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رة الیدتحدید  ة في  عض المهارات األساس م  ارات مقترحة لتقو ة اخت طار ة من  ار درجات مع
ة " )"سنة18-15(منهج مسحي على تالمیذ المرحلة الثانو

بن برنو عثمان: األستاذ
الدروس لف  أستاذ مساعد م

ة  اض ة والر ة البدن -جامعة مستغانم–معهد التر
ة  ة العامة، أو مظهر من مظاهرها لكون التر ة من التر الغ األهم ة جزء أساسي و ة البدن تعتبر التر

ة الجسم وصحته ا . الحدیثة تعتني برعا ة تساعد على إعداد المواطن الصالح المتزن بدن ة البدن فالتر
ا ا وانفعال يوعقل س و ا، وقد أكد  اك- واجتماع ة على أنها "- وزل ة البدن ، أن فهم التر فق جسم قو

ة العامة، تهدف إلى إعداد  ه ذلك، هو اتجاه خاطئ، فهي فن من فنون التر ش ة او ما  أو مهارة راض
ه نحو مجتمعه و  ام بواج ا، قادرا على إنتاج والق ا، خلق ا، عقل ما تعطي ". وطنهالمواطن الصالح جسم

ل عام من خالل  ش ا له أهدافه التي تسعى إلى تحسین أداء الفرد  عدا ترو ة  ة والراض ة البدن التر
عد . ممارسته األنشطة المختارة ة في الجزائر منعطفا هاما  ة والراض ة البدن ومن هذا أخذت التر

ة في المنظومة ال ة المواد العلم ق انة  ة، ذلك لما جاء في األمرة رقم استقاللها وم 95-09ترو
ة التي تتضمن 95-02- 25المؤرخة في  ة والراض ر الثقافة البدن م وتطو م "والمتعلقة بتنظ عد تعل

ن ة والتكو ة مادة مدرجة في برامج وامتحانات التر ة والراض ة البدن ".التر
ة في الجزائر، ما ة والراض ة البدن ار التر ة المبرمجة في المدارس، والتي اعت دة من بین المواد العلم

ة في المدارس تم هذا من خالل الممارسة الراض ر قدرات الفرد عامة، و . تحاول من جهتها تحسین وتطو
ة متینة تساعد التالمیذ  ة على أسس علم حة والفاعلة المبن إیجاد الطرق الصح ح من الضرور لذا أص

ةعلى توظیف واستغالل  ة والحر ة، االجتماع ع قدراتهم النفس .جم
ة، ووفقا  انة ضمن المنظومة الترو ة في المدارس م ة والراض ة البدن ح الیوم ممارسة التر أص
 ، م الثانو التعل ة على مستو ة والراض ة البدن الت األخیرة في البرامج المعتمدة في منهاج التر للتعد

ي، االجتماعي، العاطفي، والمعرفي- الحسي: هداف في المجاالتاألوالتي تهدف إلى تحقی في . الحر
ة مثل ة منها الفرد ل، القفز العالي، رمي الرمح: مختلف النشطة الراض ة ...القفز الطو الخ، والجماع

رة القدم: مثل ملة  رة السلة، الكرة الطائرة، ومن األنشطة الم .رة الید، 
الت، یجد م رغم هذه التعد ة إجراء تقو لة في عمل ة نفسه أمام مش ة والراض ة البدن مدرس التر

ة ح والموضوعي للتالمیذ في الراضات الجماع أستاذ لهذه المادة واتصالي . الصح وخالل عملي 
مدیرة  ة على مستو ة والراض ة البدن ات التي نظمها مفتشي التر بزمالئي األساتذة اآلخرون، والملتق

لةالتر  مستغانم، وجدنا أنفسنا أما هذه المش ارة : ة  ات مع ارات ومستو طارات اخت هي عدم وجود 
ة  ة البدن أن أساتذة التر ة، لهذا نر ة والراض ة البدن م األهداف المسطرة لمنهاج التر موحدة لتقو
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عتمدون على خبرتهم وتجارهم ات التراب الوطني،  ة في عموم ثانو واجتهاداتهم في إجراء والراض
ارات عدیدة، ومناقشة األساتذة  طارات اخت م، ومن خالل اطالعنا على  ة التقو ارات وفي عمل االخت
ة لغرض دراستها ومحاولة الوصول إلى  ال الذین لهم خبرة وتجارب في هذا المجال، فاعتنینا هذه اإلش

