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ْذف انجحث انٗ :
 رظًٛى ٔثُبء اخزجبس نهكشف ػٍ رشِٕ انجُف نذٖ راليٛز انًشحهخ االثزذائٛخ ف ٙيذُٚخ انًٕطم . ٔػغ دسجبد ٔيغزٕٚبد يؼٛبسٚخ الخزجبس انكشف ػٍ رشِٕ انجُف نذٖ راليٛز انًشحهخ االثزذائٛخ ف ٙيذُٚخ انًٕطم .اعزخذو انجبحثبٌ انًُٓج انٕطف ٙثبألعهٕة انًغح ٙنًالءيزّ ٔطجٛؼخ يشكهخ انجحثٔ ،لبو انجبحثبٌ ثفحض ()0301
رهًٛزآ  ،يٍ راليٛز انًشحهخ االثزذائٛخ نهًذاسط االثزذائٛخ ف ٙيذُٚخ انًٕطم ٔ ,رى انؼثٕس ػهٗ ( )882رهًٛزآ  ،يظبثآ ثزشِٕ
انجُف ٔركَٕذ ػُٛخ انجُبء يٍ ( )411رهًٛز  ،أيب ػُٛخ انزطجٛك فمذ رى اكزشبف ( )482حبنخ رشِٕ نذٖ انزاليٛز .
ٔاعزخذو انجبحثبٌ انٕعبئم االحظبئٛخ األرٛخ ( :انٕعط انحغبثٔ ،ٙاالَحشاف انًؼٛبس٘ٔ ،يؼبيم
االنزٕاءٔ ،انُغجخ انًئٕٚخٔ ،يؼبيم االسرجبط انجغٛطٔ ،انذسجخ انًؼٛبسٚخ  3عكًبٔ ،يشثغ كب٘) .
ٔلذ اعزُزج انجبحثبٌ يب ٚؤر: ٙ
َ _ 4زٛجخ الرجبع انٕعبئم انؼهًٛخ انخبطخ ثجُبء االخزجبساد رى انحظٕل ػهٗ اخزجبس نهكشف ػٍ رشِٕ انجُف ٚ ،زًزغ ثؤعظ
ػهًٛخ جٛذح يٍ طذق ٔثجبد ٔيٕػٕػٛخ ٔرٕصٚغ طجٛؼ ْٕٔ ٙاخزجبس انؼظب ػهٗ األكزبف نهكشف ػٍ رشِٕ انجُف .
 _ 8رى انزٕطم إنٗ جذٔل خبص ثبنًغزٕٚبد انًؼٛبسٚخ ٔ ،انذسجبد انًؼٛبسٚخ نالخزجبس انز٘ رى اػذادِ .
 _ 0االخزجبس انًؼزًذ رٕصع رٕصٚؼآ طجٛؼٛآ .
ٔأطٗ انجبحثبٌ ثًب ٚؤر: ٙ
 _ 4اػزًبد االخزجبس انز٘ حمك االعظ انؼهًٛخ يٍ طذق ٔ ،ثجبد ٔ ،يٕػٕػٛخ ٔ ،رٕصٚغ طجٛؼ ٙف ٙانكشف ػٍ رشِٕ انجُف
نذٖ راليٛز انًشحهخ االثزذائٛخ .
 _ 8االػزًبد ػهٗ انجذٔل انًؼٛبس٘ انز٘ اظٓشِ انجحث ف ٙرمٛٛى ٔرمٕٚى يغزٕٖ رشِٕ انجُف نذٖ انزاليٛز .
 _ 0االعزفبدح يٍ ْزا االخزجبس ٔرطجٛمّ يٍ لجم اداساد انًذاسط ٔ ،يذسط انزشثٛخ انجذَٛخ ف ٙثذاٚخ انؼبو انذساعٔ ٙف ٙيُزظف
انؼبو انذساعٔ ، ٙرنك نالطالع ػهٗ حبنخ انزاليٛز ٔيزبثؼزٓى ثشكم يغزًش .
انكهًبد انًفزبحٛخ :اخزجبس انؼظب ػهٗ االكزبف ،رشْٕبد انجُف ،انًغزٕٚبد انًؼٛبسٚخ ،انذسجبد انًؼٛبسٚخ.
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Building a test for the detection of scoliosis among primary school students in the
city of Mosul
The research aims at the following :
-

Design and construction of a test to detect deformity of the scoliosis among primary
school pupils in the city of Mosul .
Develop standard grades and levels for the detection of scoliosis in primary school
students in Mosul .

The researchers used the descriptive method in the survey style due to its suitability to the
nature of the research problem. The researchers examined ( 3634 ) students of primary school
pupils in the city of Mosul and found 225 pupils with scoliosis. The sample consisted of 100
pupils. As for the application sample, 125 cases of deformation were discovered in the pupils .The
researchers used the following statistical means (arithmetic mean, standard deviation, torsion
coefficient, percentage, simple correlation coefficient, sigma 6 and Kays square) .
The researchers reacheded the following conclusions :
1. As a result of the use of scientific methods used, a test method was found to detect
deformity of scoliosis. It has a good scientific basis based on trustworthiness, objective
stability and natural distribution. It is the “stick on the shoulders detection test”.
2. A table of standard levels and standard scores for the test was obtained.
3. The approved test was based on natural distribution.
The researchers recommend the following:
1. Adopting the test which achieved the scientific foundations of trustworthiness,
consistency, objectivity and natural distribution in detecting deformity of the scoliosis
among primary school students.
2. Relying on the standard table reached in the research in assessing and evaluating the level
of deformity of pupils' scoliosis.
3. The use of this test and its application by school administrations and physical education
teacher at the beginning of the academic year and in the middle of the academic year to
see the status of pupils and for continuous follow-up.
4. Keywords: stick test on shoulders, scoliosis, standard levels, standard scores.

