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القلقققدرققإلندان، ققل فدد قق ددقق مدلقققد،،ققكثد قق دالقلقققفد تققق د قق دالقلقققدصيقق  د قققإل دال قق مد صققإل  د  ،ققك قد
د،كبقدابل بلإلد ال   ند س ءدال  ادق.ص ا،يإلا قد

د(10:د1002)دلن  دعقمل فد
لنمناكدتققإ دالقلقققدكلقق  دعققل دنللققود قق دال قق   داللققل  دصيققلثد يف ققلدالاققالد  قق   د داليملكققل داليقلكققودد

أسلسقكودلليفاقليفد دالإلناسقوفد ابل قلنددقل دنللقود ال    د اال، بلهد ال قكت فد يقعدعملكقل د ي قطد  البقل د
 القلقققديقققكهد قق   د دط،قققك دالاققالد، ققق امدسققلبكلمفد أ،قققد ققق دالابكيققعدللاقققالداللققي ندابلقلققققد دال قق   د

كيقققألداا رقققل ددقققا،دالإلناسقققوفد  ققق دالابكيقققعدأصاقققلمدال يبققق دعققق دا، يقققل،دالقلققققدسققق اءد  ققق   د    ققق دأ د
ود دأ رقققل دالغاقققثد اننبقققلتد د رققسد قققلد ال ققق  ند الب اققق ققيف  ألد بيقققلمدللم قققل داي تلقققودإلققك  فد  يف قققلد

 دأدققق  فدل ققق دإ اد لققق دالقلققققدإفدنللقققودصلقققي ددك قققلدالاقققالدابلياققق د ققق د قققغ تدالإلناسقققود اال   قققلا
 صقلق د ق داليمق دك لعلكقود ت قلءدفد  قإلدأ دكيقألدالاقالدرقإلدص لقل  ددلمد ، لئا لفدييفلدص،بحدالقلقد ي ر

ديتد قق   دعلققلدط،ققكل   دمناسقق   دك ققبثدعققإل درققإلنل دعلققلدال غلققثدعلققلد  ارققتدالقلقققد اال ققا ااب دالقق
د(1-2:د1002الإلناسع.د)أ  فدأمحإلدعبإلدالقلمند إمسلعك دإك ايك دكإلنفد

أ دد(Lillian M. Fawcett and Alison F. Garton 2005, p. 24)  قكت ددلكلكقل د إلك ق  د
لققي اب د د يلقق ديقق دأنققإلدااسققبللداال ققود الققيتد قق م دإفددMath anxietyالقلقققد قق دال ت ققكل د

د(Jonathan Tuminaro, 2004, p. 2) يقكادص  ققد ق د قلد  لق دإلكققداتق اا د  كيفقلن ددال كق تءف
نكقققجد اتقققإلدأ دالاقققالد   دلقققي اب د يلققق دال كققق تءدصيقققل،  د ققق در،ققق ند دانيقققل دابليملكقققل دا  قققلككود

ا  قققققلككودعيفقققققإلدنققققق ديقققققكهد ابكققققققديقققققكهداليملكقققققل ددتك كقققققودد دايلققققق ا د  قققققيتد دإمناكالاز قققققود ققققق
دايل ا .

إفدأ دطللبل دال،قتداا ،دالققل،  دصق اات  دلقي اب د د(د3:د1021إلد  ل دأمحإلدال كإلدن نيد) ر
ال كققق تءدحنققق دمناسققود يلقق دال كقق تءد ال ت قققكل دكلقق  د ا قققحديققكهدال،قققي اب دا،ي  ققسدعلقققلدا ليققلل د

د يف  دابلق  دااميب. ال ت كل دمملدصرت ثدعلكقدال  ل دال ق ا د
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 مشكلة البحث:
الب قققجد قققإل ندنققق ،دالقلققققدالقققك دص،قققكثدالاقققالد ققق دمناسقققودايققق امداليلمكقققود دللقققود قققلم دإ د لققق لود

ال كق تءد ال ت ققكل دأ يفققلءدمناسقق   د داي نلققودالقل، صققوداليل ققود دللققود دال،ققتدالقللققجدالقققل،  داليققل .دممققلد
إل دعقإل د ققأم دإفدي  لدالاالد  داار ل داليلمكود ال  قلر  دابلق ق دااميبد يقكادسق فدصق م دإفد

 ال  يف لق اتعدالقك دصلق إلهداليقلهدتلقق.دلقكادتقل د ق دالاق  ن دأ دل دال قبل داليلمقعدكالبامد ختل  لد دس
سقل تعدلل غلقثدعلقلدال،قي اب دالققيتد،قإلن دأسقبللدرلققدالاقالد ق دايق امداليلمكقود   قق دكق ا  د يق  د
ل غلقثدعلقلدالقلققدالقك دلقإلص  د اليمق د  ااتقدالاالدأ يفلءدمناس   ديقلم دال كق تءد ال ت قكل د ابل قلندا

دعللدد اق.
د  م د ل لودالإلناسودا للكود :   دمثد

د*دإعإلامد قكل دلقلقدال ك تءد ال ت كل دلإل دطالداي نلودالقل، صو
 أهمية الدراسة:

ود  اقحدأيكققودالإلناسققودا للكقود دتقق د قق داظققل،بكنيداليفيق  د ال ابكقققعفددمقق داليفلنكقوداليفي صققودسققيسدالإلناسقق
 ق داييل  قل دإعإلامدإطلند،ي  فدمتداالس  لمدد يفقد دكيفلءدك ا  د ي  دسل تعدص ام دعقإلمامدا للكودإفد

ايققكات دد   اتكقققدالاققالدأ يفققلءد انن ققلما د ااسققللكثد االسققرتا كاكل دايي دكققودالققيتد  ققلعإلدعلققلد ققإلنصثد
دص  .اال   لا دلل غلثدعللدرلقداليل  دالابكيكود ال ت كودلإل أ يفلءد

  قق داليفلنكققودال ابكقكققودرققإلد  كققإلدالإلناسققودا للكققودالاققالد دسكقق داي انقق دالإلناسققكودعيفققإلدمناسقق   دلليلقق  د
 دال غلقثدعلققلدالابكيكقود ال ت قكود دال يق فدعلققلدكيقألدااسقللكثد االسقرتا كاكل دايي دكققودالقيتد  قلي د

القققود دعلقلدد قألدالقلققدلقإلص  د زتمددايل ا دالإلناسكود االس  إلا داا ق دللقإلندداليقلكقوفدتمقلد يمق
دابليف س.

