
 

 

( علي IAAFلعاب القوي لألطفال )ل التحاد الدولي افاعلية ممارسة مسابقات مشروع 
 سنوات (8-7للمرحلة العمرية من ) العضلية القدرة تنمية

  محمد سعد اسماعيل (*)

  المقدمة ومشكلة البحث :
,ر حدد رررفددترتاح ددطر ت ا ددررولاددملومرول ما ددطر ولةل  ددط(رسددا ومرحددمرولحلوةددبرول  دد طر9-6)رعددمرحلة ددطرولة  لددطت

 لررولادمل رع د ر,ر تح زرولة برفترهذهرولحلة طر سلعطرتع حررل حه لومرولحتا عطر     طرعامرتةم مرولهمفرولةل تر
 أمرل ةرولةل  مروألس س طرولح ت  طر  ل ثبرولة  برحمرولاليرأ رلحتر ل رع  رهمفرحعد مرحدمرحسد فطر د لالير,ر

,رولت رتعمرحمرأهد رل  طر لرروح  ا ررت ة حروأل ة ءر(رسا ومر ح اررةبرولعم مرحمرول وا  مرولة9-6مر)حرولة ب
مرأير  ددبرفددترعح  دد مرولل  ضدد طر    ددطرولعدد برولادد ير,ر ررولحعدد   لرفددتروأللعدد ب تع دد  رولة ددبرتعحددبرع دد ر ع  ددطررو 

ولة دددبرر(ر لددد ر مرةل ددد م6996ل مر)ولهاللدددتر   دددع ددد  ر ر شددد لر,ررولاحددد ر رولتةددد لرولةل دددتر ولحهددد ليرل ة دددب
الر  عدم رولتةد لرولحهد ليرولةل دترلح ت دفروأللعد برولل  ضد طرحسد ةته رتعتحدمرع د رحسد ةطرول  دل روألس س طرحد هتر 

(رسا ومر اح رولا  رفدترر9-6تتح زرحلة طرولة  لطرحم)ر,ر رولةل  طر تا عه رولتترو تس ه رولة برفترحلة طرولة  لطر
,ر حدد رتاهددلر عددررولحددمل  مررغ ل ر  شدد برح ةدد ار ضدد فطرولدد رولسددلعطر ولحل اددطر وللشدد  طولعضددالمرول   ددل ر ول دد

ولام م ر  الستا  طرولسل عطر تا  ذرول وا  مرولةل  طر ت ة حروأل ةد ءر ااد إر ضد فطرولد رولت د در د املويرولةسدتر
مرعال ددطر  ا   ددطر دد مرسددلعطرلمراتدد  اروأل ةدد عرولع ح ددطرولدد ر ادد ررر تشدد ل ولحسدد فطر ولدد زمر ولةادد ر وأللدد ومر,رل ددزحمر

ح  ا دددطرتةددد  لرول ددد  مرول ما دددطرعادددمروألة ددد برحدددم رول عدددبرولةل دددتر سدددلعطرولادددليرفدددترولحسددد ف مرولا ددد ل ر,ر -6)رو 
رمرولعدد برولادد يسددا وم(ر    ددطرولسددلعطرلت  حددبرول عددبرولةل ددترل اددلير,ر حدد ر ح ددمرل ة ددبرولحشدد ل طرفددترحسدد  ا 9

ح  ا ددطرو ت دد لروللشدد  طرعاددمروألة دد برحددمرسددمر) رر, ر رحسدد  ا مرولتتدد   ر66لحسدد فطرر دد لالي سددا ومر(رحددمر ددالبر7و 
 ح ر ح اررةبرول وا  مرولةل  طررحه ل رأموءروات  زرولة ازرولحا  ررحمرولالير ولتترتت ر ت لفرةل ترحتلو ةر,

(ر6999)  حدبر  ضد فرأسد حطرةل تر وضحرحدمرولادذارولد روألةدلوفر,ر اابر,رأثا ءرول ثبر عمروال تلوبر  ت   مر
تددزمومروسددتا  طرولة ددبر تتةسددمر  لتددمل بر,رة ددعرتتةدد لرولاددملومرولةل  ددطروالاتا ل ددطرولتدد رتح اددررحددمرأموءرأاحدد ةرواددطر

