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 ملخص البحث

ًثر ايى تتميز لدبة كرب الإد  بسل غاط الففسية التع تتميز بلدتةس اال      د من لسفم ان ي
ااداك المةسرد ل ا  امن ث  ايى فتيية المبسراب ال لك كسن لزامس ايى المدربين الت طيط 

  ل ه ا يسكف اهمية  المبكر لتفمية المةسراف الففسية ل ا  بيسف  ااداده  البدفع امن
ع كرب الإد  لغرا تدرا الد فة بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اابالبحث يع 

تدديل فإسط ال دا اتطاير فإسط الإاب ،اامر ال د يسسادفس ليافاا ايى يسف  مة  من 
اليااف  الففسية التع تدا  يةاد المدربين االإس مين ايى الدميية التدربية لياقال بسل ابين الى 

اياد  دا  ن ا ي  ال ابين يدسفان منأ،امس ملكية البحث ي حظ البسحث  مستايسف اايى
ًثر ايى ااداك المةسرد ال ابين ،امس هدا  ااهتمس  يع تفديل المةسراف الففسية ابسلتسلع ي

ةا تدرا الد فة بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اابع فسدد ديسلى يالبحث 
امس ايفة الريس ع بكرب الإد  ، ااست د  البسحث المفةر الاقفع بسسيا  الد فسف اارتبسطية ، 

(اابس، ااستدمل البسحث 53البحث يإد ت مفف فسدد ديسلى الريس ع بكرب الإد  االبسلغ ادده   
مإيسس المةسراف الففسية ااستمسرب ا تبسر لإيسس ااداك المةسرد ، ابدد الحقال ايى المديامسف 

اد ا فة تاقل البسحث الى اه  ااستفتسيسف مفةس اي spssامدسليتةس بسلحإبية ااحقس ية 
 اف دالة مدفاية بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اابع فسدد ديسلى بكرب الإد  ، امس 

ل ابع  هساتطاير اه  التاقيسف يياقع البسحث ب رارب فيس  المدفيين بتفمية المةسراف الففسية 
 كرب الإد  من   ل تديين ا قس ع ففسع ليفري    
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Psychological Skills and its Relation to the Skillful Performance of Diyala 
Sport Club Football Players 
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Abstract 

Football as a sport game is characterized by high psychological pressure 
which might affect the skillful performance of the player and consequently on 
the result of the game. Therefore, the trainers had to plan earlier to maintain 
the psychological skills of the players besides preparing them physically. The 
importance of the recent study rises from this to identify the relation between 
the psychological skills and the skillful performance of the football players to 
improve the points of weakness and develop points of strength. This helps us 
to indicate the important side of the psychological ones that supports the 
efforts of the coaches and those responsible of training to uplift the level of 
the players. The problem of the research lies in the researcher's observation 
that most of the players suffer from weak care of activating the psychological 
skills and consequently affecting on the skillful performance of the players. 
This study aims at identifying the relation between psychological skills and the 
skillful performance Diyala sport club football players. The researcher used 
the descriptive approach with connective style. The sample of the study 
includes 16 football players from Diyala sport club. The researcher used a 
measurement of psychological skills and a testing paper to measure the 
skillful performance. After getting the information and dealing with them 
statistically spss, the researcher concluded a number of points namely: there 
is a moral relation between psychological skills and the skillful performance of 
Diyala sport club football players. The researcher suggested that it is 
necessary for those who are responsible to develop the psychological skills of 
football players through hiring a psychological expert. 
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 المقدمة : -1
التسثير المبسلر يع تطاير مستاى يدد اي  الففس الريس ع احد الما ااسف المةمة  اف       

اها محار مة  من محسار الدراسسف الديمية يع ميسل التربية  الريس يين،ااداك اتحسيفم افد 
الريس ية   "اتدد المةسراف الففسية التع يتميز بةس ال ا  من اه  الداامل يع اميية التدي  

ميسل الريس ع لغرا دراسة امدرية اتدري  المةسراف الحركية االتع اهت  بةس الدسميان يع ال
ًكده كل من   (  اه ا84، 1333الفرا  الفردية بين اال س  "  رات ،  ايسد  بسهع،مس ي

يةع التع تمكن  الريس ية،( بسن المةسرب الففسية  اف اهمية يع اداك المةسراف 18،5888،
الملتتة الى الفلسط الريس ع من الاقال الى الحسلة الففسية اتمفح د ال اايكسر السيبية ا 