 هدف الدراسة:
ال ك تءد ال ت كل دمي  د  ددالقدطإلصإلد  ق   داليقلي ددرلقد   إلمد ل لودالإلناسود دإعإلامد قكل د

دق)رلقدال ك تءد ال ت قكل (دلقإل دام مق داالقلعدلليكيفقودككقجدمي ق داسق  إلا قداشق ا دال لق ك دلقلق
دكل دلإل دطالداي نلودالقل، صوال ك تءد ال ت 

د ققألدرلقققداليلقق  ددلعلكققودكقق ا  د يقق  دسققل تعد دتمققلدلققإلفدالإلناسققودا للكققودإفدال يقق فدعلققلد ققإل د
 إلا دكيققققألدالابكيكققققود ال ت ققققكودلققققإل دعكيفققققود قققق دطققققالداي نلققققودالقل، صققققوداليل ققققود  لقققق د قققق ددققققا،داسقققق 

دقداليل  دالابكيكود ال ت كو.دكوداليتد يم دعللدد ألدرل دااسللكثد االسرتا كاكل دايي
دإعإلامد قكل دلقلقدال ك تءد ال ت كل دلإل دطالداي نلودالقل، صو.د-
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 مصطلحات الدراسة:
 تعريف قلق الفيزايء:

اليلق  د،ي مادلقلودالإلناسل دالي ككودالقيتد يفل لقسديقكادامقل،دعلقلدرقإلندعلق دالبلنققوددققإلدع دقسدالبلنققودرلققد
دالابكيكودأب،ق:
ابلاققكقد الاققا د انن ققل دابل لقق د   قق ندكيققألدااعقق ا داي  ققكود)اظ ققمكود اليف  ققكو(فدديقق دلاللققي ن

د اال   ل ددك ل. ا ا الدكيألداليملكل داليقلكود)تلل كت فد انمناكفد اال، بله(دعيفإلدمناسودال ك تءد
 قلق الكيمياء:

ئكقود قلديق دإالدنللقودرلققدنق دايلق لودال كمكل(د103:د1002صي فدعبإلداليلك دحممإلدعبإلداليلك د ق فد)
ا، يللكققود ا دطبكيققود  ر ققود يقق دالاللققثدصلققي دابل قق   د انن ققل دابفقق فد الاققكقد قق دال لقق د دنقق د

 قق داي ارققتدالققيتد  الققثد يفقققدمملنسققودايلقق لودال كمكلئكققود مملنسققود  لنالققلداي يلقققوفد اققل ،د ي ققلدال  قق لد
د  لنا دن دايل لودال كمكلئكو.

 مفهوم قلق الرياضيات:
(دأب،ققق:ديقق دا، يققل،د    ققثد، كاققود  قق اند قق  ندال قق مد ققطا د  يققود666:د2998صي دقققدد  ققعدالقق ت د)

دك بثددللقد دن دايل ا دال ت كود اي لئ دا  لككو.
االسققق ق اندلقققإل دد(دأب،ققققدنللقققود ققق دال ققق   د اال، عقققل د عقققإل 9:د2993 صي دققققدعمقققلمداكقققسفدسقققل،دنل قققإلد)

د يفقداس  إلا داييل  ل دال ت كود د  اات وديكاداي رت.دالاللثدعيفإل لدمي د  ارتد الث
(دأب،ق:دنللود  دال ق   د اال قا الد ،قكثدايق يل دعيفقإلد ي  ققدي ارقتد18:د2994 صي دقدالي لدزي ا د)

دأ داال   ل ددك لدأ داس  إلا  لد دكيألداي ارت.دس  لا   بطدابل ت كل د ق دمند
ق:د قققي ندال ققق مد إن لسققققدابلقلققققد قققلهد  رقققتدأ دعقققإلدد(دأب،ققق260:د2989 صي دققققد ققق   دسقققكإلدأمحقققإلد)

د  ارتد  ام دعملكل دن لككودأ دنت كودأ دحمل لودال   لد  ديكهداي ارت.
فدأب،ققدل قي ندال قق مد(Richard Son & suinn, 1972, p. 551)صي دققدنص لقلنمدسق  د سق ص د

ا كقلددالك  كقودت قكوداقلدعارقودأب ق ندنق د  قلئ دندالك دصيرت قدعيفإلد يل لقد  داانرقل فدأ دابل    د اظ عد
دأ دااتلمميكول.

أب،ق:دلاللقي ندأبعق ا دات قمل،كودد(Fennema & Sherman, 1976, p. 4)  ي دقددكيفكملد    ل د
دعيفإلداال  غل،د لدلقدعارودابل ت كل ل.

 داي ارقتدد(دأب،ق:دي داللي ندك يبود     د دق فدص،قللدكققدال ق م9فد1002 صي دقدسيكإلداتلك داييف  د)
داليتدص يل  دهبلد  دال ت كل دس اءدتل د ل د د دا كلددالك  كودأ دايإلنسكو.
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دطالداي نلودالقل، صو:
 ق دنكقلددال ق مدكقنيدطالديكهداي نلود ددرتدداي ايقود يقعد  نلقود ق د  انق داليفمق د قق د داليققإلدالققلثد

 اليقلقعد اال، يقلند االات مقلعع.د)عبقإلديفاق داظ قمعدالا  لود ال  إلد تلمود  ايققود ييفليقلدال قإلن دحنق دال
د(182:د2999ال  ليفدللك فد

 مصادر إعداد املقياس:
د(.1021) قكل درلقداالد بلند دال كمكلء:د يم دإننك دال  ادد-2
د(.2999رلقدالإلناسود  قكل درلقداال   ل :دإعإلامدحممإلدنل إلدزي ا .د) قكل دد-1
د(.2986  سود،بك دعكإلدال يلند)دSpielbergerسبكلطات دإلامدرلئموداال لهدحن داد بلن:دإعد-3
د(.2990حممإلدد   د)اس بكل دالقلقدال ت ع:دم/دسل،دد-6
 Richardson):د القك درققل دك ،قمكمقدنص للنمسق  د سقق ص د(MARS) قكقل درلققدال ت ققكل دد-6