ف ثبنجحثٚ انزؼش-4
:  المقدمة واهمٌة البحث1 - 1
ذح٤ْ ٖٓ ػالٓبد اُقؾخ اُغ٤ِاّ اُغٞ كبُو،  أُغزٔغ٢ ك٢اُشهٝ ّظ اُزوذ٤٣هلبٍ اؽذ ٓوب٨ُ ٢ اُقؾٟٞؼذ أُغز٣
 اُؼنالد٢ ك٢ٗبد اُجذٜخلل ٖٓ ٓؼذالد االع٣ٝ خ٣ٞ٤ضح اُغغْ اُؾٜع٧ خ٤ل٤ظُٞؼضص اُوذسح ا٣ٝ سح ػبٓخٞهلبٍ ثق٨ُ
ةٞ٤خ ر٘زظ ػٖ ػ٤ٔاُؼظٝ ، خ٤اُؼقجٝ ، خ٤ِضح اُغغْ اُؼنٜٓشاك أُشرجطخ ثؤع٧ش ٖٓ ا٤ كٌض، سثطخ٧اٝ َأُلبفٝ
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ٝرؾٛٞبد هٞآ٤خ رقبؽت اُؾشًبد ؿ٤ش أُطِٞثخ ثبُ٘غجخ ُ٨هلبٍ  .إر إٕ رؾذ٣ذ اُزؾٛٞبد اُوٞآ٤خ اُز ٢رشاكن
اُ٘ؼء  ْٛٝك ٢ػٔش اُزؾٌٝ َ٤اُزٌٝ ، ٖ٣ٞاُ٘ٔ ٞاُجذٗ ٢ع ُٚ ٌٕٞ٤دٝس ٓ ْٜك ٢ػِٔ٤خ اُزؾخ٤ـ ٝاُؼالط  ،صْ اُزخِـ ٖٓ
ٛز ٙاُزؾٛٞبد اُز ٢رقبؽت عغْ اٗ٩غبٕ ٝ .رؼذ رؾٛٞبد اُوٞاّ ٖٓ اُظٞاٛش أُ٘زؾشح كً ٢ض٤ش ٖٓ أُغزٔؼبد ك ٢اُؼبُْ
ثقٞسح ػبٓخ ٝاُؼبُْ اُؼشث ٢ثقٞسح خبفخ ُٝوذ أؽبسد دساعبد ػذح إُٝ ٠عٞد ٛز ٙاُزؾٛٞبد ٝثٔغز٣ٞبد ٓخزِلخ
ٗٝغت ٓزلبٝرخ (ٓغِٝ ٢ػجذ اُجبعو (ٝ ، )4229 ،ػط٤خ ٝآخش(ٝ ، )9149 ٕٝاُؼِٞاٗ. )9149 ، ٢
٘ٛٝبى ٓغٔٞػخ ػٞآَ رؤصش ك ٢هٞاّ اُطلَ ٜٓ٘ب عٞء اُزـز٣خ ٝ ،اُ٘ؾبكخ اُضائذح ًٝ ،زُي اُجذاٗخ اُضائذح ٝ ،اُ٘ٔ ٞاُغش٣غ
ؿ٤ش أُزٞاصٕ ؽ٤ش رؼَٔ ٛز ٙاُؼٞآَ ػِ ٠اؽذاس اُزؾٛٞبد ٝاالٗؾشاكبد اُوٞآ٤خ ( اُزٌش٣زٝ ٢اُضٌٗخ  ،ة د ، ) 41 ،
ٝاُز ٢رزطِت دٝسآ كبػٓ ٖٓ ٦ذسط اُزشث٤خ اُش٣بم٤خ ك ٢اٌُؾق أُجٌش ػٜ٘ب ٖٓ خالٍ أُؾبٛذح ٝ ،اُو٤بط ٝ ،االخزجبس ،
ٝاُزؾخ٤ـ ٤ٔٛ٧ٝ ،خ ٛؤالء ا٧هلبٍ ً ْٜٗٞع٤قجؾ ٕٞهبدح أُغزوجَ إر إٕ ُِوٞاّ اُغِ ْ٤رؤص٤ش ا٣غبث ٢ػِ ٠ؽخق٤خ اُلشد
٘٣ٝؼٌظ رُي ػِ ٠ص٣بدح صوز ٚث٘لغٝ ، ٚهذسح ك ٢أداء أُٜٔبد اُز ٢رزطِجٜب اُؾ٤بح ُِٝ ،زشث٤خ اُش٣بم٤خ أصشآ كبػ ٦ك٢
اٌُؾق ػٖ اُزؾٛٞبد اُوٞآ٤خ اُز ٢رق٤ت االٗغبٕ ٘ٛ ٖٓٝ ،ب رؤر ٢ا٤ٔٛخ اُجؾش االعزٔبػ٤خ ٝ ،اُزشث٣ٞخ ك ٢مٞء
االٛزٔبّ ثشػب٣خ ا٧هلبٍ فؾ٤آ ٝرشث٣ٞآ .

 2 _ 1مشكلة البحث :
إٕ رؾٛٞبد اُوٞاّ ٝالعٔ٤ب اُؼٔٞد اُلوشٝ ١اؽذح ٖٓ اُظٞاٛش اُزٜ٣ ٢ذف اُؼذ٣ذ ٖٓ اُجبؽض ٖ٤إُ ٠ا٣غبد رٔبس، ٖ٣
أ ٝأٝمبع رٜذف إُ ٠اُزوِ ، َ٤أ ٝاُزخِـ ٜٓ٘ب ٝ ،ػالعٜب ثؾٌَ ٜٗبئ ٢د ٕٝرذخَ عشاؽ ٢إال إٔ ٛزا ُْ ٣ؾذس دٕٝ
اُٞهٞف ثؾٌَ ؽو٤و ٢ػِٓ ٠غز ٟٞاُزؾُِ ٙٞؼٔٞد اُلوشٝ ، ١دسعخ خطٞسرُ ٚذ ٟاُلشد  ٖٓٝ ,خالٍ ٓزبثؼخ اُجبؽضبٕ
ُِذساعبد اُز ٢ؽِٔذ ٛزا أُٞمٞع الؽظب إٔ عٔ٤غ اُذساعبد رؼزٔذ ػِٝ ٠عبئَ ه٤بط رؾزبط اُٝ ٠هذ ه َ٣ٞك ٢كؾـ
ػذد ًج٤ش ٖٓ اُزالٓ٤ز ٝعٜذ ٓنبػق ٖٓ هجَ إداساد أُذاسط ٝ ،أعٜضح اؽؼخ ع٤٘٤خ ٣قؼت رٞكشٛب ٝ ،رٌبُ٤ق ٓبُ٤خ
ثبٛظخ ٔٓ ،ب دكغ اُجبؽضبٕ ثبُزلٌ٤ش اُ ٠ث٘بء اخزجبساد عِٜخ اُزطج٤ن رؼٌظ دسعخ رؾ ٙٞاُغ٘ق ُذ ٟرالٓ٤ز أُشؽِخ االثزذائ٤خ
كٓ ٢ذ٘٣خ أُٞفَ ثقٞسح ده٤وخ ٝاػطبء دسعخ ُٜز ٙاُزؾٛٞبد  ٖٓ ،خالٍ ٓب عزوذٓ ٚاُذاسعخ ٖٓ عذآٝ ٍٝغز٣ٞبد
ٓؼ٤بس٣خ ُالخزجبساد .
ْ 0 _ 4ذفب انجحث
ٜ٣ذف اُجؾش إُ: ٠
 رقٔٝ ْ٤ث٘بء اخزجبس ٌُِؾق ػٖ رؾ ٙٞاُغ٘ق ُذ ٟرالٓ٤ز أُشؽِخ االثزذائ٤خ كٓ ٢ذ٘٣خ أُٞفَ . ٝمغ دسعبد ٓٝغز٣ٞبد ٓؼ٤بس٣خ الخزجبس اٌُؾق ػٖ رؾ ٙٞاُغ٘ق ُذ ٟرالٓ٤ز أُشؽِخ االثزذائ٤خ كٓ ٢ذ٘٣خأُٞفَ .

