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 :املقــــدمت
ممّاالللرٕم(1954)اصللللمااولة الللتمُلللٖمسلللةًْىم ٘لللخطم 

مبلةد ا اّخدمعالستمب٘يماادسلتمّااعلسعتمًعلخ ٘نماىمًعلوِ٘ةم

ُّٖمحخٌةظبمطس ٗةمهنمس٘ولتماادسلتماّممااوِةزٕاّمااوعخْٓم

 ٖمااولة دثمااسٗةض٘ت،،،مّهْسلِةماابعطماادزختمااوعدلتم

 لٖمااوللة دثمااسٗةضل٘ت،مّهْسلَمااوقةممّعكع٘ةمهنمااصهيم

ضلويمهسةضلساثم(مخ٘لْىٗللس م.م )ّحنمحفع٘سُةمهليمسبللم

(مصللسٗرمعبللدمااكللسٗن.م )اادزاظللةثماالل٘للة،مّاٗنللةمهلليمسبلللم

م.ُّٖمهْخْ ةم ٖمكخةبَ

م.ًةححمااصهيمااوعدل/م زختماادست(م=م زختماد ا )ًةححماادستمّااعسعتم

م



ّدمًعللخ ٘نماىمًٌفللٖماىمٌُللة معالسللتمعكعلل٘تمبلل٘يماادسللتمم
م..ّااعسعت

اّمًقلللللمهللليمااعلللسعتمهللليماخللللماادسلللتم لللٖممًب لللٖ ّاًٌلللةمم
م..هِةزاحٌةمااسٗةض٘ت

ّاكٌٌللةمًلللٖمزق٘قللتمسةيوللتمُّللٖماىمااالعللبمعٌللدهةمٗكللْىمم
هبخللديةمٗد٘للدماادسللتمبعللسعتمهلٌ٘للتمّبلللدم خللسةمهلليمعوللسٍمااخللدزٗبٖم

م...حص ا مظسعخَمّ قمًفطمهخ لبةثماادست

اذىم خ ْزمااعسعتمسلةينمّ لقمهخ لبلةثماادسلتمًفعلِةمُّلرامم
اا٘لللَم لللٖمحلللدزٗبةحٌةمّ لللٖمااخفسٗلللقمبللل٘يمهعلللخْٓمااولللٌِحممهلللةً ور

مااخدزٗبٖمّكراكما نل٘تمدعبمهقةزًتمهنمدعبماخس،،

االٔممًلةحُٖلرٍمااولة التمظلْ ممّدُو٘تّعلٔمُرامادظةضمم
م...ح ب٘قةحِة



جاءث يعادنت انذقت وانسرعت يخوافقت يع َووعنٍ يوٍ 

 :االخخباراث في االنعاب انرياضنت

ٌُللة ماخخبللةزاثمحللدتمعلللٔمحكللسازمعللد مااوسللةّدثم•

ّضلنماادزخلتمااٌِةي٘لتمالورخبلسممدخلبدّىماًق ةعم

 ٖماادستمّحقعلنمعللٔمشهليماد ا مااكللٖمااوعلخ س م

م.ااوسةّدثمدحوةم

ًللةححم سلتمااوسةّالتمااْازللدةممحةخلرٌُّلة ماخخبلةزاثم•

ّٗعخرسجمشهٌِةماهلةمعليمطسٗلقمااخْس٘لجماّمزا ازم

م.س٘ةضمااعسعت

م



 :ففي انُوع االول يٍ االخخباراث وحُص

اخخبللةزاثمحللدتمعلللٔمحكللسازمعللد مااوسللةّدثمبللدّىم•

ّضللنماادزخللتمااٌِةي٘للتمالورخبللسم للٖممدخلللاًق للةعم

اادسلللتمّحقعلللنمعللللٔمشهللليماد ا مااكللللٖمااوعلللخ س م

م.ااوسةّدثمدحوةم

 للٖمكللسةممهِةزٗللتّهثللةتمذاللكماخخبللةزاثمم

ًوْذخلللةمهبعللل ةمالللَمّك٘ف٘لللتممّظلللٌةخرااعللللتم

م:ٗةحٖازخعة م زخخَمّكوةم
م



 :الدرجةحساب 
 الم ـــــــــــــــــــاستالوقت منذ يحسب 
 االولى المختبر لمكرة الالعب

 الثامنة ى نهاية المحاولةـــــــــــحت
 الالعبالكرة يد تترك  د أنـــبع 
 .المختبر 

 وهو في االصل اختبار مركب
.... 



