
   التعریف بالبحث-١
  المقدمة وأهمیة البحث ١-١

 الـذي حـصل فـي المجـاالت كافـة ، والـذي شـمل الجوانـب ينتیجة التطور العلمي والتكنولوج              
العلمیة والثقافیة ظهرت أفكار وبرامج وأسالیب جدیدة طرحت على الساحة العلمیة ؛ لذا كان على المدرس 

 إن المـتعلم ال یــستجیب لعملیــة التعلـیم بطریقــة واحــدة ؛ فــضًال عــنیــة التعلـیم أن یتحمـل مــسؤولیة إدارة عمل
لذا كان ال ُبد من استخدام طرائق وأسالیب جدیدة مـن أجـل تطـویر إمكانیـاتهم وقـدراتهم مـع مراعـاة الفـروق 

المــدرس د الفردیــة ، إذ ال توجــد طریقــة واحــدة مثالیــة لتــدریس مــواد التربیــة الریاضــیة ، كمــا أنــه عنــدما یعتمــ
الظروف التعلیمیــة المرتبطــة باألســلوب أو ســیكون مــرتبط بــعلــى طریقــة أو أســلوب واحــد فقــط  فــإن ذلــك 

إن المطلب الرئیسي من أسالیب التعلم هو االهتمام بالتعلم بحیـث یكـون لـهُ  دورٌ  " حیث المتبعة الطریقة 
یس عـن طریـق زیـادة البـدائل التعلیمیـة تعلیمي فّعال ، وكل هذا ال یأتي إال من خالل تطویر أسالیب التـدر 

   .)١("المتنوعة 

  

إن عملیة التعلیم احتلت مساحة واسـعة فـي حقـل التربیـة والتعلـیم ممـا أدى بالعـاملین فـي هـذا              
المجـــال إلـــى األهتمـــام الفعلـــي محـــاولین وضـــع  مـــسارات عالجیـــة إلرســـاء قواعـــد مقبولـــة لمهـــارات التقـــدم 

 التعلیمیة ؛ لذلك ظهرت األسالیب المختلفة والتي توفر للمعلم اختیار األسلوب األمثـل والتطور في العملیة
لــیس هنــاك أســلوب مثــالي ولكــن یمكــن تحقیــق اهــداف " حیــث إنــه لیــتمكن مــن تحقیــق األهــداف التعلیمیــة 

 الدرس بأكثر من أسلوب ومعلم الریاضة هو الذي یحدد أي أسلوب یستخدم في تعلیم كل جـزء مـن الـدرس
  . )٢(" غیرها نوأیها یحقق نتائج أكثر م

 وأسالیب جدیـدة فـي التـدریس تناسـب میـول ورغبـات المـتعلم ائقوعلیه البد من استخدام طر                
مــن أجــل جعــل المــادة العلمیــة مــادة حیــة ومــشّوقة یتفاعــل فیهــا كــل مــن المــدرس والطالــب والمــنهج ؛ ولهــذا 

صــیل طالبهــم إلــى إتقــان المهــارات واختیــار التمــارین واإلجــراءات یتجــه المدرســین لوضــع هیكــل عمــل لتو 
  .الالزمة لكي یصلوا  بالمتعلمین إلى المستوى المطلوب وبوقت وجهد أقل 

                                                 
 ٤٥ ، ص ١٩٨٤توى التعلم ، مصر ، دار الثقافة ، القاهرة ،منهج منظومة مح: رشدي لبیب وآخرون ) ١(

  ٤٣، ص١٩٩٦أسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة الریاضیة ، األسكندریة ، منشأة المعارف ، : محمد سعید ) ٢(
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ــتعلم  والتــي تــسهل العمــل بإیــصال وٕایــضاح التفاصــیل  وعلیــه فــإن الحقیبــة التعلیمیــة واحــدة مــن أســالیب ال
ثالي ألي مهارة متعلمة وذلك بإستخدام بدائل تعلیمیة تحققها هذه الدقیقة لألداء الحركي وفق األنموذج  الم

  . الحقیبة عبر المشاهدة والتطبیق للمهارات والتغذیة الراجعة 

  

مــن هنــا جــاءت أهمیــة بحثنــا فــي اســتخدام الحقیبــة التعلیمیــة كوســیلة واســلوب مــن اســالیب               
خیرة وفي مجاالت عدة وذلـك إلمكانیـة تحفیـز قـدرات المـتعلم التعلم الذاتي والتي تم اعتمادها في اآلونة األ

 دور المدرس كموجه ومشرف على تطبیق الحقیبة التعلیمیة وفـق فضًال عن،التعلم الداتيوتحمله مسؤولیة 
أســـس تنظیمیـــة مدروســـة بحیـــث یـــتم تقـــدیم المعلومـــات بطریقـــة مـــشوقة وأكثـــر فاعلیـــة مـــن طریقـــة النمـــوذج 

  . والعرض من قبل المدرس 

  مشكلة البحث ٢-١ 
علـــى الــــرغم مـــن تعــــدد أســـالیب التــــدریس الحدیثـــة التــــي ســـاعدت علــــى تحقیـــق األهــــداف العملیــــة 
والتعلیمیــة فــي الوصــول إلــى تعلــم المهــارات المختلفــة والمتنوعــة مــع مراعــاة جانــب اإلختــصار فــي الوقــت 

 تحتــاج إلــى أحــساس والجهــد وكمــا هــو معــروف أن مهــارات الجمناســتك هــي مــن الحركــات الــصعبة والتــي
علــى المــدرس أعطــاء المــتعلم الوقــت عــالي بالمهــارة مقارنــةً  بالمهــارات الریاضــیة األخــرى ، وعلیــه فیتحــتم 

ومن أهم عوامل التعلم هـو . الكافي الذي یساعده على تكرار المهارة لیتعلم كیفیة اكتسابها ومن ثم تثبیتها 
ة التعلیمیة دوراً  كبیراً  في تقدیم التغذیـة الراجعـة لمـا لهـا مـن ب الحقیبرار والتغذیة الراجعة ، وعلیه تلعالتك

فاعلیــة فــي الوقـــوف علــى األخطــاء التـــي ترافــق األداء وعــرض األنمـــوذج المثــالي للحركــة ممـــا یــسهل فـــي 
  . عملیة التعلم 