رة الید هي من األلعاب ال ارات في  طارة اخت م األهداف تحقی ارة لتقو ات مع ة، وٕایجاد مستو جماع
ة  ة البدن لمنهاج التر ة في البرنامج الترو ة أساس ارها لع اعت ي،  المجال الحسي الحر الخاصة 

ة لة أعاله، وجب طرح مجموعة من التساؤالت هي. والراض :ولحل المش
م التالمیذ ف-1 ة والطرقة المستخدمة لتقو ف ة ما هي الك على مستو) رة الید(ي األلعاب الجماع

ات الجزائرة ؟ عض الثانو
ة -2 م التالمیذ في األلعاب الجماع ن استخدامها لتقو م ارات التي  طارة االخت ، وف)رة الید(ما نوع 

ة - الوسائل المتوفرة واألهداف في المجال الحسي ة البدن ي المنصوص علیها في منهاج التر الحر
ة ؟و  ة لمرحلة الثانو الراض
م -3 ارة لتقی ات مع النظر إلى تحدید مستو ارات  طارة اخت حثنا في إیجاد  ات مساهمة  ان ما هي إم

ة  ؟) رة الید(التالمیذ في األلعاب الجماع
حث ما یلي :یهدف ال

ة -1 م التالمیذ في األلعاب الجماع ة والطرقة المستخدمة لتقو ف عض ) رة الید(معرفة الك على 
ات الجزائرة .الثانو

ة -2 م التالمیذ في األلعاب الجماع ارات لتقو طارة اخت الوسائل المتوفرة ) رة الید(تحدید  وف
ة على مستو- واألهداف المجال الحسي ة والراض ة البدن ي، المنصوص علیها في منهاج التر الحر

ات الجزائرة .الثانو
ة استخالص طر -3 م التالمیذ في األلعاب الجماع ة تقو ة لعمل ة وموضوع ، من )رة الید(قة علم

ارة ات مع .خالل إعداد مستو
حث*  ات ال :فرض
ة -1 م التالمیذ في األلعاب الجماع مختلفة لتقو عتمدون على طرائ ).رة الید(األساتذة الجزائرون 
ارات موضوع-2 طارات اخت ة تحدید  ان م الصإم ح ألداء التالمیذة تساعد األساتذة على التقو .ح
ة-3 أداء التالمیذ لكل مرحلة دراس ة في مستو .هناك فروق ذات داللة إحصائ

ة  م التالمیذ في األلعاب الجماع الوسائل المتوفرة، واألهداف في المجال الحسي) رة الید(تقو - وف
ارات  طارات اخت ي، من خالل تحدید  ستعملها الحر ة قاعدة  مثا ارة، تكون  ات مع وٕاعداد مستو

هذه  في تحقی عاب العوامل التي تعی ة، وفي است ة في المرحلة الثانو ة والراض ة البدن مدرسي التر
م الذاتي .األهداف المنصوص علیها في المنهاج، واالبتعاد عن التقو
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احث المنهج ا حثنا هذا، استخدم ال أهداف  حوث لتحقی اره من المناهج األكثر استعماال لل اعت لمسحي 
حثنا لة  عة مش ة، ومالءمته لطب ان على عینة من . الوصف ة من خالل االستب وشملت الدراسة المسح

ات الجزائر  عض وال ة في  ة لمرحلة الثانو ة والراض ة البدن ة عین (أساتذة التر ة مستغانم، وال وال
شار، الدفلى،  ة  ة أدراروال ة مسیلة، ووال ة . أستاذ139، والمقدر عددهم )وال ما شملت الدراسة المسح

ور ة ذ م تالمیذ المرحلة الثانو ارات المهارة لتقو االخت .إناث-عن طر
متكونة من  ة والثالثة ثانو ة من التالمیذ السنة األولى، الثان ار عینة عشوائ اخت احث  ور 875قام ال ذ

