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 ةميارات االساسية بكرة السمال –الحركي  -الذكاء الجسمي -الكممات المفتاحية:

 ممخص البحث
يعد الذكاء أحد الصفات التي وىبيا اهلل البل نساف لكي  يتصرؼ بعقؿ و يواجيو أمور      

يعد الذكاء مف أىـ القدرات التي يحتاجيا الرياضي بشكؿ عاـ في المنافسات الحياة والتكيؼ معو 
الحركي -الجسمي أشار الباحثاف إلى أف الذكاء الرياضية المختمفة سواء كانت جماعية أو فرديو 

ىو أحد أنواع الذكاءات  الميمة في التربية البدنية والتي جاءت بيا نظرية الذكاء المتعدد، فيو 
يعني إمكانية الفرد في استخداـ حواسو الطبيعية لتحريؾ جسمو بشكؿ فاعؿ في الظروؼ مختمفة 

الخاصة وقوانينيا  كما تطرقت إلى فعالية  كرة السمة  عمى أنيا  لعبة جماعية ليا أساليبيا
الخاصة بيا و تأتي أىمية البحث في أف ىذا النوع مف الذكاء ميـ لممارسي فعالية كرة السمة  إذ 

الحركي وعبلقتو وبعض الميارات األساسية يساعد -إف معرفة مستوى أو درجة الذكاء الجسمي
سبة لرفع المستوى في تطوير البلعبيف كما يساعد المدربيف في بناء أو إعطاء التماريف المنا

–لقياس مستوى الذكاء الجسمي  افالنفسي والمياري والخططي  لبلعبييـ و ىذا ما دفع الباحث
الحركي و معرفة درجة عبلقتو ببعض الميارات األساسية بكرة السمة  لبلعبيف. واستخدمت 

وتـ اختيار  الباحثة المنيج الوصفي بأسموب العبلقات االرتباطية  لمبلئمتيا لطبيعة المشكمة .
( العب مف منتخب تربية ديالى 15عينة البحث بالطريقة العمدية المقصودة وكاف عددىا )

( سنة ، وتضمنت إجراءات البحث استخداـ مقياس 18-16لفعالية كرة السمة وكانت أعمارىـ )
ة الباحثاف وجود عبلق ات الميارات قيد البحث . واستنتجالحركي وكذلؾ اختبار –لمذكاء الجسمي 

 التصويب. –طبطبة  -الحركي وميارات المناولة–ارتباط معنوية بيف الذكاء الجسمي 
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Physical – Motional Intelligence and its Relation to Some Basic 
Basketball Skills 

Prof .Dr. AbdulRahman Nasir              Ghadeer Sata'ar Abbas 
University of Diyala  College of Physical Education And Sport Sciences 

Keywords: Physical–Motional Intelligence, Basic Basketball Skills 
Intelligence is a gift granted by God to man which enables him to 
behave reasonably , face life situations and adjust himself to them. In 
general , intelligence is needed by the sportsmen in different sport 
competitions whether in groups or individually .Physical – Motional 
intelligence , with in the scope of multi intelligence theory , is held 
important in physical education . It means the individuals' ability to use 
his senses in a way which causes active physical movement in different 
conditions . As for basketball , it is a group game which has its own 
methods and specific rules. The importance of this paper stems from the 
importance physical –motional intelligence has for basketball 
practitioners. However , having an idea about  the degree of this 
intelligence and its relation to some basic basketball skills is of use to 
help developing sportsmen and trainers alike. The trainers are enabled 
to use suitable exercises meant to raise the sportsmen's psychological , 
skillful and planning level. This makes the researchers measure the 
physical –motional intelligence of sportsmen in order to have an idea 
about its relation to some basic basketball skills .The descriptive 
approach is used then in form of correlated relations to cope with the 
study problem. The sample is chosen deliberately of 15 basketball 
players (16-18) years old from Diyala Educational team for basketball. 
The paper procedures-used physical-motional intelligence measurement 
as well as testing of some skills within the study process. It is concluded 
that there is immaterial relation between physical–motional intelligence 
and some skills of ball handling, dribble and shooting. 
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 المقدمة:-1
يعد الذكاء مف أىـ القدرات التي يحتاجيا الرياضي بشكؿ عاـ في المنافسات الرياضية       

أثناء وفي المختمفة سواء كانت جماعية أو فردية حيث أف كثرة المواقؼ الصعبة والمركبة 
المنافسات تحتاج إلى درجة معينة مف الذكاء واف كرة السمة مف الفعاليات التي تحتاج إلى نسبة 