 حدد ر تحتدد ر ملاددطرع ل ددطرحددمررةل  ددطر ملاددطرا ددم ر  لعددم رولسددل  ر,رولاددليرفددتروتا هدد مرح ت  ددطر   شدد  برحتعددمم ر,
  الةدارأهح دطرولتشدا  ر دطرالسدتع م رة  دطرول عدبر ولاشد ةر,رولحل اطرل ادرر تعدبر سدلعطر  ةتد ىرولد رفتدلومرلوةدطر   

رر.ر(ر:()29463(ر)7:46(ر)66)م مرضغةر إت ةطرول ل طرلت لولرولحه لومرولت ر ا مه رولة بر

لتةددد  لرحح لسدددطر دددررسدددع ر  لو أهدددت روالتةددد مرولدددم لترأللعددد برولاددد ير هدددذ رولحلة دددطرولسدددا طرأهتح حددد  ر  لغددد  ر,ر ر
ر–والسدتحت ار ت د  مرولددذومرر–ول دةطرو تسد بر)هددمفر رم وفعهد  ر   حدطر ح   دطرالةت  ادد تهعرت د مرح وألة د بر ة دو

لادمر د  ر ر(ر,ررل    برل  ة لدطرتة  لر ماتر/رةل تر-أهموفرتع  ح طرر-تلس خرولا  رول  ا طرر–ولت  حبروالاتح عتر
  ح ر  تر4رس  ترولة لترول ض ة عرأمرحح لسطر ولة لترلرتش  صرول ض  رأللع برولا يرواتة مرولم لت
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  ولاش ةر.لةل طرو س بر  طررولحست ىرولةل تر ول ماترلألة  ب ا   رر .6

 .ولم بااصرواح  ا مر وألم ومرفترولعم مرحمرح ر ع  طرتاا  رحح لسطرأيراش ةرل  ضترلألة  بر .3

رله ر. ع  طرولا هل ر ل ذليررأاه ر ةمىرولل  ض مرول ع طر ولحح طرعامروألة  برألع برولا ى  ل ر .2
 .رحمل  مرغ لرحؤه  مرا مورلتمل بروألة  بول .:

ولةل  طرولاملومررفتروالا   رف ؤمير لتررول ةترغ لرولغذو ترولاا  سؤررح  رلألة  برروالحلوررت وام .5
رولا يرر لع ب ش برحتزو مرح رولحتة   مرول   طر  تع لررر ول ما طرولذي

ت ر   غتطر ت ح حطر    د  رولذيرأللع برولا يرلألة  بر حمرها رواة درحشل ارحس  ا مروالتة مرولم لتر
,ر والهتحددد  ر  ةت  اددد ته ر تاح دددطر تةددد  لرر(رسدددا وم8-7ولحلة دددطرولسدددا طرحدددمر)رهدددذه    ددد  ررل محدددطراح ددد روألة ددد ب

  اثد ل ر حد رأاهد رهذورولحشل ار,ر تتح زرحس  ا مررم  ا     ملوته رولح ت  طر تمع  روةتلو روألة  برلتة  عه رل   ا ور
ح ت  دطرفدتراد رحدمرولحدلإر ول عدبر ول ما دطرولةل  دطرولرولتدترتاحدترولحهد لومرولع برولاد يرلحس  ا مام م ررتام رأش  ب

ثدد ل رر هددترفل ددطرل تددل  ح,رر  دد ل رسدده طر  سدد ةطر ولتددتر ح ددمرأليرة ددبرولحشدد ل طرف هدد    لعدد برولادد يررواعادد ب و 
برولادد يرلددميرعددممر   ددلرحددمرا ددمر ام ددمرعددمرألعدد رواة دد اطرغ ددلرح  شددل ر غ ددلرتا  م ددطرححدد ر سدد عمرع ددترتددلير ةل ادد

سدتحلر  لحع  حد مرح رواحدمومرولحرفع الرفترتع   ر تمل براح  روألة  بر م عت لرهذورولش برحمرولحا فس رروألة  بر,
واعددمومرل حسدد  ا مر تددؤمير لددترر,ر/رلحددتر/ر ثددبراددليرسدد    متةتدد يرع ددتررأاهدد ة ددعر  سددت مو رل ةددطرولتسددا بر,ر

رر ا ءر ت   مرولتمل بر ولحالعبر ولحمل  مر ولة   ر ترس ت رحمر اللهتولروللسح ط

رلهذورولحشل ارح ر  تر4رأهموفرواتة مرولم لت حمر
  اعبرألع برولا يرتح لسرفترولحمولسرع ترحست يرولع ل 