 1 - 4يجبالد انجحث
-

انًجبل انجشش٘  :رالٓ٤ز أُشؽِخ االثزذائ٤خ ُٔذ٘٣خ أُٞفَ .
نًجبل انضيبَُِٔ : ٙذح ٖٓ ُٝ 9147/49/9ـب٣خ . 9142/5/41
انًجبل انًكبَ : ٙعبؽبد ٓٝالػت أُذاسط االثزذائ٤خ ُٔذ٘٣خ أُٞفَ .
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 2-4رحذٚذ انًظطهحبد
تشوه الجنف :ػجبسح ػٖ روٞط ثبُؼٔٞد اُلوش ١ك ٢أُغز ٟٞآ٧بٓ ٢اُخِل٘٣ٝ ، ٢زظ ػٖ دٝسإ اُلوشاد ؽٓ ٍٞؾٞسٛب
اُط ( . ٢ُٞجواد . )6 ، 9111 ،

 – 8انذساعبد انًشبثٓخ
دساعخ ( يبجذ فبٚض يجه : ) ٙدساعخ يمبسَخ ألثش ثشَبيج يمزشح نهزًشُٚبد انؼالجٛخ ػهٗ رحغ ٍٛاالَحشاف انجبَجٙ
انجغٛط نهؼًٕد انفمش٘ ٔثؼغ انًزغٛشاد انجذَٛخ ( . ) 8118
اْذاف انذساعخ :
ٛذكذ ٛز ٙاُذساعخ اُ ٠اُزؼشف ػِ ٠أ صش ثشٗبٓظ رذس٣جٓ ٢وزشػ ُزؼذ َ٣االٗؾشاف اُغبٗج ٢اُجغ٤و ٝ ،اعش٣ذ اُذساعخ ػِ٠
ٓغٔٞػز ٖٓ ٖ٤اُزالٓ٤ز اهزشثذ اػٔبس أُغٔٞػخ ا ، )49-2( ٖٓ ٠ُٝ٧ع٘خ ٝػذدٛب ( )49رِٔ٤زآ ٝ ،أػٔبس أُغٔٞػخ
رِٔ٤زآ.
اُضبٗ٤خ ٖٓ ( )45-49ع٘خ ٝ ،ػذدٛب ()49
يُٓج انجحث ٔػُٛزّ ٔانٕعبئم االحظبئٛخ :
اعزخذّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُزغش٣ج ٢ك  ٢رقٔ ْ٤أُغٔٞػبد أُزٌبكئخ ٗظشآ ُٔ٘بعجزُ ٚطج٤ؼخ اعشاءاد اُذساعخ ٝ ،اٛذاكٜب
ٝرٌٗٞذ ػ٘٤خ اُذساعخ ٖٓ ( )95كشدآ  ،رْ اخز٤بس ْٛثبُطش٣وخ اُؼٔذ٣خ ٓ٘ )49( ْٜكشدآ ٖٓ اُلئخ اُؼٔش٣خ ( )49-2ع٘خ ٝ ،
( )49كشدآ  ٖٓ ،اُلئخ اُؼٔش٣خ ( )45-49ع٘خ  ٖٓ ،اُزًٞس أُقبث ٖ٤ثبالٗؾشاف اُغبٗج ٢اُجغ٤و ُِؼٔٞد اُلوشُِٝ ، ١زؾَِ٤
ا٩ؽقبئ ٢رْ اعزخذاّ ثشٗبٓظ اُزؾِ َ٤االؽقبئُ )SPSS) ٢ؾغبة ًَ ٖٓ اُٞعو اُؾغبثٝ ، ٢االٗؾشاف أُؼ٤بس، ١
ٓٝؼبَٓ االُزٞاء ٝ ،اُ٘غت أُئ٣ٞخ .
االعزُزبجبد :
 . 4اُلئزبٕ اُؼٔش٣زبٕ ( )49-2ع٘خ  )45-49(ٝ ،ع٘خ اعزغبثخ إُ ٠ثشٗبٓظ اُزٔش٘٣بد اُؼالع٤خ ثبُٔغزٗ ٟٞلغ ٚروش٣جآ ػِ٠
ٓزـ٤ش ١دسعخ االٗؾشاف اُغبٗجٓٝ ، ٢شٗٝخ اُؼٔٞد اُلوش. ١
 . 9اُجشٗبٓظ أُوزشػ ُِزٔش٘٣بد اُؼالع٤خ ُ ٚرؤص٤ش ا٣غبث ٢ك ٢رؼذ َ٣االٗؾشاف اُغبٗج ٢اُجغ٤و ػ٘ذ اكشاد ٓغٔٞػز ٢اُذساعخ
ُِٔشؽِخ اُؼٔش٣خ ( )45-49(ٝ ،)49-2ع٘خ .
 . 9اُجشٗبٓظ أُوزشػ ُِزٔش٘٣بد اُؼالع٤خ ُ ٚرؤص٤ش ا٣غبث ٢ك ٢رط٣ٞش ػ٘قش ١هٞح ػنالد اُظٜش ٓٝ ،شٗٝخ اُؼٔٞد
اُلوش. ١
 . 9اُجشٗبٓظ أُوزشػ ُِزٔش٘٣بد اُؼالع٤خ ؽغٖ ثذسعخ ًج٤شح هٞح ػنالد اُظٜش ػ٘ذ اُلئخ اُؼٔش٣خ ( )45-49ع٘خ .
(ٓغِ. ) 29 – 21 ، 9112، ٢