& Suinn, 1972).د
د(.2989 قكل دالقلقدال ت ع:د    دسكإلدأمحإلد)د-4
د(.1002حممإلدعبإلداليلك د  فد)رلقدن دايل لودال كمكلئكو:دعبإلداليلك د قكل دد-2

د قيفنيد قكل درلقدال ك تءد ال ت كل :
أعقققإلدايقكقققل دكغققق  د ققق د دأماددسقققك   رتصود  ققق مإلدد ققق دالبكوقققودالي ككقققودك،ققق ودعل قققود البكوقققوداي،ققق صودك،ققق ود

د يفلسثدطالداي نلودالقل، صو.دللوفدككجد
داييف  داي   إل :

د  إل سدالبلنقوداييف  دال ا صيبد دالإلناسو.اس
 إجراءات الدراسة:

 عينة الدراسة:
طللبققود قق دطللبققل د)الق قق داليلمققع(دال،ققتدالقققلثدالقققل،  دد96االسقق ااعكود قق د   ،ققسدعكيفققودالإلناسققود

د–د1021القل، صققققودكيفققققل .دممقققق دصإلنسقققق  دال كقققق تءد ال ت ققققكل دلليققققل دالإلناسققققعد) إلنسققققودال ققققكإلدددإل ققققود
د(.1023

طللبقود ق دالقكص دن،قل ادعلقلدمناتقل دد10نكجدطبقدعلك  د قكل درلقدال ك تءد ال ت قكل د متداد كقلند
 ق ققكم  دإفدومقق ع نيفد  صبكققود)  د    يققود دايقكققل دل   قق  د ققيف  داليكيفققودااسلسققكودللإلناسققوفد رققإلدمتد

دطللبل (.د20طللبل (فد  لكاود)  دد20
د يلص داد كلنداليكيفو:
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 دطققققالدال،ققققتدالقققققلثدالقققققل،  د)الق قققق داليلمققققع(دممقققق دصإلنسقققق  د دال ،قققق دالإلناسققققعدأ دص  ،قققق اد ققققد-2
د)ال ك تءد ال ت كل (.

تمققلدأ ب قققسد ييققق دددأ دص  ،قق اد ققق دانا د)ا دالقلقققدلقققإل دانا دأعلققلد ققق دالقلققققدلققإل دالقققكت ن(.د-1
دالإلناسل .

دعل مل.د22د-24أ د رتا يفدأعملني دال  يفكود لدكنيدد-3
د ادعللدمناتل د    يودعللد قكل درلقدال ك تءد ال ت كل .لرلقد     دأب دا،دأ دص   دلإلص  د-6
دال شبود دال  ل د  درلقداليل  دالابكيكود ال ت كو.أ دص   دلإلص  دد-6

 (4جدول )
 خصائص أفراد العينة

 اجملموعة م
 التعرض
 للربانمج

 الفئة الصفية الفئة العمرية عددها
 املستوى

 االجتماعي
 ياالقتصاد

 مستوى
 القلق

د ي  سدال ا صبكود2
دللطا  

دعل د22د-24د20
دال،ت
دالقلث

دالقل،  داليل 
د     د   سط

دالالكاود1
هد  ي  د
د20دللطا  

د22د-24
دعل 

دال،تدالقلث
د     د   سطدالقل،  داليل 

مق دالقق  اد اي قق   د رقإلدتققسدامل، قودكققنيدأدق امدامم عققودال ا صبكقود أدقق امدامم عقودالاققلكاود ق دنكققجدالي
داالات ملععداالر ،لم دلألس دد اظيفسد      درلقدال ك تءد ال ت كل 

داظيفس:
ص اتإلد ل،سدكنيدأد امدامم عودال ا صبكود أد امدامم عودالالكاود داظيفسدنكجدإ دأد امدامم ع نيد ق د

أتقققق درلقمقققلد ققق دالقققكت نفدإفدأ دكيقققألدالإلناسقققل دال قققلكقودأتقققإل دعلقققلدأ دانا ددا فد ص اتققق د لققق ان
مناسققود– (د2993مناسققودعققإلا ددقق يفد )دقق   د)– (د2984  قق ديققكهدالإلناسققل دمناسققودزتقق تدااققلكطد)

مناسقققود) دلكب  سققق عد نا،قققإل،د قققكم  د– (د2998مناسقققودأ ديكققق   د)– (د2996ال قققكإلدال قققملم ثد)
  لنسقققققققلددمناسقققققققودك زصيفقققققققلدابنكققققققق اد صإلا، ققققققق عد  صيفقققققققإلا– (د1000 (فدمناسقققققققودن كققققققق  دإصقققققققإل د)2992)
د (.1002) (فدمناسودإصإل د )د   د1009)
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 العمر الزمني:
ص اتققإلد ققل،سدكققنيدأدقق امدامم عققودال ا صبكققود أدقق امدامم عققودالاققلكاود داليمقق دالقق  ادنكققجد ققرتا يفدأعمققلند

دعل مل.د22د–د24أد امدامم ع نيد لدكنيد
 املستوى االجتماعي االقتصادي:

 ا صبكققود أدقق امدامم عققودالاققلكاود داي قق   داالات مققلععداالر ،ققلم دص اتققإلد ققل،سدكققنيدأدقق امدامم عققودال
دلألس دفدنكجدصيف معدأد امدامم ع نيدإفداي    داي  سطد  داي    داالات ملععداالر ،لم دلألس د.

درلقداليل  دالابكيكود ال ت كود)ال ك تءد ال ت كل (:
امم عققودالاققلكاود د  قق   درلقققدال كقق تءد ال ت ققكل ددص اتققإلد ققل،سدكققنيدأدقق امدامم عققودال ا صبكققود أدقق ام

 اي ققق  إل د دنكقققجدصيف مقققعدأدققق امداممققق ع نيدإفد  ققق   د    ققق دعلقققلد قكقققل درلققققدال كققق تءد ال ت قققكل د
دالإلناسو.

