مىضىع فتيجو في كو خىية من خاليا جدىو المىايفات المشال اليها النسبة المئىية الم ماة للمىية التدليس ىب د ذل  يس
ديل بتقلمت ىقة كو مستى  من مستىيات ا هدا  في ضى  ا همية الم ماة لهذا المستى  )ىهنا  بد من ا شالة لىظ القلالات ا

لب في تقىيتو  لالات ذاتية يتخذها المدلس بنفس  ، ىيمكن اذا لي ها همية النسبية لمىضىلات المحتى  ىفئات ا هدا  هنا 
ي متتن دلجتتة الذاتيتتة فتتي هتتذم القتتلالات ىج ىهتتا ا تتلب التتظ المىضتتىلية ان يستتت ين ب تتدد متتن المحكمتتين الختتالجيين متتن ذى

ن نستب لبتالة لتذم الىهتا ختياص في المادة الدلاسية التي سيغميها مجاو ا ختبال في تقديل تى  ا همية اى النسب المئىية  
 اى ان التبالية يستفاد منها في ناحيتين : 

 الناحيتتة ا ىلتتظ : تحديتتد لتتدد مفتتلدات المحتتتى  الملتبمتتة باليتتيغ الستتىىكية المخييتتة لكتتو مستتتى  متتن مستتتىيات -
 ا هدا  السىىكية الم لفية . 

 مستتى  متنت المحتتى  فتي كتو الناحية الاانية : تحديد لدد الفقلات التي يجب ان ت متظ لكتو مىضتىع متن مىضتىلا -
 مستىيات ا هدا  السىىكية الم لفية من فقلات ا ختبال ككو . 

تحقت  يىيجدل ا شالة الظ ان الهد  من تقديل ا ى ان ا لتبالية لمىضتىلات المحتتى  ىمستتىيات ا هتدا  هتى ان 
ن متن الىاضتح اب المدلس فتي لمىيتة التتدليس . ىفي ا ختبال نفس التىا ن في ا همية النسبية الم ماة لهذين الب دين من جان

متفاىتتت  متتن الفقتتلات لمىضتت ات المحتتتى  المختىفتتة فتتي كتتو مستتتى  متتن مستتتىيات ا هتتدا  التتداد ذلتت  يتتؤدي التتظ تخيتتيص 
ن الم متاة فتي ا ختبتال ىهتذم ا ى االسىىكية الم لفية ، ىبتذل  يتتم المتا  اى ان تفاضتىية لىمىضتىلات ىمستتىيات ا هتدا  

ايضتاه  %100لمىضتىلات المحتتى  ى  %100لىظ شكو نسب مئىية كمتا ستبقت ا شتالة ، ىيكتىن مجمىلهتا مستاىياه  تكىن
 لمستىيات ا هدا  . 
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ات المحتتى  ىمستتىيىفيما يىي ماتاو يىضتح كيفيتة تيتميم جتدىو المىايتفات ، ىتقتديل ا هميتة النستبية لمىضتىلات 
حية كو مىضتىع متن مىضتىلات المحتتى  فتي كتو مستتى  متن مستتىيات  ا هدا  السىىكية الم لفية في خاليام ، ىحساب

 ا هدا  السىىكية الم لفية من المجمىع الكىي لفقلات اى اسئىة ا ختبال التحيىي : 
كتلة  للب احد مدلسي مادة كلة القدم في احد  الكىيات ان يقيس مستى  تحييو مىبت  في مجالين من مجتا ت متادة

لم لىتظ هما مجاو ب   من المهالات ا ساسية ىمجتاو ب ت  متن التحكتيم ىالتتأ  ان يقتيتل فتي اختبتاالمقللة لىيهم ىالقدم 
 .هتم ىالتمبيت  الاالث الدنيا في المجاو الم لفي في تيني  بىىم ، ىهي مستىيات الم لفة ىالف مستىياتال ياس اهدا  تق  في 

ى لين ،  تتام بتيتتني  هتتذا المحتتتى  فتتي ستتت مىضتتىلات االمتتذكىىفتتي ضتتى  تحىيىتت  المحتتتى  المتتادة المقتتللة فتتي المجتتالين 
  -مجمىلات تماو تجم ات مفلدات هذين المجالين . ىهذم المىضىلات هي :

 ضلب الكلة .  -1
 اخماد الكلة .  -2
 دحلجة الكلة .  -3
 المادة ا ىلظ من القانىن ىهي ميدان الى ب )المى ب  .  -4
 المادة الاانية من القانىن ىهي الكلة .  -5
 الاة من القانىن ىهي لدد الاللبين . المادة الا -6

 ىب د ذل  ، اجل  تيميم جدىو المىايفات لىظ النحى التالي : 
 

 دحرجة الكرة اخماد الكرة ضرب الكرة 
المادة االولى 

 الملعب
المادة الثانية 

 الكرة
المادة الثالثة 
 عدد الالعبين

 المجموع

 18 2 2 6 2 2 4 معرفة 

 38 6 4 8 4 8 8 فهم 

 44 4 4 10 6 10 10 ق تطبي

 100 12 10 24 12 20 22 المجموع 

 
 (1-2جدول رقم )
 

  -ى التالي :ا لتبالية )النسب المئىية  الىالدة في خاليا هذا الجدىو فقد جل  تحديدها لىظ النح لألى انبالنسبة 
هميتة ال اليهتا فتي ضتى  ا ية )النسب المئىية  لكو مىضتىع متن مىضتىلات المحتتى  المشتلابا لتتم تقديل ا ى ان 

 10، 24، 12، 20، 22الجتدىو )النسبية التي الميتت لهتذا المىضتىع فتي لمىيتة التتدليس ، ىكانتت هتذم ا ى ان كمتا يوهتل 
فتي كتو  ية )النسب المئىية  لكتو مىضتىع متن مىضتىلات المحتتى لاتبل  لىظ التلتيب ، ىب د ذل  تم تقديل ا ى ان ا 12،

ن متلهتذا المىضتىع فتي كتو مستتى   لفتة ىالفهتم ىالتمبيت  فتي ضتى  ا هميتة النستبية التتي الميتت مستى  متن مستتىيات الم
ىتظ التتىالي ل  44،  38،  18لىتظ النحتى )مستىيات ا هدا  السىىكية المشال اليها في لمىية التدليس . ىكانت هتذم ا ى ان 

  ىمجمتىع 100الم ماة لمىضىلات المحتى  يساىي )   يالحو ان مجمىع ا ى ان ا لتبالية1-2ىبالنول في هذا الجدىو )
   ايضاه . 100ا ى ان الم ماة لمستىيات ا هدا  السىىكية الذهنية يساىي )

كما يالحو ان كو خىية في  تحتىي لىتظ ى ن التبتالي لىتظ يتىلة نستبية مئىيتة تشتيل التظ حيتة كتو مجمىلتة متن 
، فتنن  )الم لفتة ، الفهتم ، التمبيت   . ىلىتظ ستبيو الماتاوا هتدا  مجمىلات مفلدات المحتى  من كو مستى  متن مستتىيات 

مىلتة في الخىية ا ىلظ من خاليا مجمىلة ضلب الكلة في جدىو المىايتفات يشتيل التظ ان حيتة مفتلدات هتذم المج 4ال دد 
تبتتال ئىة فتتي ا خمتتن المجمتتىع ال تتام لالهتتدا  الستتىىكية التتتي ستتتتلجم التتظ فقتتلات اى استت %4متتن ا هتتدا  الم لفيتتة تستتاىي 

 التحييىي الملاد استخدام  ىهكذا الحاو في بقية الخاليا . 
ة فقتتلة فقتتد جتتل  تحديتتد لتتدد ا ستتئى 50المتتدلس المتتذكىل مكتتىن متتن ىلمتتا كتتان ا ختبتتال التحيتتيىي التتذي استتتخدم  

فتة ، الفهتم ، المخيية لكتو مىضتىع متن مىضتىلات المحتتى  فتي كتو مستتى  متن مستتىيات ا هتدا  المشتال اليهتا )الم ل
لىتظ النحتى  ي ككو في ضى  ا ى ان ا لتبالية الىالدة فتي جتدىو المىايتفاتالتمبي   من فقلات اى اسئىة ا ختبال التحييى

  -التالي :
اختذنا  متن خاليتا جتدىو المىايتفات فتي لتدد فقتلات )استئىة  ا ختبتال فىتىخىيتة ضلب النسبة المئىية الىالدة في كتو  -

الفقتلات  لخىية ا ىلظ كمااو فأننتا نضتلب هتذم النستبة فتي لتدد فقتلات ا ختبتال فنحيتو لىتظ لتددالنسبة الىالدة في ا
 المخيية لهذم الخىية من المجمىع الكىي لفقلات ا ختيال . 
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لمجمتىع لدد الفقلات اى ا سئىة المخيية لمجمىلة ضتلب الكتلة فتي مستتى  الم لفتة متن ا 2=  50×  ـــــــــــــــ