 التـــدریس ، وكـــذلك خـــالل ســـیر عملیـــة التطبیـــق المیـــداني عملیـــةمـــارس ا ت كونهـــةومـــن خـــالل خبـــرة الباحثـــ
 الرابعة في كلیة التربیـة الریاضـیة للمـدارس المتوسـطة ومقابالتهـا الشخـصیة لـذوي السنة الدراسیة طالبات ل

 هنــاك نقــص واضــح فــي كیفیــة إیــصال العــرض النمــوذجي للحركــة للطالبــات ، ت اناالختــصاص ، وجــد
ــتعلم وكــذلك نقــص واضــح فــي اســتخدام األســالیب التعلیمیــة المختلفــة والتــي تــضیف الــشيء الكثیــر  الــى ال

 مــادة الجمناســتك الفنــي ؛ ونظــراً  ألنخفــاض وتــدني المــستوى الســیما وتطــوره فــي مــادة التربیــة الریاضــیة و 
المهــاري للمتعلمــات فــي مهــارات الجمناســتك بــسبب عــدم اســتیعاب التكنیــك الفنــي والنظــري ، وكــذلك عــدم 

دات التعلیمیة في المدارس هـي وحـدتین  إذ أن معدل الوح،وجود الوقت الكافي لعملیة التعلم لهذه المهارات
دقیقــة ، وعلیــه فقــد بــاتَ  مــن الــضروري أن نــسرع فــي عملیــة التعلــیم بمــا یالئــم  ) ٤٥(فــي األســبوع ولمــدة 

ــتعلم ، وعلیــه فقــد  ویناســب هــاتین الوحــدتین ، وذلــك باســتخدام التقنیــات الحدیثــة التــي تــسهل مــن عملیــة ال
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فـي تعلـم مهـارات اث بعض التغیرات في تطویر العملیة التعلیمیة  الحاجة الضروریة ألحدة  الباحثتالحظ
الجمناستك من أجل أن یكون التعلیم أكثر فاعلیة ویستطیع المتعلم الوصـول إلـى الهـدف الـذي یـصبو إلیـه 
من خالل الحقیبة التعلیمیة علنـا نـصل إلـى الخطـوة األولـى فـي إشـراك ریاضـة الجمناسـتك بقیـة الریاضـات 

  . دارس االبتدائیة األخرى في الم

   البحث هدفا ٣-١
 .اط الحركات األرضیة في الجمناستكتصمیم حقیبة تعلیمیة لبعض المهارات األساسیة على بس •

التعــرف علــى تــأثیر الحقیبــة التعلیمیــة فــي تعلــیم  بعــض المهــارات األساســیة علــى بــساط الحركــات  •
 . األرضیة في الجمناستك 

  فرض البحث  ٤-١
لــــة إحــــصائیة عنــــد تطبیــــق الحقیبــــة التعلیمیــــة بــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة هنــــاك فــــروق ذات دال

  . والضابطة في تعلیم بعض المهارات األساسیة في الجمناستك 

   مجاالت البحث  ٥-١
عینـــة مـــن تلمیـــذات الـــسادس األبتـــدائي فـــي مدرســـة الـــصباح االبتدائیـــة :  المجـــال البـــشري  ١-٥-١

  . للبنات ـ بغداد ـ حي العامل 

  ١١/٤/٢٠٠٤ولغایة ٢١/٢/٢٠٠٤الفترة من  :  الزماني المجال ٢-٥-١
   .قاعة مدرسة الصباح االبتدائیة  :  المكاني المجال ٣-٥-١

  الدراسات النظریة  -٢
  التعلم والتعلم الذاتي  ١-٢

د عنـد التغیـر فـي قـدارت الفـر "  ، وهو)١(" اكتساب للمعرفة المبنیة على الخبرة والتجربة "        التعلم هو 
  .)٢("أدائه للمهارة ، ویستدل به من خالل التطور الدائم نسبیاً  في األداء كنتیجة للخبرة وممارسة التمرین 

                                                 

  ٤٧ ص ١٩٩٦ ، ١القاهرة ، دار الفكر العربي ، ط . أسس ونظریات الحركة: بسطویسي أحمد  )١(
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تغییـر دائـم نـسبیاً  فـي الـسلوك یحـدث نتیجـة الخبـرة وهـو " إلى التعلم إلى أنه ) دافیدوف . لندا ( وتطرقت 
 بأنفقد ذكروا )  شمت ، لي ( أما )٣(" مباشرة عملیة تحدث داخل الكائن الحي ال یمكن مالحظته بصورة 

   .)٤(" هو حالة مرافقة لوجودنا وناتجة من خالل الخبرة والتمرین " التعلم 

نمط من أنمـاط الـتعلم الـذي تعلـم فیـه التلمیـذ كیـف یـتعلم مـا یریـد أن یتعلمـهُ  هـو : " أما التعلم الذاتي فهو 
   . )٥(" بنفسه 

ـــه  ـــشا: " وكـــذلك یعـــرف بأن ـــة الن ـــة بهـــدف تنمی ـــهِ  الذاتی ـــه المـــتعلم مـــدفوعاً  برغبت ـــذي یقـــوم ب ط التعلیمـــي ال
  وقدراته مستجیباً  لمیولهِ  واهتماماتِه ما یحقق تنمیة شخـصیتهُ  وتكاملهـا ، والتفاعـل استعداداته وٕامكاناته

لتعلم ،  وفیه نعلم الناجح مع مجتمعهِ  عن طریق االعتماد على نفسهِ  والثقة بقدراتهِ  في عملیة التعلیم وا
   .)٦("المتعلم كیف یتعلم ومن أین یحصل على مصادر التعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        

  )٢( Magill, A, Kichard. Motor Learning , Concepts Anel Application, Boston 
Megraw. Hill , Fifth Edition ,1998.p 311 

  ج

 ١ط. ترجمة سید طواب ، محمد عمر ، الدار الدولی ة لألس تثمارات الثقافی ة : التعلم وعملیاتھ األساسیة : دافیدوف . لیندا  )٣(
 ٦٢ ، ص٢٠٠٠،