 (5جدول )
 جتانس اجملموعتني على مقياس قلق الفيزايء والرايضيات صورة الفيزايء

داليإلمدامم عل دأكيلمدايقكل 
د سط  

دال  ث
دوم ع
دال  ث

 uركمود
د     
دالإلاللو

درلقدط،ك 
د  صبكو
د لكاو

د20
د20

د04,8
د96,8

د00,46
د328,0-د00,21

ش دمالود
دإن،لئكل

د  صبكودرلقداد بلن
د لكاو

د20
د20

د88,2
د23,9

د00,43
د00,23

ش دمالودد648,2-
دإن،لئكل

درلقدأس  
د  صبكو
د لكاو

د20
د20

د96,8
د06,21

د6,89
د6,210

د-126,2
ش دمالود
دإن،لئكل

دالإلناتودال لكو
د  صبكو
د لكاو

د20
د20

د2,9
د3,22

د92
د223

د-420,0
ش دمالود
دإن،لئكل

د يلكقدعللداظإل ،:
أ دركمود دركمودشق دمالقودإن،قلئكلمدممقلدصقإل،دعلقلد قل،سدد–ص احد دسك دأكيلمدايقكل د الإلناتودال لكود

دامم ع نيد  دنكجد     درلقدال ك تءداي    .
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 (3ول )جد
 جتانس اجملموعتني على مقياس قلق الفيزايء والرايضيات صورة الرايضيات

د   سطداليإلمدامم عل دأكيلمدايقكل 
دال  ث

دوم ع
دال  ث

د      uركمود
دالإلاللو

درلقدط،ك 
د  صبكو
د لكاو

د20
د20

د96,22
د06,9

د60,229
د60,90

د812,0-
ش دمالود
دإن،لئكل

درلقداد بلن
د  صبكو
د لكاو

د20
د20

د06,22
د96,9

د6,220
د-616,0د06,99

ش دمالود
دإن،لئكل

د  صبكودرلقدأس  
د لكاو

د20
د20

د40,9
د60,22

د00,94
د00,226

ش دمالودد-201,0
دإن،لئكل

د  صبكودالإلناتودال لكو
د لكاو

د20
د20

د2,20
د3,20

د202
د203

ش دمالودد-260,0
دإن،لئكل

د يلكقدعللداظإل ،:
إن،قلئكلمدممقلدصقإل،دعلقلد قل،سدأ دركمقود دركمقودشق دمالقود–اتقودال لكقودص احد دسك دأكيلمدايقكل د الإلند

دامم ع نيد  دنكجد     درلقدال ت كل .
د قكل درلقدال ك تءد ال ت كل :د-2

رل ققسدالبلنققققود عققإلامد قكقققل درلققققدال كقق تءد ال ت قققكل دلاققالداي نلقققودالقل، صقققوداليل ققوفد  لققق د د ققق ءد
داسل دال لكقوفد عللدااط داليفي صوداي  باود  غ ا دالإلناسودا للكو.اطاع لدعللدط  دالقكل دابلإلند

 هدف املقياس: -أوال
 رققإلدد دطقالداي نلقودالقل، صقوداليل قوفص قإلفدايقكقل دإفدركقل دتق د قق درلققدال كق تءد رلققدال ت قكل دلققإل

،يققق امدلاقققكقد رقققسدداتيلقققسدالبلنققققودايقكلسقققنيد)رلققققدال كققق تءد رلققققدال ت قققكل (د د قكقققل د انقققإلدللمقققلم ني
 دطققالدإلت ققكل (دلقق)رلقققدال كقق تءد رلقققدال دود ل قق  لودايقلن،ققودكققنيدالقلقققنيدطققالداي نلققودالقل، صققوداليل قق

داي نلودالقل، صوداليل و.
 طبيعة املقياس وتصميمه: -اثنيا  

بققلند رلققداالد –أكيقلمديققعد)رلققدال  ،قك دد3دقق دد  زعقودعلقلدد13  ق  دايقكقل د دلق ن قدايبإلئكقود قق د
قلقدااس  (د كيإلدإات اءدال  لك داليليعد أدكد)ناءداحمل منيد افطاءد دتق د ق د قلمددال كق تءد  قلمددال د–

دال ت كل .
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دققق دد)عبققلند(دل قق د قق درلقققدد10عبققلنا فددبلققبحدعققإلمدعبققلنا دايقكققل د دلقق ن قداليف لئكققودد3متدنققكفد
دال ك تءد  قل لدلقلقدال ت كل .

 اثلثا  تصحيح املقياس:
د    ت دلقلقدال ك تءد  قل لدلقلقدال ت كل د يع:د6إلن دت دعبلندد  دعبلنا دايقكل دطسديف 

د6 ياعدالإلناتودددأ ادقدكلإلد
د6 ياعدالإلناتوددددأ ادق
د3 ياعدالإلناتودددد رتمم

د1 ياعدالإلناتوددددالدأ ادق
د2 ياعدالإلناتودددالدأ ادقد القلمد

(ددلهنلدعبقلندد يلت قوفد ابل قلند قرتا يفدمناتقل د1اداليبلندد)سك دعبلنا دايقكل د ا دا لهد انإلددكملدعإل
د(دتلل لن:200د–د10ايقكل د لدكنيد)

درلقد يف  ألددد(69د–د10)
درلقد   سطددد(29د–د60)
درلقدعلنددد(200د–د80)

د(ددك   د ، ك  لدتلآل :1أ لداليبلندد)
د6 ياعدالإلناتوددددالدأ ادقد القلمد

د6 ياعدالإلناتودددددالدأ ادق
د3 ياعدالإلناتودددددمم رتد

د1 ياعدالإلناتودددددأ ادقد
د2 ياعدالإلناتوددددأ ادقدكلإلد

 صدق وثبات املقياس -رابعا  
دال  ققد  دلإل د  بل د قكل درلقدال ت كل 

 صدق املقياس: -أ
دلل  قكقد  دلإل دايقكل دمتداس  إلا دلإل دط صقودايقلن،ودالا دكو.