لالعييدثاييلثذييال ثثتلايي ذو  تفسيي اثتستسيي دثتل اجيي ثثالجيي ولنعطييمثاليي  ث
ث:تالذتب ا

ثل (10)ىوثث8فموثفاضن ثتلثزالثت تءثتلالعدثفمثتلاس والتثتلي
 اجي تثاللث(ث8)ايلث(ث6)واجاوعثتلي اج تثتلتيمثس ي ثعم يي ثتلالعيدثىيمث

ث. اج ت(ث8)تل اج ثتلعظاىثل اج تثتل ق ثىوث
ث.تلزال/ثتل اج (ث=ثاستوىثتال تء)والثذال ثاع  ل ثتل ق ثوتلساع ثتوث

ث.ل / ث0.6=ث10/ث6(ث=ثاستوىثتال تء)
،ثلي (60)،ثالثتل ق ق ثل (10)ت س حثتلاقمثالثذال ثتذ ثنسب ثتليثوب الاك ل
ث.ل ث0.1666=ثل 60/ثل 10فنقسمثتليث

ث:وبي تثعن ا ثنقسمثى تثتلاق تاثف كول
ثل / ث36.01=ثل ث0.1666/ث ث6=ثاستوىثتال تء

ث
ث
ث
ث



ق ثاتعىثقي نولثتلمعبي ث(ثف اسثس ام.ث )و السظثتلثوتضعثتالذتب اثثث
ث:فمثتالذتب اثف  كا

تلاذتبيياثلمكييا ثستيييييييييييييىثتستيييييييييييييييييييييالمثتلالعييدثتلوقييتثانيي ث سسييدثثث
ث(.تلاذتباتلكا ث  ثتلالعدثتلىثلسظ ثتاكث)تلاس ول ثتلل ان ثني   ث

اللثذ و ييي  ثتلمعبييي ثتييينصثعميييىثتلثتلكيييا ثعنييي ا ثتذيييا ثايييلث ييي ثثث
العدثب ل ف عثعنيي ثتوثتذاتجيي ثقبي ثثاليثال ساحتلالعدثوت  ثتلىثتلي فث

ث.تلثتاسثلوس ثتلي فثتوثسمق ثتلي ف
فموثك لثتلق نولث ساحثب لكثف لتوق يتثىني ث كيولثتليىثلسظي ث ذيو ثثث

ث.فمثتغمدثتاللع دثب ذتالفثكا ثتلسم ثعني ثا  س  تلكا ثتلي ف،ثوى تث
 كاهثىيوثالي  ثلجا يعثتالذتبي اتتثتلتيمثتكيولث ي ذتي ثبيي تثثا تمتلثثث

ث.تلشك ثفمثاذتمفثتاللع دثتلا  ض  
وننوهثعمىثتلثى هثتالذتب اتتثايلثتلااكيلثتسيتعا  ثسي ع ثتلتوق يتثثث

ث.توثتلك ا اتثتلسا ع ثفمثتستذات ثزالثتالذتب ا



ث:والثتلااكلثتذ ثتلاس ول ثتلوتس  ثفمثتالذتب اثب لطا ق ثتالت  
زالثاس ول ثتلالعيدثايلثتالسيتالمثلسي لثلسظي ثذياو ثتلكيا ثايلث ي ه،،ثوبعي ى ثثث

تستسدث اج ثتالذتب اثعن ثت  ب ثتلكا ثلمي ف،،ثفموثفاضن ثتلثساع ثساك ثتلالعدثالث
 ،،ث(3)،ثوتل اجي ثتلاسيجم ثلي (0.8)تالستالمثتلىثلسظ ثذاو ثتلكا ثالث  ثتلالعدثك نيتث