)٤( Schmidt an wrsberge , Motor Learning and performance , Human henticell . 2000, p 264  
)٥( www- e- wahat – come /httm(2002) p 1 
)٦( www- e- wahat – come . page 1of 8  
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  )١( الحقیبة التعلیمیة ١.٢
مـــع تطـــور البـــرامج التــي تهـــدف إلـــى مراعـــاة الفـــروق ) الــرزم ( تبلــورت فكـــرة الحقیبـــة التعلیمیـــة            

الــنظم فــي التربیــة والتعلــیم واســتخدام الحاســب  التفكیــر  بمــدخل أعمــالالفردیــة بــین المتعلمــین ومــع تــزامن 
  . اآللي في حیاتنا المعاصرة 

) سـكنر(كانت أولى المحاوالت في استخدام التعلیم بأسلوب علمي هي المحاولـة  التـي قـام بهـا            
  وفــي١٩٥٤فــي الــربط بــین علــم الــتعلم وفــن التعلــیم وتبنــى أســلوب الــتعلم الــذاتي المبــرمج وكــان ذلــك عــام 

أوائل الستینات من هـذا القـرن ظهـرت البـادرة األولـى مـن الحقائـب التعلیمیـة فـي مركـز مـصادر المعلومـات 
صــنادیق ( بمتحــف األطفــال فــي مدینــة بوســطن بالوالیــات المتحــدة األمریكیــة ،عنــدما اختــرع  مــا یــسمى بـــ 

وعاً معینـاً  أو فكـرة وهي عبارة عن صنادیق جمعوا فیها مواد تعلیمیـة متنوعـة تعـرض موضـ) االستكشاف 
وقـد عالجـت . بأسلوب یتمیـز بالتكامـل والتـرابط لمحتویاتـه محددة تتمركز محتویات الصندوق حول إبرازها 

الصنادیق في مراحلها األولى موضوعات تعلم األطفال في مایـسمى بـصندوق الـدمى وصـندوق الحیوانـات 
ـــى ذلـــك  ـــصنادیق باســـتخد. المتنوعـــة ، ومـــا إل ـــة ثـــم تطـــورت هـــذه ال ـــة ذات اإلبعـــاد الثالث ام المـــواد التعلیمی

كالمجــسمات والنمــاذج إضــافة إلــى كتــب التعلیمــات وخــرائط تحلیلیــة توضــع الهــدف مــن اســتخدام الــصندوق 
، وأصـبحت تحـوي ) وحـدات التقابـل ( وٕاضفاء األسالیب ؛ للوصول إلیه ، حیث أطلق علیها مـا یـسمى بــ 

األهـــداف ، إذ احتـــوت علـــى الـــصور الثابتـــة واألفـــالم المتحركـــة مـــواد تعلیمیـــة متنوعـــة االســـتخدام ومتعـــددة 
كما احتوى الصندوق على دلیل المعلم یوضح أهم األنـشطة التـي یمكـن أن .واألشرطة  المسجلة والنماذج 

وبعـد العدیـد مـن التجـارب واالسـتفادة مـن آراء الكثیـر مـن . یقوم بها المتعلم سواء بإرادته أو بتوجیه المعلم 
والتربویین للبحث عن أفضل األسالیب المساعدة إلدخال التعدیالت واإلضافات على هذه الوحدات الخبراء 

  . ، مما أتاح إمكانیة التطویر إلى األفضل حتى خرجت الحقائب التعلیمیة بمفهومها الحالي إلى الوجود 

  )٢( مكونات الحقیبة التعلیمیة ٢.٣
ختلــف فــي عــددها وترتیبهــا حــسب وجهــة نظــر المــصمم تتكــون الحقیبــة التعلیمیــة مــن مجموعــة مكونــات ت
  : والموقف التعلیمي الذي یتبناه وهذه المكونات هي 

  

 : الدلیل * 
                                                 

 com.wahat-e.www: واحات تربویة  )١(

 .نفس المصدر  )٢(
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معلومــات واضــحة عــن موضــوع  ویوضــع علــى شــكل كتیــب صــغیر أو صــفحات منفــصلة یتــضمن 
  : ت عامة  عن الحقیبة ومحتویاتها وفئة المتعلمین المستهدفة ومستواهم التعلیمي ، ویشتمل على معلوما

  .  الذي یوضح الفكرة التي تبحثها الحقیبة :العنوان §

وهي تتضمن إرشادات في النسخ المحددة لكل منهم وخطوات العمـل ، : التعلیمات للمعلم والمتعلم  §
  .وطریقة استخدام االختبارات ومواقیتها 

وشـفافیات وأفـالم مـن أدوات وأجهـزة ونمـاذج مجـسمة وورقیـة  : مكونات المطبوعـة وغیـر المطبوعـة §
  . الخ .... وأشرطة 

وذلك بتحدید نوع وهویة المتعلمین ، كالعمر والصف الدراسي والمستوى العلمـي  : الفئة المستهدفة §
  . الخ ..والبدني 

 وفیهــا تــصف النتــائج المتوقــع تحقیقهــا فــي أداء المــتعلم بعــد كــل مرحلــة مــن :األهــداف الــسلوكیة  §
  .نامج بكامله برنامج الحقیبة وبعد إتمام البر 

  
 األنشطة * 

وتـــشمل كـــل حقیبـــة تعلیمیـــة علـــى مجموعـــة مـــن األنـــشطة واالختبـــارات التـــي تـــوفر للمـــتعلم  فـــرص 
االنتقــاء بمـــا یناســب اهتمامـــه ورصـــیده الثقــافي ، كمـــا تـــوفر هــذه األنـــشطة التفاعـــل اإلیجــابي بـــین المـــتعلم 

  : ومن هذه االختبارات .  عالي والمواد المقدمة له ، من أجل تحقیق األهداف المحددة بإتقان

تتماشى هـذه الوسـائل مـع األهـداف المحـددة وممارسـة النـشاطات المؤدیـة : وسائل تعلیمیة متنوعة  §
  . لها 

حــسب نــوع التعلــیم المتبــع ســواء فردیــاً  أو جماعیــاً  وبمــا یالئــم طبیعــة  : أســالیب وطرائــق متنوعــة §
تعلمــین ، كتنــوع الواجبــات واالعتمــاد علــى الــصور الموضــوع وأنمــاط الــتعلم والفــروق الفردیــة بــین الم