 صدق املقارنة الطرفية:
يتد  قققق  إل دلبكققققل دلققققإل دايقكققققل فد  ققققق  دعلققققلدن ققققللدماللققققودال قققق   دكققققنيدد يققققعد قققق دأيقققق دالاقققق  دالقققق

   سققال دمناتقققل داادققق امد   دالقققإلناتل داي   يقققودعلقققلد قكقققل درلققققدال ت قققكل فد    سقققال دمناتقققل د
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ااد امد   دالإلناتل داييف  اودعللد، سدايقكل فد عيفإل لد ،بحدل ل دال ق   دماللقودإن،قلئكود ا ق ود
قكقققل فد رل قققسدالبلنققققودك قققللدال ققق   دل ققق دكيقققإلدمثدرل قققسدك قققللدال ققق   دد قققكادصلققق دإفدلقققإل داي

دملدصلع.تللمقكل دت  دد
دالبيإلداا ،:درلقدال  ،ك :

 (1جدول )
اتقققإل ،د دلبكقققل دماللقققودال ققق   دكقققنيد   سقققال دمناتقققل داادققق امد   دالقققإلناتل داييف  اقققود    سقققال د

د(10كل درلقدال ت كل د)  دمناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلداا ،د  د ق
د     دالإلاللود دفدعد دأد امداليكيفو

د02,0د**26162د61026د6106829د1212د   دالإلناتل داييف  او
د3126833د63166د   دالإلناتل داي   يو

   للسدالبلنقودإفد ات مدد   دمالودإن،لئكلدكنيد   سقال دمناتقل داادق امد   دالقإلناتل داييف  اقود
دل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلداا ،د  د قكل درلقدال ت كل .    سال دمنات

د
 (4شكل )

يوضح الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة ومتوسطات درجات األفراد 
 ذوي الدرجات املرتفعة على البعد األول من مقياس قلق الرايضيات
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 البعد الثاين: قلق االختبار:

 (2) جدول
جدول ت لبيان داللة الفروق بني متوسطات درجات األفراد ذوي الدرجات املنخفضة ومتوسطات 

 درجات األفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد الثاين من مقياس قلق الرايضيات
د(10) د د

      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو
 1142194 28116    دالإلناتل داييف  او

61328 24191** 0002 
 2163216 32186    دالإلناتل داي   يو

   لققققققققلسدالبلنقققققققققودإفد اتقققققققق مددقققققققق   دمالققققققققودإن،ققققققققلئكلدكققققققققنيد   سققققققققال دمناتققققققققل داادقققققققق امد   د
الققققققإلناتل داييف  اققققققود    سققققققال دمناتققققققل داادقققققق امد   دالققققققإلناتل داي   يققققققودعلققققققلدالبيققققققإلدالقققققققلثد قققققق د

د قكل درلقدال ت كل .

د
 (5شكل )

   دالإلناتل داييف  اود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل دص  حد   سال دمناتل دااد امد
داي   يودعللدالبيإلدالقلثد  د قكل درلقدال ت كل 

 البعد الثالث: القلق األسري:
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 (6جدول )
اتإل ،د دلبكل دماللودال    دكنيد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال د

د يودعللدالبيإلدالقللجد  د قكل درلقدال ت كل مناتل دااد امد   دالإلناتل داي  
د(10) د د

      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو
 2109906 6166    دالإلناتل داييف  او

91336 291266** 0002 
 2122196 21116    دالإلناتل داي   يو

   لققققققققلسدالبلنقققققققققودإفد اتقققققققق مددقققققققق   دمالققققققققودإن،ققققققققلئكلدكققققققققنيد   سققققققققال دمناتققققققققل داادقققققققق امد   د
لقققققإلناتل داييف  اققققققود    سققققققال دمناتققققققل داادقققققق امد   دالققققققإلناتل داي   يققققققودعلققققققلدالبيققققققإلدالقللققققققجد قققققق دا

د قكل درلقدال ت كل .

د
 (3شكل )

ص  حد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل د
داي   يودعللدالبيإلدالقللجد  د قكل درلقدال ت كل 

للققققإلناتل دال لكققققودلألدقققق امد   دالققققإلناتل داييف  اققققودعلققققلد قكققققل درلقققققدال ت ققققكل دإ ققققلمدال قققق   د
د مناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللد، سدايقكل .



 لدى طالب املرحلة الثانوية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قلق الفيزايء والرايضيات
 

 496 5142، يناير 14اإلرشاد النفسي، العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز

 (7جدول )
اتإل ،د دلبكل دماللودال    دكنيد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال د

د درلقدال ت كل مناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللد قكل
د(10) د د

      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو
 6143218 6612    دالإلناتل داييف  او

31232 221988** 0002 
 3199848 8109    دالإلناتل داي   يو

   لققققققققلسدالبلنقققققققققودإفد اتقققققققق مددقققققققق   دمالققققققققودإن،ققققققققلئكلدكققققققققنيد   سققققققققال دمناتققققققققل داادقققققققق امد   د
 داادقققققققق امد   دالققققققققإلناتل داي   يققققققققودعلققققققققلد قكققققققققل درلقققققققققدالققققققققإلناتل داييف  اققققققققود    سققققققققال دمناتققققققققل

دال ت كل .

د
 (1شكل )

ص  حدال    دللإلناتل دال لكودلألد امد   دالإلناتل داييف  اودعللد قكل درلقدال ت كل د مناتل د
دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللد، سدايقكل 

كيققإلدعلققلدنقققإلدد  دومقق عدمناتققل داادققق امدد  قق ددققا،دال قق   دالقققيتد  لققلسدإلك ققلدالبلنققققود دتقق 
دللمقكل دت  دص احد  د ل دلإل دايقكل .

 ثبات املقياس: -ب
دت  ،بلخفد ط صقودال ا ئوداليف، كو.دد–  للد بل دايقكل دمتداس  إلا دط صقودأل لد



 أ. سوزارن عبد العليم السيد

 496 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 :Cronbach Alpha( طريقة ألفا كرونباخ 4)
لنفد  لقققرتتدأ د ققققكسدكيفققق مداالد بقققلندمسقققود ي مقققإلد يلملقققودأل قققلدت  ،بقققلخدعلقققلد بلصيفقققل دأسقققولوداالد بققق

د انإلدددقطفد لكل درل سدالبلنقودك للد يل  دالقبل دل  دكيإلدعللدا،  ام.
 (8جدول )

د(26ت  ،بلخد) د ددد–رك د يل ا دالقبل دكا صقودأل لد
دركمودأل لددددااكيلمدددد
د00436دددرلقدط،ك دددد
د00666دددرلقداد بلندددد
د00629دددرلقدأس  دددد
د00213ددالإلناتودال لكودللمقكل دددد

د    يوفدمملد يليفلد،ققد د بل دايقكل .د–ص احد  داظإل ،دال لكقدأ دسك درك د يل ا دأل لد
 ( طريقة التجزئة النصفية:5)

د ييفلدطل ،دالبلنقودركل د يل  داالن بلتدل  دكيإلدكيإلد ق ك ددق ا قدلق مني
 (9جدول )
د(26ال ا ئوداليف، كود) د دركل د يل  داالن بلتدكا صقود

  يل  دال ا ئوداليف، كو ااكيلم
 00466 رلقدط،ك 
 00642 رلقداد بلن
 00628 رلقدأس  

 00801 الإلناتودال لكودللمقكل 

دص احد  داظإل ،دال لكقدأ دسك درك دال ا ئوداليف، كود    يودمملد يليفلد،ققد د بل دايقكل .
 لفيزايء:التحقق من صدق وثبات مقياس قلق ا

دصدق املقياس: -أ
دلل  ققد  دلإل دايقكل دمتداس  إلا دلإل دط صقودايقلن،ودالا دكو.

