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 .والتهديف
 ملخص البحث

يتف  اليميح ايى ان لدبة كرب الإد  هع اليدبة اللدبية ااالى اسلميسق لمس تحايم من مةسراف     
يفية يميية ااثسرب اتلاي  احس المفسيسة بسإل سية افم يمك  ممسرستةس بسد مكسن الدل من اه  

يدبة هع المفسالة االتةديا االتع يرا  البسحث بتدييمةس لطسلبسف المةسراف التع تست د  بة ه ال
القا ااال المتاسط ان طري  اسيابين تدريسيين اهمس اسيا  حل الملك ف ااسيا  
الت مين ابددهس سييرد مإسرفة بين ااسيابين لمدرية ايةمس اي ل يع تديي  ه ه المةسراف ، 

ن من طسلبسف القا ااال المتاسط احداهس تدمل تألفف ايفة البحث من ميمااتين تيريبيتي
( اسييرد 51( ااا رى تدمل بأسيا  الت مين ااددهس  51بأسيا  حل الملك ف ااددهس  

كل ايراكاف البحث ايى ه ه الديفة ، اهدا البحث الى مدرية تأثير التمريفسف المةسرية بأسيا  
تةديا بكرب الإد  لطسلبسف القا ااال حل الملك ف االت مين يع تدي  مةسرتع المفسالة اال

لألسيابين يع تدي  يع تدي  مةسرتع المفسالة  سق اا ح اُ المتاسط ، ااستفتر البسحث ان هفسك تأثير 
 االتةديا بكرب الإد  لطسلبسف القا ااال المتاسط  
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Abstract 

     Everybody agrees that football is the most popular game in the world 

because it comprises attractive skills, excitement, suspense and sense of 

competition in addition to the fact that it can be performed anywhere. Of the 

most significant skills in this sport could be passing and scoring which are 

aimed to be taught by the researcher to first intermediate female students via 

two educational approaches which are; problem solving and inclusion. After 

that, a comparison is to be made between the two styles to identify the more 

effective of them in teaching these skills. Moreover, the sample of the study 

comprised two experimental groups of first intermediate female students; one 

of the is following problem solving with a total number of (15) female students, 

and the other adopted the inclusion approach with the same number of 

students. finally, it is worth mentioning that all research procedures will be 

executed on this sample.  

 المقدمة:  -1
ان التإد  الحسقل يع تدي  المةسراف الريس ية ل  يكن اليمد القدية اافمممممس يمسك بمثسبمرب      

ًا  ممن  م ل اسمت دا  الطر  اااسمسلي  الديميمة الحديثمممة ااايةزب ااادااف الم تيفة  ااممل د
اداك، ل ا اهت  البسحثان اال براك االمتفااة لياقال بسلمتدي  اا المتدر  الى مستاى متإد  يع ا

الم تقين يع البحث المستمر من   ل البحاث االدراسسف بمدسلية ملكية الدميية التدييمية 
ًثر يع  المرتبطة بسلطرا   االسسلي  التدريسية امفسهيةس امتطيبستةس ليتاقل الى التدريس الم

كتسس  المدسرا االمديامسف المرتبطة دميية ا، يالطر  تحإي  اهداا الدميية التدييمية بأفقر 
ان مس  بسلفااحع الترباية االديمية االقحية تكان  من  إطسر درس التربية الريس ية ي   ق

اه ه المدسرا تلكل ألسسس المة   لفما  ،يتدي  مفةس بسليااف  التطبيإية ليتربية الريس ية 
من   ل اارتبسط الاثي  بين المدسرا حسيسف الفرد افدراتم افيسحم يع التدي  الحركع ااييسبع 

، الكع يت  ا تيسر الطريإة (5888 ير  ،  الدميع ألتطبيإع الداكاالمديامسف الفظرية ابين 
المفسسبة بمس يت ك  مح المافا التدييمع االهداا  المراد تحإيإةس ااإلمكسفيسف المتايرب افسبييسف 

 را   لك المافا التدييمع يةا الارا بمس يريد الط   افدراتة  ، يسلمدرس الييد فسدر يع إ
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تدييمم اأد الطرا   الم  مة لكل يزك من أيزاك الدرس ابمس يحإ  فتس ر أكثر اأي ل اه ا 
 يدفع إمكسفية أن يت من الدرس الااحد أكثر من طريإة أا أسيا  ااحد  