 اتا ءرولح ه   م  

 ت ةطرول ل طرأل  لرعممرحمروألة  برل تا فسر ولحش ل ط  

 ررولتع  مرولح ت ةر  مرول ا مر ول ا م
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ر ةتددد يرع دددترولحسددد  ا ملأللعددد برولاددد يرلألة ددد بررولحشدددل ارولعددد لحترلالتةددد مرولدددم لت هدددذور
تتددد   رحل دددبرل عددم رولحسدددتا  ر ولحتعدددلىرر عدددم ر,ررولةددد واز ررولتتددد   رولح ددد  ترل عددم ) هدددتررولت ل ددط

ولحل عددد مر ثدددبر ,  ثدددبرولة دددب ,ر)م ددد مرولا ددب(ردر8ولتةحددبرلحدددم رر,ر(6ف لح ددد الرولةدد وازر)
وللحدتراةد رهدمفرر,روللحترحمر ض رولاثد ,ر)  ز رولض معط(رر ثبرولالف  ءرلألح  ر,ولحتا ةعطر

(رحلفدددر65)ر(9)(ر8)ر(ر.47ر2(ر)  ألة دد بول دد صرلحددترولددلححر)لحددترولاا  ددب(ر,ررفدد درع لضددط
ر.(3)

رحمرأا وارولا  رولعض  طر دبرر  َ  ل ر عمرح ه  رولامل رولعض  طرحثبرذير  بر  اطرحالمرا ع  
ر ذوتدطرلدرر  َ رحسدتاال   َ أ  حرول  لوءرفترولم برولحتامحدطر اادل مر لدترح هد  رولادمل ر  عت د لهرعا دلو 
أا وعرر أش  لطر لررةلدرتمل بر   رر حد رأادطر عتحدمرع دتر عدررول  د  صرول ما دطر ول ا   دطر

ولا ا ددطر ولع دد  طر,ر تعت ددلرولاددمل رحددمرولعا  ددلرول ما ددطر ولتددترت دد مرت دد مرول ة ددم رولتددترتددلت ةر ر
   ل رح  شل ر ة  عطرولاش ةرولل  ضترولت   ترف دبراشد ةرل  ضدتر ةتد ىر لدتراد ارأ رشد بر
رةسبرة  عطروألموءرولةل ترفترا ارولت  صرلتةا در  َ لترحامولرحع مرأ ض   حع مرحمرولامل ر و 

ر(ر462,56ر6ول ة حر  مرولا هر ولسلعطر)رولتزوحم

 تددمل   مرولادددمل رتهدددمفرا سدد برولة دددبرولادددمل رولع حددطر تعادددترولاددد  ر ولسددلعطرولع حدددطرعدددمرر
ةل ددددرول عدددبر فدددترةدددم مر ح  ا ددد مرولاضدددار,ر حشدددل ارولعددد برولاددد يرلألة ددد بر  دددلرحثددد برفدددتر

لع حددددطر)ولاددددمل روسددددتغالبر  دددد  صرهددددذهرولحلة ددددطرولسددددا طر  ل عددددبرفددددترتةدددد  لر  دددد  صرولاددددمل رو
 دددرولحتعددطر ولحددلإر,ر  سددت مو رتددمل   مربر ةل اددطرتسددححر تةالعضددالمرولددلا  مر ولددذلوع م(رل ة دد

ر.ح رحلوع  رع وحبروألحمر ولسالحطر,رلحتر,ر ثبر,رالير

,ر ددمل ر ددمل روللحددترر,ول ثددبرسررواللتادد ءرسر ددمل ر, ددمل رولتددملىرسولتسدد لاسر أادد وارولاددمل رهددتر)ر
  دمرر(72-456ر6) والتمومر,ر مل رولت  ةؤرست   ررولسلعطسر,رتةحبرولامل ر(ول مءر,ر مل روله  ةر

ر(ر,ر ددمل رول ثددبرسواللتادد ءسر,ر ددمل روللحددتتةحددبرولاددمل رر,)ر ددمل رولتددملىرسولتسدد لاسرحاهدد ررول  ةددعتدد مر
ر.ررلع برولا يرلألة  بوالتة مرولم لترألحشل ارلحا س ته رلة  عطرحس  ا مر

