
 كلية التربية طالبات بناء إختبار معرفي إلكتروني لمقرر كرة اليد ل  

 الرياضية جامعة مدينة السادات

 د/ هيام عبدالرحيم العشماوي

 المقدمة ومشكلة البحث

 بمستتويات المعرفي القيـــاس وسائـــل أهــــم أحد تكــــون قد اإللكترونيــــة المعرفية االختبــــارات أن

،  الممتارس النشتا  نتو  فتي المعرفيتة الجوانت  إتقـــتـان علت  الوقتو  بغتر  تصمـتـم أنهتا كمتا ,المختلفتة

 ختلل من لل البات وإكسابها معينة معرفيــة لتحقيق أغرا  التعليمية واألهدا  المواد تنظيم إعادة وكذلك

ت تور عصتر التقنيتة ة ، ونتيجتة للتقتدم التكنولتوجي الهائتل والتخصصتي ال بيعتة ذات لألعمتال ممارستتهم

أجهتزة والمعلوماتية األمر الذي انعكس علي قدرة ال ل  في إستخدام األجهزة وآليات اإلتصال الحديثة متن 

حاستتو  وأجهتتزة الجتتوال وشتتبكات اإلنترنتتت ، ومتتن ختتلل وجتتود نتتدرة فتتي الدراستتات التتتي إستتتخدمت 

حديد وفي حدود علم الباحثة ،  ومتن ختلل اإلختبارات المعرفية اإللكترونية في مجال كرة اليد علي وجه الت

قيام الباحثة بتدريس مقرر كرة اليد األمر الذي دفع الباحثة إلي القيام  ببناء إختبتار معرفتي إلكترونتي لمقترر 

 كرة اليد ل البات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات .

 :إليه والحاجة البحث أهمية

 .رياضة كرة اليد في حيوي كجان  المعرفي الجان  تقدير وهو االختبار هذا وراء  الدافع  -

 رياضتة كترة اليتد مجال في الحصائل مقدار قياس إل  يهد  الكتروني معرفي اختبار بناء محاولة  -

 .الرياضية التربية كلية لدى  ل  والمعار  المعلومات من

 بالتقتدم التتعلم عمليتة علت  يعتود بمتا المعرفتي بالجانت  االرتقتاء علت  والعمتل الحصتائل تلك تقويم  -

 .المستمر التقويم والمتعلم للمعلم يوفر والت ور

 .للعملية التعليمية والتشويق اإلثارة ويضي  التكنولوجيا عصر في للعمل التكي  عل  القدرة  -

 هدف البحث

يهد  البحث إلي بناء إختبار معرفي لمقرر كرة اليد ل البات الفرقتة األولتي بكليتة التربيتة الرياضتية         

 جامعة مدينة السادات .

 

 تساؤل البحث

 هل اإلختبار المعرفي يقيس الجوان  المعرفية لمقرر كرة اليد ل البات الفرقة األولي ؟



 منهج البحث

 إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي نظراً لملئمته ل بيعة البحث . 

 مجتمع البحث

جامعتة مدينتة الستادات  –إشتمل مجتمع البحث علي  البتات الفرقتة األولتي بكليتة التربيتة الرياضتية 

  البة .712م( والبالغ عددهم 7102-م7102والمقيدون في العام الجامعي )

 عينة البحث 

 -اسية :عينة الدراسة األس -1

جامعة مدينة   -تم إختيار عينة البحث بال رية العمدية من  البات الفرقة األولي بكلية التربية الرياضية 

والمقيدون في العام الجتامعي  %(64.27بنسبة )من  البات الفرقة األولي  ( طالبة151)السادات وعددهم 

 م( .7102-م7102)

 اإلستنتاجات

لمقترر كترة اليتد للفرقتة األولتي بنتات بكليتة التربيتة الرياضتية جامعتة بناء إختبار معرفتي إلكترونتي  -0

 مدينة السادات

 اإلختبار اإللكتروني الذي تم تصميمه يعد من التقنيات الحديثة في رياضة كرة اليد . -7

( 01( عبتتارة لقيتتاس محتتور التتتاري  فتتي كتترة اليتتد ، )7( عبتتارة ، )72بلتغ عتتدد عبتتارات اإلختبتتار ) -3

( عبتارة لقيتاس محتور القتانون فتي كترة 07محور المهارات األساسية في كترة اليتد ، )عبارة لقياس 

 اليد .

 ( دقيقة .31بلغ زمن اإلختبار ) -0

 التوصيات

 إهتمام القائمين بالتدريس بصورة عامة ومجال كرة اليد بصورة خاصة باإلختبارات اإللكترونية . -0

 لمهارات الهجومية .إستخدام اإلختبار المقترح لقياس التحصيل المعرفي ل -7

 بناء إختبارات إلكترونية للتحصيل المعرفي في النواحي الدفاعية والخ  ية في كرة اليد. -3

 بناء إختبارات إلكترونية للتحصيل المعرفي للرياضات األخري . -0

 الت وير المستمر لعمليات التقويم التربوي باإل ل  علي كل ما هو جديد . -7

 