 ا ختبال التحييىي .اى اسئىة الكىي لفقلات 

  -ىيىضح الجدىو التالي تى ي  فقلات ا ختبال التحييىي لىظ خاليا جدىو المىايفات :           
 

 دحرجة الكرة اخماد الكرة ضرب الكرة 
المادة االولى 

 الملعب
المادة الثانية 

 الكرة
المادة الثالثة 
 عدد الالعبين

 المجموع

 9 1 1 3 1 1 2 معرفة

 19 3 2 4 2 4 4 همف

 22 2 2 5 3 5 5 تطبيق

 50 6 5 12 6 10 11 المجموع

 (2-2جدول رقم )
 

 تنظيم المخطط التحليلي  -2-1-4-4
ي  سابقاه . يقىم المدلس بتنويم مخمم تحىيىي يتكتىن   المشال ال1-2في ضى  م ميات جدىو المىايفات جدىو ل م )

محتتى  متن ج يئتات ال  الستىىكية . ىالغايتة متن هتذم الخمتىة هتي لبتم كتو ج يئتة من ب دين هما : ب د المحتى  ىب د ا هتدا
فتي نفتس خانتات هتذا المخمتم مماىتة لمحتتى  م تين ، ى خانتة متن بالييغة السىىكية التي تالئمها ؛ ىبذل  تكتىن محتىيتات كتو

 الى ت تماو اهدافاه تلتبم بهذا المحتى  . 
ي التحىيىت بال ، ىالتي هي لبالة لن تلجمة لمحتىيات الخانات في المخمتمىلىي  ، فأن ا سئىة التي ستىض  في ا خت

 حق  لد  المالب نتيجة لدلاستهم لهذا المحتى  . تستكش  لن مستى  التحييو الذي س
ا تيتل فيت   ىفيما يىي نمىذج متىاض  لمخمم تحىيىي ، تتماو الغاية من  في الما  فكلة لتن كيفيتة التداد هتذا المخمتم . ى تد

  -لكلة :المحتى  ىالييغ السىىكية التي تالئمها في الخانات المت ىقة بضلب االما  اماىة لىظ اللبم بين ج يئات  لىظ
 

 
 ضرب الكرة

درجة 
 الكرة

اخماد 
 الكرة

 الكرة الملعب
عدد 

 الالعبين

 معرفة 
 عدد يان 

 ان يذكر 
 ان يعرف 
 ان يسمي 

 
 انىاع ضلب الكلة بالقدم 
 الهد  من ضلب الكلة 

 ضلب الكلة 
 احىاو ضلب الكلة 

     

 فهم 
 ان يعلل 

 ان يفسر 
 ان يشرح 

 
  اتقان ضلب الكلة بالقدم م نام لدم اتقان الى بة ملد

 ضلب الكلة بالقدم من اهم المهالات 
 مليقة ضلب الكلة بالج   الداخىي من القدم 

     

 التطبيق 
 ان يعطي 

 ان يعرض 
 ان يبين 

 
 كلة بمختى  انىال ماا ه لحا ت ضلب ال

 تملين في  ضلب الكلة بالج   الخالجي من القدم 
 فائدة كو نىع من انىاع ضلب الكلة 

     

 
 (3-2جدول رقم )

  هوموضوعيتار تحديد شكل االختي -2-1-4-5
 ، ىفيماائ  ىيقيد بذل  تحديد نىع فقلات )اسئىة   ا ختبال ىلددها ىييالتها ، ىبيان مليقة تيحيحها ىتسجيو النت 

 يىي تىضيح ألسس تحديد نىلية الفقلات التي ستستخدم في ا ختبال ىتقديل لددها :
 أسس تحديد نىلية الفقلات التي تستخدم في ا ختبال : -أ
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لفئة تين ، تضم امن الم ىىم ان الفقلات المستخدمة في ا ختبالات التحييىية في المؤسسة الت ىيمية تق  في فئتين لئيسي
ا جابتة   سئىة  ييلةاا نىاع التي تتمىب من المالب ان يجيب لىيها بنفس  كاألسئىة المقالية ، ىتضم الفئة الاانية ا ىلظ منها 

ال بتختتكتىن مىضتىلة متن جانتب ىاضت  ا  ، ىاسئىة التكميو التي تتمىب من المالب ان يختتال ا جابتة متن بتين لتدة اجابتات
حاو أ كما هى اللات اختيالات المقابىة اى الم اىجة اى يقىم بىض  اشالة يح اى خمكفقلات اختيالات ا ختبال من مت دد اى فق

 في اختيالات اليىاب ىالخمأ .
 متن ملالتاة ىلغل  ضبم اختيال المدلس لنىع الفقلات التي تتناسب اكال من ليلها لقياس ا هدا  التي  ام بتحديدها  بد 

 او ىالتي من ابل ها مايىي :ل دد من ا سس ىالقىالد المت ىقة بهذا المج
 الهد  الملاد  ياس  :  .1

اهدافاه تتمىب تتذكل  قيسفي ا ختيال فأذا الاد المدلس ييتحكم الهد  الملاد  ياس  في نىلية الفقلات الملاد استخدامها  
 ي المناستبةلخمأ هتم ىىمات تقليلية ، اى التميي  بين الا  ىحقائ  اى الت ل  لىظ يحة لال ة سببية فأن اسئىة اليىاب ىا
الفهتم  لاد ان يقتيسىاذا الاد ان يقيس حقائ  م ىىمات متلابمة في ى ت  ييل نسبياه فأن اسئىة المقابىة هي المناستبة امتا اذا ا

ابتة ن يكتتب ا جىلمىيات الت ىم الملكبة فأن اختيالات ا ختبال من مت دد هي المناسبة ىكذل  اذا الاد المدلس متن المالتب ا
ن لاد ال كتس فتأاى استئىة ذات اجابتات  يتيلة اى استئىة تكميتو امتا اذا ا مقاليت د اختيالها فيمكن  ان يستخدم اسئىة ىليس مجل

 اسئىة ا ختيال من مت دد ىاسئىة اليىاب ىالخمأ هي المناسبة .
 مبي ة المحتى  الملاد  ياس  : .2

 متادة  مالئمتة لمحتتى  تكتىن اكاتل   ا شتكاويمكن استخدام جميت  اشتكاو ا ستئىة فتي أي متادة دلاستية ا  ان ب ت  تىت
 م ينة من الب   ا خل .

 مهالة المدلس في كتابة ا نىاع المختىفة من الفقلات . .3
 مستى  الد ة في الت بيل لن ىا   التحييو . .4

يج ىهتا  ممتا ،ان د  ت الابات ألسئىة اليىاب ىالخمأ تكىن منخفضة ىاستجابة المىبة لها  د  ت بل لن حقيقة ادائ  
هتد فنتي فتي مت تدد اى ا ستئىة المقاليتة ىالتتي يبتذو جفتي استئىة ا ختبتال الابتات ىاليتد  ليل ياد ة ، فتي حتين ان د  ت 

 الدادها هي ا فضو بكايل من اسئىة اليىاب ىالخمأ .
 الى ت المخيص لتحضيلها . .5
 ختيال : ات )ا سئىة   التي يتأل  منها اتقديل لدد الفقل -ب

دلتياله اى  ال بأنها مى   يتضمن لينة من سىى  مت ىم يتمىب من الممتحن القيتام بتأدا  مناستب يكتىنبا ختت ل  فقلة 
 مؤشلاه لىظ ت ىم  نىلاه من السىى  . 

  لىتظ اه لىظ ذل  لىظ ان  مجمىلة مختالة من المىا   تماو لينات متن انتىاع الستىى  ، ت تل ىي ل  ا ختيال بنا
 لسىى  .قىم بأدالات م ينة يمكن التبالها دلياله ىمؤشلاه لىظ ت ىم  اى اكتساب  لألنىاع االممتحن ىتمىب الية ان ي

ن اىحتظ ي كس ا ختبال جىانب التلكي  ىا هدا  في التتدليس بكتو د تة ىيتد  فأنت  يتىجتب لىتظ ىاضت  ا ختبتال 
و  تلالاه حتى يتها كما يتىجب لىيت  ان يتختذينتقي ىبكو لناية لينة من الفقلات تماو بيد  منمقة السىى  التي يس ظ الظ تقى

 يتأل  منها ا ختبال ىالذي ي د ضلىلياه لتحقي  هذم الغاية .سلدد الفقلات التي 
 ىفيما يىي ابل  ال ىامو المؤالة في تحديد لدد فقلات ا ختبال : 
 ال من المتاح لألمتحان  .1

ح لهذم ل من المتالاه ألن اوفأن لدد الفقلات يكىن مىياله ن يفي ا متحانات نهاية الفيو الدلاسي اى نهاية ال ام الدلاس
 ا متحانات يكىن مىياله ىي    ذل  ألتساع مجا ت المحتى  ىا هدا  التي سيغميها ا ختبال .