 تعحددد  رولهدددمفروألس سدددترل حشدددل ارألاددد ءرولضددد ءرف دددل ررول  ةدددع ححددد رسددد درةدددلو ر لدددترذهدددمر
 تة  اددطرفددترولحددمولسرع ددترولحلة ددطرولسددا طرحددمررلعدد برولادد يرلألة دد بولعدد لحترلالتةدد مرولددم لترأل

(رسا ومرف اممر,رعم رأ   بروألة  برع ترحح لسطرولع برولا يرل ع  ته ر عم رحا س ته ر7-8)
 ر اد مرول د وملرولحؤه دطرل عحدبر ولتدمل بر,ر أ دمرذلديرولد مر,ر عم ر ا مروألم ومرولحسد عم ر,ر عدم

ححد رأميررسرأحد  رولت  د زر ول ح  د تلرولسد ع مرولةد وب را د ولتغ لراحةرولة د  ر(رفتر3666 م  ر)
 لدددتر ا  ددد ررولادددملومرول ما دددطر ولحه ل دددطرولةل  دددطر ولاسدددح ا طرلألة ددد برولتدددترالرتدددؤه ه رل ح لسدددطر



4 

 

حمر ة ل روألحلوررولعض  طر ولا س طررحثدبررح ر مر ع مرع  ه ولل  ضطر    طرولع برولا ير,ر ر
رضعفرعضالمرولادذار)رولاهدلر ولد ةمرأعلوررولضعفر  َ ر       َ فترعضالمرولاس رعح ح  

ر(ر47ر3)رس وءرولة برولسح مرأ ولاة ف(ر اه لرول ةمر)ول لش(ر

أهددت ر تاح ددطرر لأمرول  ةثددررأمرولحشددل ارولعدد لحترلالتةدد مرولددم لترأللعدد برولادد يرلألة دد بر ددم
ادد ل رلتةدد  لر ددمل رعضددالمرولاددذار,ر حددمرهادد رلأمرول  ةددعرحدد روفتولاددمل رولعضدد  طرلألةددلوفرفاددةر

ولاددذار شددحبرولعضددالمرتاح ددطرولاددمل رولعضدد  طرلعضددالمرولاددذارلألة دد برة ددعرأمر ضدد رلؤ ددطرل
لر)ولدد ةمر أسدد برولاهددلر ولا  دد طرل عحدد مرول اددلي(ر تا  ددطرعضددالمرولاددذارتعاددترولتدد وزمر وسددتالو

 ددزيرحددمرحةدد لرولاسدد ر)ولةدد رر,رولعحدد مرول اددلير,رولا ددصرول ددملي(ر ولة دد ارع ددترولاددزءرولحلر
أمرأ ددبرتا  ددطرع ددترهددذ رولا عددم رولا  ددطر   ع  ددطر,ر ررةددليروألةددلوفتلتولاسدد رفددترة لددطرث دد مر  دد  ر

ولتدترأهدت ر تاح تهد رحشدل اروالتةد مرولدم لتررلعضالمرولاذارتمع ر تاهلر مل رعضالمروألةدلوف
ر(468ر62()496ر32)ولا يرلألة  بررأللع ب

فدترحة  لدطرحاهد رل تاح دطرولشد ح طرلألة د بر والسدت  م ررملوسدطرحاها دطرع ح دطرول  ةدعاتلإر  ر
ولحث ترحمرتة  در حح لسطرحس  ا مرولحشل ارولعد لحترولدذير عت دلرااةدطرتةد برو ا   دطرلحح لسدطر

ولادمل رولعضد  طرل ادذارر عحدبر لاد حارتدمل  ترحاتدلإرلتاح دطرول  ةدعوألة  برأللع برولا ير  دمر د  ر
(ر8-7لألة د برل حلة دطرولسدا طرحدمر)ر(Swiss Balls  لرولتحل ا مر))ولاهلر ول ةم(ر  ست مو ر

لالتةد مرولدم لترلأللعد برولاد يرلألة د برع دترحاح عدطرر ا ابرتة  درحسد  ا مرولحشدل ارولعد لحت
رتال   طر وةم ر.

رهدف البحث 

حاتدلإرلتاح دطرولادمل رلعضدالمرولادذار)ولاهدلرورول ةدعر لدتر ضد ر لاد حارتدمل  تر همفرهذ
,رتةحبرولامل رر,) مل رولتملىرسولتس لاسرولعض  طرلألةلوفرولامل ررع ترتاح طرت ث له حعلفطرر ول ةم(

لالتةد مررحدمر دالبرولتدمل برع دترحسد  ا مرولحشدل ارولعد لحت دمل رول ثدبرسواللتاد ءسر,ر دمل روللحدت(ر
رولم لترأللع برولا يرلألة  بر.

