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 امللخص

 

اإلنجاز  لبعض المهارات التعرف على أثر جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة في إلى  هدف البحث
ن لبحث م، وتكون مجتمع االمنهج التجريبي لمالءمته طبيعة البحث اناستخدم الباحثاألساسية المغلقة بكرة السلة ، و 

 ،2017/2018للعام الدراسي  ،( طالبا  193البالغ عددهم ) ول المتوسط في متوسطة )النضال(ألطالب الصف ا
لى اربع (، وتم توزيعهم ع%24,87( طالبا  وبنسبة مئوية بلغت )48) عينة البحثالواقعة في حي البلديات ، وبلغ عدد 

( طالبا  لكل مجموعة ، وتم التكافؤ فيما بين مجموعات البحث األربع في كل من 12مجموعات متساوية بواقع )
في  لمؤثرةقلية، وعدد من عناصر اللياقة البدنية، والحركية االمتغيرات )العمر، والطول، والكتلة، وبعض القدرات الع

 ينبار ت االختستخدم تصميم المجموعات التجريبية المتكافئة ذاأ  و ( لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة اإلنجاز
 ،يسوالمقاي ،اتواالختبار  ،واالستبيان ،واشتملت وسائل جمع البيانات على المقابالت الشخصية ، القبلي والبعدي

 والمالحظة العلمية .
 

ة برنامج التعليمي الخاص بالمدرسة باالعتماد على )دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلال تطبيقتم و 
رسة على كما تم تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بجدولة المماعلى المجموعة الضابطة ،  وزارة التربية( -المتوسطة

وعة المجم( الخاص بداءألجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مساوية لفترة الثالث وكاآلاتي )المجموعات التجريبية ا
ة لتجريبياالمــجموعة ب الخاص (داء بقليلألجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة االتجريبية األولى، و)

، ة الثالثية المــجموعة التجريبب الخاص (داء السابقجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة االو) ،الثانية
ليميتين في ( وحدة  تعليمية لكل مجموعة وبمعدل وحدتين تع11( وحدة تعليمية بواقع )44وتكونت البرامج التعليمية من )

 ( دقيقة. 45( وحدات تعليمية( ومدة كل وحدة تعليمية )3كل أسبوع باستثناء)التهديف استمر )
 

 ختلفةالبرامج التعليمية الثالث الخاصة بجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة موتوصل الباحثان إلى أن 
لرياضية دليل مدرس التربية او )البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة، والبرنامج التعليمي الخاص بالمجموعة الضابطة 

 رات األساسية المغلقة بكرة السلة.  أثرت إيجابيا  في اإلنجاز لبعض المها للمرحلة المتوسطة(

 

لراحة ا، فترات  رياضية) جدولة الممارسة الموزعة ، البرنامج التعليمي ، دليل مدرس التربية ال الكلمات المفتاحية :

 ، المهارات االساسية بكرة السلة(.
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Effect of scheduling distributed practice with different rest 

 periods in achievement of some closed basic skills in basketball 
  

       Prof.Dr. Jassim Mohammed Al Roomy               j.alroomy@Gmail.com          

College of Physical Education and Sport Sciences / University of Mosul 

Rayyan Samir Al – Sofaji 

The aim of the research was to identify the effect of scheduling distributed practice 

with different rest periods in achievement of some closed basic skills in basketball. The 

researchers used the experimental approach to suit the nature of the research. The research 

community consisted of (193) students in the intermediate year (2016/2018) in the district 

of Al-Baladiyat. The sample was 48 students with a percentage of (24.87%) in four equal 

groups (12) students per group, The four research groups were equal in each of the 

variables (age, height, mass, some mental abilities, and a number of physical and motor 

elements that affect the learning of the achievement of some closed basic basketball skills) 

and used the (design of equal experimental groups with pre-testl and post-test) Means of 

data collection included interviews, questionnaire, tests, measurement and scientific 

observation. The educational program for the school was applied to the control group (the 

Instructor’s guide of Physical Education for the intermediate stage - Ministry of Education) 

and the educational programs for scheduling distributed practice were applied to the three 

experimental groups as following (scheduling distributed practice with a period equivalent 

to the period of performance),And (scheduling distributed practice with a slightly longer 

period than the performance period) for the second experimental group and the scheduling 

practice distributed more than the previous performance period of the third experimental 

group. Educational programs included (44) educational unit by (11) units for each group 

and at a rate of two units each week (except shooting which continued (3) educational 

units) and the duration of each educational unit (45 minutes)                                                                                             

The researchers found that the three educational programs to schedule practice distributed 

with different rest periods   and the educational program of the control group (the school's 

educational program) positively affected the learning achievement of some closed basic 

skills in basketball.   

                    

  التعريف بالبحث: -1
  المقدمة وأهمية البحث:  1-1
يعد التعلم الحركي أحد العلوم التي اهتم بها الباحثون في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة ألهميته في  

ومن هنا فإن"  التعلم الحركي يعني ، كية الجديدة وبأقل وقت وجهد ممكنتعليم واكتساب الفرد للمهارات الحر 
وال يتم ذلك إال من خالل عملية اكتساب معلومات أن ينظم المتعلم استجاباته الحركية وفقا لمتطلبات البيئة 

أولية عن األداء يعمل المتعلم بعدها على تحسين هذا األداء وصوال  إلى تثبيت المعلومات الخاصة بهذا 
ومن أجل تحقيق مبدأ التعلم ال بد من  (26,2013األداء، والوصول بالحركة إلى األداء األفضل". )الحديثي ،

للتمارين خالل تعلم المبتدئين المهارات الحركية سواء  كانت مهارة واحدة أو مهارات عدة  اجراء تنظيم وجدولة
وقد قام العديد من المتخصصين  ،ة التعلم وتنظيم متناسق للتمارينعلى اختالف انواعها من أجل تسهيل عملي

قة والمهارات المفتوحة، في التعلم الحركي بتصنيف المهارات إلى تصنيفات عدة ومنها تصنيف المهارات المغل
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فالمهارة المغلقة هي التي تكون في محيط ثابت قابل للتنبؤ، في حين أن المهارة المفتوحة هي التي يكون 
وتعد لعبة كرة السلة واحدة من األلعاب التي شهدت اقباال  وتطورا  كبيرا  ، حيطها غير ثابت وغير قابل للتنبؤم