-0إجشاءاد انجحث
 4 _ 0يُٓج انجحث :

اعزخذّ اُجبؽضبٕ أُٜ٘ظ اُٞفل ٢ثب٧عِٞة أُغؾُٔ ٢الءٓزٝ ٚهج٤ؼخ ٓؾٌِخ اُجؾش

 8-0يجزًغ انجحث ٔػُٛزّ :
ثٔب إٔ ٛذف اُجؾش ٓ٘قت ك ٢ث٘بء اخزجبس ٌُِؾق ػٖ رؾ ٙٞاُغ٘ق ُذ ٟرالٓ٤ز أُشؽِخ االثزذائ٤خ كٓ ٢ذ٘٣خ
أُٞفَ  ،رطِت ٛزا آ٧ش االعزؼبٗخ ثؼ٘٤خ ٝاعؼخ رؾَٔ أؿِت أكشاد ٓغزٔغ اُذساعخ ٝ ،اُزؼشف ػِ ٠أُقبث، ْٜ٘ٓ ٖ٤
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ٝرٔ٤٤ض ؿ٤ش أُقبث ٖ٤ثزؾ ٙٞاُغ٘ق ٝ ,ث٘بءآ ػِٛ ٠زا ا٧عبط رْ كؾـ(  )9999رِٔ٤زآ ٖٓ رالٓ٤ز أُشؽِخ االثزذائ٤خ
ُِٔذاسط االثزذائ٤خ كٓ ٢ذ٘٣خ أُٞفَ  ,إر رْ ص٣بسح (ٓ)42ذسعخ ٖٓ أفَ (ٓ )499ذسعخ اثزذائ٤خ ٜٓ٘ب (ٓ )44ذسعخ ك٢
اُغبؽَ ا٣٧غش ُِٔذ٘٣خ ٖٓ أفَ (ٓ )419ذسعخ ٓ )7(ٝ ،ذاسط ك ٢اُغبؽَ أُِ ٖٔ٣٧ذ٘٣خ ٖٓ أفَ (ٓ )99ذسعخ  ،أٓب
ػ٘٤خ اُجؾش اُلؼِ٤خ (اُزالٓ٤ز أُقبث ٖ٤ثزؾ ٙٞاُغ٘ق ) كوذ ًبٗذ ( )995رِٔ٤زآ ًٝبٗذ ًب٥ر: ٢عٌنة البناء  )911( :تلمٌذ ،
وعٌنة التطبٌك ( )921تلمٌذآ .

ٔ 0 _ 0عبئم جًغ انجٛبَبد :
ٖٓ أعَ رؾو٤ن أٛذاف اُجؾش  ٝاُؾق ٍٞػِ ٠اُج٤بٗبد أُطِٞثخ اعزؼبٕ اُجبؽضبٕ ثٞعبئَ عٔغ اُج٤بٗبد ا٧ر٤خ :
االعزجٛبٌ :اعزؼبٕ ث ٚاُجبؽضبٕ ك ٢رؾذ٣ذ ٓذ ٟفالؽ٤خ االخزجبس اُز ١رْ رقٔ. ٚٔ٤
انمٛبط  :اعزؼبٕ ث ٚاُجبؽضبٕ ك ٢إعشاءاد اُقذم اُزالصٓ ( ٢اُزق٣ٞش ا٩ؽؼبػ. ) ٢
انًمبثهخ انشخظٛخ  :اعزؼبٕ ثٜب اُجبؽضبٕ ك ٢اُؼذ٣ذ ٖٓ إعشاءاد اُجؾش ٜٓ٘ب رؾذ٣ذ اُزؾٛٞبد  ،كن ٦ػٖ هج٤ؼخ اُزؼبَٓ
ٓغ ػ٘٤خ اُجؾش .
االخزجبس  :اعزؼبٕ ث ٚاُجبؽضبٕ ك ٢اعشاءاد اُجؾش اُشئ٤غخ .
انًظبدس انؼهًٛخ  :اعزؼبٕ ثٜب اُجبؽضبٕ ك ٢رؾذ٣ذ اُزؾ ٙٞاُز ٌٖٔ٣ ١إٔ رؾِٜٔب اُذساعخ  ،كن ٦ػٖ ٓؼشكخ أُذ٣بد
اُطج٤ؼ٤خ ٝ ،اُؾبئؼخ ُِزؾ. ٙٞ

 1 _ 0رظًٛى االخزجبس :
رؼذ ٛز ٙاُخطٞح ٖٓ اُخطٞاد أُٜٔخ ٝاُقؼجخ ك ٢اُٞهذ رار , ٚار ؽب ٍٝاُجبؽضبٕ رقٔ ْ٤اخزجبس  ُٚ ،اُوذسح ػِ٠
رؾو٤ن اُٜذف ثٌَ دهخ ٝ ،إٔ  ٌٕٞ٣ثغ٤طآ ٝع ٦ٜك ٢اُزطج٤ن إر ُِٔ ٌٖٔ٣شث ٢أُٔ ٝؼِْ اُزشث٤خ اُش٣بم٤خ رطج٤و ٚك٢
أُذاسط ثٌَ عُٜٞخ ٝثؤهَ رٌبُ٤ق ٝ ،هذ ساػ ٠اُجبؽضبٕ ٛز ٙاُ٘وبه ػ٘ذ اُزقٔٝ ْ٤كٔ٤ب ٣ؤر ٢ؽشػ رٞم٤ؾ ٢ثغ٤و
ُالخزجبس .
اخزجبس انؼظب ػهٗ األكزبف  :ؽ٤ش ٣و ّٞأُلؾٞؿ ثٞمغ ػقب ثط ّ )4( ٍٞكٞم ًزل٣ٝ ٚ٤زْ ه٤بط أُغبكخ ٖٓ هشف
اُؼقب إُ ٠ا٧سك ٣ٝوبسٕ ث ٖ٤عٜز ٢اُؼقب .