 فرض البحث : 

ولادددمل رفدددترل حاح عدددطرولتال   دددطررطول عم دددولا   دددطر رر مت ادددمرفدددل درمولدددطروة ددد     ر ددد مرولا  سددد
,ر ددمل رول ثددبرسواللتادد ءسر,ر ددمل روللحددت(رتةحددبرولاددمل رر,) ددمل رولتددملىرسولتسدد لاسرلعضددالمروألةددلوفر

رولا  س مرول عم طر ل  لحر

 المصطلحات :
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 Acceleration Powerة التدرج "التسارع"  قدر 
العبرلحلة طرث  مرولسلعطروالاتا ل طر له رذليرولا ارحمرولامل رولذير همفرول   بر ر
رولا  ي.

ر(466ر6)
 Endurance Powerتحمل القدرة  

ر6ه ر مل رولالعبرع ترت ل مرواا  ض مرعض  طروا ا ل طرألة برفتل رزحا طرحح اطر.ر)ر
ر(473

 Take off Powerقدرة الوثب "االرتقاء"  
ه رذليرولا ارحمرولامل رولذير همفرول   بر  لاس رأل  ترحس فطرعح م طرأ رأفا طررر

ر(455رر6.)
 Throwing Powerقدرة الرمي  

ر(453رر6ه رذليرولا ارحمرولامل رولذير همفرول   بروألمو رأل  ترحس فطرحح اطر.)ر
 الدراسات المرتبطة

 عا ومرسرفع ل طرحشل اررم(9002عويس الجبالي ، وائل رمضان ) تامرملوسطر .6
ر66ألع برولا يرلألة  بر ت ث له رع تر عررولاملومرولةل  طر ولت وفا طرل حلة طرولسا طرحمر

ساطرسر همفرحا لاطراا  رألع برولا يرلألة  بر اا  رولت  صرولح  لرلميرأفلومرر63ر–
املومرولةل  طر ولت وفا طرلم ه ر,ر  ست مو رولحاهارولع اطرف ح ر تع در حست يرتة لر عررول

ر) ر مله  رع اط رع ت ر, ر ةموهح ر636ولتال  ت رحتس   ت م رحاح عت م ر لت رحاسحط رة ال  )
ر رلألة  برر وأل لىض  ةط رولا ي رألع ب رحشل ا رولتمل ب رولتال   ط رع ت رة د ر, تال   ط

رثالعر ر لحم  ر وللحت ر ول ثب رولالي رس    م رفت رولت    ط روألاشةط رتح لس  ولض  ةط
حشل ارر تضحارشه لر,ر   امرحمرأه رولات  ارواررأميراا  رألع برولا يرلألة  بر ولذير

ة اطرفترحست ير عررولاملومرولةل  طر ولت وفا طرواتة مرولم لترأللع برولا ير لترز  م رح 
 (ر7ألفلومرولحاح عطرولتال   طر.ر)

 عا ومررمValero, Alfonso et al (9002) وآخرونفاليري الفونس ملوسطر .3
سرر ولحاتلةطحح لسطرولع برولا يرفترولتع   روال تمو ترع ترولةل اطرولتا  م رررتا هسرولتة  زر

رول ةعر,ر ر ةل ات مرل تة  زرتا  م طر ةم ثطرفترحح لسطرولع بر  مررطا لا همفر لترولحهذو
(ر9(رة برحاسحطر لتر)23  ست مو رولحاهارولتال  ترع ترع اطر مله ر),رولا يرلألة  بر

رحح لسطر رأمرةل اط رولات  ا رأه  رحم ر   م ر ثالعرحع ح مرو تمو تر, حاح ع مر  الستع اط
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رفترولتة  زر ر تؤثل رةولع برولا يرلألة  برحتعط رتا  صرعمم رح  ر, ر  ا   ط المر  ةل اط
 (ر.23ولس  يرغ لرولال در,ر تا  برحا خروألا ر)

 التعليق علي الدراسات المرتبطة : 