لة ايتلفقتلات الكاهذم النقمة من حيث لتدد ع لهذم الفقلة اذ لدم ا لتبال ىمن خالو نتائ  البحث نالحو افتقال ا سئىة المىضى
 ي لىمىبة . قىلتحييو الم لفي اى الذهني اى البسبب اتساع مجا ت المحتى  ىا هدا  من شأن  ان يقىو من ا

 لمل المالب ىمستىام الت ىيمي :  .2
ختبتال التذي ف دد الفقلات في ا ختبال الذي ي متظ لمىبتة الملحىتة التدنيا ينبغتي ان يكتىن ا تو متن لتدد الفقتلات فتي ا 

 حىة الت ىيمية ا لىظ اذا كان الى ت المخيص لألختبالين ىاحداه .ي مظ لمىبة المل
ا لاحو الدنيات لىمىمن خالو نتائ  البحث نالحو لدم ملالاة هذم الفقلة فنالحو في كايل من ا حيان تساىي لدد الفقل

 .اى الذهني  تحييىي الم لفيناه تيو الظ نفس المستى  ىهذا ما يؤدي بالتالي الظ لدم ا لتفاع بالمستى  الىال ىيا ىاحيا
 نىع ال مىيات ال قىية التي يهد  ا ختبال الظ  ياسها : .3

بما ان مستىيات المجاو الم لفي اى الذهني مت دد ىمتدلجة من البسيم الظ الم قد ىمن المىمىس الظ المجلد ىمن السهو الظ 
  فال بد من ان تكتىن فقتلات  قىيمالت –التلكيب –و التحىي –التمبي   –الفهم  –الملكب ىهي تشمو ستة مستىيات ) الم لفة 

ا ختبال الذي يتمىب استدلا  الم لفة من ان تكىن كايلة ىذل   تساع لتدد الم ىىمتات ىلتدم تستىيم أي ضتغم لىتظ الجهتد 
ىتظ متتن اى مستتىيات ال  تمبيت  الم لفتت  ال قىتي فتي ماتو هتتذا المستتى  متن ا ختبتتال امتا اذا كانتت ا ختبتالات تتمىتتب فقلاتت
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مستىيات السىى  الم لفي الذهني اى ال قىي فأن لدد ا سئىة يكىن ا و ألنهتا تحتتاج التظ جهتد ذهنتي لتالي لألجابتة لىتظ هتذا 
 النىع من ا ختبال .

 تيال لىظ ىلما كانت هذم المستىيات ملتبة بحيث   يمكن وهىل المتسى  ا لىظ ا  بوهىل المتسى  ا دنظ فأن ا 
و المتدلس يا في ا ختبالات ي ني لدم اى اهماو التمتىل فتي مستتى  التحيتيو الم لفتي التذهني لىمالتب متن  بتالمستىيات الدن

مستتى  بىلىي  فالبتد لىمتدلس متن ج تو ا ختبتال شتاماله لجميت  مستتىيات ال مىيتات ال قىيتة ىبيتىلة متىا نتة  جتو النهتى  
 التحييو الم لفي لىمالب . 

 ا ختبال . نىع الفقلات المستخدمة في 4
 . مستى  القدلة لند المالب 5
 . مقدال ما تتمىب  الفقلة من حسابات اى م الجات كمية 6

 ج. تقديل المستى  المناسب لي ىبة الفقلات 
دة منت  فتي نولاه  ن الغل  ا ساسي  ختبال التحييو هى التفلي  بين مستىيات التحييو  فلاد المجمىلة ىا ستفا

  لتبحيتث يتستنظ  ال تى ي اه مناستباه لى المتاتبالمدلس ان يلالي بأن ي مي  ا ختيبهم فأن ذل  يتمىب من تلتيب المىبة اى تش 
 التفليتت  بتتين ذىي التحيتتيو الملتفتت  ىذىي التحيتتيو المتىستتم ىذىي التحيتتيو المتتتدني . ىيتلتتتب لىتتظ ذلتت  ضتتلىلة خىتتى

هم لفقلة   تساااى اجابات الجمي  لىيها خمأ ،  ن ماو هذم ا ختبال من أي فقلة يمكن ان تكىن اجابات الجمي  لىيها يحيحة 
  هدا  . ي  بين المىبة فيما يت ى  بمستىياتهم التحييىية . ىمن ا همية ان تكىن الفقلات شامىة لىمحتى  ىايفي التم

 
 

 كتابة فقرات االختبار  -2-1-4-6
ة ، ىلىتظ خانات المخمتم التحىيىتي التظ فقتلات اى استئىب د تحديد نىع فقلات ا ختبال يقىم المدلس بتلجمة محتىيات 

د فقتلات اى المدلس ان يلالي الد ة في مماب  الفقلات م  انتىاع الستىى  المختىفتة التىالدة فتي خانتات هتذا المخمتم . امتا لتد
  1ىو ل تم )جتد  في ضى  النسب المئىية الىلادة فتي جتدىو المىايتفات ، 2-2اسئىة ا ختبال فقد تم تحديدها في جدىو ل م )

،  و المىايفاتىب د ان يتم بنا  جمي  الفقلات يقىم المدلس بتد يقها بشكو نهائي في مجمىلات مناولة لاللداد في خاليا جدى
ي  يقتىم المتدلس   ، حتظ يتأكد من ان ا ختبال يتال م م  م ميات هذا الجدىو ىب د ا نتهتا  متن لمىيتة التتد 2-2جدىو ل م )

 ختبال م  ملالاة تلتيبها لشىائياه . بتجمي  فقلات ا 
 
 

 طرح االسئلة  -2-1-5
 لقتلن الختامسان استخدام ا سئىة  ديم  دم ا نسان ،  ن ا سئىة تماو اساس مليقة التدليس التي مىلها سقلام فتي ا

ة فتي تنميتة ىستيىة ف التالميالدي ىايبح كو مدلس يستخدمها في الى ت الحالي ىان ا سئىة تؤدي ىويفة كبيلة كمتا انهتا تماتو 
التتدليس  تخدمة اانتا استقاللية المالب في الت ىم الذي ي د احد ا تجاهات الحدياة في التلبية ، فضاله لن ذل  فتأن ا ستئىة المست

بتات المتالب تؤال لىظ نحى مباشل في مهالات التفكيل ى د ىجد ان هنا  لال ة  ىية بين مستىيات التفكيل التتي توهتل فتي اجا
ل م متن نتىع تتذكاسئىة المدلس ىبين انىاع ا سئىة التي يىجهها المدلس ، كما ىجد ايضاه ان المدلسين الذين تكىن استئىتهلىظ 

-190: 4. )الحقائ  )أي من المستى  ا ىو من مستتىيات تيتني  بىتىم  فمتن ليتل المتى ت  ان يفكتل المتالب تفكيتلاه ابتكاليتاه 
191   
  196:4جب اتبالها لضمان نجاح المدلس في هذا المجاو ىهي )ا تبل  ب   ا لشادات التي ينىه

 ضلىلة التبام ا سئىة بمىضىع التدليس .  .1
 ينبغي ان تكىن ا سئىة ىاضحة لغىياه .  .2
 ينبغي ان تكىن ا سئىة مختية بأجابة ىاحد محددة.  .3
 كىمة ىاحدة. ا بت اد بقدل ا مكان لن ييالة ا سئىة التي يكىن الجىاب لىيها بن م اى   اى  .4
ا  تحديتتد نتتىع ا ستتئىة لىتتظ استتاس الم ىىمتتات ىالخبتتلات المتتتىفلة لتتد  المتتالب ىمتتا ىيتتىىا اليتت  فتتي تحقيتت  ا هتتد .5

ب امتىكتىا الممىىبة ف ىظ سبيو المااو اذا كتان الستؤاو فتي مستتى  التقيتيم فتالممىىب متن المتدلس ان يتأكتد بتأن المتال
 لة لىتتتتظ التتتتتذكل اى التحىيتتتتو ىالتلكيتتتتب ليستتتتتمي ىا ب دئتتتتذ لىتتتتظ  تتتتدلات فتتتتي المستتتتتىيات الستتتتابقة لىتقيتتتتيم كالقتتتتد

 القيام بالتقييم ىايدال ا حكام . 
 ان يكىن الى ت كافي لالجابة لىظ ا سئىة المملىحة.  .6

ىمن خالو ما تقدم ىلىظ ضى  ا ستس التتي تىضت  لىيهتا استئىة ا متحانتات يكتىن هنتا  تمتىل مستتمل فتي شخيتية 
م ينة )مخيية  بيىلة دائمة ىيش ل باللاحة لىظ ادا  تدليس  في هذم المادة ىبالتالي ي تىد النفت  المدلس الذي يدلس مادة 

لىظ المالب الذين هم  ادة المستقبو ىالمدلسين الجدد ، في حين يكىن المدلس الذي يدلس متىاد مختىفتة فتي كتو لتام دلاستي 
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المادة  نها جديدة لىي  ىيحتاج الظ ى ت كايل لكي يفهتم خفايتا جهداه ىليل متمكن جداه ى  يش ل بتمىل في تدليس ميكىن  فأن 
 ل هذا سىباه لىظ المالب. الىمىاد التي يدلسها فبالتالي يؤ ىمالبسات المىاضي 