  . البصریة والسمعیة أو المزج بین عدة طرائق 

  . من حیث التدرج بالمتعلم من السهل إلى الصعب  : مستویات متعددة المحتوى §
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  التقویم وأدواته * 

یمـا صـممت یعد التقویم من العناصر المهمة في الحقائب التعلیمیة فهو یبین مدى نجاح الحقیبة ف
  .من أجله كما یشخص الجوانب التي تحتاج إلى تحسین وتطویر فیها 

  :  التالیة ویتكون برنامج التقویم في الحقائب التعلیمیة من االختبارات
ویهدف إلى تحدید استعداد المتعلم لتعلم مادة الحقیبة وهذا یساعده في تحدیـد نقطـة  : االختبار القبلي §

اســة موضــوع الحقیبــة ، فقــد یبــدأ مــن أولهــا أو مــن قــسمها الثــاني أو الثالــث ، البــدء التــي یبــدأ منهــا لدر 
  .وهكذا 

 المرحلیـة القـصیرة ، تـصاحب عملیـة الـتعلم باسـتمرار وهو مجموعة من االختبـارات: االختبار البنائي  §
  . ة وذلك لتزوید المتعلم بتغذیة راجعة وفوریة تعلمه وتدفعهُ  للتقدم بعد كل اختبار صحیح لكل خطو 

 ویتم بعد اكمال المتعلم لنشاطات الحقیبة ، والغرض منهُ  تحدید مقـدار :)البعدي ( االختبار النهائي  §
إنجاز المتعلم لألهداف ومدى اسـتعداده للبـدء بحقیبـة أخـرى ، فـإذا أظهـر مـن نتیجـة هـذا األختبـار أن 

أخــرى ثانیــة  وٕاال فیعــود إلــى المــتعلم قــد حقــق المــستوى المطلــوب فأنــه یمكــن األنتقــال بــهِ  إلــى حقیبــة 
 .البدائل األخرى إلستكمال مالم یتحقق

   

   منهجیة البحث وٕاجرائاته المیدانیة - ٣
    منهجیة البحث ١-٣

  .المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث  ة الباحثتاستخدم

  مجتمع البحث وعینته  ٢-٣

للبنات الصف السادس االبتدائي اشتمل مجتمع البحث على تلمیذات مدرسة الصباح االبتدائیة 
 تملیذة ، أما عینة البحث فتكونت من شعبتي أ ، ب ١٢٧ والبالغ عددهم  ٢٠٠٤-٢٠٠٣للعام الدراسي 

 الرغبة في المشاركة ن لهالتلمیذات اللواتي ، حیث تم أخذ ٤٣ ، ٤١: ،  والبالغ عددهن على التوالي 
ب شعبة  أ  تكون المجموعة الضابطة یصن وبشكل عشوائي وبطریقة القرعة ، حیث صار بالبحث
تلمیذة ایضا لیكون العدد الكلي لعینة ) ١٥(وعددها  المجموعة التجریبیة ب، وشعبة تلمیذة ) ١٥(وعددها
  . ) ٣٠(البحث 
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وقد تم إجراء التجانس لمجموعتي البحث التجریبیة والضابطة بمتغیرات العمر والطول والوزن ، 
  ) ١(وكما مبین في الجدول 

  )١(دول ج

   )الطولو الوزن العمر و ( یبین التجانس بین مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة بمتغیرات 

  الضابطة  التجریبیة
  المتغیرات

  +ع  س    +ع  س  

قیمة ت 
  المحسوبة

قیمة ت 
  الجدولیة

  مستوى

  الداللة

 العمر
  بالشهر

  غیر معنوي  ٠.١٦  ١.٨٩  ١٤٦.٩٠  ٢.٢٧٦  ١٤٨.٤٤

  غیر معنوي  ٠.١١  ٢.٢٤  ٤٥.٨  ٢.٩٧  ٤٥.٤  كغم/الوزن 

 الطول

  بالمتر/
٠.٤١  ٠.٠٣٤  ١.٤٤  ٠.٠٣  ١.٤٥  

  

  

٢,٠٩  

  غیر معنوي  

   ٠.٠٥ونسبة خطأ  ٢٨قیمة ت الجدولیة تحت درجة حریة * 
  

    األجهزة واألدوات المساعدة المستخدمة ٣-٣
  Konkaجهاز تلفزیون نوع   §

 .   كوري الصنع Sunny نوع  VC.CD جهاز   §

 Asusوب اآللي لمعالجة أفالم الحقیبة جاز الحاس §

   Sonyآلة تصویر فیدیویة نوع  §

 . شریط قیاس بالسنتمر + كغم ) میزان طبي ( جهاز لقیاس الوزن  §

 . بساط الحركات األرضیة  §

    المهارات قید البحث ٣-٤
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ر ثالث تم أختیا )∗(بعد اإلطالع على منهاج التربیة الریاضیة للمدارس األبتدائیة وآراء الخبراء 
  :مهارات أساسیة في الجمناستك هي 

 .الدحرجة األمامیة فتحاً   §

 .المیزان األمامي  §

 .الوقوف على الیدین  §

    تصمیم الحقیبة التعلیمیة  ٥- ٣
  : تم تصمیم الحقیبة التعلیمیة لكل مهارة من المهارات الثالثة قید البحث وببدائل ثالثة هي 

بشكل  على المصادر العلمیة ة معتمدةمن قبل الباحث مهارة وفیها تم شرح لكل: المادة المطبوعة  §
حیث تضّمن شرح األقسام الثالثة للحركة .تفصیلي وبأسلوب سهل بحیث تستطیع التلمیذة فهمهُ  

 . القسم التحضیري ـ الرئیسي ـ النهائي : 

لمنتخب لالعبة من العبات القد تم تصویر األداء النموذجي ) : التوریق ( الصور المتسلسلة  §
من قبل مصور معتمد في تصویر المهارات الحركیة والذي له خبرة في للمهارات الثالث الوطني 

ثم أدخلت إلى جهاز الكومبیوتر ، وتم تقطیعها إلى صور عدیدة ثم سحبت على أوراق التصویر 
_ الرئیسي _ التحضیري ( للمهارة وفي أقسامها الثالث ) ریمات ف( وحسب المسار الحركي 