ور و8745من بین 1999- 1998ث للموسم الدراسي إنا635و إناث، المسجلون على 6351ذ
ة 20مستو ة مستغانم وتقدر بنس ة بوال ة للسنة األولى %10ثانو النس لغ عدد التالمیذ  لكل جنس، و
ور و385 ة 255ذ ور و245إناث، والسنة الثان ور 190ذ . 190وٕاناث 245إناث، والسنة الثالثة ذ

ارات على وأ ة 11جرت علیها اخت علي، (ثانو ة سید لخضر، ثانو ة سید ة عشعاشة، ثانو ثانو
ة بوقیرات، متقن عین تادلس،  ة ماماش، ثانو ة خیر الدین، ثانو ة عین تادلس، ثانو ة حجاج، ثانو ثانو

ة سیرات ة خضرة، ثانو ة ) ثانو ة المهارة في األلعاب الجماع م الناح ).رة الید(لغرض تقو
ة شهر  ة بدا ان خالل الفترة الممتدة ما بین شهر سبتمبر إلى غا االستب ة الخاصة  أجرت الدراسة المسح

سمبر  ة 1998د ة والراض ة البدن ان وٕاخضاعه آلراء ومقترحات أساتذة التر م، وتضمنت إعداد االستب
ات في التجرة االست عض فقرات محتو ح  ذا تصح ة وتوزعها على العینة ومناقشة مستغانم، و طالع

.وتحلیل نتائجها
ة الفصل -2 ة لكرة الید في نها النس ة الفصل الثاني  ة خالل فترة نها م ارات التقو تم إجراء االخت

ة للسنة األولى یوم .الثالث ة یوم 20/03/1999النس م، أما السنة الثالثة 21/03/1999م، والسنة الثان
.م22/03/1999یوم 
ارات المستخدمة*  ات االخت :طار
رة الید للسنة األولى- ارات  :اخت
ار تواف*  ل (التمرر واالستالم : اخت )01ش
الكرة حول الملعب *  ار تنط ل (اخت )02ش
ب *  ار التصو ل (اخت ).03ش
ة- رة الید السنة الثان ارات  :اخت
ب *  المتعرج والتصو ار الجر ل (اخت .)04ش
ار الدائر*  ل (االخت ).05ش
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رة الید للسنة الثالثة- ار لعب  :اخت
:منافسة* 
ة من طرف الالعب-1 مجموع الكرات التي یلمسها الالعب خالل : تسجل عدد الكرات الملعو أ

انت وضعیته  ).في الهجوم أو الدفاع(المقابلة مهما 
قوم بها ا-2 ة التي  مجموع الكرات التي سجل بها أهدافا أو : لالعبتسجیل عدد الكرات الهجوم أ

الخصم لت خطورة على الفر .تمررها لزمیل، والتي سجل بها أهداف أو ش
عها من خالل سوء : تسجل عدد الكرات الضائعة من طرف الالعب-3 مجموع الكرات التي ض أ

.استالم أو تمرر الكرة سواء في الدفاع أو الهجوم
مجموع الكرات التي تأتي من الخصم والتي اقتنصها: كرات المقتنصة من الالعبتسجل عدد ال-4 .أ
ة لألداء المهار-  م ل مقابلة، والموضحة في االستمارة التقو رها في  ذ الساب .تسجل النقا
.حساب الدرجات- 
التالي-  ة  ة حساب عمل قة، نقوم  السا :عد الحصول على النقا

ة   مجموع الكرات المقتنصة+  مجموع الكرات الهجوم
مجموع الكرات الضائعة

مة -  ل ) (NOMOGRAMME(وانطالقا من ) ص(عد الحصول على ق مة ) 06ش الق ) ص(یتم ر
مة الموجودة عند تقاطع  سجل الق ة،  م مجموع الكرات الملعو م الموجود متحصل علیها من ق مع المستق

.بینهم
ة*  :الوسائل اإلحصائ

ة تساعدنا على التحلیل  م ة، هو التوصل إلى مؤشرات  ات اإلحصائ إن الهدف من استعمال التقن
م ل والح عا . والتفسیر، والتأو لة، ولذلك ت اختالف نوع المش ة  ما تختلف خطة المعالجة اإلحصائ