 

 الدراسات المشابهة  -2-2
ىحو ا لتلقد تناىو ب   الباحاين مىضىع تحىيو ا سئىة في دلاساتهم ىابحااهم ىمن خالو امالع الباحث لىظ م ومهت

 ات. ان هذم الدلاسات  د اوهلت اهمية كبيلة لنىلية ا سئىة المقدمة لىمىبة ، ىفيما يأتي مىخص لب   هذم الدلاس
 

 (142:  5دراسة ابراهيم تيسر رمضان ) -2-2-1
د  هتاجل  ابلاهيم تيسل دلاسة ب نىان )دالستة احيتائية كميتة ىكيفيتة لالستئىة التتي يضت ها المدلستىن  حيتث كتان 

امن الض   سة هى تشخيص ىا   ا سئىة التي يض ها المدلسىن ىتحديد مىامن القىة فيها من اجو ا ستملال لىيها ىمىالدلا
دلاسة مىت لينة الشفيها من اجو ا ستفادة منها مستقباله ىالس ي ل الجها ىتم اجلا  الدلاسة في لمان في الممىكة ا لنية حيث 

 ئىة لىمحتتى  يال المستخدم في الدلاسة تيني  بىىم لىمجاو الم لفي من حيث شمىو ا س  ىل ة اسئىة امتحانية ىكان الم72)
ل ي همتتا التتتذكىالتنتتىع فتتي ا ستتئىة امتتا النتتتائ  فبينتتت بتتأن استتئىة ا متحانتتات تضتتمنت مستتتىيات التقتتىيم التتدنيا لىمجتتاو الم لفتت

 ىا ستي اب . 
 

 ( 315: 7) . (1985راسة التوم )د -2-21
 جتاو الم لفتيالظ تقىيم اسئىة امتحانات الدلاسة ا لدادية لم لفة متد  تحقت  ا هتدا  التلبىيتة فتي الم هدفت الدلاسة

كتو ىحتدة للتيني  بىىم ى د اجليت الدلاسة في سىمة لمان ، ىكان م يال الدلاسة يد  المحتى  ىذل  بأيجاد لتدد ا ستئىة 
 لفيتتة استتئىة ا متحانتتات لتتم تكتتن متفقتتة متت  نستتب ا هتتدا  المدلاستتية ، ىاىضتتحت النتتتائ  متتن هتتذم الدلاستتة بتتأن م وتتم نستتب 

  ح في ييالة ا سئىة لم وم اسئىة ا متحانات ىتىا ن بين ا سئىة المىضىلية ىالمقالية .ىالمتى  ة ىلىحو ىض
ل  تاييمىلىظ هذا ا ساس فهنا  لدة دالسات سابقة هدفت الظ تحىيو اى تقتىيم ا ستئىة فتي ضتى  م تاييل م ينتة ىهتي 

 ستتخدام لىتظاختىفت لن الم يال المستخدم لىتحىيتو فتي الدلاستة الحاليتة بألتمادهتا تيتني  جتاه  لىقتدلات اى التمادهتا فتي ا 
ستات متا فتي الدلاكالتفكيل النا د اى بأستخدام نمىذج )كىفىلد  لمقالنة اسئىة المدلس ، ا  ان ب   هذم الدلاسات ا تلبتت منت  

لتذي ىل النوتلي لهتذا البحتث ايتمشتكىة البحتث المملىحتة ىت مت  الت في نول الباحتث تتدلم تاالمذكىلة ، ىهذا ي مي مؤشل
 التمد لىي  في تحىيو ا سئىة ىف  تيني  بىىم لىمجاو الم لفي الذهني. 

 

 الميدانية  وإجراءاته. منهج البحث 3
 ث : منهج البح -3-1

ىتظ ستيل لستمة مائفتة متن القىالتد ال امتة التتي نهتيمن الملي  المؤدي لىكش  لن الحقيقة فتي ال ىتىم بىا" المنه  هى 
  5:8) " . ال قو ىتحدد لمىيات  حتظ ييو الظ نتيجة م ىىمة

 ىلهذا است مو الباحث المنه  الىيفي با سىىب المسحي التحىيىي لمال مت  في تحقي  هد  البحث. 
 

 البحث :  ادوات -3-2
يانتتات تمي  بهتتا الباحتتث حتتو مشتتكىت  مهمتتا كانتتت تىتت  ا دىات ، بادىات البحتتث ))ىهتتي الىستتيىة اى المليقتتة التتتي يستت

  71: 2ىلينات ىاجه ة  . )
 

 مجتمع وعينة البحث  3-2-1
ة ل تاب الفل يتيتكىن مجتم  البحتث متن استاتذة كىيتة التلبيتة اللياضتية لجام تة القادستية بأ ستامها التاالث )النوليتة ىا 

لتاليتة الستي المتىاد نسخ اسئىة المدلسين لىدىل ا ىو ىلكافة الملاحو ا لب  لدا مد ىا ل اب الفلدية  . اما لينة البحث فكانت
بىغ  ل تخييية حيثحقى  ا نسان  في الملحىة ا ىلظ لكىن هذم المىاد ليى)الىغة ال لبية ، ىالىغة ا نكىي ية ، ىالحاسبات ، 

 من تدليسي الكىية .  يلب   لب ين تدليس  نسخ   لب ين مادة مى لة لىظ الملاحو ا 40لدد نسخ ا سئىة )
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 دوات المستعملة في التجربة الميدانية : االجهزة واال -3-2-2
 الميادل ىالملاج   -
   1) استمالة تحىيو ا سئىة -
 
 

 طوات تنفيذ البحث : خ -3-3
 استمارة التحليل  -3-3-1

يات و ا ستئىة حستب تيتني  بىتىم اذ تضتمنت ستتة مستتىلغل  تحقي  اهدا  البحث  ام الباحث بألداد استمالة تحىي
 ىكانت مليقة التحىيو بالشكو التالي : 

   هتي ىو )الم لفة  اى )التذكل  : ىمن ا ف او الستىىكية ا دائيتة لالبتة ا ستت ماو التتي تتدو لىتظ هتذا المستتىالمستى  ا  -1
  ،يدلج ، ي نىن  ، ي ين* ، ، ي دد ، يذكل ، امىي ، يختال* ، يكتب ، يىلد)ي ل                                                     

 يسمي ، يي  ، يستخلج ، يقابو ، السم                                                      
       هتتذا المستتتى  هتتي  لستتىىكية ا دائيتتة لالبتتة ا ستتت ماو التتتي تتتدو لىتتظامتتن ا ف تتاو ىا ستتتي اب  : االمستتتى  الاتتاني )الفهتتم  -2

 ، ي مم ، يفسل* ، يحىو  )ي ىو ، يشلح ، تكىم* ، يستىلب ، ي يد كتابة ، يختيل*                                                 
 ، يمي * .                                                   

  ة ا دائيتتة لالبتتة ا ستتت ماو التتتي تتتدو لىتتظ هتتذا المستتتى  هتتي )يحستتب ، لستتىىكيامتتن ا ف تتاو المستتتى  الاالتتث )التمبيتت   :  -3
 ،  يبتين ، يقتلن ي ل  ، يكش  ، ي تدو ، يهيتئ ، يحتو ، يمبت  ، يستت مو ، ي متي ، ينتت  ،                                     

  كيفية اللسم ، يبلهن ، يستخدم ، يستخلج                                      
  ،ابتت  )التحىيتتو  : ىمتتن ا ف تتاو الستتىىكية ا دائيتتة لالبتتة ا ستتت ماو التتتي تتتدو لىتتظ هتتذا المستتتى  هتتي )يفتتتت المستتتى  الل -4

 فيتتو ، يىضتتح ، ييفتتل  ، يميتت * ، ي تتين* ، يستتتدو ، يشتتيل ، يختيتتل* ، يختتتال* ، يقتتلن ،                                      
 يتكىم* ، يحدد ، يقالن*                                      

  ،امس )التلكيب  : ىمن ا ف او السىىكية ا دائيتة لالبتة ا ستت ماو التتي تتدو لىتظ هتذا المستتى  هتي )يلتتب المستى  الخ -5
 د بنا  ، يختلع ، يم ، ي ييلكب ، يؤل  ، يض  في فئات ، يتنبأ ، يتى   ، يبتكل ، ي يد تنو                                        

 يىلد ، ي دو ، يخمم ، ي يد تلتيب ، يجم                                           
 لن* ادس )التقىيم  : ىمن ا ف او الستىىكية ا دائيتة لالبتة ا ستت ماو التتي تتدو لىتظ هتذا المستتى  هتي : )يقتاالمستى  الس -6

 و ، يختيل* ، ينا    م ، يستخىص ، ينقد ، يمي * ، يدلم ي    ، يفسل* ، يقيم ، يفض، يقى                                     
 