ث:ت لثتكولثتل اج ثسسدثتلاع  ل 
ث.ل / ث3.75=ثث0.8/ث3=ث اج ثتال تءث

فيمثتسم يي ثثتلب  وا ك نك يي تلثىي تثتلنيوعثاييلثتالذتبي اثقي ث تن سييدثايعثتل اتسي تثثث
ث.تلاس ول ثتلوتس  ثتوثتذ ثتسسلثاس ول ثلالعدثالثذال ثتلق ا ثتالفض ثلي 

وىنيي ثندكيي ثتىا يي ثىيي هثتل اجيي ثاللثسيياع ثساكيي ثتلالعييدثتلاقتييالثب ل قيي ثىييوثثث
ث.تلع ا ثتالىمثفمثتفضم  ثتلتي  فثتلن ءثتلاب ات ثبوجو ثتل ف عثالثقب ثتلان فس

ثتذتب اهثعن ثتلالعدثتطواثا ىثنعافثتلثنستط عثتالستس دثى تثذال ثوالثث
ث.تذاثالعدثاعثاق انتوثعن ثتوثتلت ا ب تثالثفتا ثبع 

ثبسبدثو لكثتلفئ تثلك ف ثت محثتني ثتالذتب اتتثالثتلنوعثى تثال ثا ز ثتلثث
ثف ي ثوتتا زثتالعا ا،ثجا غثاعثق ئا ثتبقىثتلزان  ثف لفاوق تثتلاستسدثتلزالثع ا 

ث  غثضالثتكولثتلث جدثتالذ ا ثفي هث اج تي ثفمثفقطثتل ق ثت ذ ثتلتمثتذتب اتتثعل
ث.تلعاا  ثتلفئ ثاعث تن سدثبا ثتلتع   

ثزالثاعثتل ق ثتستعا  ثك ف  ث وضحثتالاا كمثتلسم ث وايثفمثتالتمثوتلفممثث
ث:تلكممثتلاس والتثت تء

ث
ث



م:اهةمبةاٌعبتمالٌْعمااثةًٖمهيمادخخبةزاث

ًللللةححم سللللتمااوسةّاللللتمااْازللللدةممحةخللللراخخبللللةزاثمم

ّٗعلللخرسجمشهٌِلللةماهلللةمعللليمطسٗلللقمااخْس٘لللجماّمزا ازم

م.س٘ةضمااعسعت

ّذاللكمٗسللددم للٖماللللبمادالللة مااسٗةضلل٘تمهثلللمم

ااخلٌطمّااكلسةماا لةيسةمّكلسةماا٘لدمّااسٗللتمّااعللكْاغم

ّكلراكمكلسةمااعللتمكولةمحلنمحْضل٘سَم لٖم....مّكسةمااقدم

االلسا ازمهلِللة،مّحقخصللسممدٗصلللرااوثللةتمااعللةبقماكلليم

م..علٔمااكةه٘سامااعسٗلتمّظةعتمااخْس٘ج
ث



ث:وىن ثتنقسمثى هثتالذتب اتتثتلىثنوع ل
تذتب اتتثتشا ثايلال،ثتلياكضثبي لثتلشيوتذصثتوثغ ياث ليكثليمثتلتيي  فث.ث1

ثتوثساك تثااكب ثلالعدثك ستالمثكا ثوتلتي  ف،،
تلثىيي تثتلنييوعث سيي رثفييمثكييا ثتل يي ثوكييا ثتلقيي مثوكييا ثتلسييم ،،ثوتكييولثثث

ت وتتيييي ثسييي ع ثتوق يييتثلسسييي دثتليييزال،،،ثوننيييوهثتلثتذتبييي اتتثتلشيييوتذصث
لالعييييدثبييييي ثب الستفيييي ظثبيييي لكا ثثال سيييياحتاللعيييي دثتلتييييمثثالتشييييا ثتلاي ا يييي 

وتلااتوغ ثووجو ثتلان فسثفمثتلس س ،،ثالي ثتلكيا ثتلطي ئا ثوتلتينسثوتلا شي ث
ث.تلخ...وتلسكوتش

تذتب اتتثتشا ثاس ول ثنت ج ثتال تءثال ثتلتي  فثفيمثكيا ثتلقي مثتوثكيا ث.ث2
تل يي ثتوثتلعيي دثتلاضييادثتوثتلضييادثتلسيي س ثفييمثتلكييا ثتلطيي ئا ،،ثوىنيي ثتكييولث