س  الط   ملكية ان اسيا  حل الملكية يدمل ايى تفظ  الااي  الحركع بلكل ي ح ام    
تديدة  الى اييسد الحل المفسس  لةس من   ل استثمسر فدراتة  الدإيية االبدفية اهع اي س تثير 

كمبش  الدايدية لدى الطسلبسف اتفيد يع التدي  الفردد اتسساد الطسلبة ايى التفكير المفطإع 
م اميية التدي  ( هع ابسرب ان اسيا  تت  يي153: 1355(، اك لك اريةس  ال زااة: 1353،

االتدري  ان طري  اثسرب ملكية تديح الطسل  الى التفكير االتأمل االدمل بةلراا المدرس 
 ليتاقل الى حل اا بدا الحيال لةس  

ان أسيا  الت مين  من أهدايم  ألالى مرااسب الفرا  الفردية بين الت مي ، إ  يت  تقمي      
ن الداك ليااي  ففسم ، اه ا يدفع افتإسل الإرار الااي  ييم ايى أسسس مستايسف متدددب م

الر يس ليتيمي  يع ا تيسر المستاى ال د يراه م  مسق امفسسبسق لإدراتم افسبييستم ليبدأ مفم بأداك 
يسمى ه ا ااسيا  استفسداق الى مقسدر متدددب بم   ااد سل ، الت مين ، ألااي  المطيا  ا 

ميية ااستكلسا ( ، يةا " يرااع الفرا  الفردية بين الط   ااحتااك ، الاايبسف الحركية ، ا
كافم يإس  المةسرب اا الحركة الريس ية الى مستايسف ، ا  يبدأ المتدي  اميم من المستاى الم    

    (5885 قسل  اا ران ، لم ث  يتدر  الى ان يقل الى المستاى المطيا  مفم يع ااداك " 
بكرب الإد  الإسادب السسسية لتحإي  المستايسف الدسلية ااإلفيسز الييد تدد المةسراف السسسية    

يع كرب الإد  إ  تحتل يسفبس مةمس يع الاحدب التدييمية االبرامر التدريبية اا ت يا احدب تدريبية 
، وكذلك دراسة المهارات االساسية من أسسسيسف التدري  ايى ه ه المةسراف الى أن يت  إتإسفةس 

لطرق المختلفة في تعليمها وتدريبها تعد من المواضيع المهمة التي تتطلبها لعبة كرة ومعرفة ا

طاال زمن  است دامسكثر لفةس ال تدد اابرزيع كرب الإد   المفسالة االتةديا ، اان مةسرتع القدم
د تسيي  اف لفمتإسفةس مسألة  رارية امةمة لفيس  الفري  االفاز بسلمبسراب إنَّ اميية ا  المبسراب ا 

حد الزم ك يع الفري  امن ه ا لستكان بمفسالة الكرب  %13ن فسبة ةالكرب من ال ا  ي
يكان  ير فسدر ايى تحإي   المفسالة االتةديالد   ا يييدنَّ الفري  ال د أ  فستفتر يالمفط
امن هفس تبرز ملكية البحث يع  دا ه ه المةسرب لدى الطسلبسف بلكل اس  الدى  الفاز
ل ا امد البسحث الى تيساز ال دا لة ه  ف القا ااال المتاسط بلكل  س  ،طسلبس

همية البحث بتديي  مةسرب المفسالة االتةديا أ المةسراف بسلفسبة لطسلبسف المرحية امن هفس تأتع 
الحير ااسسس لبإية المةسراف بأسيابين  تدداالتع تدد من اه  المةسراف بسلفسبة لكرب الإد  كافةس 

ل حديثين اافمس ل  يست دمس يع ه ه اليدبة اتيك المةسراف ، اهدا البحث الى مدرية تأثير ا افا 
التمريفسف المةسرية بأسيا  حل الملك ف االت مين يع تدي  مةسرتع المفسالة االتةديا بكرب 