تم جم  لدد يفب د ا مالع لىظ السؤاو يتم تحدي الف و السىىكي ىمن ام يبىب الف و تحت المستى  الذي يماى  ىمن ام 

م ىب تدها يتت يلم لفتي التذهنتىيات بىتىم لىمجتاو انسبتها في كو مستى  من مست ظا ف او السىىكية التي تماو لدد ا سئىة ىت م

ىف تتو ل ظ  المتتادة لىمتتاه ان نستتبة التتتي ت متتالت تتل  اى تحديتتد اى ايتتدال الحكتتم لىتتظ مستتتى  تحيتتيو المالتتب الم لفتتي فتتي تىتت

 . متحانالسىىكي تكىن من  يمة الدلجة الم ماة لىسؤاو الذي في  الف و السىىكي بالقياس الظ الدلجة الكىية لدلجة ا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1  ( . 1راجع ملحق رقم ) (
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 * جدول يوضح االفعال السلوكية ثنائية المستوى
(3-1  

 

الفعل 
 السلوكي

 المستوى الذي يدل عليه مفهوم الفعل السلوكي

 يعين

ي فيالتها ين مثبان يعين مصطلح او حقيقة او اسلوب او طريقة او مفهوم او مبدأ او قانون من 
 السؤال

 االول)التذكر(

 يف معينة ميزة جزاء المادة او مرحلة من مراحل االداء موقع من مواقع ذاتان يعين جزء من ا
 المادة 

 تحليل(الالرابع )

 يختار 

التي  ثيالتهامبين  مصطلح او حقيقة او اسلوب او طريقة او مفهوم او مبدأ او قانون من ختاران ي
 تناسب المطلب 

 االول)التذكر(

ة او ت خبرلة من مراحل االداء موقع من مواقع ذاجزء من اجزاء المادة او مرح ختاران ي
 مواصفات يتم على اساسها شيء ما

 الرابع )تحليل(

 يميز 

عينة ظواهر ملسوسة الخاصة او ذكر امثلة مح تهاذا كان التميز من ناحية التعبير عن المادة بلغ
 اعطاء مسببات لظاهرة من الظواهر

 الثاني )الفهم( 

و اخلية ادية او حيث بيان االفضل أي اصدار حاسم في ضوء معايير خارجاذا كان هذا التميز من 
 بيان صالحية االشياء في ضوء معيار معيت

 السادس )التقويم(

 يفسر

عطاء امعينة  ظواهرلالخاصة او ذكر امثلة محسوسة  تهمن التعبير عن المادة بلغ فسيراذا كان الت
 مسببات لظاهرة من الظواهر

 الثاني )الفهم( 

او  داخلية ية اوم في ضوء معايير خارجكمن حيث بيان االفضل أي اصدار ح فسيراذا كان هذا الت
 نصالحية االشياء في ضوء معيار معيبيان 

 السادس )التقويم(

 تكلم

مات في لمعلوالخاصة وتوظيف المعارف وا تهاذا كان التكلم هذا هو التعبير عن المادة بلغ
 استعماالت مناسبة

 لفهم( الثاني )ا

و يء ما اشمواقع  او مراحل االداء اواو مراحل المادة اذا كان التكلم يعبر عن اجزاء المادة 
 العالقات أي االرتباطات والتفاعالت بين الحقائق والمبادئ

 الرابع )التحليل(

 يقارن 

أي  اتلعالقاو ا اذا كانت المقارنة تعبر عن اجزاء المادة او وظائف المادة او مواقع المادة
 االرتباطات والتفاعالت بين الحقائق والمبادئ

 الرابع )التحليل(

اخلية دة او اذا كانت المقارنة  من حيث بيان االفضل أي اصدار حكم في ضوء معايير خارجي
 للظاهرة او صالحية اشياء في ضوء معيار معين

 السادس )التقويم(

 يختصر

 الثاني )فهم(  ختصرة ة الماصة مع االحتفاظ بالمضمون للماداذا كان االختصار يعبر عن المادة بلغة الخ
ي القات أو العااذا كان االختصار يعبر عن اجزاء المادة او مراحل المادة او مواقع المادة 
 االرتباطات االساسية او الرئيسية وحذف غير الظروري 

 الرابع )التحليل( 

 السادس )التقويم(  ة ات معينبيان ضوء معايير محددة وواضحة او اذا كان االختصار يعبر عن اصدار حكم نهائي في

 ارسم 

ن ر عدد مر اكباذا كان الرسم يعبر عن حقيقة بدون االهتمام الى مقياس رسم او تدقيق مع ذك
 المعلومات والحقائق البسيطة 

 االول)التذكر(

و فاهيم اماو  اعد او طرقاذا كان الرسم يعبر عن المستوى العملي المحسوس من خالل تطبيق قو
 مبادئ كاالهتمام بمقياس الرسم وتطبيق لطريقة فيثاغورس وغيرها

 الثالث )التطبيق( 
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  صدق استمارة التحليل -3-3-2
ان المستىيات التي تضمنتها ا ستمالة شمىت تيني  بىتىم لالهتدا  الستىىكية لىمجتاو الم لفتي ا دالاكتي )التذهني اى 

متن ذىي ا ختيتاص لىتأكتد   1)خاية لهذم ا ستمالة لىظ الخبتلا تلتبم بمىضىع البحث ى د للضت الفقلات ال ال قىي  التي
من يد  ا ستمالة ى د اخذ الباحث مالحوات الخبلا  بنول ا لتبال ىيتممت ا ستتمالة بشتكىها النهتائي ىبتذل  تتم تحيتيو 

ات ا ختبال ىمحتىيات  ىا ختبال الياد  منمقياه هى ا ختبال التذي فاليد  بهذا المفهىم يتناىو دلاسة مفلد" يد  المحتى  
   . 29:  10)" .  يماو تماياله سىيماه الميادين الملاد دلاستها

 

 مارة التحليل موضوعية است -3-3-3
  ى تتتد تحقتتت  14: 10).  "  لدم اختال  المقدلين في الحكم لىظ شي  ما اى لىظ مىضىع م ين" المىضىلية هي 

ستجيو جميت    ب د اجلا  تحىيو  لب  نسخ من اسئىة ا متحانات لىدىل ا ىو بحيث شمو التحىيو نستخ  لكتو ملحىتة ىب تد تذل
بىية ، نفسية ىالتلالمتغيلات  يد الدلاسة من خالو استمالة التحىيو من لدن مختيين في مجاو التقىيم ىالقياس في  سم ال ىىم ال

ىهتذا متا يؤكتد    ىهى التبام لالي جداه 0.99م البسيم بين التحىيىين ، ىوهل مقدالم يساىي )ىب دها تم احتساب م امو ا لتبا
 مىضىلية استمالة التحىيو. 

 

 ة التحليل ثبات استمار -3-3-4
 في الىا   ان استمالة التحىيو ىمليقة التحىيو التي لىظ ضتىئها يتتم ادالج البيانتات فتي استتمالة التحىيتو فتي اابتتة ى 

ها البينات هي ايضاه اابتة كىنها لبالة لن اسئىة مكتىبة في ىل ة ىالابات يقيد ب  هى دلجتة نمكما ان ال ينة التي تؤخذ تتغيل 
  ىلىيت  فتأن ابتات النتيجتة 68:  13ة أي ان  ذى  يمة اابتة خالو التكلال ىا لتادة )جالاقة ىذل   ن ا ختبال   يتغيل في النتي

تحىيتو لمليقتة *ة التحىيو ت تمد التماداه كىياه لىظ مستى  ى ابىية ىامكانيتة ىفهتم الشتخص القتائم بتاوالتي توهل من خالو استمال
التحىيو التتي تحكتم القتائم ب مىيتة التحىيتو بضتلىلة اتبتاع الت ىيمتات فتي تبىيتب ا ف تاو ضتمن المستتىيات التاب تة لهتا ، كمتا ان 

 ية التي تؤهى  في القيام بهذا ال مو فتكىن محيىة ذل  ابات النتيجة . مىالشخص القائم ب مىية التحىيو هى من ذىي الخبلة ال 
 

 الوسائل االحصائية  -3-3-5
   person               (18  :214. م امو ا لتبام البسيم )1
   67:  15)       . النسبة المئىية 2
 

  -عرض النتائج ومناقشتها : -4
  -عرض النتائج : 4-1

دلستين دا  البحتث ىفلضتيات  ىالتىيتو التظ اليتىلة الىا  يتة لنتتائ  البحتث ىب تد تحىيتو استئىة الممن اجو تحقي  اه
  -لىبيانات الخام تىيو الباحث الظ ما يىي :  حيائيةاالم الجات لىملاحو ا لب ة ىاجلا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1  والتربوية .  قسم العلوم النفسية –كلية التربية  –جامعة القادسية  –استاذ مساعد  –كاظم جبر  (
 قسم العلوم النفسية والتربوية .  –كلية التربية  –جامعة القادسية  –استاذ مساعد  –هادي كطفان  -
 قسم العلوم النفسية والتربوي . –كلية التربية  –جامعة القادسية  –استاذ مساعد  –جبار رشك  -
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 (1-4جدول رقم )