 صدق املقارنة الطرفية: -



 لدى طالب املرحلة الثانوية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قلق الفيزايء والرايضيات
 

 494 5142، يناير 14اإلرشاد النفسي، العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز

 يقققعد ققق دأيققق دالاققق  دالقققيتد  ققق  إل دلبكقققل دلقققإل دايقكقققل د  قققق  دعلقققلدن قققللدماللقققودال ققق   دكقققنيد
 سقال دمناتقل داادقق امد   سقال دمناتقل داادق امد   دالقإلناتل داي   يقودعلققلد قكقل درلققدال كق تءد   

ايقكققل د عيفققإل لد ،ققبحدل لقق دال قق   دماللققودإن،ققلئكود ا قق ودد ققكاد، ققسد   دالققإلناتل داييف  اققودعلققلد
صلقق دإفدلققإل دايقكققل د رل ققسدالبلنقققودك ققللدال قق   دل قق دكيققإلدمثدرل ققسدك ققللدال قق   دللمقكققل دد

دت  دتملدصلع:
 البعد األول: قلق التحصيل:

 (41جدول )
لودال    دكنيد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال داتإل ،د دلبكل دمال

د(10مناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلداا ،د  د قكل درلقدال ك تءد) د د
      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو

 3196836 1612    دالإلناتل داييف  او
2191 241121** 0002 

 1132914 6113 يو   دالإلناتل داي   

   لقققلسدالبلنققققودإفد اتققق مددققق   دمالقققودإن،قققلئكلدكقققنيد   سقققال دمناتقققل داادققق امد   دالقققإلناتل د
داييف  اود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلداا ،د  د قكل درلقدال ك تء.

د
 (2شكل )

ل دمناتل دااد امد   دالإلناتل دص  حد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سا
داي   يودعللدالبيإلداا ،د  د قكل درلقدال ك تء



 أ. سوزارن عبد العليم السيد

 492 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 البعد الثاين: قلق االختبار:
 (44جدول )

اتإل ،د دلبكل دماللودال    دكنيد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال د
د(10رلقدال ك تءد) د ددمناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلدالقلثد  د قكل 

      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو
 1122982 29186    دالإلناتل داييف  او

2194 291242** 0002 
 2139666 31196    دالإلناتل داي   يو

   لقققلسدالبلنققققودإفد اتققق مددققق   دمالقققودإن،قققلئكلدكقققنيد   سقققال دمناتقققل داادققق امد   دالقققإلناتل د
دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلدالقلثد  د قكل درلقدال ك تء.داييف  اود    سال دمناتل 

د
 (6شكل )

ص  حد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل د
داي   يودعللدالبيإلدالقلثد  د قكل درلقدال ك تء

 البعد الثالث: قلق أسري:
 (45جدول )

 دماللودال    دكنيد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال داتإل ،د دلبكل
د(10مناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلدالقللجد  د قكل درلقدال ك تءد) د د

      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو
 2124624 6126    دالإلناتل داييف  او

11366 291329** 0002 
 2162293 2112 اي   يود   دالإلناتل 



 لدى طالب املرحلة الثانوية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قلق الفيزايء والرايضيات
 

 498 5142، يناير 14اإلرشاد النفسي، العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز

   لقققلسدالبلنققققودإفد اتققق مددققق   دمالقققودإن،قققلئكلدكقققنيد   سقققال دمناتقققل داادققق امد   دالقققإلناتل د
داييف  اود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللدالبيإلدالقللجد  د قكل درلقدال ك تء.

د
 (7شكل )

ود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل دص  حد   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  ا
داي   يودعللدالبيإلدالقللجد  د قكل درلقدال ك تء

إ قلمدال قق   دللققإلناتل دال لكقودلألدقق امد   دالققإلناتل داييف  اقودعلققلد قكققل درلققدال كقق تءد مناتققل د
 ااد امد   دالإلناتل داي   يودعللد، سدايقكل .

 (43جدول )
د   سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داييف  اود    سال داتإل ،د دلبكل دماللودال    دكني

د(10مناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللد قكل درلقدال ك تءد) د د
      دالإلاللو   ف ع   أد امداليكيفو

 4140066 66116    دالإلناتل داييف  او
21619 281263** 0002 

 3129639 86    دالإلناتل داي   يو

البلنققققودإفد اتققق مددققق   دمالقققودإن،قققلئكلدكقققنيد   سقققال دمناتقققل داادققق امد   دالقققإلناتل د   لقققلسد
داييف  اود    سال دمناتل دااد امد   دالإلناتل داي   يودعللد قكل درلقدال ك تء.



 أ. سوزارن عبد العليم السيد

 499 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

د
 (8شكل )

ص  حدال    دللإلناتل دال لكودلألد امد   دالإلناتل داييف  اودعللد قكل درلقدال ك تءد مناتل د
د دالإلناتل داي   يودعللد، سدايقكل ااد امد  د

  قق ددققا،دال قق   دالقققيتد  لققلسدإلك ققلدالبلنققققود دتقق دكيققإلدعلققلدنقققإلدد  دومقق عدمناتققل داادققق امد
دللمقكل دت  دص احد  د ل دلإل دايقكل .