ث.ت وتتي ثتلك ا اتثتلسا ع ثتوثات تاثق  سثتلساع 
ث



ث:تلنوعثتالو ثولن ذ 
تذتبيي اتتثتشييا ثتليياكضثبيي لثتلشييوتذصثتوث.ث1

غ يياث لييكثلييمثتلتييي  فثتوثساكيي تثااكبيي ثلالعييدث
ثك ستالمثكا ثوتلتي  ف،،

ثثث



وفييمثىيي تثتالذتبيي اثتستسييدثتل اجيي ثاييلثن س يي ثتلييزالثانيي ثثث
ث.تلىثلسظ ث ذو ثتلكا ثلانطق ثتل ق ثلالاضلسظ ثاسثتلكا ث

وبييي تثايييلثتلااكيييلثتفتيياتضثتلثزايييلثىييي تثتال تءث سيييتذا ثثث
ث: ،،ثوبي ت(2)،،ثونفتاضثتلثتلكا ثسجمتث ق ثاق تاى ثل (4)

ث.ل / ث0.5=ثل 4/ث 2=ثاستوىثتال تء
ثب اك ننيي ونالسييظثتننيي ثفييمثاليي ثىيي تثتلنييوعثاييلثتالذتبيي اتتثثث

تسييتذ تمثتلكيي ا اتثتلسييا ع ثكايي ثتييمثفييمثتالذتبيي ا،،ثواييلثتلااكييلث
تستذ تمثسي ع ثتوق يتث قيفثف يي ثتلاوقيتثعني ثذيطثتلااايىثو بي تث

وتلييىثلسظيي ث ذييو ثتلكييا ثثلييالاضتلتوق ييتثانيي ثلسظيي ثاييسثتلكييا ث
ث:لانطق ثتل ق ،،ثونفسثتالستس دثلالذتب اثتالتم

ثثث



 للٖمُللراماافلللنمااللرٕمدزاٌللةم ٘للَماىمشهلليمُللرٍم 

م،مّالْم(55)،ماوعلة تمحقلدزمبل ثلة(11.4)ااِدوتمكةىم

حةبلٌةمّضل٘تمااودا ل٘يمّدعبٖماارصن،،مدظخ لٌةم

هلليمخللالتمذاللكمحكللْٗيمهسكبللتمحدزٗب٘للتمهلللةبِتماوللةم

زصلمحلخودمعللٔمشهليمااِدولتمّ سلتماانلسبت،،ماّم

اظخرداممذاكمكةخخبةزمسدمٗكلْىمهِلةزٕمبلدًٖممبةهكةى

اصفتمحخٌةظبمهنمااْسلج،،مُّلرٍمخو٘لِلةمهقخسزلةثم

م:ٗةحٖظٌالزظمهثةتمحقسٗبٖماِةمكوةم
 انخصًنى وضعج بانخعاوٌ يع احذ طهبت انذكخوراِ فكرة  