 للمواد التخصيصيةعريف االدراكي )الذهني او العقلي( السلوكية وفق تصنيف بلوم للمجال امل األهدافيبني نسبة مستويات 
 للمرحلة االوىل

 
 المجموع التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم المعرفة اسم المادة ت

 كلة القدم .1
 5 - - - 1 - 4 لدد ا سئىة

 %100 - - - %20 - %80 النسبة المئىية

 السباحة .2
 5 - - 2 - 1 2 لدد ا سئىة

 %100 - - %40 - %20 %40 سبة المئىيةالن

 الكشافة .3
 5 - - - 1 1 3 لدد ا سئىة

 %100 - - - %20 %20 %60 النسبة المئىية

4. 
ساحة 
 ىميدان

 4 - - 0.5 - - 3.5 لدد ا سئىة

 %100 - - %10 - - %90 النسبة المئىية

 كلة السىة .5
 5 - 1 - - - 4 لدد ا سئىة

 %100 - %20 - - - %80 النسبة المئىية

6. 
فىسفة تاليخ 
 التلبية البدنية

 6 - - 0.5 - 1.5 4 لدد ا سئىة

 %100 - - %8 - %25 %67 النسبة المئىية

 التشليح .7
 6   1.5 1.5  3 لدد ا سئىة

 %100   %25 %25  %50 النسبة المئىية

8. E 
 لدد ا سئىة

 مت تركها لكونها دروس مساعدة  

 بة المئىيةالنس

9. 
حقى  
 ا نسان

 لدد ا سئىة

 النسبة المئىية

 ال لبية .10
 لدد ا سئىة

 النسبة المئىية

 حاسبات .11
 لدد ا سئىة

 النسبة المئىية

12. 
مجموع 

تحصيل الطالب 
 في المرحلة

 3.6 يفل 1 4.5 3.5 3.5 23.5 لدد ا سئىة

 %100 يفل% %2.75 %12.5 %9.75 %9.75 %65.25 النسبة المئىية

 
 

ىنسب مستىيات ا هدا  السىىكية ىف  بىىم لىمجاو الم لفي ىهي )الم لفة ، الفهم    يتبين  يم1-4من خالو الجدىو )

يم  ستادس )التقتى، التمبي  ، التحىيو ، التلكيب ، التقىيم  اذ تلاىحت القيم ىالنسب بين ا و  يمتة ىهتي )يتفل  فتي المستتى  ال

قتدم ىكتلة ي كتلة الدتلمتا  فتي المستتى  ا ىو )الم لفتة  %80  اسئىة بنسبة )4المىاد التخيييية ، ىالىظ  يمة هي ) لجمي 

ذب النستب ستئىة بتين المستتىيات لجميت  المتىاد حيتث نالحتو ىبيتىلة جىيتة تذبتبين الجدىو لدم تىا ن في نستبة ا السىة كما ي

 ل . ىا تيالها لىظ ب   المستىيات دىن الب   ا خ
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 (2-4جدول رقم )
 يبني نسبة مستويات االهداف السلوكية وفق تصنيف بلوم للمجال املعريف االدراكي )الذهني العقلي( للمواد 

 التخصصية للمرحلة الثانية
 

 المجموع التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم المعرفة اسم المادة ت

 البايىميكاني  .1
 6   1 2.5 0.5 2 لدد ا سئىة

 %100   %16.5 %42 %8 %33.5 النسبة المئىية

 ا ل اب الميغلة .2
 4     1 3 لدد ا سئىة

 %100     %25 %75 النسبة المئىية

 المالكمة .3
 5    0.5 2.5 2 لدد ا سئىة

 %100    %10 %50 %40 النسبة المئىية

 الجمناست  لجاو .4
 5 1  0.5 0.75 0.75 2 لدد ا سئىة

 %100 %20  %10 %15 %15 %40 النسبة المئىية

 كلة اليد .5
 5   0.5 1 0.5 3 لدد ا سئىة

 %100   %10 %20 %10 %60 النسبة المئىية

 كلة السىة .6
 4 1 0.25  1.25 1 0.5 لدد ا سئىة

 %100 .%2 %6.25  %31.25 %25 %12.5 النسبة المئىية

 التدليب اللياضي .7
 5    1.5 0.5 3 ئىةلدد ا س

 %100    %30 %10 %60 النسبة المئىية

 ا حيا  .8
 4  0.5  2.5  1 لدد ا سئىة

 %100  12.5  %62.5  %25 النسبة المئىية

 كلة المائلة .9
 4 0.5    2.5 1 لدد ا سئىة

 %100 %12.5    %62.5 %25 النسبة المئىية

 مل  التدليس .10
 4    1 0.5 2.5 لدد ا سئىة

 %100    %25 %12.5 %62.5 النسبة المئىية

 ا ختبالات ىالقياس .11
 4     3 1 لدد ا سئىة

 %100     %75 %25 النسبة المئىية

 الساحة ىالميدان .12
 5 - - 1 1 - 3 لدد ا سئىة

 %100 - - %20 %20 - %60 النسبة المئىية

13. 
مجمىع تحييو 
 المالب في الملحىة

 55 2.5 0.75 3 12 12.75 24 لدد ا سئىة

 %100 %4.5 %1.35 %5.5 %21.80 %32.2 %43.65 النسبة المئىية

 
 

ب مستتتىيات ا هتتدا  الستتىىكية ىفتت  تيتتني  بىتتىم لىمجتتاو الم لفتتي ىهتتي ىنستت  يتبتتين  تتيم 2-4متتن ختتالو الجتتدىو )

 يمتة ىهتي  نسب بين ا توالتلكيب ، التقىيم  اذ تلاىحت القيم ىال )الم لفة اى التذكل ، الفهم اى ا ستي اب ، التمبي  ، التحىيو ،

ىالىتظ  يمتة  لمستىيات )التمبي  ىالتحىيو ىالتلكيب ىالتقتىيم  لم وتم المتىاد الدلاستية ،)يفل  من ا سئىة ىبنسبة )يفل%  

لدم بين الجدىو يت ىالقياس ، كما   في المستى  الااني )الفهم ىا ست ياب  لمادة ا ختبالا%75  في ا سئىة ىبنسبة )3ىهي )

لىظ ب ت   تىا ن في نسبة ا سئىة بين المستىيات لم وم المىاد الدلاسية حيث نالحو ىبيىلة جىية تذبذب النسب ى تيالها

حيتث نالحتو  المستىيات دىن الب   ا خل لدا ب   المىاد ماو )البايىميكاني  ، الجمناستت  لجتاو ، كتلة اليتد ، كتلة الستىة 

 شمىو نىع ما  لىب المستىيات ا  انها لم تلالي نسب التىا ن في ا سئىة .  هنا 
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 (3-4جدول رقم )
 السلوكية وفق تصنيف بلوم للمجال املعريف االدراكي )الذهني او العقلي( للمواد التخصيصية هدافيبني نسبة مستويات اال

 لثالثةللمرحلة ا
 

 المجموع التقويم التركيب لتحليلا التطبيق الفهم المعرفة اسم المادة ت

 الفسلجة الرياضية .1
 6   2  1 3 لدد ا سئىة

 %100   %33  %17 %50 النسبة المئىية

 المصارعة .2
 4    0.5  3.5 لدد ا سئىة

 %100    %12.5  %87.5 النسبة المئىية

 التعلم الحركي .3
 5     2.5 2.5 لدد ا سئىة

 %100     %50 %50 النسبة المئىية

 الساحة والميدان .4
 4 1  1.75  0.25 1 لدد ا سئىة

 %100 %25  %43.25  %6.25 %25 النسبة المئىية

 الكرة الطائرة .5
 5 0.5  0.5   4 لدد ا سئىة

 %100 %10  %10   %80 النسبة المئىية

 كرة القدم .6
 5 1  1  2 1 لدد ا سئىة

 %100 %20  %20  %40 %20 النسبة المئىية

 طرق التدريس .7
 4   0.5 2 0.5 1 لدد ا سئىة

 %100   %12.5 %50 %12.5 %25 النسبة المئىية

 العاب المضرب .8
 20   1 2.5 5 11.5 لدد ا سئىة

 %100   %5 %12.5 %25 %57.5 النسبة المئىية

 المبارزة .9
 4 1  2   1 لدد ا سئىة

 %100 %25  %50   %25 النسبة المئىية

 الطب الرياضي .10
 6    1 1 4 لدد ا سئىة

 %100    %16.5 %16.5 %67 النسبة المئىية

 البحث العلمي .11
 5   0.5 0.25 1.25 3 لدد ا سئىة

 %100   %10 %5 %25 %60 النسبة المئىية

12. 
مجموع تحصيل 
 الطالب في المرحلة

 68 3.5 ليف 9.25 6.5 13.5 %35.5 لدد ا سئىة

 %100 %5.2  13.6 %9.1 %19.9 %52.2 النسبة المئىية

 
ا هتتدا  الستتىىكية ىفتت  تيتتني  بىتتىم لىمجتتاو الم لفتتي ىهتتي ستتتىيات م  يتبتتين  تتيم ىنستتب 3-4متتن ختتالو الجتتدىو )