الصور الواحدة بعد األخرى وأعطینا للصور ترقیم حتى ال ) الفریمات ( ثم بدأنا بتقطیع ) نهائي ال
یحصل لبس أو خطأ في تتابع الحركة ثم رتبنا الصور من األولى وحتى األخیرة الواحدة بعد 
 األخرى ثم كبسنا مجموعة األوراق لنحصل على مایشبه الدفتر إذا ما تم توریقهُ  فأننا نالحظ

 . الصورة وكأنها تؤدي المهارة المطلوبة 

                                                 

  : الخبراء هم  )∗(

  جامعة بغداد\ كلیة التربیة الریاضیة \  استاذ \ یعرب خیون  •

  جامعة بغداد\ كلیة التربیة الریاضیة \ استاذ مساعد \زهرة شهاب   •

  جامعة بغداد\ كلیة التربیة الریاضیة \ استاذ مساعد \ عبد الرزاق كاظم  •

 جامعة بغداد  \ كلیة التربیة الریاضیة للبنات \ طالبة دكتوراه \ مدرس \هدى شهاب   •
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تم تصویر المهارات الثالث على أقراص لیزریة  بالسرعة األعتیادیة والبطیئة : األقراص اللیزریة  §
، ثم أعادة كل مهارة عدة مرات وتوقیف الصورة في المشاهد الرئیسیة من الحركة حتى تسهل 

  . رؤیة المهارة ویتم استیعابها من قبل التلمیذات

  
    التجربة االستطالعیة ٦-٣

على ثالث تلمیذات من شعبة ) ٢١/٢/٢٠٠٤( بإجراء التجربة االستطالعیة بتاریخ ة الباحثتقام
. للوقوف على بعض األمور التي یحتاجها الباحث وعینة البحث ا وتم ابعادهن عن عینة البحث وذلك 

  .معالجتها لتفادي العقبات التي قد تحصل خالل التجربة الرئیسیة و 

  
   االختبارات القبلیة ٧-٣

 وذلك بعد إعطاء وحدتین  )٦/٢/٢٠٠٤( بإجراء االختبارات القبلیة بتاریخ ة الباحثتقام
، فكانت الوحدة األولى وللمجموعتین التجریبیة والضابطة للمهارات قید البحث من قبل الباحث تعریفیتین 

وذلك امي ، والوحدة الثانیة كانت للوقوف على الیدین لمهارتي الدحرجة األمامیة ضماً  والمیزان األم
بلي للمهارات الثالث قید البحث أجراء االختبار القلغرض االكتساب االول للمهارات قید البحث لیتسنى لنا 

  .  ممن لدیهن الخبرة و الدرایة في التحكیم (*) من قبل بعض المقومات

  
   التجربة الرئیسیة ٨- ٣

                                                 

  : المقومات هن (*) •

  جامعة بغداد\ الجادریة \كلیة التربیة الریاضیة –. د. م. زهرة شهاب  ا  •

  جامعة بغداد\ كلیة التربیة الریاضیة للبنات \حكم اول \ماجستیر . هدى شهاب   م •

 جامعة بغداد\الجادریة \كلیة التربیة الریاضیة\ طالبة دكتوراه \سوزان سلیم  •
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 تطبیقاً  لتعلم (*)   ، وقد تضمن المنهاج )٢٨/٢/٢٠٠٤( رئیسیة بتاریختم البدء بالتجربة ال
المهارات قید  البحث بمساعدة الحقیبة التعلیمیة للمجموعة التجریبیة ، في حین تعلمت المجموعة 

   .ة من قبل معلمة التربیة الریاضیة المهارات الحركیالضابطة بالشكل التقلیلدي من خالل شرح وعرض
 وحدات في األسبوع ، وبذلك یصبح العدد الكلي )٣( أسابیع  ، بواقع )٦( المنهاج التعلیمي وقد أستغرق

   .یوضح نموذج الحد الوحدات التعلیمیة ) ١(والملحق.وحدة تعلیمیة ) ١٨( للوحدات التعلیمیة 
ث التجریبیة وقد تم تطبیق األسلوب التعلیمي وذلك بتوزیع الحقائب التعلیمیة على التلمیذات لمجموعة البح

المساعد كبدیلي الشرح والتوریق  ، أما بدیل جهاز الفیدیو كاسیت فقد أوكل إلى أحد أفراد فریق العمل 
لتشغیلهُ  كلما احتاجت تلمیذة إلیه ألن التلمیذات لیس لدیهن المعرفة الكافیة بتشغیل الفیدیو كاسیت  (**)

  . والتركیز على النقاط المهمة في المهارة 
حیث في بدایة تعلم كل مهارة تقوم معلمة المادة بشرح الحركة  للمجموعة التجریبیة وتعرضها لهم ثم 
یبدآن باألداء  ، وكلما احتجن إلى التصحیح أو التغذیة الراجعة اللجوء إلى الحقیبة التعلیمیة ویقمن 

 وقت وكیفما ترید وهذا سیكون باختیار ما یناسبها من البدائل الثالثة ، ویمكنها استخدام الحقیبة في أو
إلى  إتقان بمثابة تغذیة راجعة مستمرة لها تعمل على ترسیخ الصورة الصحیحة وٕاذا ما وصلت التلمیذة 

  . المهارة  تنتقل إلى المهارة الثانیة ثم الثالثة وهكذا ، وبقرار من معلمة المادة 
ي الشرح والعرض والتصحیح من قبل اما المجموعة الضابطة فتتبع األسلوب التقلیدي في التعلم أ

  . معلمة  المادة فقط 

                                                 

حیث تم وضع . د تم تطبیق الوحدات التعلیمیة في درس الریاضة والفنیة والرسم ولعینة البحث فقط لق (*)
الوحدات والمهارات قید البحث باالتفاق مع مدیرة المدرسة ومعلمة درس الریاضة خارج نطاق منهاج 

 المنهاج اي كان.وزارة التربیة بدرس الریاضة وبدون التاثیر على سیر الدرس لبقیة التلمیذات 
  .والمهارات خاصة بعینة البحث فقط

 

  :فریق العمل المساعد یتكون من  (**)

 جامعة بغداد\ الجادریة\ كلیة التربیة الریاضیة \ طالبة دكتوراه \مدرس \سوزان سلیم  -١

