


متطلبات تطبيق االختبارات والمقاييس في التربية 
البدنية والرياضية

سهوله تطبٌق االختبار

انخفاض التكلفة المادٌة لالختبار

قصر الفترة الزمنٌة المطلوبة لتنفٌذ االختبار

سهولة حساب درجات الفرد باالختبار

قلة عدد القائمٌن بعملٌة القٌاس ومدى جودتهم

مدى توافق االختبار المستخدم مع أهداف برامج القٌاس

 مدى تأثٌر االختبار على بذل الجهد من قبل األفراد
المختبرٌن



اللياقة البدنية 
 بعد إكمال وحدة لٌاقة بدنٌة ٌجب أن نتوقع من التالمٌذ أن

ٌحافظوا على مستوى لٌاقتهم البدنٌة طوال العام الدراسً، 

وقد ٌختلف مستوى اللٌاقة البدنٌة المحدد لكل تلمٌذ مع ذلك، 

باإلضافة إلى أن من األفضل تحاشى استخدام اختبارات 

اللٌاقة البدنٌة ألغراض التصنٌف ، فلو أن اللٌاقة البدنٌة 

عامل فً عملٌة التصنٌف فإن من األفضل أن نسمح للتالمٌذ 

أن ٌحصلوا على نقاط عن المشاركة فً أنشطة اللٌاقة 
.البدنٌة



تعرٌف القوة العضلٌة

هً قدرة العضلة فً التغلب على مقاومات مختلفة

 (االختبار األول: )

قوة عضالت الرجلٌن  أختبار

                                                                              غرض االختبار
للعضالت لالستدالل على قوتهما الكلٌة( االٌزومترٌة)قٌاس القوة الثابتة 

االختبار                                                           الجراءالالزمة  االدوات
حٌث ٌثبت على قاعدة مناسبة للوقوف مثبتة بالجهاز ( الدٌنامومٌترجهاز )

المفحوص بهٌمسك  حدٌدى( مقبض)ببار وتنتهىسم 20بسلسلة حدٌدٌة طولها 

 والتعلٌمات                                                                     االداءوصف
ٌقف الطالب على الطاولة وٌمسك بالمقبض وتكون الركبة منثنٌة والظهر 

وضعهما  الىمستوى بخط مستقٌم مع الذراعان والحركة فقط للرجلٌن للعودة 
الطبٌعً

التسجٌل                                                                                                                  
تؤخذ قراءة الجهاز للقوة العضلٌة



* للقوة العضلٌة * الثانىاالختبار:

 اثناءوالكتفان  للذراعان( الدٌنامٌكٌة)اختبار لقٌاس قوة العضالت الحركٌة 
حركة الشد ألعلى

  األدوات الالزمة                                                                           :
(تكون من الصلب وقائمان عارضةأفقٌة)

 لٌرفع جسمه ألعلى  بالذراعانٌقوم المختبر بالشد ألعلى : االداءوصف

حتى ٌصل ذقنه فوق عارضة العقلة ثم ٌنزل بجسمه حتى تصبح الذراعان 
ممدودتٌن بالكامل

تعلٌمات االختبار    :

*  عدم مرجحة الجسم أثناء الشد ألعلى *عدم الركل بالقدمٌن

(تحسب للمختبر التعدٌات الصحٌحة الكاملة خالل الزمن المحدد لالختبار)



*تعرٌف السرعة  *

هً قدرة الفرد على أداء حركات متكررة متشابهة فً اقل زمن ممكن

*أنواع السرعة الرئٌسٌة*

 * (من مكان آلخر)السرعة االنتقالٌة

 * السرعة الحركٌة أو سرعة األداء

كاللكمة       ]هً سرعة انقباض العضالت عند أداء الحركات الوحٌدة  )    
[(بالمصارعة

 * (زمن ردة الفعل)سرعة االستجابة



*االختبار الثالث*

 * (ثانٌة 15فً المكان  الجرى)اختبار السرعة

 

األدوات :

(حبل مطاط–قائمة وثب عالً  - اٌقافساعة )

 مواصفات األداء:

ٌربط الحبل المطاطً بالقاعدتٌن وارتفاع الحبل عن األرض ٌعادل ارتفاع ركبة المفحوص عند ) 
سرعة بحٌث  بأقصٌىالبدء ٌجري المختبر فً المكان  اشارةاتخاذ وضع الوقوف نصفا وعند 

(خالل الزمن المحدد بركبتٌةٌلمس الحبل المطاطً 

 التسجٌل:

لألرض فً خالل الزمن المقرر فً [الٌمنً مثال]ٌسجل للمختبر عدد مرات لمس القدم البادئة)   
(االختبار

 



 تعرٌف التوازن:

من الناحٌة (بجسمه)هو قدرة الفرد علً السٌطرة علً األجهزة العضوٌة   
العضلٌة والعصبٌة

*االختبار الرابع*

 * اختبار االتزان

 *مرتبة أو ٌرسم نقطة على األرض ٌقف علٌها -اٌقافساعة ) ألدواتا
(المفحوص

 * ثم [وقفة الالعب الرٌاضً]ٌقف الطالب علً المرتبة )مواصفات األداء
(االرضتكون بخط متوازي مع  حتًاألعلى  الىٌقوم برفع احدي قدمٌه 

 * (ٌتم حساب أعلً زمن للمفحوص)التسجٌل

 



*االختبار الخامس*

* اختبار االتزان

 * (اٌقافساعة -جهاز االتزان)األدوات

 * (معرفة مدي توازن الطالب)الهدف منه

 * (ٌحسب للمفحوص أعلً زمن)التسجٌل