 ثبات املقياس: -ب
دت  ،بلخفد ط صقودال ا ئوداليف، كو.دد–  للد بل دايقكل دمتداس  إلا دط صقودأل لد

 :Cronbach Alphaة ألفا كرونباخ ( طريق4)
 ي مقققإلد يلملقققودأل قققلدت  ،بقققلخدعلقققلد بلصيفقققل دأسقققولوداالد بقققلنفد  لقققرتتدأ د ققققكسدكيفققق مداالد بقققلندمسقققود

د انإلدددقطفد لكل درل سدالبلنقودك للد يل  دالقبل دل  دكيإلدعللدا،  ام.
 (41جدول )

د(26ت  ،بلخد) د ددد–رك د يل ا دالقبل دكا صقودأل لد
 كمودأل لر ااكيلم

 00466 رلقدط،ك 
 00642 رلقداد بلن
 00663 رلقدأس  

 00806 الإلناتودال لكودللمقكل 



 لدى طالب املرحلة الثانوية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قلق الفيزايء والرايضيات
 

 200 5142، يناير 14اإلرشاد النفسي، العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز

دص احد  داظإل ،دال لكقدأ دسك درك د يل ا دأل لد    يوفدمملد يليفلد،ققد د بل دايقكل .
 ( قيم معامل االرتباط طريقة التجزئة النصفية:5)

دن بلتدل  دكيإلدكيإلد ق ك ددق ا قدلق مني ييفلدطل ،دالبلنقودركل د يل  داال
 (42جدول )

د(26ركل د يل  داالن بلتدكا صقودال ا ئوداليف، كود) د د
  يل  دال ا ئوداليف، كو ااكيلم

 00463 رلقدط،ك 
 00631 رلقداد بلن
 00660 رلقدأس  

 00823 الإلناتودال لكودللمقكل 

د، كود    يودمملد يليفلد،ققد د بل دايقكل .ص احد  داظإل ،دال لكقدأ دسك درك دال ا ئوداليف



 أ. سوزارن عبد العليم السيد

 202 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 نتائج الدراسة:
د  للسد، لئ دالإلناسودإفد لدصلع:

دابليف بوديقكل درلقدال ت كل : -2
 ايقكل دص م  دكإلناتود  دال،إل د    يودنكجدركسدكا صقودايقلن،ودالا دكو. -أ

 ليف، كو.ايقكل دص م  دكقبل د     دنكجدركسدكا صقيتدأل لدت  ،بلخد ال ا ئودا -ل
 ابليف بوديقكل درلقدال ك تء: -1
 ايقكل دص م  دكإلناتود  دال،إل د    يودنكجدركسدكا صقودايقلن،ودالا دكو. -أ

 ايقكل دص م  دكقبل د     دنكجدركسدكا صقيتدأل لدت  ،بلخد ال ا ئوداليف، كو. -ل
 نلققققوددليقكلسقققنيدكققققكل دأ  ققق ادلققققإل د  بققققل د    ققق دممققققلدصياقققعدالققققققود د ابكق مققققلدعلقققلدطققققالداي

 القل، صو.
 املراجع:

 أوال: مراجع ابللغة العربية:
(:دأ  دال إلنصثدعللد  قلنا دنق دايلق ا د د قلمددال كق تءدعلقلد1021أمحإلدال كإلدن نيد  دد) .2

ال  ،ققك دالإلناسققعد اال، بققلهداال، قققلئعد  يققإلص دا ليققل دطققالدال،ققتداا ،دالقققل،  د قق داليققلمصنيد
دفد ي إلدالإلناسل دالرتك صوفداتل يودالقلي د.سالة دكتوراهر     دلي اب دال يل دحن دايلمدفد

(:دديللكققوداسققرتا كاكودمناسققكودلل غلققثدعلققلد1002أ قق فدأمحققإلدعبققإلدالقققلمنفد إمسلعكقق دإكقق ايك دكققإلند) .1
فد  تقق دانن ققلمداليف  ققعفدتلكققودالرتككققوفدجملةةة اإلرشةةاد النفسةةيرلقققدال  ،ققك دلققإل دطققالداظل يققوفد

 .64-2د(فدصدص26اتل يودعنيدمشسفداليإلمد)
(:دالقلقققداليف  ققعدلققإل دعكيفققود قق دطلبققودايققإلان داي  سققاود إلصيفققودالقق ت فد2996ال ققكإلدال ققملم ثد) .3

 .161-299(فدصدصد32فداليإلمد)جملة الرتبية املعاصرة
(:دديللكققققوداسقققق  إلا دالقققق يل دال يققققل ثد د ققققإلنصسدال ت ققققكل د دد ققققألد2994اليقققق لدحممققققإلدزيقققق ا د) .6

فداتل يقققودكيف قققلفداملقققإلدجملةةةة كليةةةة الرتبيةةةة نلقققودانعإلامصقققوفد  ققق   درلققققدال ت قققكل دلقققإل د ا كقققكداي
 .116-281فدصدصد6ال لك فداليإلمد

(:دالقلقققدال ت ققعدلققإل دطققالدال،ققتدالقققلثدالقققل،  داليلمققعد)  قق  اهفد2990سققل،دحممققإلدد قق  د) .6
أبسقققك تفداتل يقققودأسقققك تفداملقققإلدالققققلثفداليقققإلمددجملةةةة كليةةةة الرتبيةةةةعار ققققدابل  ،قققك د داايفإلسقققو(د

 )ر  داييفلي د ط  دال إلنصس(.د420-468(فدصد4ل لم د)ا



 لدى طالب املرحلة الثانوية اخلصائص السيكومرتية ملقياس قلق الفيزايء والرايضيات
 

 201 5142، يناير 14اإلرشاد النفسي، العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز

(:دمناسققودرلقققداالد بققلند عار قققدابي ققلنا دالإلناسققكود ال  ،ققك دالإلناسققعدلققإل د2984زتقق تدااققلكطد) .4
فداظميكقوداي،ق صودللإلناسقل داليف  قكوفداملقإلدالكتاب السنوي يف علم النفسطالداي نلودالقل، صوفد
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 املقياس
 بسم هللا الرمحن الرحيم

داس 
دال ، :..................................د.....................ايإلنسو:.............

دال لنصخ:..................................دددددداس 
دالاللبو:...................................