  جامعة بغداد \ الجادریة \ كلیة تربیة ریاضیة \ مدرس ماجستیر \ایمان عبد  -٢

  . مدرسة الصباح االبتدائیة\ معلمة الریاضة \فائزة محمد  -٣
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    االختبارات البعدیة ٩-٣ 
بعد االنتهاء من تطبیق منهج الحقیبة التعلیمیة وتنفیذ الوحدات التعلیمیة للمجموعتین التجریبیة 

قت  وبنفس الو ) ١١/٤/٢٠٠٤( للمهارات الثالث ، وذلك بتاریخ والضابطة  تم إجراء االختبار البعدي
في استخراج الوسط ) spss(هدا وقد تم استخدام قانون . والظروف التي تمت بها االختبارات القبلیة 

  .ومعامل االرتباط ) ف  (و ) ف(الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 
   تقییم االختبارات البعدیة ١٠-٣

 المهارات لالختبار بعد االنتهاء من التجربة الریسیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة تم عرض
وقد استعملنا في . ممن لدیهن الخبرة و الدرایة في قانون اللعبة و تحكیمها ∗ البعدي على بعض المقومات

. درجات الربعة محكمات ) ١٠(تقویمنا للمهارات قید البحث تقویم المهارة الكاملة اذ قومت كل مهارة من 
 ) ٢(ثم جمع الدرجتین الباقیتین وتقسیمها على و تم احتساب الدرجة وذلك بحذف اعلى و اقل درجة 

  .لتكون النتیجة النهائیة هي الدرجة المعتمدة لكل مهارة 
 )١(   الوسائل اإلحصائیة١١-٣

  .)ت(قانون  §

 .الوسط الحسابي  §

  . االنحراف المعیاري  §

  
   عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها -٤

                                                 
  جامعة بغداد\الجادریة\كلیة التربیة الریاضیة \.د.م. ا\ زهرة شهاب - ١ *    ∗

  جامعة بغداد\كلیة التربیة الریاضیة للبنات \ طالبة دكتوراه \حكم اول \ مدرس \هدى شهاب  - ٢

  جامعة بغداد\ كلیة التربیة الریاضیة \ طالبة دكتوراه \ مدرس \سوزان سلیم  - ٣

   جامعة بغداد\ بنات \ طالبة دكتوراه كلیة العلوم \ حكم ثاني \عذراء عبد االمیر  - ٤
  
ودیع یاسین التكریتي ، محمد عبد العبیدي ، التطبیقات االحصائیة واستخدامات الحاسوب فـي بحـوث التربیـة الریاضـیة   )١(

 ١٠٣-١٠٢  ، ص  ١٩٩٩، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 
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   عرض النتائج وتحلیلها١-٤
 إلــى النتـائج التالیــة وكمــا موضـح فــي الجــداول ة الباحثــتلجتهــا إحــصائیاَ ً◌ ، توصـلبعـد جمــع النتـائج ومعا

  :اآلتیة 

  ظهرت النتائج التالیة )٢(ففي الجدول 

  )٢(جدول 

المحسوبة والجدولیة لالختبارین القبلي والبعدي ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 
  ) التجریبیة ( لمجموعة البحث 

  لجة األحصائیةالمعا  االختبار البعدي   االختبار القبلي 

  +ع  س    +ع  س    المهارات  

قیمة ت 
  المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 

 معنوي  ١٩.٦ ٠.٦٧٦ ٧.٢ ٠.٧٧ ٢.١  الدحرجة األمامیة ضما ً 

 معنوي  ٧.٣٢ ٠.٦٢ ٨.٢٦٦ ٠.٤٥ ٣.٠٦٦  المیزان األمامي 

 معنوي ٨.٣٩ ٠.٦٤ ٦.٨٦ ٠.٥٥ ١.٠٦٦  الوقوف على الیدین 

  )٠.٠٥( ونسبة خطأ )١٤( تحت درجة حریة )٢.١٨(الجدولیة  ) ت( قیمة 

الدحرجــة األمامیــة  ضــماً  ، المیــزان األمــامي ، والوقــوف ( المحــسوبة لنتــائج مهــارة ) ت(إن قــیم 
الجدولیــة ) ت( ، وهــي أكبــر مــن قیمــة )٨.٣٩،  ٧.٣٢ ،١٩.٦(  :التــوالي بلغــت وعلــى ) علــى الیــدین 

، ممـا یـدل علـى وجـود فـروق معنویـة ذات داللـة )  ٠.٠٥(ونـسبة خطـأ ) ١٤(حت درجـة حریـة ت) ٢.١٨(
  . إحصائیة بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي 

  

  

  

  

 )٣(جدول 
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المحسوبة والجدولیة لالختبارین القبلي والبعدي ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 
  ) الضابطة ( لبحث لمجموعة ا

  المعالجة األحصائیة  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  +ع  س    +ع  س    المهارات

قیمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 معنوي ٤.٩٨ ٠.٣٦٨ ٥.٨ ٠.٦٥ ٢.٥٦  الدحرجة األمامیة ضما ً 

 معنوي ٧.٦٧ ٠.٥٥ ٦.٦٦ ٠.٤٣ ٢.٩  المیزان األمامي

 معنوي ٧.٧٣ ٠.٤٥ ٥.٦٦ ٠.٥٤ ١.١  الوقوف على الیدین

  )٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ١٤(تحت درجة حریة ) ٢.١٨(الجدولیة  ) ت( قیمة 

، ٤.٩٨،٧.٦٧:( المحــسوبة لقــیم المهــارات علــى التــوالي ) ت(فظهــرت قــیم ) ٣(إمــا فــي الجــدول رقــم 
مـا ، م)  ٠.٠٥(ونـسبة خطـأ ) ١٤(تحـت درجـة حریـة ) ٢.١٨(الجدولیـة ) ت(، وهي أكبر من قیمة )  ٧.٧٣

  . یدل على وجود داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي 
  )٤(جدول 

المحسوبة لالختبارین البعدیین  لمجموعتي ) ت(یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة 
  ) التجریبة والضابطة (البحث 

  المعالجة األحصائیة  بطة بعديضا  تجریبي بعدي

  +ع  س    +ع  س    المهارات

قیمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 معنوي ٢.٥٩ ٠.٣٦٨ ٥.٨ ٠.٦٧٦ ٧.٢  الدحرجة األمامیة ضما ً 