على مستوى دول العالم وأخذت باالنتشار السريع ،الحتوائها على عدد كبير من المهارات الفنية، والخطط 
عي المتنوعة والتي تكون مشوقة للمشاهد ويمكن وصفها من األلعاب التي تعمل على بث روح التعاون الجما

لغرض الوصول إلى المستوى الرياضي العالي، وتعد المهارات األساسية في لعبة كرة السلة بمثابة العمود 
الفقري وعادة ما تأخذ الوقت األطول في التمرين على مدار فترات مدة التعليم، لذا فهي تتطلب الكثير من 

 ن في لعبة كرة السلة. الجهد والتفكير، إذ يشكل اإلنجاز عامال  مهما  بالنسبة للمتعلمي
تالف وقد تطرقت العديد من الدراسـات الـى جدولـة الممارسـة بأنواعهـا المختلفـة ومنهـا الموزعـة والمكثفـة مـع االخـ

( اإلرســــاالت الســــهلة والصــــعبة بــــالكرة الطــــائرة ، 2001فــــي المهــــارات الرياضــــية ، إذ تناولــــت دراســــة ) البنــــا ،
محمـود ، ض انواع التهديف بكرة السـلة ، فـي حـين تطرقـت دراسـة )( إلى بع2008وتطرقت دراسة )نصر هللا ، 

لـى إ( إلى بعض المهارات األساسية المغلقـة والمفتوحـة بكـرة اليـد ،إال  أن جميـع هـذا الدراسـات لـم تتطـر  2012
 فترة الراحة بين تكرارات الممارسة الموزعة .

 :مشكلة البحث  1-2
ي ففترة راحة ضمن أسلوب جدولة الممارسة الموزعة هي األفضل تكمن مشكلة البحث في التساؤل اآلتي:)أي 

 ؟(. لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة اإلنجاز
 هدفا البحث:  1-3
عليمية ج التالمقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعات التجريبية الثالث التي استخدمت البرام 1-3-1

 موزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضابطة التي استخدمت )البرنامجالمتضمنة جدولة الممارسة ال
ارات لبعض المه التعليمي الخاص بالمدرسة، ودليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة( في اإلنجاز 

 األساسية المغلقة بكرة السلة.  
يمية ث التي استخدمت البرامج التعلالمقارنة في االختبار البعدي بين المجموعات التجريبية الثال 1-3-2

 المتضمنة جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضابطة التي استخدمت )البرنامج
 لبعض المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة.   التعليمي الخاص بالمدرسة( في اإلنجاز 

 فرضا البحث: 1-4
لتي الث اوجود فرو  ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي بين المجموعات التجريبية الث 4-1 -1

تي بطة الاستخدمت البرامج التعليمية المتضمنة جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضا
 لسلة.  ابعض المهارات األساسية المغلقة بكرة ل استخدمت )البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسة( في اإلنجاز 

وجود فرو  ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بين المجموعات التجريبية الثالث التي  4-2 -1
تي بطة الاستخدمت البرامج التعليمية المتضمنة جدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة والمجموعة الضا

 لسلة. البعض المهارات األساسية المغلقة بكرة  يمي الخاص بالمدرسة( في اإلنجاز استخدمت )البرنامج التعل
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 مجاالت البحث:  1-5
       : طالب الصف األول المتوسط )متوسطة النضال/البلديات/الموصل(.                 المجال البشري  1-5-1
 . 2018 /2017الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي : المجال الزماني 1-5-2

 .23/4/2018ولغاية  19/3/2018للمدة من                            
 : الملعب الخاص بمتوسطة النضال.المجال المكاني 1-5-3
 :تحديد المصطلحات 6 -1
ت : ي عــرف بأنــه" األســلوب الــذي تكــون فيــه فتــرات الراحــة بــين الممارســا التمررري) لالممارسررةم المرروز  1-6-1

 (Gally & Foster,1988 ,108مساوية أو تزيد عن فترة الممارسة". )
المغلقة  ساسيةتلك الممارسة التي تنظم فيها التمارين الخاصة بالمهارات األ:عرف البحثان )الممارسة( إجرائيا  وي  

 ة.لتعليمياألداء والراحة التي يؤديها طالب الصف األول  المتوسط في خالل الوحدة ابكرة السلة من حيث فترة 
ة الحركيو ي عرف " انه أقصى نتيجة يستطيع الفرد تحقيقها باستثمار كافة قدراته البدنية  اإلنجاز : 1-6-2 

 ( .17،  1999والعقلية والنفسية " )خويلة ، 
ج في أنه قدرة طالب الصف األول المتوسط على تحقيق أفضل النتائوي عرف الباحثان )اإلنجاز ( إجرائيا  ب

 اختبارات المهارات األساسية المغلقة بكرة السلة .
 إجراءات البحث:  -2
 استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة البحث.  :منهج البحث 2-1
األول المتوسـط فـي متوسـطة )النضـال(، من طالب الصـف تكون مجتمع البحث مجتمع وعينة البحث:   2-2

 وبواقـع 2017/2018للعـام الدراسـي ( طالبـا ، 193في محافظة نينوى والبـالغ عـددهم ) الواقعة في حي البلديات
، تم توزيع الشـعب عشـوائيا  علـى أسـاليب خمس شعب، وتم اختيار أربع شعب لتكون عينة البحث بصورة عمدية

ا ( طالبا  ، بعد أن تم استبعاد عـدد مـن الطـالب مـن الشـعب األربـع، وبهـذ12الجدولة ، وبلغ عدد كل مجموعة )
 (.%24,87مئوية بلغت ) ( طالبا  ، وبنسبة48يكون المجموع الكلي للعينة )

ة تكافئاعتمد الباحثان التصميم التجريبي الذي يطلق عليه " تصميم المجموعات المالتصميم التجريبي: 2-3
 (1( وكما موضح في الشكل )398،  1984لبعدي". )فان دالين ، ذات االختبارين القبلي وا