حتغ لومرتةم مروألم ومر رو ت  لرولع اطر ررفترتةم مرحمرولملوس مرولحلت ةطرول  ةعرست  مأ
ل رتغةترولا وابرولح ت  طرالةت  ا مررولملوست مأمر حا  شطرولات  ار,رة عرت   مرول رول ةعر

ر,ر ت ث له رر أه ولة بر  للغ رحمروالهتح ح مرولع لح طر  لة  لطر حلة طر   طر ولحلوةبراح ع 
,ر لا طرول ة عر ول س  بر وألم ومرولحتا عطرولحست محطررولحض عفرفتر ابرولح وهبر ت ا هه 

رولتل  ط رملس رولع بر الب رفت ر     ط رل ل  ض مرورولا يرولل  ض ط ر   عم  رأس س رتعم لتت
ر رح روأل لى رل لوحا رولسا ط رولحلة ط رع تر وةت  ى ر ولتة  ز رولعضالم رلتا  ط رةم ثط رحاااط اهط

ولحح لسطرح ر  طرعممرولملوس مرولحست محطرل لا حارحس  ا مرول لدرلألة  برولت   رلالتة مرولم لتر
ر ر, رولا ي رولتال  لأللع ب رولحاها روست مو  رع ت رأت  د ر,ر ش ط رثالعرشه ل رعم رالتاب رلحم  ت

حاتلإر ض ر لا حارتمل  تررول  ةع  مرة  بر ول  و مرولاحطرول ما طرولع  م رحمرول لوحارولح اهطر
 حعلفطر(رSwiss Balls  ست مو ر  لرولتحل ا مر)رلتاح طرولامل رلعضالمرولاذار)ولاهلر ول ةم(

رع ترتاح ط ررت ث ل  رلألةلوفرولامل  روولعض  ط ر مل  ر هتر) رر,لتملىرسولتس لاس ر مل رتةحبرولامل  ,
لالتة مرولم لتررحمر البرولتمل برع ترحس  ا مرولحشل ارولع لحت(رر,ر مل روللحترواللتا ءول ثبر

رلأللع برولا يرلألة  بر.
 إجراءات البحث 

 أواَل : منهج البحث

ر ر رولتال  ت رولحاها رول  ةع روست م  رت ح   رتال   طرر-ولا  سرولا  ت رلحاح عط ول عمي
ر.ر ذليرلحال حتررلهذورول ةعر وةم ر

 ثانيَا : مجتمع وعينة البحث

 لحملسطرولح   طرل غ مر حم اطرولس مسر(رة بر ة  طر 366ولعممرول  ترلحاتح رول ةعر)ر
بر(رة 656ول ةعرعممر)رتضحامرع اط ررسا وم(ر8-7حمرأ ت  لرحمرول فرولث اتروال تمو تر)

رو  رت  ر ة  ط رولعش و  ط ر  لةل اط رت  له  رأيرتمل برت   تر,ر, رحح لسط ر س درله  رل  ولذ م
ر) ر75حتضحاط ر)رة ب( ر ر75, ر)رة  ط( رح   طر مله  ر  اس ط ر)75, ر عمم ة بر ة  طرر(%36(

ة بر ة  طرل ر  وفا ورع تروالشتلويرفترول لا حارولحاتلإرأ رر(26ل ملوسطروالستةالع طر,ر عممر)
ر ورفترولتمل بر.ل ر اتاح
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 أسباب اختيار العينة 

رهذهرولع اطرلألس  برولت ل طر4رول  ةعأ ت لر

 عرولاضار ولاح رفترهذهرولحلة طر ةم .6

ت دددابرولادددملومرولةل  دددطروألس سددد طرل اتادددبرولة دددبرولددد رحلة دددطرت سددد سرولحهددد لومرولةل  دددطر .3
 والاتا ل طرولتحه م طرلأللع برولل  ض طر

وألس سددد طر  ادددبرول  دددمرولدددالز رلعح  دددطرولتع ددد  ررولةل  دددطحهددد لومرتاهدددلر  شددد بر وضدددحرول .2
سددد مرفدددترولادددملومرولةل  دددطرول دددل درت ددد مرت ددد مرة   دددطراسددد   ر ددد مرولاا رال تسددد برولحهددد ل ر

 مرا ددددسرولتددددمل بر ولتشددددا  رل ددددتع  ر ةتدددد را ددددسروألم ومرأ روألاهددددز رلاحدددد رعاددددمح ر   ددددذ
 رولحه ل 

 