يمتة هتي ستب بتين ا تو  لنىالتذكل ، الفهم اى ا ستي اب ، التمبي  ، التحىيو ، التلكيب ، التقىيم  اذ تلاىحتت القتيم ىاا  )الم لفة
التحىيتو ى)يفل  من ا سئىة ىبنسبة )يفل%  لىمستى  الخامس ىهى )التلكيب  لجميت  المتىاد ىمستتىيات )الفهتم ، ىالتمبيت  

 لفتة  لمتادة )التتذكل اى الم  فتي المستتى  ا ىو %87  متن ا ستئىة ىبنستبة )3.5ىالتقىيم  لم وم المىاد ، ىالىظ  يمتة هتي )
يتتىلة يبتتين الجتدىو لتدم تتتىا ن فتي نستب ا ستتئىة بتين المستتىيات لم وتتم المتىاد الدلاستية حيتتث نالحتو ىب الميتاللة ، كمتا

ب ب   المستىيات دىن التب   ا ختل لتدا ب ت  المتىاد ماتو )متل  التتدليس ، ال تاىاضحة تذبذب النسب ىا تيالها لىظ 
 ات بيتتتتىلة متيتتتتىة ليتتتتل مقم تتتتة المضتتتتلب ، البحتتتتث ال ىمتتتتي  حيتتتتث نالحتتتتو هنتتتتا  شتتتتمىو نتتتتىع متتتتا  لىتتتتب المستتتتتىي

 تلالي نسب التىا ن في ا سئىة  لم ا  انها 
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 (4-4جدول رقم )
 السلوكية وفق تصنيف بلوم للمجال املعريف االدراكي )الذهني او العقلي( للمواد التخصيصية هدافيبني نسبة مستويات اال

 لرابعةللمرحلة ا
 

 المجموع التقويم التركيب ليلالتح التطبيق الفهم المعرفة اسم المادة ت

 كرة القدم .1
 5 1   1.5 1 1.5 لدد ا سئىة

 %100 %20   %30 %20 %30 النسبة المئىية

 ادارة وتنظيم .2
 4    3  1 لدد ا سئىة

 %100    %75  %25 النسبة المئىية

 كرة اليد .3
 5 1  1  1 2 لدد ا سئىة

 %100 %20  %20  %20 %40 النسبة المئىية

4. 
التدريب 
 الرياضي

 6     3.5 2.5 لدد ا سئىة

 %100     %58.5 %41.5 النسبة المئىية

5. 
علم النفس 

 الرياضي

 4     1.5 2.5 لدد ا سئىة

 %100     %37.5 %62.5 النسبة المئىية

 ساحة وميدان .6
 6    2 1 2 لدد ا سئىة

 %100    %33.5 %16.5 %33.5 النسبة المئىية

7. 
طرق تدريس 

 )تطبيق(

 4    2  2 لدد ا سئىة

 %100    %50  %50 النسبة المئىية

 اسس تربية .8
 6   1  1.5 3.5 لدد ا سئىة

 %100   %16.5  %25 %58 النسبة المئىية

 كرة الطائرة .9
 4   1  1 2 لدد ا سئىة

 %100   %25  %25 %50 النسبة المئىية

 ةكرة السل .10
 5   1.5 0.5 1.5 1.5 لدد ا سئىة

 %100   %30 %10 %30 %30 النسبة المئىية

11. 
مجموع تحصيل 
 الطالب في المرحلة

 49 2 يفل 5.5 9 12 20.5 لدد ا سئىة

 %100 %4.08 يفل% %11.23 %18.40 %24.5 %41.8 النسبة المئىية

 
مجتتاو الم لفتتي ىهتتي لىلستتىىكية ىفتت  تيتتني  بىتتىم اا  نستتب مستتتىيات ا هتتدىبتتين  تتيم ت  ي4-4متتن ختتالو الجتتدىو )

يفل  من )و  يمة ىهي )الم لفة اى التذكل ، الفهم اى ا ستي اب ، التحىيو ، التلكيب ، التقىيم  اذ تلاىحت القيم ىالنسب بين ا 
ىالتمبي   ،يات )الفهم اى المستى تخيييةا سئىة ىبنسبة )يفل%  لمستى  الخامس ىهى )التلكيب  لجمي  المىاد الدلاسية ال

لتتتذكل اى ىو )ا  فتتي المستتى  ا %62.5  متتن ا ستئىة ىبنستبة )2.5، ىالتحىيتو ، ىالتقتىيم  لم وتتم المتىاد ىالىتظ  يمتتة هتي )
يتث حد الدلاسية النفس اللياضي . كما بين الجدىو لدم تىا ن في نسب ا سئىة بين المستىيات لم وم المىا مالم لفة  لمادة لى

ميتدان )الساحة ىالىلة ىاضحة تذبذب النسب ىا تيالها لىظ ب   المستىيات دىن الب   ا خل لدا المىاد ماو نالحو ىبي
لتتىا ن ا، كلة السىة  حيث نالحو هنا  شمىو نىع ما  لىب المستىيات بيىلة متيىة ليل مقم ة ا  انها لتم تلالتي نستب 

 في ا سئىة . 
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 (4-4جدول رقم )

 كل الدراسية يف)الذهني او العقلي( للمواد  اإلدراكيالسلوكية وفق تصنيف بلوم للمجال املعريف  األهدافتويات يبني نسبة مس
 مرحلة وجمموع اجملاميع للتحصيل املعريف العام للطالب 

 المجموع التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم المعرفة اسم المادة ت

 المرحلة االولى .1
 36 يفل 1 4.5 3.5 3.5 23.5 لدد ا سئىة

 %100 يفل% %2.75 %12.5 %9.75 %9.75 %65.25 النسبة المئىية

 المرحلة الثانية .2
 55 2.5 0.75 3 12 12.75 24 لدد ا سئىة

 %100 %4.5 %1.35 %5.5 %21.80 %23.2 %34.65 النسبة المئىية

 المرحلة الثالثة .3
 68 3.5 يفل 9.25 6.25 13.5 35.5 لدد ا سئىة

 %100 %5.2 يفل% %13.6 %9.1 %19.9 %52.2 النسبة المئىية

4. 
المرحلة 
 الرابعة

 49 2 يفل 5.5 9 12 205 لدد ا سئىة

 %100 %4.08 يفل% %11.22 %18.4 %24.5 %41.8 النسبة المئىية

 
المجموع العام لمجاميع 

التحصيل المعرفي 
 )الذهني( لطالب الكلية

 208 8 1.75 22.25 30.75 41.75 103.5 لدد ا سئىة

 %100 %3.85 %0.85 %10.7 %14.78 %20.7 %49.75 النسبة المئىية

 
 

نسب مستىيات ا هدا  السىىكية ىف  تيني  بىىم لىمجاو الم لفي ىهي )الم لفة ى  يبين  يم 5-4من خالو الجدىو )
 بتين ا تو  يمتةب تلاىحت القيم ىالنستملاحو الدلاسة حيث من  ملحىةىالتمبي  ، ىالتحىيو ، ىالتلكيب ، ىالتقىيم  لكو ، الفهم 

 ب ة ىا ىلتظىهي )يفل  من ا سئىة ىبنسبة )يفل%  لىمستى  الخامس ىالسادس )التلكيب ، ىالتقىيم  لىملاحو الاالاة ىاللا
  فتي ل اى الم لفتة  فتي المستتى  ا ىو ىهتى )التتذك%65.25ىبنستبة )  متن ا ستئىة 23.5لىظ التتىالي ، ىالىتظ  يمتة هتي )

) الم لفتة  ةتىمستتىيات الستلبىتىم يتني  الملحىة ا ىلظ ، كما يبين الجدىو المجمىع ال ام لمجتامي  التحيتيو الم لفتي ىفت  ت
يتتب   لىتتظ التلت8،  1.75،  22.25،  30.75،  41.75،  103.5هتتي )ىىالفهتتم ىالمبيتت  ىالتحىيتتو ىالتلكيتتب ىالتقتتىيم   

  لىتظ التتىالي . كمتا يبتين الجتدىو لتدم %3.85،  %0.85،  %10.7،  %14.78،  %20.07،  %49.75ىبنسب هي )
ىتظ ب ت  لا هدا  الستىىكية لجميت  الملاحتو الدلاستية فضتاله لتن تذبتذبها ىا تيتالها تىا ن في نسب ا سئىة بين مستىيات 

الب ن المستتى  ا ىو ىمتا يقتمن تحيو المالب هتي مت %50المستىيات دىن الب   ا خل ، كما يتضح بأن ما يقالب نسبة 
كية مستىيات ا هدا  الستىى من الب ةمن تحيو المالب يماو  %30 نااني في حيمن تحيو المالب يماو المستى  ال 20%

 الذهنية ىهي )التمبي  ، ىالتحىيو ، ىالتلكيب ، ىالتقىيم  . 
 