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة
لبعض  اإلنجاز  األولى

المهارات 
األساسية 

المغلقة  بكرة 
 السلة

لبعض  اإلنجاز  جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مساوية لفترة االداء
المهارات 
األساسية 

المغلقة  بكرة 
 السلة

 قليلم) فترة االداء ب بفترة راحة أكبرجدولة الممارسة الموزعة  الثانية
 بقلساجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر م) فترة االداء ا الثالثة

 لمنهاج الخاص بمديرية تربية نينوى ا الضابطة

 التجريبيالتصميم  يبي) م1الشكل ل
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 وسائل جمع المعلومات: 2-4
 تمت مع المتخصصين في التعلم الحركي وكرة السلة.: المقابلة الشخصية 2-4-1
للياقـة ا)تحديد المهارات األساسية بكرة السلة ، وتحديد القـدرات العقليـة ، وتحديـد عناصـر االستبيان:   2-4-2

 البدنية والحركية ، وتحديد االختبارات المهارية المغلقة الخاصة باإلنجاز (. 
 القياسات واالختبارات: 2-4-3
 قياس كل من الطول، والكتلة، والعمر لعينة البحث.  2-4-3-1
 ر االنتباا، باستخدام اختبار) الحمر(.  اختبا 2 -2-4-3
 (.أحمد زكي صالحاختبار الذكاء ، بأستخدام اختبار) 3 -2-4-3
لمغلقة البعض المهارات األساسية  اإلنجازباقة البدنية والحركية المؤثرة اختبار بعض عناصر اللي 4 -2-4-3

 بكرة السلة.
 .المغلقة بكرة السلةاختبار اإلنجاز  لبعض المهارات األساسية  2-4-3-5
 االختبارات المهارية المغلقة بكرة السلة: 2-4-4
 ( 181، 1999)الد يوجي ،وحمودات، اختبار التهديف من أسفل السلة. -2-4-4-1 

 (287، 2014)جاسم ،اختبار التمرير السريع .   -2-4-4-2
 (176، 1984)عبد الدايم و حسانين ، اختبار المحاورة )الطبطبة( .   -2-4-4-3
 تكافؤ مجموعات البحث 2-5
لعقليرة ، األربع في متغيرات لالعمر ، والطول ، والكتلة ، وبعرض القردرات امجموعات البحث تكافؤ  2-5-1 

ربررع فرري البحررث األ لمجموعررات نتررائج تحليررل التبرراي)  م يبرري)1والجرردول ل وبعررض عناصررر اللياقررة البدنيررة والحر يررةم
 موبعض عناصر اللياقة البدنية والكتلة، واالنتباه ،والذ اء،المتغيرات لالعمر، والطول، 

 مصدر التباي) المتغيرات
درجة 
 الحرية

 مجمو  
 المربعات

 متوسط 
 المربعات

لفم قيمة
 المحسوبة

 العمرلشهرم
 6,917 20,750 3 بي) المجموعات

1,945 
 3,557 156,500 44 داخل المجموعات

 الطوللسمم
 4,299 12,896 3 بي) المجموعات

0,157 
 27,316 1201,917 44 داخل المجموعات

 الكتلةلكغمم
 1,639 4,916 3 بي) المجموعات

0,040 
 40,477 1781,000 44 داخل المجموعات

 االنتباهلدرجةم          
 1,611 4,833 3 بي) المجموعات

0,114 
 14,155 622,833 44 داخل المجموعات

 الذ اءلدرجةم
 1,139 3,417 3 المجموعاتبي) 

0,294 
 3,875 170,500 44 داخل المجموعات
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 السرعة االنتقالية
 لثام

 0,625 0,021 0,062 3 بي) المجموعات
 0,033 1,466 44 داخل المجموعات

القوة االنفجارية 
 لعضالت الرجلي) سم

 0,129 0,722 2,167 3 بي) المجموعات
 5,580 245,500 44 داخل المجموعات

القوة االنفجارية 
 لعضالت الذراعي) سم

 0,089 0,032 0,079 3 بي) المجموعات
 0,364 16,013 44 داخل المجموعات

القوة المميزة بالسرعة 
 لسمم لعضالت الذراعي)

 0,043 0,056 0,167 3 بي) المجموعات
 1,307 57,500 44 داخل المجموعات

 لسمم المرونة
 

 0,025 0,354 1,063 3 بي) المجموعات
 14,438 635,250 444 داخل المجموعات

 2,838= م44، 3ل حرية تيوأمام درجم 05,0ل <عند نسبة خطأ قيمة لفم الجدولية   
 
 . لةالسكرة ب المغلقة بعض المهارات األساسيةل ي اإلنجاز ف مجموعات البحث األربعتكافؤ  2-5-2

 للمجموعات التجريبية األحاديم يبي) نتائج تحليل التباي) 2الجدول ل
 السلةكرة ب المغلقة بعض المهارات األساسيةل في اإلنجاز الثالث والمجموعة الضابطة 

 المهارات ت

 
وحدة 

درجة  مصدر التباين القياس

 الحرية
مجموع 

 المربعات
متوسط 

 المربعات
قيمة )ف( 

 المحسوبة

السلةالتهديف اسفل  1  درجة 
417,0 3 بي) المجموعات  139,0  

476,0  
 0,292 12,833 44 المجموعات داخل

 ثانية التمرير السريع 2
712,2 3 بي) المجموعات  709,0  

629,0  
 1,127 49,579 44 داخل المجموعات

 ثانية المحاورة لالطبطبةم 3
373,2 3 بي) المجموعات  791,0  

201,0  
110,173 44 داخل المجموعات  934,3  

 2,838م=44،  3وأمام درجتي حرية لم 05,0ل <عند نسبة خطأ قيمة لفم الجدولية   
 

ث ( وجود فرو  ذات داللة غير معنوية بين أفراد المجموعات التجريبية الثال2، 1يتبين من الجدولين )
 والمجموعة الضابطة في المتغيرات كافة ، مما يدل على التكافؤ بين مجموعات البحث األربع.