ةلهدف الدراسة، فقد اعتمدنا في  ة التال :حثنا على الوسائل اإلحصائ
ة-1 ة المئو الحسابي- 2.                   النس این-3.                    المتوس .الت
ار-4 س- 5.              االنحراف المع ال ا .ارل بیرسون ) ر(معامل االرت
ار-6 لحساب - 7.                 صدق االخت ).أقساملتسعة (درجات التنقالسلم العاد

:االستنتاجات* 
ان:أوال من خالل نتائج االستب

م التالمیذ وف زت على تقو ة، تر م في األلعاب الجماع ة موضوعها التقو معظم الندوات البیداغوج
ي، االجتماعي-الحسي: أهداف المجاالت الثالث ه منهاج - الحر العاطفي والمعرفي، حسب ما نص عل

ةالتر  ة للمرحلة الثانو ة والراض ز . ة البدن رة الید، یتر م المعتمد من طرف المدرسین في  إلى أن التقو

=ص 
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م الذاتي التقو طرقتهم الخاصة، أ م  بیرة على التقو ة  ارات وال على . بنس طارة االخت ستخدمن  ال 
رة الید م التالمیذ في  ارة موحدة لتقو عتمدون على طرقة المالحظةوالكرة الطائر درجات مع .ة، بل 

ا ارات: ثان من خالل نتائج االخت
ع -1 ور وٕاناث معا في جم ور، إناث، ذ حث ذ ة بین عینة ال هناك فروق ذات داللة إحصائ

ارات  ة)رة الید والكرة الطائرة(االخت ة إلى السنة األولى والثان النس انت . ،  ة للسنة الثالثة  النس أّما 
اإلناثهناك ور مقارنة  الحسابي عند الذ ة بین المتوس وهذا ما یدل على وجود فروق . فروق معنو

ارات ع االخت ة بین أفراد العینة في جم طي . فرد ارة وسلم تنق ات مع ولهذا یجب وضع درجات ومستو
رة الید السنة  ارات المقترحة في  ع االخت لجم ل على حد ور واإلناث  ة للذ ة، أما النس األولى والثان

ون انطالقا من االستوغرام  ).Histogramme(الثالثة 
ة تقع في -2 رة الید سنة األولى والثان ارات  ع االخت ور وٕاناث في جم انت أغلب نتائج العینة ذ

ارة ات المع عي لحساب الدرجات والمستو حسب التوزع الطب المتوس ان. المستو ت أما السنة الثالثة 
حسب الدرجات المتحصل علیها انت . ضعیف إلى متوس لتوزع درجات التنق وحسب السلم العاد

ما یلي :النتائج 
:السنة األولى-أ

ار التواف*  ما بین : في اخت انت تتراوح درجات التنق ة 8.99- 7التمرر واالستالم،  النس درجة 
انت بنفس الدرجات ور، أما اإلناث  .للذ

انت تتراوح ما بین ف*  الكرة حول الملعب،  ار تنط ور واإلناث8.99- 7ي اخت ة للذ النس .درجة 
ب تراوحت ما بین *  ار التصو ور، و8.99- 7في اخت .درجة عند اإلناث12.9- 7درجة عند الذ
ة- ب :السنة الثان
انت ما بین *  ب،  المتعرج والتصو ار الجر ور،10.99- 9في اخت درجة عند 8.99- 7وعند الذ

.اإلناث
ور ما بین *  عند الذ انت تتراوح درجات التنق  ، ار الدائر - 9درجة، وعند اإلناث 8.99-7في اخت

.درجة10.99
:السنة الثالثة-ج
ور *  ة للذ النس .درجة20من 5درجة وعند اإلناث 20من 8.5انت أغلب نتائج درجات التنق

الفر  اتمقابلة النتائج  :ض
ة األولى- 1 ة األولى على أن:مناقشة الفرض :تنص الفرض
ة "-  م التالمیذ في األلعاب الجماع مختلفة لتقو عتمدون على طرائ )".رة الید(األساتذة الجزائرون 
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حث ة األولى لل من الفرض ان، ومن أجل تحق ة لنتائج االستب تبین لنا من . من خالل المعالجة اإلحصائ
التي تمثل نتائج السؤال األول، الثاني والثالث للمحور الثاني ) 03، 02، 01(الجداول ذات األرقام خالل 