اي يية الفرا  ااحقس ية ل  تبسراف البددية يع  اتدرا،  الإد  لطسلبسف القا ااال المتاسط
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دي  مةسرتع المفسالة االتةديا بكرب الإد  لطسلبسف القا ااال المتاسط ، ايرا البسحث ان ت
 اف دالة احقس ية يع اا تبسر الإبيع االبددد ليميمااتين التيريبيتين يع تدي   سق هفسك يراف

 اف دالة احقس ية يع  سُ مةسرتع المفسالة االتةديا ، ااي س يرا البسحث ان هفسك يراف
 تبسراف البددية لتدي  مةسرتع المفسالة االتةديا بكرب الإد  لطسلبسف القا ااال المتاسط  اا 
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
 البحث:منهج  2-1
  اف اا تبسر الإبيع االبددد الميمااتين التيريبيتين المفةر التيريبع بأسيا  أاتمد البسحث   

  هدايم األم  متم طبيدة البحث  ا لك
 :عينة البحث 2-2
( مدرسة 55ان ميتمح ااقل ليبحث ها المدارس الثسفاية يع بدإابة المركز البسلغ اددهس     
حس  احقس ية المديرية الدسمة لتربية ديسلى، امس ايفة البحث يكسفف من طسلبسف القا ااال ب

ًمفة ليبفسف، افد فسمف الديفة  ( 51تيريبيتين بددد   ميمااتينايى المتاسط من ثسفاية الم
طسلبة لكل ميمااة ا تيرف بسلطريإة الدلاا ية، ااالى من لدبة  أ( االميمااة الثسفية من 

 لدبة   ( 
 تكافؤ العينة: 2-3
امد ان التكسيً ها اافط   من فإطة لرا  ااحدب فبل الد ال يع البحث االتإقع لة ا    

 الاسس ل اإلحقس ية المفسسبة لة االتقاي  مست دمسلمةسرتع المفسا إيراك اميية التكسيً  البسحث
 لةس 

 ( يبين التكافؤ لعينة البحث 1جدول )

 المتغيرات
  T التجريبية الثانية التجريبية االولى

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطـأ

 ع س   ع س  

 عشوائي 0.623 0.498 43..0 1.533 23..0 1.666 المناولة

 عشوائي 0.569 ..0.5 2.250 33..8 ..2.1 9.200 التهديف

 البحث:الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في 2-4
 وسائل جمع المعلومات: 2-4-1

استمسراف تسييل االإيسس، اا تبسر الل قية، المإسب ف االمرايح، الم حظة،  المقسدر    
 اتفريغةس البيسفسف 
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 االجهزة واالدوات المستخدمة: 2-4-2
م، قمصان 21(، جهاز حاسوب، صافرة، شواخص، شريط قياس بطول 11كرات قدم عدد) 

ساعة توقيت إلكترونية عدد (، ملعب ساحة المدرسة، 2للتدريب بألوان مختلفة، مصطبة عدد )

(2.) 
 اختبارات البحث: 2-5
 (:18: 5888حمزب:   متر 20اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  2-5-1

 سس دفة المفسالةفيالهدف من االختبار: 
 س ( 30×س 553(، اهدا قغير ابدسده 1كراف فد  ادد االدوات المستخدمة: 
 ( ان الةدا القغير، اتا ح كرب 13 ( ايى مسسية  5يرس   ط بطال  اجراءات االختبار: 

 ( 5ثسبتة ايى  ط البداية بحس  مس ما   يع اللكل  
ليةدا القغير، ايبدأ افد ااطسك : يإا ال ا   يا  ط البداية ماايةس وصف االختبار

 (  مس محسااف متتسلية 1االسرب بمفسالة الكرب فحا الةدا لتد ل اليم، اتدطى لكل اا   
الدرية بميما  الدريسف التع حقل اييةس ال ا  من مفسالة الكراف ال مس  التسجيل: تحسب
 اايى الفحا ااتع:

 قغير * دريتسن لكل محسالة قحيحة تد ل الى الةدا ال
 * درية ااحدب ا  مسف الكرب الإس   اا الدسر ة ال  تد ل الةدا 

 * قفر يع حسلة  را  الكرب ان الةدا القغير 

 
 متر 20( يوضح اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة 1الشكل )