مف الذكاء ناتج عف تعرض البلعب إلى مواقؼ عديدة مختمفة داخؿ ساحة المعب وصغر  عالية
الساحة وقوانينيا المعقدة وصغر قطر الحمقة الخاصة بالتصويب وتقارب المستويات الرياضية 
بيف البلعبيف وخططيا المعقدة كؿ ذلؾ يحتـ عمى الفرد الرياضي أف يكوف عمى درجة عالية مف 

أشار الباحثاف  إلى أف  ع التغمب عمى مواقؼ السريعة والصعبة في ىذه المعبو.ذكاء حتى يستطي
الحركي ىو أحد أنواع الذكاءات  الميمة في التربية الرياضية والتي جاءت بيا -الذكاء الجسمي

نظرية الذكاء المتعدد، فيو يعني إمكانية الفرد في استخداـ حواسو الطبيعية لتحريؾ جسمو بشكؿ 
تطرقت إلى لعبة كرة السمة بأنيا لعبة جماعية ليا أساليبيا الخاصة و ظروؼ الصعبة فاعؿ في ال

و القدرة عمى االستثمار ى" و( بأن135: 2004ويعرؼ )الزغوؿ : وقوانينيا الخاصة بيا ايضا .
جسد الفرد في التعبير عف المشاعر واألفكار ويتضمف الميارات ذات التوازف والتآزر األمثؿ ل

ومف ىنا  " مشكمة رعة والمرونة واإلحساس بحركة الجسـ بيدؼ الوصوؿ إلى حؿالحركي والس
إذ إف معرفة  جاءت أىمية البحث في أف ىذا النوع مف الذكاء ميـ لممارسي فعالية كرة السمة

تعمـ   عمىالحركي وعبلقتو وبعض الميارات األساسية يساعد -مستوى أو درجة الذكاء الجسمي
مدربيف في بناء أو إعطاء التماريف المناسبة لرفع المستوى النفسي البلعبيف كما يساعد ال

         الحركي –لقياس مستوى الذكاء الجسمي  فيوالمياري والخططي  لبلعبييـ وىذا ما دفع الباحث
تعرؼ عبلقة الذكاء إلى  معرفة درجة عبلقتو  وبعض الميارات األساسية.وييدؼ البحثو 

 رات األساسية لدى البلعبيف بكرة السمة.الجسمي _ الحركي ببعض الميا
 :اجراءات البحث-2
 -منيج البحث: 2-1

استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي بأسموب العبلقات االرتباطية لمبلئمتيا  لطبيعة مشكمة     
 البحث.

 عينة البحث: 2-2
فريؽ تربية مف  اً ( العب15تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية المقصودة وكاف عددىـ)    

 (.18 -16( وكانت اعمارىـ )2015  -2014ديالى لفعالية كرة السمة لمموسـ الدراسي )
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 وسائؿ جمع المعمومات: 3-3
 .المبلحظة والتجريب،مصادر العربية 

 األدوات واألجيزة المستخدمة: 3-4
 ،صشواخ،(5كرات سمة  )،شريط الصؽ،(1استمارة مقياس الذكاء الجسمي الحركي ممحؽ)    

استمارة استبانو لتحديد ر، طباشي، جياز حاسوب، ميزاف طبي، (3صافرة.)،(4ساعة توقيت. )
  ( .2أىـ االختبارات لبعض الميارات كرة السمة ممحؽ)

 إجراءات البحث الميدانية: 3-5
 الحركي وكذلؾ اختبارات الميارات قيد البحث. –استخدـ الباحثاف مقياس الذكاء الجسمي      
 الحركي: –اس الذكاء الجسمي مقي3-5-1

الحركي وتطبيقو عمى عينة البحث استعانو  –لغرض اختبار مقياس الذكاء الجسمي      
(" المقنف التي 1الحركي ممحؽ ) –( لمذكاء الجسمي 258: 2011الباحثاف بمقياس )محمد :
المرحمة  ( عبارة آذ قاـ مصمـ ىذا المقياس بتطبيقو عمى طبلب19يحتوي ىذا المقياس عمى )