ريس ع  يس ا استطس  الريس ع تففي  مةسرب ففسية تففي ا فسيحس لمرب ية ا يدفع افم يمتيك الإدرب 
البدفية لتحإي   لك كيمس حسال، الكفم فد ا يف ل ان اإيم يتدا ل ايى فحا  ير سيي  ايفسد 

اير المةسرب الففسية يع ه ا التسزر االتااي  اليسمع االد يع اا يدززه  اتمسثل اميية تط
الفسل ين اميية تطاير المةسراف التإفية، يفع التطاير التإفع فا   لكل ااحد مفة   الريس يين

ااسسلي  كفسكب يع اداك مةسرب  سقة مح تإدي  الفق  لم بلسن است دامةس امح تحسن اداك  أكثر
االإاب اطال ااطراا الريس ع بتكيا ه ا ااسيا  الك سيكع بمس يتفسس  مح فمط اليس  

كرب الإد  احد اافلطة الريس ية التع تتميز بساداك  دية بمس ي ت  بريس ع مدين  "اتدالل ق
ريس ة  المبسراب، اتتميزالحركع المتغير اال د يتطي  الإدرب ايى التيسا  السريح مح ظراا 

ًثر  ايى ااداك المةسرد كرب الإد  بسل غاط الففسية التع تتميز بلدتةس اال د من لسفم ان ي
اال ططع ل ا  امن ث  ايى فتيية المبسراب ال لك كسن لزامس ايى المدربين الت طيط المبكر 

 (  0، 1350 اليبارد،بيسف  ااداده  البدفع"   ل ا ،لتفمية المةسراف الففسية 
 المةسراف الففسية لدى اابع فسدد ديسلى الريس ع تكمن اهمية البحث الحسلع يع تدرا  

اك لك تدرا الد فة بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اابع كرب  الإد ،ليمتإدمين بكرب 
ال د يسسادفس ليافاا ايى يسف  مة  من اليااف  الففسية التع تدا  يةاد  الإد ، اامر

لبسحث ااحظ ا ايى ألياقال بسل ابين الى مستايسف  التدريبيةالمدربين االإس مين ايى الدميية 
ان الكثير من المدربين يحرقان ايى تقحي  ا طسك ااداك بسن يطيباا من اابية  المزيد من 
التدري ، بيفمس يع الغسل  تكان الملكية الحإيإية ليس يإط فتيية الفإ  يع الييسفة البدفية، اافمس 

ًكدان ايى ا همية فتيية  دا يع المةسراف الففسية اايى الر   من ان مدظ  المدربين ي
اليسف  الففسع يع ماافا المفسيسة اتسثيرهس يع افيس  ااداك، اا افة  اي ققان الافف 

، ايلير الاافح الى تدفع اهتمس  المدربين بساتبسراف يع لتحسين فدراف اابية  الففسيةالكس
اليسف  الففسع لل قية ال ابين ايى الر   ممس لةس من اهمية م سية ل ابين اففسة  ، امن 
  ل ا فة البسحث بسلدديد من ال ابين اافد التداال مدة  احظ البسحث ان ا ي  ال ابين 
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ًثر ايى ا اداك المةسرد يدسفان من اياد  دا ااهتمس  يع تفديل المةسراف الففسية ابسلتسلع ي
ال المفسسبة لةس ، ايةدا البحث ى البسحث دراسة ه ه الملكية اا ح الحيأال ابين، ل ا ارت

تدرا الد فة بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اابع فسدد ديسلى الريس ع ليمتإدمين ل
تايد ا فة  اف ارتبسط مدفاد بين المةسراف الففسية اااداك يالإد  ،امس ير ية البحث  بكرب

 المةسرد لدى اابع فسدد ديسلى ليمتإدمين بكرب الإد  
 :دانيةمنهجية البحث واجراءاته المي-2
 البحث:منهج  2-1

 البحث،است د  البسحث المفةر الاقفع بسسيا  الد فسف اارتبسطية لم كمتم طبيدة         
ا  " ان  اليةس،الكافم ااسيا  اامثل ليتاقل لفتس ر البحث التع يةدا البسحث الاقال 

مسها حسدث "  اد تقا مسها كس ن اا اييم،الدراسسف الاقفية تحدد اا تإرر اللع كمس ها 
 (   508، 5888 ا اد ، ارات  ، 