 
 متغيرات البحث و يفية ضبطها 2-6
 المتغيرات المستقلة للبحث 2-6-1
 الممارسة الموزعة بفترات راحة مساوية لفتراا األداء) المجموعة التجريبية األولى(.جدولة  -1
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 انية(.) المجموعة التجريبية الث بقليل الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر من فترة األداءجدولة  -2
 ثالثة(.الموزعة بفترات راحة اكبر من فترة األداء السابق ) المجموعة التجريبية الالممارسة جدولة  -3
 ابطة()المجموعة الضدليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة(لمدرسة،الخاص با التعليمي )البرنامج-4
  :المتغيرات التابعة للبحث  2-6-2

 .سلةبكرة ال المغلقة لبعض المهارات األساسية اإلنجاز
  :األجهزة واألدوات المستخدمة  2-7
شريط و  ، غم (800زنة )واحدة طبية ة كر و ، ساعة توقيت ، و  حاسبة يدويةو  ، ميزان الكتروني لقياس )الكتلة()

 أدوات مساعدة(.( ، و 15كرات سلة عدد )( ، و 15، وبورد سلة عدد ) سم (50مسطرة ذات طول)و قياس ، 
 التعليمية البرامج  2-8 
  :التعليمي للمجموعة الضابطة البرنامج  2-8-1

)البرنــامج التعليمــي الخــاص بالمدرســة، ووالدراســات الســابقة  الســلةبعــد االطــالع علــى المصــادر الخاصــة بكــرة 
ة كـر فضـال  عـن االسـتبيان الـذي تـم توزيعـه والخـاص بمهـارات  ،دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسـطة(

بكـرة  لمجموعة الضابطة الخاص بتعلم بعـض المهـارات األساسـيةلالتعليمي  البرنامجبكتابة  ثانقام الباح ، سلةال
، مــا عــدا  ةهــار فــي األســبوع الواحــد لكــل م تــينتعليمي تينتعليميــة وبواقــع وحــد ة( وحــد11الــذي تكــون مــن)ســلة ال

ل كـواحتـوت  ، يـة الواحـدة( دقيقـة للوحـدة التعليم45وبواقـع) مهارة التهديف فقد اسـتمرت ثـالث وحـدات تعليميـة ،
 كــذلك ،وأخــذ الايــاب واإلحمــاء والتمــارين البدنيــة ،وحــدة تعليميــة علــى )القســم التحضــيري( الــذي يشــمل المقدمــة

، دئـةو)القسـم الختـامي( ويشـمل تمـارين الته ،والجـزء التطبيقـي ،)القسم الرئيس( الذي يحوي على الجـزء التعليمـي
كــرة الــتعلم الحركــي ، وطرائــق التــدريس ، و ين فــي مجــال )صــصختعلــى مجموعــة مــن المالبرنــامج  وتــم عــرض

بعــد إجــراء  البرنــامجمــع الــبعض مــنهم، تــم االتفــا  علــى صــالحية هــذا  الشخصــية (  وبعــد إجــراء المقابلــةســلةال
 ن.صو خصتالتعديالت التي أقرها الم

  التجريبية الثالثة: البرامج التعليمية لمجموعات البحث  2-8-2
ــتعلم الحركــي انالباحثــمــن خــالل اطــالع  ، وكــرة الســلة علــى المصــادر العلميــة والدراســات الســابقة فــي مجــال ال

عـــنبصـــورة خاصـــة  الممارســـةبصـــورة عامـــة وجدولـــة   تـــم وضـــع ســـلة ، فـــي كـــرة ال ينالبـــاحثأحـــد خبـــرة  ، فضـــال  
ة بفتـرات راحــة الممارسـة الموزعـجدولـة  أسـاليب )ضـمن  البـرامج التعليميـة لمجموعـات البحـث التجريبيـة  الـثالث

التعليمــي للمجموعــة الضــابطة مــع البرنــامج ب نفســها المفــردات الخاصــة البــرامج التعليميــة توقــد احتــو  مختلفــة ( 
البرامج التعليميـة لمجموعـات مراعاة االختالف في طريقة توزيع التمارين وفترات الراحة بينها بعد ذلك تم عرض 

( وبعــــد ســــلةكــــرة ال، و  طرائــــق التــــدريس، و )الــــتعلم الحركــــيين فــــي صــــخصتعلــــى الم البحــــث التجريبيــــة الــــثالث
وتــم االتفــا  علــى صــالحية ، أشــاروا إليهــا  مــع العديــد مــنهم تــم إجــراء التعــديالت التــي )*(المقــابالت الشخصــية

 .البرامج التعليمية
                                                           

 أ. د طالل نجم عبد هللا   -1)*(   

 أ. د عصام محمد عبد الرضا   -2       
 أ . م . د خالد عبد المجيد عبد الحميد  -3       
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  :التعليمية للبرامجالخطة الزمنية   2-8-3
ث، المجموعــات التجريبيــة الــثال علــى لألســاليب التعليميــة موزعــة( وحــدة تعليميــة 44التعليميــة ) البــرامجتضــمنت 

التعليميـــة  البـــرامجوقـــد اســـتغر  تنفيـــذ لكـــل برنـــامج تعليمـــي. تعليميـــة  ة( وحـــد11)وبواقـــع  والمجموعـــة الضـــابطة
فــي األســبوع لكــل مجموعــة  تــينتعليمي حــدتين، وزعــت خاللهــا الوحــدات التعليميــة بواقــع و خمســة اســابيع ونصــف

ل ( يوضـح وحـدة تعليميـة لكـ1والملحـق ) .بـرامجهـذا ال أحد البـاحثينوطبق ، ( دقيقة45حدة تعليمية )ومدة كل و 
 برنامج تعليمي يخص أساليب الجدولة.     