 الثانوية لمحافظة بغداد عمى وفؽ مفتاح رباعي التدرج عمى شكؿ األتي :
 ( درجات .4تنطبؽ عمي دائما ) -
 ( درجات .3تنطبؽ عمي كثيرا ) -
 ( درجات .2تنطبؽ عمي قميبل ) -
 ( درجة واحدة .1التنطبؽ عمي أبدا ) -

 ويتضمف ىذا المقياس أربعة أبعاد ىي 
 كؿ نشاط معرفي يتميز باستعماؿ جسمو بطرؽ متميزة وماىرة جدا .. المرونة: يظير في 1
 . األصالة: يظير في كؿ نشاط معرفي يتميز باستعماؿ يديو ببراعة عند عممة لؤلشياء2
 . االعتمادية: يظير في كؿ نشاط معرفي يتميز باستعماؿ أجزاء جسمو بالتوازف ،السرعة .3
 ميز باالستمرارية بشكؿ نشيط في أداء جسمو.. المواظبة: يظير في كؿ نشاط معرفي يت4
وعمى ىذا األساس فاف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المختبر في مقياس الذكاء الجسمي  
 (. 19) درجة واقؿ( 76) ىي الحركي  −
 -تحديد الميارات قيد البحث: 3-5-2
تحديد الميارات األساسية المادة المنيجية المقررة مف قبؿ وزارة التربية في  افاستخدـ الباحث  

  بكرة السمة في الفصؿ الثاني.
 . البحث قيد الميارات االختبارات تحديد  3−5−3
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تـ عرض االختبارات الميارات قيد البحث )المناولة الصدرية،الطبطبة،التصويب( التي تـ      
      ينة البحث . تحديدىا مف المصادر العممية عمى السادة الخبراء والمختصيف لبياف صبلحيتيا لع

وبعد جمع االستمارات وتفريغ البيانات تـ استبعاد االختبارات التي حصمت عمى نسبة مئوية     
 (.1( كما مبيف في جدوؿ)70اقؿ مف )
 يبيف النسب المئوية لترشيح االختبارات الميارات اليجومية حسب رأي السادة الخبراء  (1جدوؿ )

 ت
 النسبة المئوية التكرار االختبارات الميارات 

 
1 
 
 

 
 المناولة الصدرية

 عمى متداخمة دوائر نحو واستالميا الكرة مناولة −1
 مناوالت عشر مجموع( )ـ7,5) مسافة مف الحائط
 (متتالية

مناولة الكرة واستالميا نحو دوائر متداخمة عمى  −2
ـ( )مجموع مناوالت صحيحة  لمدة 3الحائط مف مسافة )

 تا( 30
 .وقت واقؿ سرعة بأقصى الحائط عمى مناوالت 10 −3
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 التصويب بالقفز 

 ثـ الحرة رمية خط يسار األماـ مف بالقفز التصويب −1
االنتقاؿ إلى نصؼ دائريا إلى الوسط واليميف )مجموع 

 رمية(15
 رميات مجموع) السمة أسفؿ مف بالقفز التصويب −2

 (ثا 30 لمدة الصحيحة
 االنتقاؿ ثـ ـ6 بعد وعمى الجانب مف بالقفز التصويب −3
 20 مجموع) مسافة نفس عمى مف األخر جانب إلى
 (  رمية
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 الطبطبة 

 كراسي 4 بيف االتجاه بتغير الطبطبة العالي البدء مف −1
 .ويابا ذىابا ـ 19,50 بمسافة

 لمسافة االتجاه بتغير الطبطبة العالي البدء مف −2
 . ويابا ذىابا ـ 13,50

 كراسي 7 بيف االتجاه بتغير الطبطبة العالي البدء مف −3
 . ويابا ذىابا ـ 15,50 بمسافة
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 : البحث قيد الميارات االختبارات توصيؼ 3−8−6
 (261: :2013)الطرفي:: الصدرية مناولة اختبار −1

 قياس قدرة المختبر عمى السرعة المناولة الصدرية . الغرض مف االختبار :
 ارض مسطحة وممسة، ساعة إيقاؼ ، كرة سمة .األدوات المستخدمة : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (69: 2013)اسماعيؿ :التصويب -2

التصويب بالقفز مف األماـ يسار خط الرمية الحرة ثـ االنتقاؿ نصؼ دائريا إلى اسـ االختبار :
 الوسط واليميف.