 وعينته:مجتمع البحث  2-2
تكان ميتمح البحث من اابع فسدد ديسلى الريس ع ليمتإدمين بكرب الإد  ليماس  الكراد        

( 4( اابس ت  ا تيسره  بسلطريإة الدمدية افد ت  استبدسد  13( االبسلغ ادده   1353-1352 
 اابس ( 53بسلتيربة ااستط اية اب لك يكان ادد ايفة البحث   اابين التراكة 

 ادوات البحث : 2-3
 المعلومات:وسائل جمع  2-3-1

من اامار المةمة افيسز ااتمس  البحث هع اادااف االاسس ل ااايةزب ا  " ان ادااف        
لتحإي  اهداا البحث البحث هع الاسس ل التع يستطيح بةس البسحث يمح البيسفسف احل ملكيتم 

 (  500، 5881مةمس كسفف تيك اادااف من بيسفسف اايفسف اايةزب "   محيا  ، 
 ابع كرب الإد  المإسبية لاستمسرب ا تبسر لإيسس ااداك المةسرد   مإيسس المةسراف الففسية  

 المقسدر الدربية ااايفبية   الل قية  الم حظة 
 مقياس المهارات النفسية: 2-4
االمرايح لغرا تحإي  اهداا االفر يسف تاقل  بدد اط   البسحث ايى المقسدر     

البسحث الى ا تيسر مإيسس المةسراف الففسية ال د طب  ايى الديفة الدرافية ليبسحث  اليبارد ، 
( ايان البفسان (Ballفس  بتقمي  ه ا المإيسس كل من ستيفسن بل  ا ( 41، 1350

(Albinson) براك اكريستاير لسم(Shambrook)    لإيسس بدا اليااف  5883اس )
( 5881الدإيية ، الففسية الدسمة ااداك الريس ع ، افد فس  بسفتبسسم اتددييم محمد حسن ا اد  

( ابدسد اهع  الإدرب ايى التقار، الإدرب ايى تركيز اافتبسه ،الثإة بسلففس 3ايلمل المإيسس  
ماايةة الإي  ، دايدية اافيسز الريس ع ( ايت من المإيسس  ،الإدرب ايى ااستر سك، الإدرب ايى
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، افد ت  ار م ايى ميمااة ( ابسراف4اابدسد الستة تمثيم   ( ابسرب ، ا  ان كل بدد من14 
 نيس ع افد ت  ااتفس  من فبية  امن ال براك االم تقين يع ميسل الديا  الففسية االميسل الر 

تيسر احد البدا ل الستة التع تفطب  اييم ، ايإا  ال ا  اايسبة ايى يإراف المإيسس بس 
ا ( يدل ايى ان الدبسرب 5ايى ابسراف المإيسس سداسع التدرير ، الرف    بسإليسبةالريس ع 

( 0( يدل ايى ان الدبسرب تفطب  اييك بدرية فييية يدا ،االرف   1اييك تمسمس ، االرف   تفطب 
( يدل ايى ان الدبسرب تفطب  اييك 4درية فييية ، االرف   يدل ايى ان الدبسرب تفطب  اييك ب

( يدل 3( يدل ايى ان الدبسرب تفطب  اييك بدرية كبيرب ، االرف   1بدرية متاسطة ، االرف   
( االدرية 544ايى ان الدبسرب تفطب  اييك بدرية كبيرب يدا  افد بيغف الدرية الدييس ليمإيسس  

 ( 14القغرى  
 :المهاريء اختبار االدا 2-5

من   ل ا تبسر ااداك المةسرد اابع كرب الإد  سيت  فيسس ادد المحسااف الفسيحة       
اادد المحسااف الفسلية ليمةسراف  التةديا، االمفسالة، االدحرية، ااا مسد( يع كل من لاطع 

ث  يت  يمح ادد المبسراب امن ث  يت  است را  الفس  الم اية لددد المحسااف الفسيحة االفسلية 
المحسااف الفسحية مح ادد المحسااف الفسلية   ل المبسراب امن ث  يت  احتسس  ميما  ادد 

 (     34،1330المحسااف الكيع ليمةسرف  ابسس،
 االستطالعية:التجربة  2-6

لتع تدد التيربة ااستط اية تدريبس ايميس ليبسحث ليافاا بففسم ايى السيبيسف اااييسبيسف ا    
 ( 512، 5818 المفدااد ،اا ران ،مستإب   تإسبيم يع اثفسك ايراك التيربة لتفسديةس 