  -مناقشة النتائج : 4-2
تىائهتا اىضتحت هتذم النتتائ  بتأن استئىة المدلستين ا تيتلت لىتظ اح البحتث فقتدالتىيو الي  من نتائ  من خالو ما تم 

يتة فتي هتذا لمالتب الم لفابيىلة كىية أي لجمي  المتىاد الدلاستية ىوهتلت نستبة تحيتيو المستى  ا ىو )التذكل اى الم لفة  
لمتتىاد اي اب  لم وتم ىا ستتتا  ، كمتا احتتتىت ا ستئىة لىتتظ المستتى  الاتتاني )الفهتم %49.75المستتى  ىلجميتت  الملاحتو هتتي )

ة لىتظ   كما احتىت ا ستئى%20.07ستى  ىلجمي  الملاحو هي )ىوهلت نسبة تحييو المالب الم لفية في هذا المالدلاسية 
بتلت المدلستين ل المستىيات البا ية )التمبي  ، التحىيو ، التلكيب ، ىالتقىيم  لب   المىاد ىبيىلة متذبذبتة حيتث ان ا ستئىة

اى  ىهتى الم لفتة و نمم ىاحد متن انمتام الخبتلة بيتىلة لئيستية ا فلىتفكيل ىتهتم بتقىين ىحبال مىيات ال ىيا لن لدم ا هتمام 
التب ىتظ ستىى  الملااتلاه التذكل لىم ىىمات كما ان هذا النىع من ا ستئىة تماتو ادنتظ مستتىيات النتىات  ال قىيتة الم لفيتة ىا ىهتا 

تلة  منية فن أي بم نظ ان المالب يفقد هذم الم ىىمات في هذا المستى  بملىل فضاله لن خضىع هذا المستى  الظ لامو ال م
يتث ىي  المنه  حىاضحاه لىظ امكانية المالب في مىاجهة الولى  الخالجية ىهذا ما  يؤكد لبسيمة لىي  ىهذا ما يؤال تأايلاه 

بتأ بت  ، فمتن تننستتمي  ان نم المستتقبو التذي   تى  ان يختدحلم" الخبلة لد  المالب . ىاذا ما اليد  يجب ان تغمظ كو جىانب
ب نمتي ا ستتاليلىلي ان ننمتي ال مىيتات ال قىيتة التتي تقتىي القتدلة لىتظ انتقتتاو ااتل الم لفتة التظ المىا ت  الجديتدة ىالتتي تضتال

   . 139: 14) .ن القدلة لىظ الكش  ىا بتكال   المبتكلة في حو المشكالت ىالتي ت يد م
هتدا  متن نتىع تتذكل الحقتائ  أي )متن المستتى  ا ىو متن مستتىيات ا  أستئىتهملسين الذين تكتىن ان المد" ى د ىجد 

   . 191-190: 4) ". فكل المالب تفكيلاه ابتكالياه ىف  تيني  بىىم  فمن ليل المتى   ان يالسىىكية لىمجاو الم لفي 
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لم لفتي  تد لسىىكية ىف  تيتني  بىتىم لىمجتاو اا لألهدا في ا هتمام بالمستىيات ال ىيا  األسئىةكما ان ض   مستى  
 بي منت  هي التماالث مستىيات لىتفكيل ال" اال تأايلاه مباشلاه لىظ مستى  المالب ىهذا ما تؤكد لىي  الميادل حيث ان هنا  

   . 126: 14) . " بىالتحىيو ىالتلكي
ى الباحتث ىاضح ىكبيل في هذا المجاو ىي    إخفاهنا  ىف  المستىيات فكان  األسئىةالتىا ن في ىض   ناحية اما من

فضتاله لتتن  الستىىكية الم لفيتتة األهتتدا منهتا لتتدم م لفتة المدلستتين بأهميتة ا هتمتتام بمستتىيات  أستتبابلتدة التتظ  اإلخفتا هتذا 
 مكانتت هتذ ىلمتا ،هى اللكي ة لبا ي المستىيات ىهتذا ااتل تتأايلاه ستىبياه لىتظ نمتى  تدلات المتالب  األدنظالتقادهم بأن المستى  

التب متن التحيتيو الم لفتي التذهني لىم التمتىل فتي مستتى  إهماواى  األلىظالمستىيات ملتبة بحيث   يمكن وهىل المستى  
النهتى   جتوألال مىيات ال قىيتة ىبيتىلة متىا نتة   بو المدلس ىلىي  فالبد لىمدلس من ج و ا ختيال شاماله لجمي  مستىيات

   . 118: 17). ب بمستى  التحييو الم لفي لىمال
تمىيلهتا للىتظ ا بتكتال ىستائو جديتدة  اإلنستانبتين الم لفتة ىبتين  تدلة هنا  لال تة ملديتة  أن إلظ"  اإلشالةىتجدل 

لىمستتتىيات  ىشتتمىلها األستتئىةالتنتتىع فتي  ستتألةالىتتب المدلستين م إهمتتاو إنكمتا ،   141: 14).  " ىتنميتهتا ىاستتتغاللها ىنقىهتتا
يجتب ان   ية المالب في التحييو حيث تب تث فتي نفست  المىتو ىهتذا متا تؤكتد لىيت  الميتادل حيتث ))ىتىا نها  د اال لىظ داف

ي شكالت التي هتخيال  ، كما تدلب  لىظ حو الم ىإلهابلىظ المليقة التي تايل تفكيل المالب ىت مو لىظ تشىيق   األسئىةتكىن 
   . 148: 14) –يات     في مستقبو ح أخل خيل تدليب ل  لمىاجهة ما يقابى  من مشكالت 

 ا لتقتا  فتي لتظإيقتىد  هتى التذي األفتلادالتفكيل السىيم لتد  الفتلد  ن التفكيتل الستىيم لنتد  أسىىبتنمية  "كما ان  يجب 
   . 20: 12) . " جديد ي بكو ش ىاإلتيانقىد الظ ا بتكال ىا ختلاع ىالجمالات ىهى الذي ي األفلادالحياة لىظ مستى  

 
 

 اجات والتوصيات االستنت -5
 االستنتاجات  5-1

  -من خالو تحىيو ىلل  النتائ  استنت  الباحث ما يىي :
 ىف  تيني  بىىم .  اإلدلاكيفي المجاو السىىكية  األهدا المدلسين لمستىيات  أسئىةلدم شمىلية  -1
ىهتذا ي نتي  بالغتة أهميتةليتت  ى)الم لفة اى التتذكل  ىت األىوالمدلسين تلك  ىبيىلة لئيسية لىظ المستى   أسئىةلالبية  -2

 التمىل في مستى  التحييو الم لفي لىمالب .  إهماو
 المدلسين .  أللىب األسئىةهنال  ض   ىاضح في ييالة نماذج  -3
 ا متحانات الم دة من  بو المدلسين .  أسئىةالسىىكية في نماذج  األهدا تذبذب في وهىل مستىيات  -4
 .  األسئىةالسىىكية الواهلة في نماذج  األهدا ض   ىاضح في نسبة التىا ن لمستىيات  -5
 ي اب  ىهذا ماا ست أىالتذكل ، الفهم أى ة ىالااني )الم لف األىوظ المستى  حييىة المالب المتخلج الم لفية ملتك ة لى -6

 ال مو في المدالس .  أانا يفسل ض   المالب في مىاجهة الولى  المبي ية ىا ستانائية 
 
 

 التوصيات  5-2
ي ىفت  الستىىكية لىمجتاو الم لفت األهتدا لمستتىيات  األستئىةالنهتى  بمستتى  التحيتيو الم لفتي ضتلىلة شتمىلية  ألجو -1

 لكو مستى  .  األسئىةتيني  بىىم ىالمحافوة لىظ حالة التىا ن في نسبة 
د من مستى  ىاحتد فالبت سئىةاألىظ حساب النىع أي   جدى  من كالة لن ا هتمام بالكم ل ىاإل العتغىيب النىع لىظ الكم  -2

 يا األشتمحتتى   أىنوتلة حستية خالجيتة   تمتىو جتىهل  لألمتىللة الكميتة نوتحستب المستتىيات  ن ال األستئىةي من تنتىع فت
 ىالوىاهل . 

حيتث تكتىن شتامىة الممتحنتين ب إلتظ إلمائهتامن  بو المتخييين  بتو  األسئىةم هاتان التىييتان فالبد من تقييم ضب ألجو -3
 ادة ىلىمستىيات . لىم
اكتستاب الخبتلة النوليتة ىال مىيتة فتي  ألجتو األختل لىلة امالع المدلسين لىظ هذا البحتث ىميتادل متل  التتدليس ض -4

       في تحييى  الم لفي . التل ي  إلظالمتمي ة التي تدف  بالمالب  األسئىة إلدادلمىية 
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