 قياس ميارة التصويب بالقفز.مف االختبار : الغرض
 ( ،ىدؼ كرة سمة ،قمـ ماجؾ.2ممعب كرة سمة ،شريط قياس ،كرة سمة عدد)األدوات الالزمة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 -:(130-129: 2012) عبد الدايـ ،حسانيف: الطبطبة -3

( ذىابا 13,5( شواخص لمسافة )6مف البدء العالي الطبطبة بتغير االتجاه بيف ) اسـ االختبار:
 وايابا .
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 قياس ميارة الطبطبة حوؿ مجموعة مف العوائؽ . الغرض مف االختبار :
ساعة إيقاؼ، ستة شواخص مع مبلحظة رسـ خطيف لمبداية والنياية  كرة السمة، األدوات الالزمة:

  ( سـ.340)ـ في حيف أف المسافة بيف الكرسي قدرىا (1,5يبعد عف الكرسي األوؿ بمسافة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التجربة االستطالعية: 2-6

( العبيف عمى 5( عمى عينة عددىا )2015-4-22أجريت التجربة االستطبلعية بتاريخ )     
ساحة المدرسة  وثـ الوقوؼ عمى المشكبلت التي مف الممكف أف تعترض الباحثة عند تنفيذ 

 التجربة الرئيسة.
 التجربة الرئيسة: 2-7

( حيث قامت بتوزيع 2015-4-26جربة االستطبلعية بتاريخ )قامـ الباحثاف بأجراء الت      
الحركي عمى العينة ومف ثـ  جمع االستمارات بعد االنتياء مف اإلجابة  –مقياس الذكاء الجسمي 

د(. وبعدىا قامت بأجراء االختبارات قيد البحث وتـ تسجيؿ النتائج في 25ستمرت لمدة )او 
 استمارات خاصة أعدت ليذا الغرض.

 لوسائؿ االحصائية:ا 2-8
 (.spssاستخدـ الباحثاف الحقيبة اإلحصائية)
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 تيا:ومناقش ياعرض النتائج وتحميم -3
 :عرض نتائج المتغيرات المبحوثة وتحميميا 4-1

 يبيف المعالـ اإلحصائية لنتائج المتغيرات المبحوثة ألفراد عينة البحث (2جدوؿ )

 المعالجات اإلحصائية
 

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 معامؿ االلتواء الوسيط المعياري

 1,410 59,0 4,19 61,20 درجة الحركي -الذكاء الجسمي

 0.46_  15,0 2,68 14,06 ثانية المناولة الصدرية

 0,136- 14 2,41 13.8 ثانية الطبطبة

 0.11- 16,0 1,42 16,20 درجة التصويب

-61,20ا أف الوسط الحسابي لممتغيرات المبحوث عمى التوالي ىو )( يتبيف لن2مف خبلؿ جدوؿ ) 
( وأما الوسيط 16,20 -2,41 -2,68 -4,19وبانحراؼ المعياري )    (16,20 -13,8 -14,06
 (.0,11-0,136-0,46 -1,410(  ومعامؿ االلتواء ىو )16,0 -14 -15,0 -59,0ىو )
 :تياجسمي الحركي والمتغيرات المبحوثة ومناقشال–العالقات األرتباطية بيف الذكاء عرض نتائج3-2

يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيـ )ر(المحسوبة والجدولية بيف الذكاء  (3جدوؿ )
 الحركي والميارات المبحوثة لدى عينة البحث   -الجسمي 

 المعالجات اإلحصائية
قيمة )ر(  ع س   المتغيرات

مستوى  الخطانسبة  المحسوبة
 ةالدالل

 4,19 61.20 الحركي -الذكاء الجسمي
 معنوي 0,026 0,571

 2,68 14,06 الصدريةالمناولة 

 4,19 61,20 الحركي –الذكاء الجسمي 
 معنوي 0,020 0,591

 1,42 16,0 التصويب

 4,19 61,20 الحركي -الذكاء الجسمي
 معنوي 0,03 0,715

 2.41 13,8 الطبطبة

 (0.05تسبة خطا) قيمة )ر( الجدولية عند
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يتبف مف جدوؿ أعبله أف قيـ معامؿ االرتباط  ألفراد عينة البحث تحت مستوى خطا        
الحركي  و المناولة الصدرية و الذكاء  –(  في متغير الذكاء الجسمي 12( ودرجة حرية )0,05)

مى أف الطبطبة مما يدؿ ع –الحركي  –الحركي والتصويب  وكذلؾ الذكاء الجسمي  –الجسمي 
الحركي والمناولة الصدرية  وكذلؾ يدؿ عمى  –ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بيف الذكاء الجسمي 