 2 _ 0انزجشثخ االعزطالػٛخ :
ثؼذ اُؾق ٍٞػِٗ ٠غت ارلبم ؽ ٍٞاالخزجبس أُوزشػ  ،هبّ اُجبؽضبٕ ثزطج٤قن االخزجقبس رطج٤وقب ٓ٤قذاٗ٤آ اثزقذاءآ ٓقٖ / 4/ 5
ُٝ 9142ـب٣خ ربس٣خ  9142 / 4 / 45ػِ ٠ػ٘٤خ ٖٓ ٓذاسط أُقطل ٠اٝ ، ٠ُٝ٧أُقطل ٠اُضبٗ٤خ ٝ ،ػجذ اُوقبدس اُؼج٤قذ١
ٝ ،اُجققبُؾ ػققذد )479( ْٛرِٔ٤ققزآ ٝ ،رُققي ٓققٖ اعققَ اُزؼققشف ػِقق ٠فققالؽ٤خ االخزجققبس ٓققٖ ؽ٤ققش اُزطج٤ققن ٝفققالؽ٤خ ا٧عٜققضح
ٝا٧دٝاد ٝهذ أظٜشد اُزغشثخ ٗزبئظ ا٣غبث٤خ .

 3 _ 0انًٕاطفبد انؼهًٛخ نالخزجبس :

ثؼذ االٗزٜبء ٖٓ رقٔ ْ٤االخزجبس ُٝـشك إًغبة االخزجبس أُقْٔ اُقجـخ اُؼِٔ٤خ هبّ اُجبؽضبٕ ثئعشاء
أُٞافلبد اُؼِٔ٤خ ُالخزجبس ًٔٝب ٣ؤر: ٢
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 4 _ 3 _ 0انظذق انظبْش٘ :
رْ اُؾق ٍٞػِ ٠اُقذم اُظبٛش ٖٓ ١خالٍ اعزطالع اساء اُغبدح ر ١ٝاُخجشح أُِؾن ( )4كٓ ٢غبٍ اُو٤بط
ٝاُزوٝ ، ْ٣ٞاُطت اُش٣بمٝ ، ٢أخزقبف ٖ٤٤كٓ ٢غبٍ هت ٝعشاؽخ أُلبفَ ٝاُؼظبّ  ٖٓ ،خالٍ رٞص٣غ االخزجبس
أُقْٔ ثبعزج٤بٕ ػُِِٞ ْٜ٤هٞف ػِٓ ٠ذ ٟفالؽ٤خ االخزجبس ٝ ،فذه ٚك ٢اٌُؾق ػٖ رؾ ٙٞاُغ٘ق ٝ ،رغزخذّ ٛزٙ
اُطش٣وخ ُؾغبة اُقذم اُظبٛش ١ؽ٤ش ٣طِت ٖٓ اُخج٤ش اثذاء سأ ٚ٣ك ٢االخزجبس  ،ؽ٤ش ٣ؼزٔذ ك ٢رُي ػِ ٠اُزلٌ٤ش
أُ٘طو ٢أ ٓ ٝب ٣ؼشف ثبُزلٌ٤ش اُ٘بهذ ٝاُخجشح اُزار٤خ (سمٞإ )994 ،9119،

اعى االخزجبس

انجذٔل ( ) 4
ٚجَ ٍٛغت ارفبق انغبدح انخجشاء ٔانًزخظظ ٍٛحٕل االخزجبس انًمزشح
ػذد أُزلو ٖ٤ػِ ٠فالؽ٤خ
اُؼذد اٌُُِِ ٢خجشاء
االخزجبس

اُؼقب ػِ ٠االًزبف

91

94

َغجخ االرفبق
%11.29

 8 _ 3 _ 0انظذق انًشرجط ثبنًحك :

ُـشك اُؾق ٍٞػِ ٠اُقذم أُشرجو ثبُٔؾي اعزؼبٕ اُجبؽضبٕ ثبُقذم اُزالصٓ ٖٓ ، ٢خالٍ إ٣غبد هٔ٤خ ٓؼبَٓ
االسرجبه ثٗ ٖ٤ز٤غخ االخزجبس اُز ١فٔٔ ٚاُجبؽضبٕ ٗٝ ،ز٤غخ كؾـ ا٧ؽؼخ  ،ار رْ رق٣ٞش اُزالٓ٤ز اُز ٖ٣أظٜش االخزجبس
أُقْٔ ٝعٞد رؾُ ٙٞذٝ , ْٜ٣ثؼذ اُؾق ٍٞػِٞٓ ٠اكوبد ٖٓ دائشح فؾخ ٗٓٝ ، ٟٞ٘٤ذ٣ش٣خ رشث٤خ ٗٝ ، ٟٞ٘٤أ٤ُٝبء أٓٞس
اُزالٓ٤ز  ،رْ افطؾبة اُزالٓ٤ز ٝاُجبُؾ ػذد )45( ْٛرِٔ٤زآ إُٓ ٠غزؾل ٠أثٖ ا٧ص٤ش اُزؼِٝ ، ٢ٔ٤رْ أخز اسهبّ ٗٝغت اُزؾٙٞ
ٖٓ اُقٞسح ا٩ؽؼبػ٤خ ٝ ،اُز ٢رؼذ أدم هش٣وخ ُزؾذ٣ذ اُزؾِٓ ٙٞؾن (ٝ )9ػِٛ ٠زا ا٧عبط اػزٔذٛب اُجبؽضبٕ ًٔؾي
ٓشعؼٝ ٢اُغذ٣ )9( ٍٝج ٖ٤ه ْ٤اُقذم  ٖٓٝ ,خالُ٣ ٚزج ٖ٤إ االخزجبس أُقْٔ أظٜش اسرجبه ٓؼ٘ ١ٞػبُٔٓ ٢ب ٣ؤًذ فذم
ٛزا االخزجبس .

 0 _ 3 _ 0انثجبد :
٣ؼشف اُضجبد ثؤٗ : ٚهذسح االخزجبس ػِ ٠إػطبء اُ٘زبئظ ٗلغٜب أٗ ٝزبئظ ٓوبسثخ ارا ٓب أػ٤ذ ػِ ٠اُؼ٘٤خ ٗلغٜب ٝرؾذ
اُظشٝف ٗلغٜب ( اُ٘جٜبٕ . ) 992 ، 9119 ،
 ٖٓٝاعَ اُزؾون ٖٓ صجبد االخزجبس أُقْٔ هبّ اُجبؽضبٕ ثئ٣غبد اُضجبد ػٖ هش٣ن (االخزجبس ٝإػبدح رطج٤وٝ )ٚرؼذ
ٛز ٙاُطش٣وخ ٝاؽذح ٖٓ أكنَ اُطشم ُِؾق ٍٞػِ ٠اُضجبد  ٞٛٝ ،ػجبسح ػٖ رطج٤ن االخزجبس ٗلغٓ ٚشر ٖ٤ػِ ٠اُؼ٘٤خ ٗلغٜب
ٝاُجبُؾ ػذدٛب ( )91رِٔ٤زآ  ،ؽ٤ش رْ إعشاء اُزطج٤ن اُ ٍٝ٧الخزجبساد ػِ ٠اُزالٓ٤ز ُِٔذح ٖٓ ( ، )9142/9/45-44آب
اُزطج٤ن اُضبُٗ ٢الخزجبساد كٌبٕ ُِٔذح ٖٓ ( ٝ ، ) 9142/9/99-42هذ رْ ا٣غبد اُضجبد ػٖ هش٣ن ؽغبة ٓؼبَٓ االسرجبه
ث ٖ٤دسعبد اُزطج٤ن االٝ ٍٝاُزطج٤ن اُضبٗٝ ، ٢اُغذ٣ ) 9 ( ٍٝج ٖ٤ه ْ٤اُضجبد ُالخزجبساد.
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 1 _ 3 _ 0انًٕػٕػٛخ :