م



مهر طمهقخسذمهلةبَماوةمحنم ٖماافلنمااولسّض
م(اسًاعنم سهنى. و.أ)انًخطط وضع يٍ قبم 



ففً التدرٌب نستطٌع ان نمرن الالعبب ففبا الب من الف ب   

فً قطع هذه المسافة فتحدٌد مناطا دقة على الهبد  ف برب الةبر  

من منطقة محبدد  اف اسبتادا  الدقبة احبارم مرمبىكك فٌةبفن الب من 

 .هنا من لحظة اداٌة الحرةة الى لحظة دخف  الةر  للهد 

اما اذا اردنا هبذا الكبة  ان ٌةبفن اختاباراكك فٌنفبذ ففبا نفبم  

متطلاات التدرٌبكك فنستطٌع تقسٌم الختاار ففا الغرض المطلبفب 

 :فتنقسم الى

 .ففا متطلاات ال من فالدقة المهارياختاار الداء •

اختاار ادنً مهباري فتةبفن الةبفة الادنٌبة ففبا الب من المقطبف  •

 .ةان ٌةفن القف  الممٌ   االسرعة اف مطافلة السرعة

فاهذا نستطٌع اختاار الةبفة الادنٌبة خباه اهبا ةالختابارات  

 .المعتاد ككك اف تقترن االمهار  فنعتقد انه الهم



ث
ث:تا ثتلنوعثتلل نمثوتل يث شا 

تشا ثاس ولي ثنت جي ثتال تءثالي ثتذتب اتتث.ث2
تلتييي  فثفييمثكييا ثتلقيي مثتوثكييا ثتل يي ثتوثتلعيي دث
تلاضيييييادثتوثتلضيييييادثتلسييييي س ثفيييييمثتلكيييييا ث
تلط ئا ،،ثوىني ثتكيولثت وتتيي ثتلكي ا اتثتلسيا ع ث

ث.توثات تاثق  سثتلساع 
 



ّ ٖمُرامادخخبةزمٗلخنمزعلة ماادزخلتمهليمخلالتمااوكلةىماالرٕمحعلقطم ٘لَمم
 ،،ماهةمااصهيم ٘خنمزعةبَمهيمخلالتم لخرمااخْس٘لجمهليماسالتم(3)ااكسةمكةىمحكْىم

،مثللة(0.2)اوٌ قللتماادسللت،مّالل٘كيمماللالزضضللس مااكللسةمّااللٔماساللتمهللطمااكللسةم
م: خكْى

م.ثة/ م15=ممثة0.2/م 3=م زختماد ا مم

ّٗللللخسطماىمحكلللْىمٌُلللة مكلللةه٘سامظلللسٗلتم لللٖمهثللللمُلللرامااٌلللْعمهللليمم
م.ااخ...مادخخبةزاثمهثلمااخِدٗفم ٖمكسةماا٘دماّمااخٌطماّمااسٗلتماّمكسةمااقدم

كلللةه٘سامظلللسٗلتممدحخلللْ سّٗوكللليمزعلللة ماادزخلللتمب سٗقلللتماخلللسٓمزللل٘يمم
اسعة مشهيمااكسة،،مّاكيمٗخْ سمادٌٗةمخِةشمااسا ازماق٘لةضمااعلسعت،،مّذالكمهليم

م:مخالتمادحٖ

حسخعلللبمظلللسعتمااكلللسةمّحكلللْىمبلللةاك٘لْمهخلللسمظلللةعتمكلللةىمحكلللْىمهلللثالمم
،،م لةذامكةًلجمثلة/م(19.44)ظةعت،،مّٗخنمحسْٗلِةماأمااوخلسمثةً٘لتم خكلْىم/كن(70)

م: م خكْىمااٌخ٘دتمادحٖ(3) زختماادستم

م.ثة/م. م58.33=مثة/م19.44×م 3=م زختماد ا مم

اىمظببمعول٘تماانس مٗلصٓماأماىماادزختمّااعسعتمحخٌةظلبممًّالخظم
طس ٗللةمهللنم زخللتماد ا ،،معكللطمااللصهيمااللرٕمٗخٌةظللبمعكعلل٘ةمهللنم زخللتماد ا م
ّٗكْىمهْسلَمااوقةم،،مّ ٖماالكلمادحٖمًبل٘يماظلخردامماالسا ازم لٖمس٘لةضمظلسعتم

م:ااكسةمعٌدمضسبِةماأمهٌ قتماادست





 يف اختباراث بدويتمشتقت مه املعادلت مقرتحاث حلساب الدرجت 
اىمااوقخسزلللللةثمااخلللللٖمظللللل٘خنمحْضللللل٘سِةمهلسضلللللتمالٌقلللللةغم 

ّااخصس٘رمّااخلدٗلمهيمسبللمااسنلْزمّااعلة ةمااوعلخول٘يمُّلرامكللَم
م.ٗصبم ٖم ةيدةمااللنمّااْصْتمبةاٌخةيحماأمادصر

ّالنمماال نلل فٖماخخبةزماالقلتمهثالمحؤخرمااخكسازاثمكوق٘ةضمم
م.ااصهيمبٌاسمادعخبةزم ٖمبسْثٌةمّ زاظةحٌةمٗةخرًالزظمهيم