البسحث التيربة ااستط اية ايى ايفة من اابع فسدد ديسلى الريس ع ليمتإدمين  أيرديإد 
   اكسن الةدا من التيربة ااستط اية مسيستع:  0/5/1352( اابين بتسريخ 4االبسلغ ادده   

 القدابسف التع فد تاايم البسحث اثفسك تففي  التيربة الر يسة   دريةم-5
 م كمة يإراف المإيسس المددب لة ا الغرا   تدرا-1
 ا ا  الفإراف ادرية استيسبة الديفة لةس   مدى-0
 المإيسس   نفم اا  كرب الإد  يع اايسبة ازمن اايسبة االافف ال د يستغر  احتسس -4

ة ااستط اية اد  اياد  ماا حال يإراف المإيسس افد بيغ مددل الافف الإد اظةرف التيرب
 ( دفيإة  13المحدد اايسبة ان الفإراف المإيسس  

 التجربة الرئيسة: .-2
فس  البسحث بتففي  التيربة الر يسة مح يري  الدمل المسساد ا لك بتازيح مإيسس المةسراف      

  يع  1352/ 51/5لريس ع ليمتإدمين يع يا  الث ثسك الففسية ااا ايى اابع فسدد ديسلى ا
( اابس 53السساة الثسفية االفقا مسسكا ااز  المإيسس ايى ايفة البحث البسلغ ادده   
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ت  تا ي  كيفية اايسبة ان المإيسس مح  رارب فراكب ا لرحس اهمية البحث ااهدايم، مت مفس 
لكل يإرب من الفإراف المطراحة ايية  ابدد  لك ت  يإراف المإيسس بدفة اااطسك اايسبة المفسسبة 
( من ال براك الم تقين يع ميسل كرب الإد  ث  0تازيح استمسراف ا تبسر ااداك المةسرد ايى  

( اابين فبل بداية المبسراب ابقارب 4تلسار مح المدر  امسساده بس تيسر  سلفس  البسحث ب
يإا  طسف   ا (  4ان ادد المبسريسف الملسهدب هع  الاا ية ا ير متكررب ل ابين الفري  ايمس 

اثفسك ملسهدب المبسراب  بتحييل  ااداك المةسرد ل ربدة اابين يع كل يع الم تقين  ال براك
مبسراب ، ابدد افتةسك المبسراب يإا  البسحث بيمح دريسف اايسبة لإيسس ااداك المةسرد ل ا  ث  

ايى ث ث يت ر  درية مستاى ااداك المةسرد ل ا  يع  يإس  البسحث ميما  دريسف اايسبة
  اك فدراتم المةسرية يع المبسراب  

 االحصائية:الوسائل  2-8
 ( يع مدسلية البيسفسفSPSSاستدمل البسحث الحإيبة ااحقس ية       

 عرض النتائج ومناقشتها : -3
 النتائج:عرض  3-1
لد فة بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اتحإيإس اهداا اير ية البحث يع مدرية ا   

 ( يبين  لك  5اليدال رف    الإد   يسناابع فسدد ديسلى الريس ع ليمتإدمين بكرب 
 

 االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( يبين1الجدول )
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات ت
 6,85 38,.8 الدرجة المهارات النفسية 1
 14,62 193,06 تكرار االداء المهاري 2

يبين قيمة معامل االرتباط المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية والداللة للعالقة  (2الجدول )
 مابين المهارات النفسية واالداء المهاري

قيمة معامل  المتغيرات ت
 االرتباط بيرسون

قيمة االرتباط 
 الداللة يةدرجة الحر  )ر( الجدولية

مستوى 
 الداللة
 

 المهارات النفسية 1
 0.001 معنوي 14 0.49 0.90

 االداء المهاري 2
( اايى من فيمة  ر( اليدالية البسلغة 83 3ابمس ان فيمة مدسمل اارتبسط بيرسان البسلغة     
ى اابع فسدد ( ل ا تايد ا فة فاية طردية مسبين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لد48 3 

 .الريس ع ليمتإدمين بكرب الإد   ديسلى
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 النتائج:مناقشة  3-2
من   ل ارا الفتس ر ، ي حظ البسحث هفسك ا فة ارتبسط ييدب بين المةسراف الففسية       

ان الى اااداك المةسرد ل ابع فسدد ديسلى الريس ع ليمتإدمين بكرب الإد   ايدزا البسحث السب  
ففسية التع يمتيكةس ال ا  مرتبطة بتحإي  ااداك المةسرد الفس   ايستطيح ال ا  المةسراف ال