  
 االختبارات القبلية والتجربة الرئيسة واالختبارات البعدية  2-9
  :االختبارات القبلية 2-9-1

 ربعــاءفـي يـوم األ باإلنجـاز لـبعض االختبــارات المهاريـة المغلقـة بكـرة الســلةتـم اجـراء االختبـارات القبليــة الخاصـة 
ـــي مـــن قبـــل ،   فريـــق العمـــل المســـاعد عدةوبمســـا (،3/2018/ 14)الموافـــق  ـــام بـــأداء االختبـــار القبل وقبـــل القي

 تختبــار الفكــرة عــن كيأيــة أداء ا لتكــون لــديهممــام الطــالب أبــأداء محاولــة واحــدة  )المــدرس(الطــالب قــام الباحث
 ية المغلقة بكرة السلة.المهار 

 
  :التجربة الرئيسة   3-9-2

لموافــق ا االثنـين يـوم  لمجموعـة الضـابطةالمجموعــات التجريبيـة الـثالث واالتعليميـة علـى  بـرامجتـم البـدء بتنفيـذ ال
  الواحد لكل مجموعة. في األسبوع تينتعليميحدتين وبواقع و  (،19/3/2018)

 ثنينالافي يوم  لمجموعة الضابطةة الثالث واالتجريبي اتلمجموعلج التعليمية برامال وتم االنتهاء من تنفيذ
 .2018/  4/  23الموافق 

 
 :االختبارات البعدية  3-9-3 

 ألربعـاءفـي يـوم ا تم اجراء االختبارات البعدية الخاصة باإلنجاز  لبعض االختبارات المهاريـة المغلقـة بكـرة السـلة
، وكـــان ترتيــب االختبــارات هــو الترتيــب المعتمـــد  ة فريــق العمــل المســاعدعدوبمســا(،  4/2018/ 25)الموافــق 

 نفسه لالختبارات القبلية .
 :الوسائل اإلحصائية  3-10
 .( في معالجة النتائجSPSS) أ ستخدمت الحقيبة االحصائية 
 

                                                                                                                                                                                
 أ . م . د نوفل فاضل رشيد     -4       

 أ. م. د محمد سهيل عبد هللا  -5       

 م. د. صباح جاسم محمد  -6       
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 :النتائجومناقشة عرض  -4
موعة للمجموعات التجريبية الثالث والمج عرض نتائج الفروق بي) االختباري) القبلي والبعدي 4-1

 السلة:بكرة األساسية المغلقة  لبعض المهارات اإلنجاز في  الضابطة
 

 للمجموعات التجريبية نتائج الفروق بي) االختباري) القبلي والبعدي م3الجدول ل
 السلةبكرة األساسية المغلقة  لبعض المهارات في اإلنجاز  الثالث والمجموعة الضابطة

 
 

 
 ت

 االختبارات
 

وحدة 
 القياس

 نو 
 المهارة

قيمة لتم  االختبار البعدي االختبار القبلي
 +  -س +  -س المحسوبة

 1ت

 *14,071 0,904 4,500 0,674 1,500 مغلقة درجة السلةالتهديف اسفل  1

 *14,464 0,589 14,046 1,011 17,847 مغلقة ثانية التمرير السريع 2

 *7,184 1,026 14,093 2,132 16,969 مغلقة ثانية لالطبطبةمالمحاورة  3

 2ت

 *15,284 0,668 4,916 0,452 1,750 مغلقة درجة السلةالتهديف اسفل  1

 *12,411 0,493 13,998 1,193 18,061 مغلقة ثانية التمرير السريع 2

 *7,252 0,971 13,875 2,245 17,224 مغلقة ثانية المحاورة لالطبطبةم 3

 3ت

 *17,234 0,651 5,333 0,514 1,583 مغلقة درجة السلةالتهديف اسفل  1

 *14,182 0,770 13,276 1,168 18,124 مغلقة ثانية التمرير السريع 2

 *8,630 0,947 13,622 1,904 17,233 مغلقة ثانية المحاورة لالطبطبةم 3

 ض

 *8,990 0,717 3,833 0,492 1,666 مغلقة درجة السلةالتهديف اسفل  1

 *10,085 0,518 14,835 0,833 17,586 مغلقة ثانية التمرير السريع 2

 *4,059 0,614 14,846 1,587 16,690 مغلقة ثانية المحاورة لالطبطبةم 3

 2,20م وأن قيمة لتم الجدولية= 11=  1 - 12م وأمام درجة حرية ل 05,0ل <معنوي عند نسبة خطأ *

 

 في ضابطةالمجموعات التجريبية الثالث والمجموعة ال بي) في االختبار البعديعرض نتائج الفروق  4-2
 السلةبكرة  لبعض المهارات األساسية المغلقة اإلنجاز 
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 المجموعات التجريبية بي) في االختبار البعدي نتائج تحليل التباي) م4الجدول ل
 السلةبكرة  لبعض المهارات األساسية المغلقة في اإلنجاز  الثالث والمجموعة الضابطة 

 المهارات ت
 

وحدة 
درجة  مصدر التباي) القياس

 الحرية
مجمو  
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة لفم 
 المحسوبة

التهديف اسفل  1
 درجة السلة

 4,910 14,729 3 بي) المجموعات
8,908* 

 0,551 24,250 44 داخل المجموعات
2 

 ثانية التمرير السريع
 4,866 14,598 3 بي) المجموعات

13,396* 
 0,363 15,983 44 داخل المجموعات

المحاورة  3
 ثانية لالطبطبةم

 3,343 10,030 3 بي) المجموعات
4,086* 

 0,818 36,005 44 داخل المجموعات
 2,838م لفم الجدولية = 44 ، 3م وأمام درجتي حرية ل0،05ل <* معنوي عند نسبة خطأ 
 المجموعات بي) مقارنة الفروق بي) األوساط الحسابية في االختبار البعدي م5الجدول ل

 السلةبكرة  لبعض المهارات األساسية المغلقة في اإلنجاز التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة 
 ض 3ت 2ت 1ت المجموعات

 -1ت

 2ت

 -1ت

 3ت

 -1ت

 ض

 -2ت

 3ت

 -2ت

 ض

 -3ت

 ض
L.S.D 

 -س -س -س -س االختبارات

التهديف 

 اسفل

 السلة

4,50 4,91 5,33 3,83 

 

0,41 

 *2ت

 

0,83* 

 *3ت

 

0,66* 

 *1ت

 

0,41 

 *3ت

 

1,08* 

 *2ت

 

1,50* 

 *3ت
0,61 

 التمرير

 السريع

 
14,04 13,99 13,27 14,8 

 

0,04 

 *2ت

 

 

0,77* 

 *3ت

 

0,78* 

 *1ت

 

0,72 

 *3ت

 

0,83* 

 *2ت

 