 معنوي ٢.٧٧ ٠.٥٥ ٦.٦٦ ٠.٦٢ ٨.٢٦٦  المیزان األمامي

 معنوي ٣.٧٥ ٠.٤٥ ٥.٦٦ ٠.٦٤ ٦.٨٦  الوقوف على الیدین

  )٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ٢٨(تحت درجة حریة ) ٢.٠٩(الجدولیة  ) ت( قیمة 
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علـــى التـــوالي  ، وكمـــا الـــثالث و ات البحـــث مهـــار  لالمحـــسوبة) ت( قـــیم ظهـــرت ) ٤(وفـــي الجـــدول 
تحــت ) ٢.٠٦(الجدولیــة ) ت(، وهــي أكبــر مــن قیمــة )  ٣.٧٥،  ٢.٧٧ ،٢.٥٩ :( مبینــة فــي الجــدول 

البعـــدیین  ، ممــا یـــدل علــى وجـــود فــرق معنــوي بـــین االختبــارین)  ٠.٠٥(ونـــسبة خطــأ ) ٢٨(درجــة حریــة 
  . لمجموعتي البحث التجریبیة والضابطة 

  

   مناقشة النتائج ٢-٤
للمهارات قید البحث ظهر وجود فرق معنوي بین )  ٢,٣,٤( من خالل ما تم عرضه في الجداول 

معنـوي فـرق وكـدلك وجـود ) ٢,٣ ( ین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي كما في الجـدول
ات البعدیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعـة التجریبیـة وكمـا مبـین فـي بین االختبار 

  ) .٤(الجدول 

 ســبب هـذا الفــرق فـي تطــور المجموعـة التجریبیــة عـن الــضابطة إلـى اســتخدام بـدائل الحقیبــة ةعلـل الباحثـتو 
ة والـتحكم خـالل تنفیـذ المهـارات التعلیمیة ، والذي ساعد على رفـع مـستوى االداء المهـاري وامكانیـة الـسیطر 

  . المتعلمة 

 هــذا التطــور إلــى اســتخدام الوســائل والتقنیــات العلمیــة الحدیثــة والتــي ســاعدت علــى ةعــزو الباحثــتو 
استخدام اآللة أو الجهاز لیسهل اداء الحركة ساعد على " الفهم واالستیعاب الكامل واالدراك للمهارة إذ إن 

  .  )١(" علمة وعزز عملیة التعلم إعطاء وصف واضح للمهارة المت

ویجــب إن ال ننــسى شــمولیة المــنهج التعلیمــي والتنویــع فــي بــدائل فــي الحقیبــة التعلیمیــة ممــا أتــاح للتلمیــذة 
اختیار ما یناسبها من البدائل والتـي تـستطیع مـن خاللهـا فهـم واسـتیعاب التكنیـك المهـاري وادائهـا واعادتهـا 

  . ا تحتاج إلى تصحیح خطأ ما ذاتیاً  عدة مرات كتغذیة راجعة لها عندم

مــا قّدمتــهُ  الحقیبــة التعلیمیــة مــن مثیــرات وبــدائل " وبهــذا أظهــرت الحقیبــة فرقــاً  معنویــاً  حیــث أن 
 مختلفــة أكــسبت المــتعلم بالحقیبــة التعلیمیــة معلومــات مفیــدة مــن خــالل التغذیــة الراجعــة واختیــار مــا یناســب

. )٢("بـدائل وفـرت للمـتعلم مـصادر مختلفـة ومتعـددة مـن التغذیـة الراجعـة میولهُ  ورغباتـهُ  فـضالً  عـن إن ال
                                                 

البصرة ، : ( ان خلف جواد وآخرون ، المبادئ األساسیة في طرق تدریس التربیة الریاضیة عدن  )١(
 ١٩٦ص   ) ١٩٨٩مطبعة التعلیم العالي ، 

 
 ١٨٦ص ) ٢٠٠٠بغداد ، وزارة التربیة ، : ( وجیه محجوب ، التعلم وجدولة التدریب   )٢(
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حیث أن التعلم المثمر یجب أن یكون مبنیاً  على مواقف تعلیمیة مختلفة تتضمن الخبرة الواقعیة لموضـوع 
ان أثــارت الحقیبـــة التعلیمیــة التـــشویق والمثــابرة فـــي نفــوس التلمیـــذات والمثــابرة فـــي تعلــم  واتقـــكمـــا الــتعلم ، 
  . المهارة االخرى تعلم النتقال إلى و الرغبة في االمهارة 

 سبب تطور المجموعة التجریبیـة علـى الـضابطة أیـضاً  مراعـاة الفـروق الفردیـة ةعزو الباحثتهذا و 
إذ توجد فروق فردیـة بـین المتعلمـین فـي النمـو العقلـي والثقافـة العلمیـة أو الخبـرات الـسابقة " بین المتعلمین 

   )٣(" التحصیل األكادیمي  وأسلوب التعلم أو مستوى 

 للتعلم نومن هذا االتجاه تم فسح المجال إلبراز تلك الفروق بین تلمیذات الصف الواحد واتاحة الفرصة له
  .  وٕادراكه في عملیة التعلم ن ، كذلك اختیار البدیل المناسب لهنوفق السرعة الخاصة به

 تطور أیضاً  في االختبار البعدي عنه فـي القبلـي ولكنـهُ  أقـل اما بالنسبة للمجموعة الضابطة  فقد حصل
مما هو علیه في المجموعة التجریبیة ، ویعزو الباحث ذلك إلـى أسـتخدام المنهـاج التقلیـدي وعـدم اسـتخدام 
أسالیب علمیة متنوعة ، وكذلك عدم مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمات ، حیث إن المنهـاج التقلیـدي ال 

للمجموعــة یــه نــوع مــن اإلثــارة والتــشویق فــي درس التربیــة الریاضــیة وعــدم تــوفر المعلومــات الكافیــة یوجــد ف
عــن المهــارة ســیطور القابلیــة علــى الــتعلم للمهــارات الحركیــة أكثــر مــن اد ان تــوافر المعلومــات " الــضابطة 