أُٞمٞػ٤خ  ٢ٛػذّ اخزالف أُوذس ٖ٣ك ٢اُؾٌْ ػِ ٠ؽ٢ء ٓب أٞٓ ٝمٞع ٓؼ ( ٖ٤ثبٝ ، ) 99 ، 4222 ، ٢ٛهذ
هبّ اُجبؽضبٕ ثئ٣غبد أُٞمٞػ٤خ ٖٓ خالٍ اؽزغبة ٓؼبَٓ االسرجبه اُجغ٤و ث ٖ٤دسعبد اص٘ ٖٓ ٖ٤أُؾٌٔٓ ( ٖ٤ذسع٢
اُزشث٤خ اُش٣بم٤خ ك ٢أُذسعخ )(ٝ،)4اُغذ٣ ) 9 ( ٍٝج ٖ٤دسعبد أُٞمٞػ٤خ .
انجذٔل ( ) 8
ٚج ٍٛلٛى انظذق ٔانثجبد ٔانًٕػٕػٛخ
اعى االخزجبس

اخزجبس انؼظب ػهٗ
االكزبف ( انجُف )

انظذق انًشرجط ثبنًحك
َغجخ انخطبء
لًٛخ يؼبيم
االسرجبط
1.90

1.111

انثجبد
لًٛخ
يؼبيم
االسرجبط
1.91

َغجخ
انخطبء

انًٕػٕػٛخ
َغجخ
لًٛخ يؼبيم
انخطبء
االسرجبط

انظذق
انزارٙ

00000

00000

00.6

1.98

ؽ٤ش ثِـذ ٗغجخ اُخطؤ ( ٢ٛٝ )1.111أهَ ٖٓ ٗغجخ اُخطؤ (٣ٝ )1.15زنؼ ٖٓ رُي ٝعٞد اسرجبه ٓؼ٘. ١ٞ

 7-0األجٓضح ٔاألدٔاد :
ؽش٣و ه٤بط ػذد (ٝ ، )9ػقب ثطٓ ّ ) 4 ( ٍٞذثجخ ٖٓ اُغٜز. ٖ٤

 8 _ 0انزطجٛك انُٓبئ ٙنالخزجبس :
ثؼذ اُزؤًذ ٖٓ فالؽ٤خ االخزجبس ٖٓ خالٍ ا٣غبد أُؼبٓالد اُؼِٔ٤خ ٓٝالئٔخ االخزجبس ُؼ٘٤خ اُجؾش هبّ اُجبؽضبٕ ثئعشاء
اُزغشثخ اُشئ٤غخ ُِٔذح ٖٓ ُٝ 9142 / 9 / 4ـب٣خ ٝ 9142 / 5 / 41ؽِٔذ ػ٘٤خ اُجؾش فلٞف اُشاثغ ٝاُخبٓظ االثزذائ٢
كٓ ٢ذاسط ٓذ٘٣خ أُٞفَ ٞٓٝصػخ ػِ ٠أؽ٤بء ػذح داخَ أُذ٘٣خ  ،ؽ٤ش اعزجؼذ اُجبؽضبٕ اُقق اُغبدط االثزذائ٢
الٗؾـبُ ْٜثبالٓزؾبٗبد اُٞصاس٣خ ٝ ،هذ هبّ اُجبؽضبٕ ثئعشاء ٓوبثالد ؽخق٤خ ٓغ ػذد ٖٓ أهجبء ٝاخزقبف ٢هت ٝعشاؽخ
أُلبفَ ٝ ،اُؼظبّ ٝ ،اٌُغٞس ٝ ،هذ اهزشؽٞا اعزجؼبدا اُقق اٝ ، ٍٝ٧اُضبٗٝ ، ٢اُضبُش االثزذائ ٕ٧ ، ٢اُزؾٛٞبد رٌٕٞ
ك ٢ثذا٣زٜب ٝرق٤ت اُؼنالد كوو ٣ٝ ،قؼت رؾخ٤قٜب ٝإ اُزؾٛٞبد أٌُزغجخ رظٜش ثؼذ ٓشٝس ع٘ز ٖ٤أ ٝصالس ٖٓ
ٓٔبسعخ اُؼبداد اُخبهئخ .

 9 _0انٕعبئم االحظبئٛخ :
 اُٞعو اُؾغبث. ٢ االٗؾشاف أُؼ٤بس. ١ٓ -ؼبَٓ االسرجبه اُجغ٤و .

– اُذسعخ أُؼ٤بس٣خ  9عٌٔب .
_ اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ .
_ ٓؼبَٓ االُزٞاء .

4اعٔبء أُذسعٖ٤
 ا٣بد ٓٞكن اثشا / ْ٤ٛثٌبُٞسٞ٣ط رشث٤خ ثذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ ٓ /ؼِْ عبٓؼٓ ٢ذسعخ ػجذ اُوبدس اُؼج٤ذ. ١ -هق ٢ؽبصّ دمحم  /ثٌبُٞسٞ٣ط رشث٤خ ثذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ ٓ /ؼِْ عبٓؼٓ ٢ذسعخ ػجذ اُوبدس اُؼج٤ذ. ١
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 -1ػشع انُزبئج
ع٤ز٘ب ٍٝاُجبؽضبٕ كٛ ٢زا اُجبة ٝفق رلقُ ٢ِ٤الخزجبس اُز ١فٔٔ ٚاُجبؽضبٕ ٝهجن ػِ ٠ػ٘٤خ اُجؾش  ،كن٦
ػٖ اُذسعبد ٝأُغز٣ٞبد أُؼ٤بس٣خ ُالخزجبس ًٔٝب ٣ؤر: ٢
 4-1االخزجبس انًظًى .
 اسم االختبار  :العصا على االكتاف 0-

الهدف من االختبار :الكشف عن تشوه الجنف .