(م10) لٌدهةمٗؤ ٕمهرخبسٗيمّحعلةّام لٖماًدلةشُنمكلةىمٗكلْىمم
م.حكسازاث

شهٌِولةممٗةخرّادهسماارٕمًالزاَمُْماىماًدةشمااورخبسٗيمانمم
م.بٌاسمادعخبةز

،،مثلة(8)حكلسازاثمكلةىم(م10) الل لْم سضلٌةماىماًدلةشمااورخبلسمادّتم
،م ةىمهيمااوٌ قماالرٕمٗوخللكماالصهيمادسللمُلْمثة(9)ّااورخبسمااثةًٖم

م.اد نل



التةبببرار  ااخبببذفاذا اردنبببا اسبببتخرا  دردبببة فاحبببد  لهمبببا  

 :فال من فسٌةفن التً

م.ثة/ 1.25=ممثة8/محكساز10=م1 زختمااورخبسم

م.ثة/ 1.11=ممثة9/محكساز10=م2 زختمااورخبسم

مم



اهةمزٌ٘ولةم....مّبِراماظخ لٌةماىمًلس ماِٗنماد نل 

ٗكْىمٌُة ماخخال مبةاخكسازمّااصهيم ةاولة اتمظخب٘يماِٗنم

اد نلمًعبتماأمصفخَماابدً٘تمااخلٖمٗبٌِ٘لةمادخخبلةزمهثلةتم

م:ذاك

،،مّادخلسمثلة(12)حكلسازمبلصهيم(م14)هرخبسماًدصمم

،،،م لٌلدمح ب٘لقمااولة التمثلة(18)حكسازمبلصهيم(م20)اًدصم

م:ٗكْىمادحٖ

م.ثة/ 1.16=مثة12/محكساز14=م1 زختمااورخبسم

م.ثة/ 1.11=مثة18حكساز/م20=م2 زختمااورخبسم

م



فٌاقببى تسبباا   ال فهببف ةتلببة المختاببركك  

فةلما ةانت ةتلة الالعب اةار فتمةن من عمب  

تةببرارات اة ببر ابب من معببٌن فهببف الف بب  مببن 

المختابببر البببذي ٌعمببب  نفبببم عبببدد التةبببرارات 

 !!!فال من فلةن ةتلته اةغر

م:عٌدمذاكمحسعبمااولة اتمبةالكلمادحٖ

مكخلتمااالعب×مااخكساز=م زختماد ا مدخخبةزماالقلتم

مااصهيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م



فهنبباح حالببة اخببرد فهببً دفببع ال قبب  فببً اختاببار الاببن   

نفم الف ن لمختابرٌن فٌةبفن هنباح تةبرار  ناخذارٌمكك فعندما 

 .ف من فسٌتم احتسااه ةما فً اختاار العقلة

اهةمعٌدهةمٗكْىمٌُة محٌة طم لٖم  لنمّشىمااسدٗلدمّٗؤخلرمم

بٌاسمادعخبةزمكخلتمااالعلبم علخكْىماد نلل٘تماّمادسلْٓمزعلبم

م:ااولة اتمادح٘ت

مّشىمااثقلمااود ْعم=م زختماد ا م ٖماخخبةزماابٌحمبسٗط

مكخلتمااورخبسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ّٗالزللظمٌُللةماىمااخلةهلللم للٖمكخلللتمااورخبللسمٗكللْىمعكللطمم

اخخبللةزماالقلللت،م كلوللةمسلللجمكخلخللَمهقةبلللمشٗللة ةمااللْشىمااللرٕمٗد لللَم

م.ٗكْىماد نل



امبببا اذا اخبببذنا انظبببر العتابببار التةبببرار فةتلبببة الالعبببب  

 :فالف ن المدفف  فال من فتةفن المعادلة ةالتً

م(ممكخلتمااالعب/مااْشىمااود ْع×مااخكساز=م)هعخْٓما ا ماابٌحمبسٗط

مااصهيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م



ــــــــ ر   ــــــــت وش ويف الىهاي
 ارائ ـمووستمع اىل .... اصغائ م

ومقرتحات م العلميت يف تصـيي  
او تعزيزي او اجيـاد حلـى   ماذكر

 جديدة افضل مما مت طرحً