الحركي والتصويب  وتوجد عبلقة ارتباط  –أف ىناؾ عبلقة ارتباط معنوية بيف الذكاء الجسمي 
الحركي و الطبطبة وتعزو الباحثة أف  الحصوؿ عمى ىذه عبلقة يعود  –بيف الذكاء الجسمي 

                تعريفو مف قبؿ تـو  الحركي −إلى أسباب عدة تقؼ في مقدمتيا أف الذكاء الجسمي
ىو الخبرة والكفاءة في استخداـ الفرد لجسمو ككؿ لمتعبير عف األفكار  "(11: 2003) الجابرذ:

تاج والمشاعر كما ىو الحاؿ عند الرياضي والراقص والممثؿ و أمكانية استخداـ الفرد ليديو إلن
 . "األشياء وتحويميا كما ىو الحاؿ عند الحرفي والنحات والميكانيكي أو الجراح

أف الذكاء الجسمي الحركي يمعب دورا كبيرا في تعمـ وأداء العديد مف الميارات الحركية و     
القدرة عمى استخداـ القدرات " انطبلقا مف مفيوـ ىذا النوع مف الذكاء الذي لخصو )قطاني( بأنو

( باف ىذا 231: 2009يضيؼ )قطاني:و  "مية لدى شخص ما لمتنسيؽ بيف حركاتو الجسميةالعق
النوع مف الذكاء يتعدى االعتقاد الشائع بأنو التوجد عبلقة بيف النشاط العقمي والبدني واف 
أصحاب ىذا النوع مف الذكاء يتعمموف ويتطوروف مف خبلؿ حركات وأحاسيس أجساميـ لذلؾ 

الميارات العممية مثؿ) التجارة والخط واإلشغاؿ الفنية واليدوية ( كما يمتمكوف نجدىـ يتميزوف في 
ف وبعد اطبلعيا عمى يأف الباحثو (   241: 2009) قطاني:  " ميارات الرياضية بشكؿ عاـ

ضي وجدت أف وتأثيره في األداء الريا اثرهالعديد مف المصادر التي تحدثت عف الذكاء وعف 
يتميز بالصعوبة  اً عقمي اً نشاط "ه دعاـ إذ اع اً نفسي اً عطى لمذكاء مفيوماالعالـ )ستودارد( قد 

السيد (() والتعقيد والتجديد واالقتصاد والتكيؼ اليادؼ والقيمة االجتماعية واألفكار وتركيز الطاقة 
 :1976 :187.  ) 

: 2013يالي : الحركي في تعمـ الميارات الرياضية يؤكد )الك –الذكاء الجسمي  آثروعف          
 العممية الممارسة خبلؿ مف الميارة تعمـ يفضموف الحركي −أف أصحاب الذكاء الجسمي"( 37

مكانية الجسمي والتعبير والتحرؾ والتجريب  ." المختمفة المتعمـ الحواس استخداـ وا 
 الحركي –وفي السياؽ ذاتو يشير )غاردنر( إلى أف الرياضي الذي يمتمؾ الذكاء الجسمي     
و رياضي يمتمؾ القدرة عمى التحكـ بجسمو وبرشاقتو وتوازنو وتناسقو ،وأف زيادة ىذه القدرات ى"

بعد أف  في( أف الباحث Htt:intelligeutmarocains:2001:173) "  يرتبط بالتمريف المتواصؿ
الذكاء الجسمي الحركي في األلعاب والفعاليات  آثرعمى المصادر التي أشارت إلى  ااطمع

الحركي يتجسد في   أف الباحثة بعد أف اطمعت –ة تستطيع أف تؤكد باف تؤكد الجسمي الرياضي
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عمى المصادر التي أشارت إلى دور الذكاء الجسمي الحركي في األلعاب والفعاليات الرياضية 
الحركي يتجسد في االنجازات ألكبيره التي يحصؿ عمييا –تستطيع أف تؤكد باف تؤكد الجسمي 

 لعاب المختمفة.الرياضيوف في األ
 الخاتمة:-4

بعد عرض النتائج ومناقشتيا استنتج الباحثاف باف ىناؾ عبلقة معنوية بيف الذكاء الجسمي     
الحركي وطبطبة والتصويب مناولة مما يدؿ عمى أىمية الذكاء الجسمي الحركي وتوصي الباحثة 

وكذلؾ إجراء  –كرة السمة أعطاء الذكاء الجسمي الحركي أىمية كبيرة عند اختيار البلعبيف ب
بحوث عمى أنواع الذكاءات األخرى وعبلقتيا بالميارات االخرى التي لـ تتطرؽ ليا الباحثة. 