 (41:  1355بدث:   اختبار التهديف من الثبات نحو المرمى المقسم 2-5-2
 .فيسس دفة تقاي  الكرب فحا المرمى :الهدف من االختبار
(، حبل لتإسي  المرمى، لريط فيسس، هدا كرب 1كراف فد  فسفافية ادد  االدوات المستخدمة:
 فد ، سسحة كرب فد  
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 اجراءات االختبار:
 ( 1* تا ح الكراف ايى  ط مفطإة اليزاك ابأمسكن م تيفة ايى اي  مس ما   يع اللكل  

 فسس  باسسطة الحبل * يإس  المرمى الى تسدة ا
يإا ال ا   يا  ط مفطإة اليزاك امدم الكراف ايع اتيسه المرمى اافد وصف االختبار: 

السرب البداية يإا  ال ا  بركل الكرب بسلإد  فحا المرمى ا د سلةس الى المربدسف المرسامة يع 
 .المرمى، ث  يفتإل الى الكرب الثسفية اهك ا

ما  الدريسف التع يحقل اييةس ال ا  من تةديا الكراف تحتس  الدريسف بمي التسجيل:
 ال مس فحا المرمى اايى الفحا اآلتع:

 ( 4( دريسف افد المربح رف   1*  
 ( 1( دريسف افد المربح رف   4*  
 ( 1( دريسف افد المربح رف   0*  

 ( 0* دريتسن افد المربح رف   
 ( 5* درية ااحدب افد المربح رف   

 يف الكرب  سر  المرمى * قفر إ ا  ر 
 : افدمس ترتط  الكرب بسلحبل تحتس  ل ا  الدرية ااكبر مالحظة

 
 
 
 

 ( يوضح اختبار التهديف من الثبات نحو المرمى المقسم2الشكل )
 التجربة االستطالعية: 2-6

ايى ان التيربة ااستط اية هع تيربة مقغرب مطسبإة ليتيربة الحإيإية التع سييريةس البسحث 
(، ا لك بغية الافاا ايى ااييسبيسف 21: 1331الديفة اه ا مس اكده اييم محيا   محيا ، 

االسيبيسف التع فد تظةر   ل اا تبسراف االتيربة الر يسية، ل ا أيرد البسحث التيربة 
 ( طسلبسف من  سر  الديفة 53ايى   5/55/1351ااستط اية يع يا  ااحد 

 االختبار القبلي:  .-2
 0/55/1351أيرد البسحث اا تبسر الإبيع ايى ايفة البحث يع يا  الث ثسك المقسدا  

 مت مفسق ا تبسرد المفسالة االتةديا 
 
 التجربة الرئيسة: 2-8

1 
2 2 

3 1 1 3 

4 4 
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يع  1/55/1351أيرد البسحث تيربتم الر يسية ايى ايفة بحثم يع يا  ااحد المقسدا    
ييمية طبإةس ايى الميمااتين التيريبيتين، اافتةف ( احدب تد51السساة الدسلرب قبسحسق، باافح  

  51/51/1351التيربة يع يا  الث ثسك المقسدا 
( دفيإة، ا  41ت  تففي  التيربة بتطبي  فااين من التمريفسف   ل الاحدب التدييمية البسلغة     

( تمرين 51( تمرين مةسرد بأسيا  حل الملك ف ايى الميمااة التيريبية ااالى ا 51طب   
ن مةسرد بأسيا  الت مين طب  ايى الميمااة التيريبية الثسفية، ارااى البسحث قدابة التمسري

  ايفسةس الديفة اتدريةس بسلقدابة ااي س مستاى
 االختبارات البعدية: 2-9
من تطبي  التيربة الر يسية أيرد البسحث يع اليا  التسلع ااربدسك المقسدا  بدد اافتةسك   
الظراا تايير ففس  مراايسق  18/0/1353لميمااتع  البددية افاا تبسر  53/51/1351
 ااادااف المست دمة يع اا تبسراف الإبيية فية االمكسفية سالزم
  اإلحصائية:الوسائل  2-10
 .البيسفسفلمدسلية  SPSSاست د  البسحث الحإيبة اإلحقس ية    
 عرض النتائج ومناقشتها: -3
 ار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية االولى ومناقشتها:عرض نتائج االختب 3-1

 ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية االولى2جدول )
  T ع ف س  ف االختبار البعدي االختبار القبلي المتغيرات

