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                 6 1 .............................................................                    وفّوً الرتبية احلرنية
                     3 2 ............................................................                    أِداف الرتبية احلرنية
           6 2 ............................................................                  مسات الرتبية احلرنية

                  7 2 ...................................       احلرنية                                   األشض العمىية اليت تكوً عميّا الرتبية 

 الفصل الثاىي 

 املهارات احلركية
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