عتمدون على طرقتهم الخاصة  بیرة من المدرسین  ة  م، أن نس مجال التقو المعلومات الخاصة  والمتعل
زن على طرقة المالحظة دون ا رة الید، متر م التالمیذ في  ة تقو ارات في عمل طارة اخت العتماد على 

حة ة وصح صورة موضوع .ودرجات موحدة تكون 
ة  حث قد تحققت، وهذا ما أكدته النتائج اإلحصائ ة األولى لل ن أن نقول أن الفرض م مّما تقدم 

ان .لالستب
ة- 2 ة الثان ة على ضرورة:مناقشة الفرض ة الثان :تنص الفرض
ار "-  طارة اخت ة تحدید  ان ح ألداء التالمیذإم م الصح ة تساعد المدرس على التقو ".ات موضوع

ة ة الثان ة التأكد من الفرض غ حث،  ة لل تبین لنا من خالل . انطالق الدراسة النظرة والدراسة األول
ة، التي تناولت موضوع  اللغة األجنب ة أو  اللغة العر عض المصادر والمراجع سواء  اطالعنا على 

ار  رة الید االخت ارات في  طارة اخت احث  ة، استخلص ال ة والراض ة البدن اسات في مجال التر والق
لألهداف المجال الحسي ة - والكرة الطائرة المواف ة البدن ي المنصوص علیها في منهاج التر الحر

ة ة للمرحلة الثانو ة متمثلة في الدراسة االست. والراض عد إجراء الدراسات األول ة و ة واألسس العلم طالع
ارات المقترحة ات وصدق االخت ث ارات التي تبین مد ة . لالخت ن القول من خالل ما تقدم أن الفرض م

ة قد تحققت .الثان
ة الثالثة- 3 ة الثالثة على:مناقشة الفرض :تنص الفرض
ة"-  أداء التالمیذ لكل مرحلة دراس ة في مستو ".هناك فروق ذات داللة إحصائ

عد ة، و ة تبین من خالل الدراسة المیدان الفرض ة التأكد من تحق غ ارات  ة لالخت المعالجة اإلحصائ
حث ة ) 04(تبین لنا من خالل الجدول رقم . الثالثة لل ور وٕاناث النس رة الید السنة األولى ذ ارات  الخت

ار التواف( الكرة حول الملعب،: اخت بالتمرر واالستالم، تنط ة ) 05(والجدول رقم ). التصو النس
ة والمتمثلة في  رة الید السنة الثان ارات  ار الدائر(الخت ب، واخت ار التصو المتعرج واخت ار الجر ) اخت

اإلضافة إلى الجدول رقم  ور وٕاناث،  ور وٕاناث) 06(ذ رة الید لنفس السنة ذ ار  ة الخت تبین لنا . النس
ة  ارات أن هناك فروق معنو ع اخت ور وٕاناث معا لجم ور، إناث، ذ ة للعینة ذ النس ة  ذات داللة إحصائ

مة  ون ق ة  ة للسنة األولى والسنة الثان النس ة) F(رة الید  مة الجدول ة أكبر من الق ن . المحسو م بهذا 
ة الثالثة ق ارات أن الفرض ة الخت .د تحققتأن نقول من خالل ما وضحته نتائج الدراسة اإلحصائ

ات*  :التوص
ة  ة عامة، واأللعاب الجماع ة والراض ة البدن م في التر ة التقو من أجل االستفادة من التغییر في عمل

ما یلي) رة الید( احث  :یوصي ال
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ة، -1 ة عامة، وفي األلعاب الجماع ة البدن م التالمیذ في التر ة لتقو استخدام الطرقة الموضوع
عاد عل م الذاتي واالست المالحظة(ى طرقة التقو ان) عن طر .قدر اإلم

م التالمیذ-2 ارات موحدة لتقو طارة اخت ة على  ة والراض ة البدن .ضرورة اعتماد مدرسي التر
ة-3 في األلعاب الجماع ات األداء المهار .استخدام المعاییر والدرجات لتحدید مستو
ر وت-4 یز على تطو ةضرورة التر في األلعاب الجماع ة تحقیحسین األداء المهار غ للتالمیذ، 