دال يلكمل :
دع ص  دالاللبو:

يالقق لد يفقق دأ د(دعبققلنددتقق د يف ققلدميققق د  ر ققلدرققإلد لققي ص دأ د ققق  عدأبمائقققفد ا10 ققإل دأ ل قق د)
(د دإنإل دافقلا دافمقسدايبكيفقودأ قل دتق دعبقلنددل يقط دعق د ات قود،يق كدالل ،قكود ايعدعا ود)

أ ددلالقيتد ي ققسد قإل د  ادق قق دأ دنداق دلليبققلندفددقل ادتيفققسد قق ادقنيدعلقلد ققلداتقلءدهبققلدتل قلددققل دعلك قق
دكلققإلدد ققلداتقققلءددك ققلددل،ققق د اققيعداليا ققود دافل،قققوداا فد)أ ادقققدكلققإلد(د ابلي قققسدإ ادتيفققسد يلن قققني

 اينيداليا ود دافل،ودافل  ود)الدأ ادقد القل(فدأ قلدإ ادتيفقسدحملصقإلددداق داليا قود دافل،قودافل  قود
كقققنيداي ادققققود القققرتممدداققق داليا قققود دافل،قققودالقل،كقققود)أ ادقققق(فد إ ادتيفقققسدكقققنيدالقققرتممدد) قققرتمم(فد إ ادتيفقققى

دفل،ودال اكيود)الدأ ادق(. اييلن وداللإلصإلدددا داليا ود دا
ديقاددالنيعدأ،ققدالد  اتقإلدإاتلكقودلق ك ود إاتلكقوددلطوقوفد إ قلدإاتلك ق د ي قسد قلد لقي  دكققدأ،قى

 يفقق  دديلققدإ اد قلد اات  قق دابل يق دك،قق فداليفيق دعقق دد تقق د قلدط ققعدكققددققا،ديقكهداي ارقتدأ د ققلدتيفقى
دأ د عءد)د .

  د  كدأصودعبلندفد أعل دأ،قدلكسدلإلاتلكقودعلقلديقكادنل ندأ د كيبدعللداليبلنا داليل ص دسكي لدم
دانكوفد س فدالد    إل داليف لئ دإالد دأش ا دالب ج.دوايقكل دأ دأ  د دأص

د
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 مقياس قلق الفيزايء والرايضيات
دايإلنسو:دددددداالس :

د نصخدايكام:ددددد  ك وداال:
دعإلمدأد امدااس د:ددددد  ك وداا :

  اليبلنا   
أ ادقد
  رتمم أ ادق كلإلد

الد
 أ ادق

الدأ ادقد
  القل

2 
عللدال ش د  داس يإلام داظكإلدالد بلندال ك تءد ال ت قكل دأ ياق د

  داناتلكودش دالإلركقودعللدااسولو
      دك تء

      نت كل 

1 
      دك تء أس اك دأ دأن دسك دأسولودأ يبكل دال ك تءد ال ت كل 

      نت كل 

3 
أ ققي داب ققا الد د يققإل دعيفققإل لدصقققلكلادسقق ا،دالدأد مقققد د ققلمدد

 ال ك تءد ال ت كل 
      دك تء

      نت كل 

6 
      دك تء أعلثد  د غطدأس  دعلعدل عدأ ات دط ،دال رسدم  دنانو

      نت كل 

6 
رلققدأدق امدأسقق  دصيف قق دإند صقق   دعلقلدط،ققكلعدالإلناسقعد دللققود د

  دال ك تءد ال ت كل  لم
      دك تء

      نت كل 

4 
ص سققق ادأ دال مبكققق   د ال ل  صققق  دودقققك  دتققق د رقققيتدعلقققلدن قققللد

  كات  دلل ك تءد ال ت كل 
      دك تء

      نت كل 

2 
      دك تء أ ي دابليف  دعيفإل لدأكإلأد كات دد لمددال ك تءدأ دال ت كل 

      نت كل 

8 
أدقققققققلفد ققققققق د اتققققققق مدأسقققققققولودهد، قققققققإلنلدعلك قققققققلد د قققققققلم دال كققققققق تءد

  ال ت كل 
      دك تء

      نت كل 

9 
صالصقادأ دالإلناسودتل قلد رتتق دعلقلداال   قلا د دللقود د قلم د

 ال ك تءد ال ت كل 
      دك تء

      نت كل 

20 
لدعيفققإلدنلققعدأ ققي دك ققإلاد درقق ا،نيدال كقق تءد ال ت ققكل د، كاققودل ق لقق

 للم لئ د أ ي دأ يفلئ لدابلاكقد الغاث
      دك تء

      نت كل 
      دك تء أليثد لم نيدابليف بودنديلدال ك تءد ال ت كل  22
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      نت كل 

21 
      دك تء أ ي دابف فد الا بلالددعيفإل لدو د رسداي ااتيوداليف لئكو

      نت كل 

23 
      دك تء ليبدصإل دك  عودأ يفلءدأمائعدال   ل دال ك تءد ال ت كل أ ي دأ در

      نت كل 

26 
     د دمناتيتد د لم دال ك تءد ال ت كل دصق   دعلقلدأمائقعد د

 االد بلنا دأ يفلءداي ااتيو
      دك تء

      نت كل 

26 
لدص ققبثدإنقإل دتلكققل دالقمقودممقدمدق نصاقلصقادإلق اندأسق  دعلققلد

ايكات دد أ يفلءدأمائعدلا   قلا د دللقود د قلم دا يفلءدعثءدعللد
 ال ك تءد ال ت كل .

      دك تء

      نت كل 

24 
أ يفقققلءدنلقققعدي قققلئ دال كققق تءد ال ت قققكل دات قققثدككقققإلد أرققق  دأ قققلد د

 صإل دااد  
      دك تء

      نت كل 

22 
 قققق دد%60 داهنمققققلدميقققققا دأرلقققققد قققق دا   ققققل دال كقققق تءد ال ت ققققكل

 امم عد ق صبل
      دك تء

      نت كل 

28 
أ يفققلءدأمائققعدال   ققل دال كقق تءد ال ت ققكل دأتقق  دع،ققبكلدلإلناتققودأ،ققاد

 أ، لدنقلئقدتيفسدأع د ل
      دك تء

      نت كل 

29 
      دك تء أ ي دك قإلدالل كودحن داات دتل لدرب دا   ل دال ك تءد ال ت كل 

      نت كل 

10 
      دك تء أ ي دك،إلاعدرب د كات ددال ك تءد ال ت كل 

      نت كل 

د
د
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