 )٤("هم معلومات واسعة  قبل التدریب الذین لم تتوافر لدی

مــوعتین التجریبیــة والــضابطة أظهرتــا تقــدماً  ملموســاً  لكــن المجموعــة التجریبیــة یتــضح ممــا ســبق إن المج
  .كانت أفضل بمستوى األداء وبشكل یفوق المجموعة الضابطة وهذا ما حقق فرض البحث 

  
  
   االستنتاجات والتوصیات -٥
   االستنتاجات١-٥

                                                 

مجلـة رسـالة التربیـة : ( ممارسـته التطبیقیـة مفهومـهُ   : أضواء على التعلم الذاتيمحمد السید جمیل ،   )٣(
  ٣٧ص  ) ١٩٨٧، األردن ، عمان ، 

 

   )٤(  www- whyama-com / education – technology/ F.httm(2002)p1 
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v علــم بعــض المهــارات إن الحقیبــة التعلیمیــة حققــت الهــدف والغــرض الــذي وضــعت مــن أجلــه فــي ت

 . األساسیة في الجمناستك 

v   ُان تقـــدیم التغذیـــة الراجعـــة عـــن طریـــق بـــدائل الحقیبـــة التعلیمیـــة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد األداء لـــه أثـــره
 . األیجابي في ضبط دقة األداء وبشكل صحیح 

v دافعیــة إن لعنـصر األثــارة والتـشویق الــذي أتـسمت بــه الحقیبــة التعلیمیـة كــان لـه األثــر الكبیـر فــي ال
 . للتعلم و اكتسابه 

 

   التوصیات  ٢-٥
   : ةوصي الباحثت في ضوء ما تقدم 

v  اعتماد الحقیبة التعلیمیة في المدارس وباألخص في تعلیم مهارات الجمناستك . 

v  ضـــرورة اهتمـــام مدیریـــة النـــشاط الریاضـــي فـــي وزارة التربیـــة بتـــوفیر الوســـائل التعلیمیـــة والتقنیـــات
ارات وفي مختلـف األلعـاب وبـاألخص الجمناسـتك لمـا لهـا مـن أثـر بـالغ فـي الحدیثة في تعلیم المه
 . تسهیل عملیة التعلم 

v  إجراء دراسات مشابهة على نفس الفئة العمریة وللمهارات الریاضیة لأللعاب األخرى. 
v  إجراء دراسات مشابهة على فئات عمریة أخرى . 

 

  
  
  
  

  المصادر العربیة واألجنبیة 
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ــــات الحركــــة ،: د  بسطویــــسي أحمــــ-١    ، ١ القــــاهرة ، دارالفكــــر العربــــي ، طأســــس ونظری
١٩٩٦.   

 ، مـصر ، دار الثقافـة ،القـاهرة مـنهج منظومـة محتـوى الـتعلم:  رشدي لبیب وآخرون -٢   
 ،١٩٨٤.   

المبادئ األساسیة في طرق تـدریس التربیـة الریاضـیة : عدنان خلف جواد وآخـرون     -٣
 .١٩٨٧عالي ، البصرة ، مطبعة التعلیم ال: 

: مفهومـــه ممارســـتهُ  تطبیقـــهُ   : أضـــواء علـــى الـــتعلم الـــذاتي: حمیــد الـــسید جمیـــل      -٤.
 .١٩٨٧مجلة رسالة تربویة ، األردن ، عمان ، 

 ، األسـكندریة ، منـشأة أسالیب تطویر وتنفیـذ درس التربیـة الریاضـیة: محمد سعید      -٥
 .١٩٩٦المعارف ، 

ــه األساســیةا: لینــدا دافیــدوف      -٦ ــتعلم وعملیات  ، ترجمــة ســید طــواب ، محمــد عمــر ، ل
 .٢٠٠٠ ، ١الدار الدولیة لإلستثمار الثقافیة ، ط

 .٢٠٠٠ ، بغداد ، وزارة التربیة ، التعلم وجدولة التدریب وجیه محجوب ، -٧

التطبیقـات األحـصائیة واسـتخدامات الحاسـوب فـي :  ودیع یاسین ، محمـد عبـد العبیـدي -٨
 .١٩٩٩ ، الموصل ، دارالكتب للطباعة والنشر ، بیة الریاضیةبحوث التر 
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    دقیقة٤٥                 زمن الوحدة 

  ) .ب،ا( تعلیم مهارة الوقوف على الیدین                          الصف االول متوسط شعبة –الهدف التعلیمي 
  

 

 

 

اقسام الوحدة      الزمن                                     التفاصیل                                                
 المالحظات

      دقیقة                                                                                                                  التعلیمیة      

  

          ١٥القسم التحضیري    

  

           االحماء العام لكافة اجزاء الجسم ٥ االحماء العام     -١

  

   تمارین خاصة للراس والرقبة و الذراعین و الجذع        وتشمل١٠ االحماء          -٢

      الخاص                      و الرجلین و تمارین شد

  

         ٢٥القسم الرئیسي       

        یتم تعلیم مهارة الوقوف على الیدین من خالل عرض المهارة           الشرح یكون فقط ١٠النشاط التعلیمي      

                     بجهاز الفدیو لتتمكن التلمیذة من مشاهدة كیفیة االداء بالسرعة          من خالل البدائل                 

  التحضیري و       لتعلیمیة دون تدخل (                                    االعتیادیة والبطیئة وبشكل مجزا القسام الحركة 

  بعدها یمكن للتلمیذة   المعلمة ویكون   . مرات  ) ٣- ٢(  الرئیسي و النهائي  وتكرر من                                  

  وكذلك شرح       واجبها توجیهي ) التوریق (                                   ان ترى الحركة من خالل البدیل الثاني 

   ورقیة اضافة الى الشرح المرافق        فقط                                    المهارة المكتوبة في قصاصة
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                                     لعرض المهارة في الفدیو 

  

         اداء مهارة الوقوف على الیدین وتكرارها عدة مرات                    واجب المعلمة ١٥النشاط التطبیقي     

                                                                                                                        
  المساعدة فقط 

                                                                                                                        
  ویكون التصحیح 

                                                                                                                        
  التصحیح و التغذیة 

                                                                                                                        
  الراجعة من خالل

                                                                                                                        
  بدائل الحقیبة 

                                                                                                                        
  التعلیمیة 

  

           تمارین تهدئة                                                     ٥لقسم الختامي        ا
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