 وكذلؾ اجراء بحوث عف عبلقة الذكاء الجسمي الحركي ومراكز المعب المختمفة.
 :والمراجع المصادر

 نمذجة الحسية  في تعمـ اسماعيؿ، عبد الرحمف  نبياف، تأثير تمرينات ميارية عمى وفؽ ال
بعض الميارات اليجومية بكرة السمة لممبتدئيف ، رسالة ماجستير ، كمية التربية األساسية 

 . 2013،جامعة ديالى ، 
 القاىرة ، دار 1: تنمية وتعميؽ ،ط  المتعددة والفيـ جابر ،عبد الحميد جابر،الذكاءات (:

 (.2003الفكر العربي ،
 ، دار الميسرة لمتوزيع والنشر 1،طمبادئ عمـ النفس التربوي الزغموؿ،عماد عبد الرحيـ (:

 (.2009والطبع ،
 ،  (.1976: )القاىرة ،دار الفكر العربي ،4الذكاء ،ط السيد،فؤاد البيي 
 ،ميارية ، –حركية –االختبارات التطبيقية في التربية الرياضية بدنية الطرفي، عمي سمماف

 ( .2013)بغداد ،مكتب النور ،  :1ط
 (.209: ) عماف ، دار المسرة لمنشر والتوزيع ،1، طتفكير وذكاء الطفؿاني، نايفة  ، قط 
  الحركي وعبلقتو بالثقة بالنفس وبعض الميارات  –الكيالي ،غساف عدناف  ، الذكاء الجسمي

سنة ، رسالة ماجستير ،جامعة ديالى ، كمية التربية  16األساسية بكرة القدـ لمناشئيف دوف 
 .2013الرياضية ،

 ، الحديث في كرة السمة األسس العممية  محمود،عبد الدايـ محمد  و حسانيف ،محمد صبحي
 (.2012)القاىرة ، دار الفكر العربي ،  تعميـ _ وتدريب_ قياس _انتقاء _قانوف:

 ،عماف ،األردف،دار الصفاء لمنشر وتوزيع  :1الذكاء المتعدد،طنبيؿ، رفيؽ محمد   محمد(
،2011) 

 http:intelligeutsmarocains.blogspot,com\ newyork.2001 
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 الحركي -مقياس الذكاء الجسمي  (1ممحؽ )
 الفقرات  ت
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 كثيرا
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 عمي دائما

ينطبؽ 
 عمي قميال 
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 عمي اطالقا

استطيع تركيز أفكاري واالنتباه عمى جميع تحركات  1
 زمالئي 

    

     أكوف أماـ زمالئيأدائي لمميارات يكوف أفضؿ عندما  2
أتميز في أداء الحركات والميارات الجسمية التي تتطمب  3

 االنتباه
    

استطيع المحافظة عمى اتزاف جسمي في إثناء أدائي  4
 لبعض الميارات

    

أصؿ إلى أفكاري حيف أكوف ممارسا ألحدى مياراتي  5
 اليدوية

    

     األشياءأجيد الميارات التي تتطمب الدقة في عمؿ  6
استطيع انجاز األعماؿ الدقيقة باستعماؿ يدي مثؿ  7
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     استعمؿ يدي بميارة في عمؿ أشياء مثؿ الحيؿ السحرية 9
     اظير حركات ابتكاريو جديدة عالية 10
ؿ أجزاء جسمي في وقت واحد عندما استطيع استعما 11
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     لدي ميارة في استعماؿ اإلشارات وحركات األيدي بدقة 12
أتعمـ بسرعة عندما احصؿ عمى آلة بدال مف االستماع  13

 إلى شخص يعممني 
    

استطيع أف اعبر عف رأي باستعماؿ حركات الجسـ  14
 وتعبيرات الوجو

    

     ي اكتساب لعبة رياضية جديدة بسيولةبإمكان 15
تتبادر إلى ذىني أفضؿ األفكار في أثناء أدائي الحركات  16

 الجسمية
    

استعمؿ حركات جسمي كميا أو جزئيا في تقميد بعض  17
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     عندما احكي قصصا أكوف حركيا 19
 
 