 المحسوبة
نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س   ع س  

 معنوي 0.012 2.8.0 0.899 0.666 33..0 2.333 23..0 1.666 المناولة
 معنوي 0.022 2.5.8 1.302 0.866 2.153 10.066 ..2.1 9.200 التهديف

  0.05تحت مستوى داللة  14درجة الحرية 
 المناولة:

( يرا  مدفاية لمةسرب المفسالة القسل  اا تبسر البددد اه ا يدل ايى حقال 1يبين يدال  
اية الفرا  الى التمريفسف المةسرية بةسيا  حل الملك ف ال د اميية التدي  ايدزا البسحث مدف

امل ايى تطاير تفكير الطسلبة من   ل الملكية التع يإدمةس المدرس بسلتمرين ، ان ه ا 
ااسيا  من اه  ااسسلي  التع تطار التفكير يع المتدي  ا  ان المتدي  يكتلا افسقر يديدب 

ايى  اق ر يسف اتافدسف من قفدم ابف ل  لك يقب  فسدر ايطار اسسلي   ير مألاية اي تبر ي
تيساز فدر اكبر من القدابسف التع تاايةم اايى ات س  فراراف اكثر دفة ام  مة اه ا مس اكدتم 

 (  511: 1351 الدليمع: 
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 التهديف:
( يرا  مدفاية لمةسرب التةديا القسل  اا تبسر البددد اه ا يدل ايى 1يبين يدال     

يية التدي  ايدزا البسحث مدفاية الفرا  الى التمريفسف المةسرية بةسيا  حل حقال ام
افم يفمع  ي   انالملك ف ، ايرى البسحث ان ه ا ااسيا  يثير من اهتمس  اي ال الطسل  

( ان اسيا  حل الملك ف 514: 1351المةسراف الدإيية ليطسل  اه ا مس اكدتم  الدليمع : 
فم يدمل ايى اييسد حيرب ممس يزيد من دايديتم يع حل الملكية اك لك يثير اهتمس  المتدي  ل

يسساد المتدي  ايى اكتسس  المةسراف الدإيية مثل الم حظة اا ح الفراا اايراك التيسر  
 االاقال الى ااستفتسيسف االتدميمسف   

 ها:عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية ومناقشت 3-2
 ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية3جدول )

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

  T ع ف س  ف
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س   ع س  

 معنوي 0.000 66..4 1.245 1.533 1.032 3.066 43..0 1.533 المناولة

 معنوي 0.001 4.409 2.166 2.466 .1.56 11.200 2.250 33..8 التهديف

 0.05تحت مستوى داللة  14درجة الحرية 
 المناولة:

( يرا  مدفاية لمةسرب المفسالة القسل  اا تبسر البددد اه ا يدل ايى 0يبين يدال      
ن حقال اميية التدي  ايدزا البسحث مدفاية الفرا  الى التمريفسف المةسرية بةسيا  الت مي

ًدد الااي  الحركع المطيا  مفةس  ال د يأ   بفظر اااتبسر مستايسف القا كسية يسلطسلبة ت
من المستاى ال د يفسسبةس، إ  يإا  ه ا السيا  با ح مستايسف م تيفة من القدابة ممس أايد 
أا ليطسل  فراراق ر يسسق يت  ه بففسم أا اها من أد فإطة أا مستاى يستطيح أن يد ل إلى الدمل 

الما ا   المطيا  أن هدا التدي  بأسيا  الت مين ها مسسادب المتديمين لغرا الفيس  
(" إاطسك الفرقة ليمتدي  بسلتفسال مح الفلسط يع مستاى 18: 1331اه ا مس أكده  اسمسايل ، 

ًه ه ه الفرقة اميية فيس  مدفاية اممتدة ليمتدي  ابسلفتيية ساا ي ًدد مفسس  لم ، ايدد إاطس
   " ي  الااي  بمستاى اسلق المتد

 التهديف:
( يرا  مدفاية لمةسرب التةديا القسل  اا تبسر البددد اه ا يدل ايى 0يبين يدال      