.األهداف المرجوة
ل موضوعي ومنطقي-5 ش التالمیذ  ارات من أجل التعرف على مستو .استخدام االخت
قا لكل مرحلة -6 ة، ط ة والراض ة البدن ضرورة مراعاة األهداف المنصوص علیها في المنهاج التر

ة  م والشاملة على المجاالت الثالثة أثناء عمل ي، االجتماعي- الحسي(التقو ).العاطفي والمعرفي- الحر

م:01الجدول رقم  یبین نتائج االستمارة حول طرقة التقو
ات اإلجا

ات         الوال
قتهم الخاصةر.ب.انطالقا من المنهاج ت طر

%العدد%العدد
ة مستغانم 1029.412470.59وال

ة عین الدفلى 0103.123196.88وال
ة مسیلة 0308.823191.18وال
شار ة  03201280وال
ة أدرار 0105.881694.12وال

ات معا 1813.6311486.37الوال

م انطالقا من منهاج تیبین نتائج االستمارة حول :02الجدول رقم  ة التقو ر.ب.مصداق
ات اإلجا

ات         الوال
النعم

%العدد%العدد
ة مستغانم 0411.763088.24وال

ة عین الدفلى 0103.123196.88وال
ة مسیلة 0205.893294.11وال
شار ة  0533.341066.66وال
ة أدرار 0423.531376.47وال

ات معا 1612.1211687.88الوال
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م :03الجدول رقم  ة وطرقة التقو ف یبین نتائج االستمارة حول 
ات اإلجا

ات         الوال
ا افرد المالحظةجماع اراتعن طر ة اخت طار عن طر

%العدد%العدد%العدد%العدد
ة مستغانم 3088.241441.17341000000وال
ة عین ال 321003093.79321000000دفلىوال
ة مسیلة 2882.352161.76341000000وال
شار ة  1386.661066.66151000000وال
ة أدرار 171001482.35171000000وال

ات معا 12090.908964.421321000000الوال

مة :04الجدول رقم  ةFیبین ق رة الید المحسو ارات السنة األولى في  ة لنتائج اخت مة الجدول والق
حول الملعب ر واالستالم: التوافالتنط بالتمر التصو

الجنس
ة    الدراسة اإلحصائ

ور ورإناثذ ورإناثذ إناثذ

385255385255385255)ن(عدد العینة 
33250805ثا19.31ثا14.55أحسن نتیجة

1390000ثا35.17ثا33.05أضعف نتیجة
الحسابي  21.9325.5522.3417.133.241.64)س(المتوس
ار 3.043.374.453.331.561.05)ع(االنحراف المع

این بین المجموعات 59.6555.93119.5972.799.444.95الت
این داخل المجموعا 19.3925.5517.1425.212.232.41تالت

Fة 3.071.956.972.884.222.05المحسو
Fة 1.861.861.861.861.861.86الجدول

640640640مجموع عدد العینتین
این بین المجموعتین 70.52147.138.61الت

این داخل المجموعتین 19.7520.842.37الت
Fة 3.597.053.63المحسو

Fة 2.992.992.99الجدول
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مة :05الجدول رقم  رة الید Fیبین ق ة في  ارات السنة الثان ة لنتائج اخت مة الجدول ة والق المحسو
ب المتعرج والتصو الدائرالجر

الجنس
ة    الدراسة اإلحصائ

ور ورإناثذ إناثذ

245190245190)ن(دد العینة ع
ثا9.53ثا8.25ثا10.03ثا8.68أحسن نتیجة

ثا16.89ثا15.38ثا16.5ثا13.98أضعف نتیجة
الحسابي  10.7112.5411.0713.20)س(المتوس
ار 1.431.741.472.37)ع(االنحراف المع

این بین المجموعات 8.815.5815.1316.88الت
این داخل المجموعات 1.852.612.834.14الت

Fة 4.772.135.334.07المحسو
Fة 1.861.861.861.86الجدول

435435مجموع عدد العینتین
این بین المجموعتین 6.2216.11الت

این داخل المجموعتین 1.843.31الت
Fة 3.834.86المحسو

Fة 2.992.99الجدول

مة : 06الجدول رقم  رة الیدFیبین ق ارات السنة الثالثة في  ة لنتائج اخت مة الجدول ة والق المحسو
الجنس