-

األدوات  :شرٌط لٌاس  +عصا بطول متر واحد مدببة من الطرفٌن وٌكون لطر العصا (2سم) .

 طشٚمخ إجشاء االخزجبسٝ ٖٓ :مغ اُٞهٞف اُو٤بعٝ ٢اُلزؾخ ث ٖ٤اُوذٓ ٖ٤ثؼشك ( )91عْ ٔ٣غي أُلؾٞؿ ػقبٓذثجخ ٖٓ اُطشك ٖ٤ثطٓ ٍٞزش ٝاؽذ رٞمغ ثبُؼشك ػِ ٠اً٧زبف ٖٓ اُخِق ك٘ٓ ٢طوخ اُشهجخ ( ًٔب ٓٞمؼ ك٢
اُؾٌَ . )4
 طرٌقة التسجٌل ٣ :زْ ه٤بط أُغبكخ ث ٖ٤سأط اُؼقب ٝا٧سك ٖٓ ًال اُغٜز( ٖ٤اُٝ ٖ٤ٔ٤اُ٤غبس)  ،ثؼذٛب ٣زْؽغبة اُلشم ث ٖ٤اُو٤بع٣ٝ , ٖ٤ؼذ اُلشد عِ ْ٤إرا ًبٕ اُلشم ث ٖ٤اُو٤بع٣ ٖ٤غب ١ٝفلش ٝخالف رُي كئٕ أُلؾٞؿ
ُذ ٚ٣رؾ. ٙٞ
مالحظة  :ك ٢ؽبٍ ٝعٞد اخزالف ث ٖ٤هشك ٢اُو٤بط ٗو ّٞثو٤بط ه ٍٞا٧هشاف اُغلُِِ ٠زؤًذ ٖٓ إٔ اُلشم ٗبرظ ػٖ
اٗؾشاف اُؼٔٞد اُلوش ، ١أٓب ك ٢ؽبُخ ٝعٞد اخزالف ك ٢ه ٍٞا٧هشاف اُغلِ ٠كئٕ اُلشم ٗبرظ ػٖ ٛزا االخزالف ثطٍٞ
ا٧هشاف .

22

بناء اختبار الكشف عن تشوه اجلنف لدى تالميذ املزحلة االبتدائية يف مدينة املول

الشكل ( ) 1
اختبار العصا على األكتاف
 2_4الوصف االحصائً للدرجات والمستوٌات المعٌارٌة 0

اسم االختبار

عدد األفراد

العصا على
االكتاف

125

الجدول ( ) 3
ٌبٌن الوصف اإلحصائً وقٌمة مربع كاي الختبار العصا على االكتاف
االنحراف
الوسط
وحدة
الوسٌط
أعلى قٌمة اقل قٌمة
المعٌاري
الحسابً
القٌاس
سم

404

00.4

411

8

205

5

معامل
االلتواء

مربع كاي

00442

4038
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-

من خالل الجدول رلم (  ) 9والذي ٌبٌن الوصف االحصائً ولٌمة مربع كاي الختبار العصا على االكتاف
ٌتضح ما ٌأتً :
ثِـذ هٔ٤خ ٓؼبَٓ االُزٞاء الخزجبس اُؼقب ػِ ٠االًزبف (ٛٝ ، )1.999زا ٣ؤًذ اػزذاُ٤خ اُزٞص٣غ أ ٝاهزشاة
اُزٞص٣غ ٖٓ االػزذاُ٤خ .
بلغت لٌمة مربع كاي لتكرارات اختبار العصا على األكتاف ( )8.97وهً أصغر من
المٌمة الجدولٌة البالغة ( ، )99.11وأمام درجة حرٌة ( ، )1وأمام نسبة خطاء ()1.11
وهذا مؤشر على مالئمة االختبار للعٌنة من حٌث لوة التشوه .
الجدول ( ) 4
ٌبٌن الجدول المعٌاري الختبار العصا على األكتاف

الدرجة الخام مماسه بــــــ سنتمتر
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5

المستوى
تشوه شدٌد جدا
تشوه شدٌد
تشوه عالً
تشوه
تشوه بسٌط
تشوه بسٌط جدا

الدرجة المعٌارٌة 6سكما
2
11
20
29
38
46
55
64
73
82
91
100

الجدول ( ) 5
ٌبٌن المستوٌات المعٌارٌة الختبار العصا على األكتاف
التكرارات
الحد األدنى
الحد األعلى
4
6.58
فما فوق
97
5.63
6.57
47
4.68
5.62
46
3.73
4.67
7
2.78
3.72
9
فما دون
2.77