ان المةسراف الففسية تدتبر محدداف مةمة ا است دامةس تبدس لظراا المافا التدريبع االتفسيسع، 
ل داك الريس ع " ا  ان فيس  اا يلل الريس ع يع اظةسر اي ل مس افده من فدراف مةسرية  

سف تكمن يع اميية التكسمل مس بين المةسراف االإدراف الحركية االبدفية كسلمةسراف يع المبسري
الحركية، االإدراف ال ططية ،االقفسف البدفية  كسلإدرب الد يية، االسراة ، االتحمل، االمرافة ، 

يع االرلسفة ( امسبين المةسراف الففسية  كسلإدرب ايى ااستر سك، اتركيز اافتبسه، االتقار الدإ
، 1335(  ايرى   لمدان، 135، 5881،االثإة بسلففس ا يرهس من المةسراف الففسية " ا اد ،

(  " ان تفمية المةسراف الففسية يي  ان تسير يفبس الى يف  مح تفمية افسقر الييسفة البدفية 13
 من   ل برامر طايية المدى ايي  التركيز اييةس كمس ها الحسل يع المةسراف ااسسسية يع

 اافلطة الريس ية الم تيفة "
ن بدا ال ابين يظةران مستايسف اسلية يع المبسريسف ايع أامن فسحية ا رى ي حظ      

يكيا يحدث  السسبإة المبسريسف التسلية مبسلرب فد يظةران بمستايسف افل كثيرا من مستايستة  
الفترب الاييزب؟ الكن ال د يع ه ه ايمفس ان مستايستة  المةسرية االبدفية ايمكن ان تتسثر  إ ا لك 

ثر بقارب اا حة هع الحسلة الففسية ل ا  الريس ع االتع تحتس  الى الراسية أن يتأيمكن 
ممس تإد  يت   مدى اهمية تفمية المةسراف  الففسية،الففسية ان طري  التدري  ايى المةسراف 

المستايسف يع  أي ليمكن تحإي   الففسية ل ا  بيسف  مةسراتم افدراتم البدفية اال ططية حتى
 المبسريسف   

 الخاتمة:-4
ه  ااستفتسيسف اهع اياد ا فة  اف دالة أل ارا الفتس ر تاقل البسحث الى من        

مدفاية بين المةسراف الففسية اااداك المةسرد لدى اابع فسدد ديسلى الريس ع ليمتإدمين بكرب 
ريس ع ليمتإدمين بكرب الإد  بسلمةسراف الففسية الييدب   ل فسدد ديسلى ال ااتميز ااب الإد ،

البسحث ب رارب فيس  المدفيين بتفمية المةسراف الففسية  التاقيسف يياقعامس اه   المبسريسف 
رب تدرا فإسط ا را  ليفري ،من   ل تديين ا قس ع ففسع  هساتطاير  ابع كرب الإد  ل

ايي  ان يةت  المدر  بتفمية المةسراف الففسية  ميتةس،اتفتدرا فإسط الإاب ال دا امدسليتةس ا 
يفبس الى يف  مح تطاير افسقر الييسفة البدفية حتى يمكن تحإي  اي ل الفتس ر يع اتطاير 

اهسمس ل ا   سق ر يس يزكق  دةسراف الففسية ال د يدالمبسريسف ، ا رارب ا ح ييسسف تدري  ليم
 كرب الإد    
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 المصادر والمراجع :
 ،  الإسهرب ،  تدريب المهارات النفسية تطبيقات في المجال الرياضياسسمة كسمل ؛  رات :

 ( 1333دار الفكر الدربع ، 
  ؛ واقع االداء المهاري والخططي الفردي والجماعي لدى العبيابسس ، ثس ر اسمر 

  رسسلة مسيستير، كيية التربية الريس ية ، يسمدة المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم :
 (   1330ديسلى ، 

  االختبارات والقياس والتقويم في التربيةالمفدااد ، فسس  حسن مةدد  اا ران( ؛ 
 (   5818:   يسمدة بغداد ، بيف الحكمة ،  الرياضية

  الإسهرب ، دار الفكر  التدريب العقلي في المجال الرياضيلمدان ، محمد الدربع ؛   :
 (  5883الدربع ، 

 الإسهرب ، دار الفكر  علم النفس التدريب والمنافسة الرياضية ا اد ، محمد حسن ؛  :
 (  1331الدربع ، 