1,55* 

 *3ت
0,49 

 المحاورة

 )الطبطبة(
14,09 13,87 13,62 14,84 

 

0,21 

 *2ت

 

0,471 

 *3ت

 

0,753* 

 *1ت

 

0,253 

 *3ت

 

 

0,97* 

 *2ت

 

1,22* 

 *3ت
0,74 

 ماءجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مساوية لفترة األدلمصلحة المجموعة التجريبية األولى ل *1ت
 مليلداء بقالممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر م) فترة األجدولة لمصلحة المجموعة التجريبية الثانية ل *2ت
  سابقم داء الالثالثة لجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر م) فترة األ لمصلحة المجموعة التجريبية* 3ت

 النتائج مناقشة 4-3  
لمجموعة الثالث وا للمجموعات التجريبية والبعدي القبلي االختباري) بي) الفروق  نتائج مناقشة 4-3-1  

 السلة: بكرة األساسية المغلقة المهارات اإلنجاز لبعض في الضابطة
لبعدي في داللة معنوية بين االختبارين القبلي وا اتأن هناك فروقا  ذباإلنجاز الخاص  (3يتبين من الجدول )

 ضابطةث، والمجموعة الللمجموعات التجريبية الثال السلة بكرة المغلقة لبعض المهارات األساسية اإلنجاز 
 لبحث. لول ألالفرض ا وهذا يحقق ،ولمصلحة االختبار البعدي
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بفترة  لموزعةسبب ذلك إلى تأثير البرامج التعليمية المستخدمة والمتمثلة بـ )جدولة الممارسة ا انويعزو الباحث
مارسة لة الموجدو  ،داء بقليلألوجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر من فترة ا األداء،راحة مساوية لفترة 

ج لبرنام)ا والبرنامج التعليمي الخاص بالمجموعة الضابطة ،داء السابقألالموزعة بفترة راحة اكبر من فترة ا
ارات في اإلنجاز  لبعض المه دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة( ،التعليمي الخاص بالمدرسة

ات لك لخصوصية البرامج المستخدمة في هذا المجموعات الذي يتطلب فتر بكرة السلة، وذ المغلقة األساسية
داء أو قت األراحة بين التكرارات وبين التمارين خالل الوحدة التعليمية الواحدة ، وهذا الراحة تكون مساوية لو 

نجاز  اإلمما انعكس ايجابيا  في  ،وحسب نوع وعدد الممارسات وفترات الراحة  ،كثر من ذلكأاو بقليل أكثر 
 كل وحدة عن الترتيب والتنظيم للتمارين التي تحتويها فضال  ،  بكرة السلة المغلقة لبعض المهارات األساسية

ل كاحة في )الممارسة( على الوحدات التعليمية وكيأية استثمار أوقات الر  تعليمية وكيأية توزيع هذا التمارين
اصلة الح اتبفترات راحة مختلفة ، كذلك عملية التكرار  وحدة بشكل مثالي من خالل جدولة الممارسة الموزعة

لم ، ية التعإن الممارسة وبذل الجهد بالتدريب والتكرارات المستمرة ضرورية في عمل "إذ  ، في كل وحدة تعليمية
سق والتدريب عامل مساعد وضروري في عملية تفاعل الفرد مع المهارة والسيطرة على حركاته وتحقيق التنا

( 130-129،  2000" )شلش و محمود ،  بين الحركات المكونة للمهارة في أداء متتابع سليم وزمن مناسب
 جموعهام"أن التكرار المعزز )الممارسة( يساعد الالعب على إتقان الحركات الفرعية التي تمثل في  فضال  عن

اسب اءها في تتابع صحيح وزمن منالمهارة المطلوب تعلمها، ويحقق التناسق بين هذا الحركات مما يجعل أد
، )البرنامج التعليمي الخاص بالمدرسةبقت المجموعة الضابطة التي ط ، اما(15، 1978)خاطر، وآخرون، "

ك تم ، قام أحد الباحثين بشرح المهارات وعرضها وبعد ذلدليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة المتوسطة(
ن مخللها تطبيقها من قبل افراد المجموعة عمليا ، فضال  عن احتواء الوحدات التعليمية على التمارين وما يت

رة بك لقةحسب البرنامج التعليمي، مما ادى الى اإلنجاز  بعض المهارات األساسية المغتكرارات وفترات راحة و 
 السلة. 

 ضابطةعة الوالمجمو  المجموعات التجريبية الثالث بي) مناقشة نتائج الفروق في االختبار البعدي 4-3-2 
 السلة: بكرة األساسية المغلقة المهارات لبعض اإلنجاز في

المجموعات التجريبية بين في االختبار البعدي داللة معنوية  ات( أن هناك فروقا  ذ5،  4) ينيتبين من الجدول
 (المحاورة )الطبطبة(و ، التمرير السريعو ، السلةاسفل  من التهديف)اختباراتفي  الثالث والمجموعة الضابطة

 الفر  المعنوي لمصلحةكان فقد ، وهذا يحقق الفرض الثاني للبحث  ولمصلحة المجموعات التجريبية الثالث ،
المجموعة التجريبية الثالثة التي نفذت البرنامج التعليمي الخاص )بجدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة اكبر 

ويعزو الباحثان ذلك إلى طريقة توزيع فترات الراحة فالمجموعة التي داء السابقة)اكبر فترة راحة(( ألمن فترة ا
كما كان الفر  المعنوي لمصلحة المجموعات التجريبية الثالث عند  ل ،تميزت بأطول فترة راحة هي األفض

 انويعزو الباحثبكرة السلة ،  لبعض المهارات األساسية المغلقة المجموعة الضابطة في اإلنجاز مقارنتهم مع 
تكرار  ي تكون فيه فترات الراحة كافية بين، أذلك إلى فاعلية جدولة الممارسة الموزعة بفترة راحة مختلفة 

يعطي  " ذ إلى الحالة الطبيعية إأكبر للمتعلمين الستعادة الشفاء والرجوع بالجسم  خر بحيث تعطي فرصةآو 
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أثناء التمرين ، إذ إن لكل تمرين آثارا سلبية في  التمرين الموزع الفرصة للتقليل من آثار التداخل الذي يتولد
الممارسة الالحقة األمر الذي يؤدي إلى تراكم اآلثار  وإيجابية ومن الممكن أن تتداخل هذا اآلثار مع آثار