حقال اميية التدي  ايدزا البسحث مدفاية الفرا  الى التمريفسف المةسرية بةسيا  الت مين 
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الة ا اد اسيا  الت مين من  ال د يدد من اي ل ااسسلي  يع مرااسب الفرا  الفردية ليطيبة
ااسسلي  المميزب يع مرااسب الفرا  الفردية االمسسااب املسركة المتديمين يميدة  كل بحس  

(  " ان المتديمين يإيمّان اداكه  ليمةسرب ، اها مريح ليتإاي   Mark 1998مستااه ، ا كر   
 ا ةس يحددان القحي  اال طأ ال اتع اافة  ساا يإسرفان بين تففي  المةسرب ااافما   اايى 

   (p28 :5881 :Mark   يع أدا ة  ، اه ا ها افدكسس لتفكيره  امستاى أدا ة  " 
 عرض نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين ومناقشتها: 3-3

 ( يبين نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبيتين4جدول )

 المتغيرات
  T التجريبية الثانية التجريبية االولى

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطـأ

 ع س   ع س  
 معنوي 0.032 2.252 1.032 3.066 33..0 2.333 المناولة
 عشوائي 0.111 1.648 .1.56 11.200 2.153 10.066 التهديف
 0.05تحت مستوى داللة  28درجة الحرية 
 المناولة:

المفسالة القسل  الميمااة التيريبية الثسفية  اه ا يدل ( يرا  مدفاية لمةسرب 4يبين يدال      
ايى ان اسيا  الت مين كسن اي ل يع تدي  مةسرب المفسالة  كان ه ا ااسيا  يرااع الفرا  

إن تفا  است دا  الفردية ايرااع مستاى الديفة ايليح الطيبة ايى اااتمسد ايى اففسة  ، 
السسسع االفكرب التع ا دةس ماستن هع احتااك  أسيا  الت مين ال د يسك من   ل المبدأ

    هيميح المتديمين يمع الفدسلية يع أثفسك التديي  امرااسب يرافة  الفردية اه ا مس أكد
p23:7991 Darrow: هفسك دريسف متدددب من القدابة ، ايح  ليطسل  اا تيسر من أد " )

   رية بسحتيسيستم الفردية افسبييتم "مكسن يبدأ اها ال د يإرر مستاى الداك يةا الكثر مد
 التهديف:

( اد  اياد يرا  مدفاية لمةسرب اه ا يدل ايى تسساد ااسيابين يع تديي  4يبين يدال     
 مةسرب التةديا بسلفسبة لطسلبسف القا ااال المتاسط 

 الخاتمة:-4
  حل الملك ف كسن يع  اك الفتس ر التع تاقل اليةس البسحث استفتر ان ليتمريفسف بأسيا     

لةس تأثير اا    يع تدي  مةسرتع المفسالة االتةديا بكرب الإد  ، اك لك كسن ليتمريفسف بةسيا  
الت مين اي س تأثير اا   يع ا تقسر افف تدي  مةسرتع  المفسالة االتةديا ، ان لسيا  

تاى الدإيع ليديفة افد الت مين ااي يية يع التدي  مةسرب المفسالة ليطسلبسف ، يي  مرااسف المس
است دا  اسيا  حل الملك ف ، يي  مرااسف مستاى الديفة  قاقس افدمس تكان الديفة بفسف 
، ياقع البسحث بساتمسد ه ه ااسسلي  يع تدي  مةسرتع المفسالة االتةديا اك لك تيربتةس ايى 



312074-6032 :ISSN

 

92 
 

لت مين بسلفسبة بإية مةسراف كرب الإد  ااالدس  اا رى ، ياقع البسحث بساتمسد اسيا  ا
ليبفسف كافم يرااع مستاى الطسلبة بلكل كبير ، اك لك ايى المدرس ان يست د  اكثر من 

ًدد الى الميل    اسيا    ل الدرس حتى يتيف  الرتسبة االراتين ال د ي
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 تمرين بأسيا  حل الملك ف:
 تإا  الطسلبة بمفسالة الكرب الى زمييتةس الكن بتحديد مسسر المفسالة بلاا   

 
 الت مين بأسيا تمرين 

تإا  الطسلبة بسلتةديا ايى مفطإة محددب بسلةدا الةس الحرية بس تيسر المكسن ال د ستيد  مفم 
 الكرب 

 
 
 