ة    الدراسة اإلحصائ
ور إناثذ

245190)ن(عدد العینة 
12.6610.66أحسن نتیجة

0100أضعف نتیجة
الحسابي  8.956.23)س(المتوس
ار 2.612.74)ع(االنحراف المع
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رة الید إناث: 07الجدول رقم  ارات في  والنتائج المقابلة الخت یبین درجات التنق
ة ثانوالسنة األولى ثانوالسنوات السنة الثان

ر واالستالمالعالمةالقسم بالتنطالتمر المتعرجالتصو الدائرالجر
10.96أقل من 10.44أقل من 04أكثر من 20.90أقل من 22من أكثر0117-20
0215-16.992122.65-20.910311.06-10.4511.25-10.70
0313-14.992024.00-22.66//11.64-11.0712.34-11.26
0411-12.9918-1925.70-24.010212.09-11.6713.05-12.35
0509-10.9916-1727.68-25.71//12.58-12.1013.73-13.06
0607-08.9914-1528.99-27.96//13.29-12.5914.43-13.74
0705-06.9912-1331.72-29.000113.85-13.3015.05-14.44
0803-04.9910-1132.84-31.73//15.20-13.8815.57-15.06
15.57كثر من أ15.20أكثر من 32.8400أكثر من 11أقل من 0900-02.99

ور: 08الجدول رقم  رة الید ذ ارات في  والنتائج المقابلة الخت یبین درجات التنق
ة ثانوالسنة األولى ثانوالسنوات السنة الثان

ر واالستالمالعالمةالقسم بالتنطالتمر المتعرجالتصو الدائرالجر
08.98أقل من 08.89أقل من 06ثر من أك14.65أقل من 30أكثر من 0117-20
0215-16.9928-2915.74-14.66058.98 -8.909.32 -8.99
0313-14.9925-2717.93-15.75049.71 -8.999.80 -9.33
0411-12.9923-2420.99-17.940310.14-9.7210.80-9.81
0509-10.9921-2222.48-21.00//10.75-10.1510.94-10.39
0607-08.9919-2024.54-22.490211.44-10.7611.85-10.95
0705-06.9916-1825.89-24.55//12.07-11.4512.78-11.86
0803-04.9914-1528.05-25.900112.67-12.0813.42-12.79
13.42أكثر من 12.67أكثر من 28.0500أكثر من 14أقل من 0900-02.99
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ة اللغة العر :المصادر والمراجع 
ر العري، القاهرة، سنة : أمین خولي-1 عة األولى، دار الف ة، الط ة والراض ة البدن أصول التر

.م1996
العام-2 م الثانو ، الجزائر، جوان : مدیرة التعل م الثانو ة للتعل ة والراض ة البدن .م1996منهاج التر
ك وآخرون ف-3 ة لكرة الید، ترجمة: یرنوف ق عة : الممارسة التطب ، الط مال عبد الحمید، دمحم حسن عالو

ة، دار المعارف، سنة  .م1982الثان
ك-4 عة، دار الكتاب : أحمد دمحم خاطر، علي فهمي الب عة الرا اس في المجال الراضي، الط الق

.م1996الحدیث، القاهرة، سنة 
ة، القاهرة، سنة : سفدمحم أبو یو -5 م ة األكاد ت ة، الم حوث العلم .م1986اإلحصاء في ال
حي حسانین-6 عة الثالثة، دار : دمحم ص ة، الجزء األول، الط ة والراض ة البدن م في التر اس والتقو الق

ر العري، القاهرة، سنة  .م1995الف
، دمحم نصر الدین رضوان-7 ارات: دمحم حسن عالو ة في المجال الراضي، االخت المهارة والنفس

ر العري، القاهرة، سنة  عة األولى، دار الف .م1987الط
ة اللغة الفرنس :المصادر والمراجع 

8- J.F Grehannie et J. Roche :Evaluation au Baccalauréat les Nomogrammes. Revue de E.P.S
N°240, Paris, Mai 1993.