النسبة المئوٌة للتكرارات
%9.2
%94.4
%97.4
%96.7
%6.4
%1.7

-2االعزُزبجبد ٔانزٕطٛبد
 4 _2االعزُزبجبد :
ٗز٤غخ الرجبع اُٞعبئَ اُؼِٔ٤خ اُخبفخ ثج٘بء االخزجبساد رْ اُؾق ٍٞػِ ٠اخزجبس ٌُِؾق
ػٖ رؾ ٙٞاُغ٘ق ٣زٔزغ ثؤعظ ػِٔ٤خ ع٤ذح  ٖٓ ،فذم ٝ ،صجبد ٞٓٝ ،مٞػ٤خ ٝ ،رٞص٣غ هج٤ؼٛٝ ، ٢ق ٞاخزجقبس اُؼققب ػِق٠
اً٧زبف ٌُِؾق ػٖ رؾ ٙٞاُغ٘ق .
رْ اُزٞفَ اُ ٠عذ ٍٝخبؿ ثبُٔغز٣ٞبد أُؼ٤بس٣خ ٝاُذسعبد أُؼ٤بس٣خ ُالخزجبس
-
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 8 _ 2انزٕطٛبد :
فً ضوء النتائج ٌوصً الباحثان بما ٌأتً :
_ اعتماد االختبار الذي حمك األسس العلمٌة من صدق  ،وثبات  ،وموضوعٌة  ،وتوزٌع
طبٌعً فً الكشف عن تشوه الجنف لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة .
_ االعتماد على الجدول المعٌاري الذي اشهره البحث فً تمٌٌم وتموٌم مستوى تشوه الجنف
لدى التالمٌذ .
_ االستفادة من هذا االختبار وتطبٌمه من لبل إدارات المدارس  ،ومدرس التربٌة البدنٌة فً
بداٌة العام الدراسً  ،وفً منتصف العام الدراسً  ،وذلن لالطالع على حالة التالمٌذ ومتابعتهم
بشكل مستمر .
_ تعمٌم هذا االختبار من لبل مدٌرٌة تربٌة نٌنوى  ،ووضعه فً المنهاج السنوي لخطة
درس التربٌة البدنٌة .
المصادر :
 باهً  ،مصطفى حسٌن (  : ) 9111المعامالت العلمٌة العملٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك  ،ط  ، 9مركز الكتابللنشر  ،الماهرة .
 التكرٌتً  ،ودٌع ٌاسٌن والزنكنة  ،تحسٌن عبد الكرٌم ( ب ت )  :اثر التمرٌنات التأهٌلٌة على التغٌر فًانحناءات العمود الفمري لألطفال بعمر  1 – 6سنوات .
 جواد ،حكٌم ادٌب ( : ) 9111تأثٌر برنامج تأهٌلً للتمرٌنات البدنٌة معد لتموٌم تشوه االنحناء الجانبً فً العمودالفمري وبعض االختالالت المصاحبة ،رسالة ماجستٌر ،جامعة بغداد .
 سمٞإ ،دمحم ٗقش اُذ : )9119( ٖ٣أُذخَ اُ ٠اُو٤ب ط ك ٢اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝاُش٣بم٤خ ،ه ٓ ،4شًض اٌُزبةُِ٘ؾش ،اُوبٛشح .
 عطٌة ،صالح واخرون ( : ) 2199بعض التشوهات واثرها فً السٌر والركض واالنجاز ،مجلة دراساتوبحوث التربٌة الرٌاضٌة ،العدد ( ،)99كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة .
 العلوانً ،سلٌم حسن الجالب ( : ) 2199بعض التشوهات واثرها فً السٌر والركض واالنجاز ،مجلة دراساتوبحوث التربٌة الرٌاضٌة ،العدد ( ،)99كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،جامعة البصرة .
 مجلً  ،ماجد فاٌز (  : ) 2117دراسة ممارنة ألثر برنامج ممترح للتمرٌنات العالجٌة على تحسٌن االنحرافالجانبً البسٌط للعمود الفمري وبعض المتغٌرات البدنٌة  ،مجلة دراسات العلوم التربوٌة  ،العدد ( ، )9المجلد
( ، )91كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ،جامعة عمان  ،االردن .
 مجلً ،ماجد و مبارن ,عبد الباسط ( : ) 9114انحرافات العمود الفمري لدى طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌةبالجامعة االردنٌة لمختلف الم راحل الدراسٌة ،مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،العدد ( ،)8كلٌة التربٌة الرٌاضٌة،
جامعة بغداد .
 -النبهان  ،موسى (  : ) 2114اساسٌات المٌاس فً العلوم السلوكٌة  ،ط  ، 9دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع
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انًهحك ()4
اعى انخجٛش
د ٛ .بؽْ اؽٔذ عِٔ٤بٕ
د ٓ ٢ٌٓ .ؾٔٞد ؽغٖ٤
د  .ا٣ضبس ػجذ اٌُش ْ٣ؿضاٍ
د  .ؿ٤ذاء عبُْ ػض٣ض
د ٤ُٝ .ذ خبُذ سعت
د  .اؽٔذ ػجذ اُـ٘ ٢اُذثبؽ
د  .ػٔبس ػجذ اُشؽٖٔ هجغ
د  .عجٜبٕ ٓؾٔٞد اُض٤ٛش١
د ٗ .ؾٞإ اثشا ْ٤ٛػجذ هللا
د  .عؼذ ثبعْ عَٔ٤
أ ٤٘ٓ .ت ػجذ هللا كزؾ٢
د  .ػِ ٢ؽغ ٖ٤دمحم
د  .اؽٔذ ؽبصّ اؽٔذ
د  .ػٔش ٞ٣عق خَِ٤
د  .دمحم ؽبصّ ٗٞ٣ظ
د ٓ .ؾٔٞد ػجذ عِٔ٤بٕ
د ٓ .ض٘ٛ ٠بؽْ ؽٔٞػ
د  .ػِ ٢خ٤ش اُذ ٖ٣اؽٔذ
د  .ه٤ظ ؽبصّ دمحم
د  .سائذ عِٔ٤بٕ اُؼج٤ذ١
د ٞ٣ .عق ػجذ هللا خِق

انهمت انؼهًٙ
أ.د
أ.د
أ.د
أ.د
أ.د
أ.د
أ.دّ.
أ.دّ.
أ.دّ.
أ.دّ.
أّ.
أ.دّ.
أ.دّ.
ّ.د
ّ.د
أ.د
أ.د
أ.د
هج٤ت اخزقبؿ
هج٤ت اخزقبؿ
هج٤ت ٓٔبسط

اعًبء انغبدح انخجشاء
االخزظبص
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
كغِغخ اُزذس٣ت
اُطت اُش٣بم٢
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
كغِغخ اُزذس٣ت
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
اُش٣بمخ اُزؤ٤ِ٤ٛخ
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
اُو٤بط ٝاُزوْ٣ٞ
كغِغخ اُزذس٣ت
كغِغخ اُزذس٣ت
عشاؽخ اُؼظبّ ٝأُلبفَ
عشاؽخ اُؼظبّ ٝأُلبفَ
عشاؽخ اُؼظبّ ٝأُلبفَ
هت ٝعشاؽخ أُلبفَ ٝاٌُغٞس
اُطت اُش٣بم٢
دثِ ّٞػبُ ٢آشاك أُلبفَ
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يكبٌ انؼًم
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
ًِ٤خ اُزشث٤خ اُجذٗ٤خ ٝػِ ّٞاُش٣بمخ
عبٓؼخ أُٞفَ هغْ اُغشاؽخ
عبٓؼخ ٗ ٟٞ٘٤هغْ اُغشاؽخ
عبٓؼخ ٗ ٟٞ٘٤هغْ اُغشاؽخ
ٓغزؾل ٠اُغٜٔٞس. ١
ٓذ٣ش هغْ اُطت اُش٣بم ٢ك ٢أُٞفَ .
ٓغزؾل ٠أُٞفَ اُؼبّ .
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أُِؾن ()9
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