   ؛ البحث العلمي في التربية الرياضية وعلما اد ، محمد حسن ، ااسسمة كسمل رات 
 (  5888:   الإسهرب ، دار الفكر الدربع ، 2النفس الرياضي ط

  العبي  ية وعالقتها بالسمات الدافعية لدىالمهارات النفساليبارد ، محماد طي  ابد اهلل ؛
:  رسسلة مسيستير،كيية التربية الريس ية ، يسمدة تكريف  كرةالقدم في محافظة صالح الدين

 ،1350  ) 
 سيكولوجية التفوق الرياضي وتنميةابد الإسدر يسد ؛  بسهع ، مقطفى حسين ، سمير 

 (  5888،  :   الإسهرب ، مكتبة الفة ة المقرية المهارة العقلية
 ، االفلر،دار الحكمة ليطبساة   بغداد، :1ط ،ومناهجهطرائق البحث العلمي  اييم؛ محيا 

5881 ) 
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 مقياس المهارات النفسية 

 العبارات ت
التنطبق 
عليك 
 تماما

تنطبق 
عليك 
بدرجة 
قليلة 
 جدا

تنطبق 
عليك 
بدرجة 
 قليلة

تنطبق 
عليك 
بدرجة 
 متوسطة

تنطبق 
عليك 
بدرجة 
 ةكبير 

تنطبق 
عليك 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

1 
استطيح ان افا  بتقار اد مةسرب حركية يع م ييتع 

 بقارب اا حة  
      

2 
اارا ييدا كيا افا  بساستر سك يع ااافسف الحسسسة 

 يع المبسراب  
      

اثفسك التراكع يع يع ايكسر كثير تدار يع  هفع  3
 المبسراب اتتد ل يع تركيز افتبسهع   

      

4 
الدر  سلبس بسحتمسل هزيمتع يع المفسيسة التع الترك 

 ييةس  
      

5 
الترك يع يميح المفسيسسف اايكسرد كيةس تت من الثإة 

 يع ففسع   
      

فبل التراكع يع المفسيسة اكان مدد ففسيس لب ل افقى  6
 اليةد  

      

. 
دان ان من استطيح يع م ييتع تقار ادا ع ليحركسف 

 بسدا ةس يد     افا 
      

       ا  تع تكان متاترب فبل التراكع يع المفسيسة   8

ي سيإفع اد  فدرتع ايى تركيز افتبسهع يع ااافسف  9
 الحسسسة يع المبسراب   

      

       ا لى من اد  اايسدب يع المبسراب   10

يع قسلحع يسن ثإتع يع ففسع افدمس اتكان الفتيية  11
 مس فسربف المبسراب ايى اافتةسك  يتإل ك

      

       اي ل دا مس االتراك يع المبسريسف الحسسسة االةسمة   12

13 
يقد  ايى ان تقار يع م ييتع مس ساا افا  من 

 اداك حركع   
      

من السةالة بسلفسبة لع فدرتع ايى ااستر سك  14
 ا  تع فبل التراكع يع المفسيسة  

      

15 
لكيتع هع يإدافع ليإدرب ايى تركيز اافتبسه يع بدا م

 اافسف المبسراب   
      

      افدمس الترك يع مفسيسة يسففع الدر بسلمزيد من الإي   16
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1. 
طاال يترب المفسيسة استطيح ااحتفسظ بدرية اسلية من 

 ثإتع يع ففسع  
      

       المبسراب  اثفسك يع ستثسرب حمسسع بففسع استطيح دا مس ا 18

19 
افا  دا مس بدميية تقار لمس ساا افا  بم من اداك يع 

 المفسيسة التع ساا الترك ييةس  
      

20 
 من قفستع الاا حة فدرتع ايى تةد ة ففسع 

 بسراة فبل التراكع يع المفسيسة الريس ية   ةسااستر س
      

ااحداث اا ال ا سك التع تحدث  سر  الميد   21
 اد ايى تلتيف افتبسهع يع اليد   تسس

      

22 
اثفسك يع يفتسبفع اافزاس  افدمس ارتك  بدا اا طسك 

 المفسيسة  
      

23 
ااسفع من اد  ثإتع يع اداك بدا المةسراف الحركية 

 اثفسك التراكع يع المفسيسة يع 
      

 مدبفقى يةدد طاال أفا  بب ل أفع الدر دا مس بسف 24
 المفسيسة 

      