السلبية وتداخلها مع ما يمكن أن يتحقق في الممارسة القادمة وأن طول فترة الراحة بين التكرارات يعطي فرصة 
 فرصة يعطي وآخر تكرار بين التوقف وأن " فترة( 67، 2001)البنا،  " للتخلص أو تجنب هذا التداخالت

كما " أن االستثمار  المهارات واالختبارات على تركيزا   أكثر المتعلم يجعل مما ذهنيا   أدائه لمراجعة للمتعلم
الصحيح والفعلي لوقت التعلم المخصص للواجبات الحركية واإليقاع الصحيح والتطبيق المالئم بين فترات 

بيق الصحيح في األداء بصورة مميزة العمل والراحة الذي يتميز به هذا األسلوب قد أثر وبصورة فاعلة في التط
 ان زيادة مقدار الراحة بين محاوالت التمرين يحسن التعلم بشكل كبير" ( ، كما "58-57، 2006)العالف، "

 .(246، 2005)صبر،
 
 :التوصياتو  االستنتاجات -5
 :االستنتاجات 5-1
عليمـي والبرنـامج الت بفتـرات راحـة مختلفـةت البرامج التعليميـة الـثالث الخاصـة بجدولـة الممارسـة الموزعـة أثر  -1

دليـــل مـــدرس التربيـــة الرياضـــية للمرحلـــة  ،)البرنـــامج التعليمـــي الخـــاص بالمدرســـة الخـــاص بالمجموعـــة الضـــابطة
 .بكرة السلة لبعض المهارات األساسية المغلقة إيجابيا  في اإلنجاز المتوسطة(

رة )جدولــة الممارســة الموزعــة بفتــرة راحــة اكبــر مــن فتــالتــي اســتخدمت الثالثــة تفوقــت المجموعــة التجريبيــة  -2  
عة علــى المــــجمو بكــرة الســلة  لــبعض المهــارات األساســية المغلقــة فــي اإلنجــازداء الســابقة)اكبر فتــرة راحــة(( ألا

ــة الممارســة الموزعــة بفتــرة راحــة اكبــر مــن  التجريبيــة الثانيــة التــي تــرة فنفــذت البرنــامج التعليمــي الخــاص )بجدول
ـــى المجموعـــة التجريبيـــة اداء ألا ـــدورها تفوقـــت عل ـــي ب ـــامج التعليمـــي الخـــاص ألبقليـــل( الت ـــى التـــي نفـــذت البرن ول

ـــلبعـــدي افـــي االختبـــار  داء( أل)بجدولـــة الممارســـة الموزعـــة بفتـــرة راحـــة مســـاوية لفتـــرة ا ى ، وجمـــيعهم تفوقـــوا عل
ـــلالمجموعـــة الضـــابطة التـــي اســـتخدمت  ـــامج التعليمـــي الخـــاص بالمدرســـة، دلي ـــة الرياضـــية  )البرن مـــدرس التربي

 .للمرحلة المتوسطة(
لــبعض المهــارات  كلمــا زادت فتــرة الراحــة فــي جدولــة الممارســة الموزعــة حققــت نتــائج ايجابيــة فــي اإلنجــاز  -4

 .بكرة السلة األساسية المغلقة
 

  :التوصيات 5-2 
 البـــرامج التعليميـــة الـــثالث الخاصـــة تنميـــة التوجهـــات اإليجابيـــة لـــدى مدرســـي التربيـــة الرياضـــية الســـتخدام  -1

 بكرة السلة.  لبعض المهارات األساسية المغلقة بجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفة في اإلنجاز
احـة التأكيد علـى اسـتخدام البرنـامج التعليمـي والخـاص بالمجموعـة التجريبيـة الثالثـة التـي اسـتخدمت فتـرات ر  -2

 .بكرة السلة ارات األساسية المغلقةلبعض المه أكبر في اإلنجاز
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 المصادرقائمة  -
اب (: اثر استخدام جدولة التمرين اليومية للوحدة التعليمية في اكتس2001البنا، ليث محمد داؤود ) .1

كلية  رساالت السهلة والصعبة بالكرة الطائرة ، رسالة ماجستير غير منشورة،إلواحتفاظ فن أداء ودقة ا
 ،جامعة الموصل، الموصل ، العرا .التربية الرياضية 

، المطبعة  2( : اساسيات كرة السلة ) تعليم _ تدريب _ تحكيم ( ، ط2014جاسم ، يسار صباح ) .2
 المركزية ، جامعة ديالى ، العرا  .

ة ، ( : التعلم الحركي ، دار العراب للدراسات والنشر والترجم2013الحديثي ،خليل ابراهيم سليمان ) .3
 .  دمشق ، سوريا 

 اهرةلرياضية، دار المعارف ، الق(: دراسات في التعلم الحركي في التربية ا1978خاطر، احمد وآخرون ) .4
( : دراسة انتقال اثر التعلم على مستوى التحصيل في بعض فعاليات 1999خويلة ، قاسم محمد علي ) .5

 .لموصلجامعة الموصل ، ا الرمي بالعاب القوى ، أطروحة دكتوراا غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،
، مديرية دار الكتب 2( :  كرة السلة  ، ط1999الديوا جي، مؤيد عبدهللا وحمودات، فائز بشير، ) .6

 للطباعة والنشر، جامعة الموصل.
 .(: التعلم الحركي، جامعة البصرة، البصرة، العرا  2000حمد)شلش، نجاح مهدي و محمود، اكرم م .7
الرياضية،جامعة بغداد  طبعة في كلية التربية في التعلم الحركي، موضوعات(:2005)صبر،قاسم لزام .8

 .،العرا 
لسلة، دار الفكر العربي، ( القياس في كرة ا1984)ين، محمد صبحيمحمد محمود، وحسانعبد الدايم، .9

 القاهرة
(: أثر استخدام أسلوبي التمرين الموزع والمكثف في تنمية بعض 2006العالف، معتصم طالل ) .10

لية البدنية والمهارات األساسية لدى تالميذ التربية الخاصة، رسالة ماجستير غير منشورة، كالصفات 
 التربية األساسية ، جامعة الموصل.

محمــــد نبيــــل نوفــــل  :( : البحــــث العلمــــي فــــي التربيــــة وعلــــم الــــنفس ، ترجمــــة 1984فانــــدالين ، ديوبولــــد )  .11
 مكتبة األنجلو، القاهرة. ،وآخرون 

(: أثـــر جدولـــة التمـــرين المـــوزع والمكثـــف فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات 2012حمـــزة )محمـــود، حســـين احمـــد  .12
 األساســــية المغلقــــة والمفتوحــــة بكــــرة اليــــد واالحتفــــاظ بهــــا، رســــالة ماجســــتير، غيــــر منشــــورة ، كليــــة التربيــــة

 األساسية ، جامعة الموصل.
م بعض والمتغير في تعلي (: اثر التدريب المكثف والموزع باألسلوبين الثابت2008رشاد طار  )نصر هللا، .13

 ا ة القادسية، العر ( سنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامع14-12أنواع التهديف بكرة السلة بعمر)
14. Gally & Foster, (1988): Human movement, 2ndEd, Longman Singapore 

publisher, printed in Singapore.  
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 م ب -9الملحق ل
 

 للمجموعات التجريبية نموذج للوحدة التعليمية
 مجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مختلفةلالثالث المحاورة لالطبطبةم 

 األدوات: شواخص ر  رات سلة ر صافرة ر ساعة توقيت       م 15عدد الطالب ل     الوحدة التعليمية :الثامنة 
 متوسطة النضالالمدرسة :       م دقيقة   45الزم) لبكرة السلة       األهداف التعليمية: تعلم مهارة الطبطبة

 

 المهارات والفعاليات الحركية الوقت نوع النشاط

  د 10 اإلعدادي القسم

تسجيل  الطالب على شكل نسق, وقوف  د 5 المقدمة
 الحضور , أداء التحية الرياضية

 المالحظات التنظيم

 - هرولة جانبية - هرولة -سير -الوقوف د 5 اإلحماء
هرولة مع  -هرولة مع  تدوير الرسغين

 ,هرولة مع الصافرة  -رفع الركبتين 
 وقوفال وأخير   -سير  -قفز الى االعلى

  

 30 سالرئي القسم
 د

  
 

التأكيد على الهدوء أثناء -
 النزول إلى الملعب

النشاط 
 التعليمي

وكيأية شرح مهارة الطبطبة بكرة السلة  د 5
بشكل انسيابي وبدون تشنج اداء الطبطبة 

  من الذراع المستخدمة.

التأكيد على النظام أثناء  -
 .اإلحماء

النشاط 
 التطبيقي

25 
 د

 

ثا( 10لمدة ) الطبطبة في المكان :1ت
مع انتقال الكرة مرة الى جهة اليمين ومرة 

 الى جهة اليسار.
: الطبطبة بين شاخصين المسافة 2ت

 والعودة الى خط البداية.م( 1بينهما )
الطبطبة  بين خمة شواخص  :3ت

 م(.1المسافة بينهم )
( م 5)الطبطبة بخط مستقيم لمسافة :4ت

 العودة الى خط البداية. ثم

  

 القسم
 الختامي

  لعبة صغيرة تخدم المهارة د 5
 
 

التأكيد على االنتباا إلى -
 .المدرسشرح 
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 م 1-ب -9الملحق ل
 مجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة مساوية لفترة األداءلبيقي للمجموعة التجريبية األولى ألزمنة الجزء التطنموذج 

 يقةدق م22,12لبما يعادل            م ثانية 1332الزم) الكلي  ل            مهارة المحاورة لالطبطبةم

 التماري)
عدد 
 التكرارات

زم) التكرار 
 مثانيةلالواحد/ 

الزم) الكلي 
 مثانيةلللتكرارات/ 

زم) الراحة بي) 
 مثانيةلالتكرارات/ 

زم) الراحة 
 مثانيةلالكلية/ 

زم) الراحة بي) 
 مثانيةلالتماري)/ 

 60 100 10 110 10 11 1ت 

 60 120 12 132 12 11 2ت 

 60 140 14 154 14 11 3ت 

 60 160 16 176 16 11 4ت

 ثا 240 ثا 520  ثا 572   المجمو 

 م 2-ب -9الملحق ل
 مجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر م) فترة األداء بقليللبيقي للمجموعة التجريبية الثانيةنموذج ألزمنة الجزء التط

 يقةدق م23,32لبما يعادل           م ثانية 1412الزم) الكلي  ل          مهارة المحاورة لالطبطبةم

 التماري)
عدد 
 التكرارات

زم) التكرار 
 مثانيةلالواحد/ 

الزم) الكلي 
 مثانيةلللتكرارات/ 

زم) الراحة بي) 
 مثانيةلالتكرارات/ 

زم) الراحة 
 مثانيةلالكلية/ 

زم) الراحة بي) 
 مثانيةلالتماري)/ 

 60 120 12 110 10 11 1ت 

 60 140 14 132 12 11 2ت 

 60 160 16 154 14 11 3ت 

 60 180 18 176 16 11 4ت

 ثا 240 ثا 600  ثا 572   المجمو 

 م 3-ب -9الملحق ل
 مجدولة الممارسة الموزعة بفترات راحة اكبر م) فترة األداء السابقلبيقي للمجموعة التجريبية الثالثةنموذج ألزمنة الجزء التط

 قةدقي م24,52لبما يعادل        م ثانية 1492الزم) الكلي  ل            مهارة المحاورة لالطبطبةم

 التماري)
عدد 
 التكرارات

زم) التكرار 
 مثانيةلالواحد/ 

الزم) الكلي 
 مثانيةلللتكرارات/ 

زم) الراحة بي) 
 مثانيةلالتكرارات/ 

زم) الراحة 
 مثانيةلالكلية/ 

زم) الراحة بي) 
 مثانيةلالتماري)/ 

 60 140 14 110 10 11 1ت 

 60 160 16 132 12 11 2ت 

 60 180 18 154 14 11 3ت 

 60 200 20 176 16 11 4ت

 ثا 240 ثا 680  ثا 572   المجمو 

   


