
 

 

 

 

 

 اإليقاعيالجمبـاز 
Rhythmic gymnastics 

  



                               وزارة الرتبيت  
 بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية 

 (حكم التنسيق )  معيار خصىماثاستمارة 
   الذرجت النهائيتمن 

 
: ................... األداة المستخدمة     .................. : اسم الالعبة   : .................   نطقةاسم الم      

 اىخصٌاىخطأ ً     

 0.5 (ىنو ٍشج ) خشٗج اىالػثح ػِ دذٗد اىَيؼة ٍغ ىَس األسض  1

 0.5 إّٖاء اىالػثح اىجَيح خاسج دذٗد اىَيؼة 2

 0.5 (خصٍ٘اخ أخشٙ ٝرشذة ػيٖٞا )                     خشٗج األداج  3

 0.5 إسرخذاً أٛ أداج غٞش ٍطاتقح  4  

 0.5 (ىنو ٍشج )               إسرخذاً أداج تذٝيح أمثش ٍِ اىؼذد اىَسَ٘ح تٔ  5

 0.5 إرا اسرخذٍد اىالػثح أداج تذٝيح فٜ داىح خشٗج األداج األساسٞح 6

 1إرا اسرخذٍد اىالػثح أداج تذٝيح فٜ داىح ػذً خشٗج األداج األساسٞح   7

 0.5ششٝظ اىَ٘سٞقٜ سداءج  8

 0.2 ػذً إّٖاء اىجَيح ٍغ اىَ٘سٞقٚ 9

 0.2 (ىنو ٍشج )                         قطغ غٞش إسادٛ فٜ اىَ٘سٞقٜ 10

 0.5ػذً ٍطاتقح اىَ٘سٞقٜ ىيق٘اػذ  11

 0.5 (ىنو ٍشج )                       س٘ء سي٘ك اىالػثح اثْاء االداء  12

 0.5ٍطاتقح ىيق٘اػذ اىشسَٞح ٍالتس اىالػثح غٞش  13

 0.2 (إشاساخ  –شفٖٞح ) ٍساػذج اىَذستح  14

 0.5 .ذذذز اىالػثٔ اٗ اىَذستٔ ٍغ اىَذنَاخ أثْاء األداء 15

 0.5 ذذذز اىَذستح ٍغ ػاصف اىَ٘سٞقٜ اٗ ٍشغيٖا أثْاء األداء 16

ٍذج اىجَيح غٞش ٍطاتقح ىيق٘اػذ تاىضٝادج أٗ اىْقصاُ ػِ اىضٍِ  17

 ( 0.5:  0.1) اىَؼرَذ ٍِ 

0.5 

                

 : ىالػثح ٍجَ٘ع اىخصٍ٘اخ اىرٜ ذخصٌ ٍِ اىذسجح اىْٖائٞح *                

            

   .... )     (                             ......... :اسٌ اىذنٌ            
  



               وزارة الرتبيت   
 بنات/ العام للتربية البدنية التوجيه الفني   

(   1B) استمارة حتكيم مجباز إيقاعي احلكم 
 
 

 ( درجاث 10) 
: ................... األداة المستخدمة        : .................. اسم الالعبة    : .................   نطقةاسم الم      

اىخصٌ   أخطاء اىْ٘ادٜ اىفْٞح ىألداجً     

 0.5 (ٍِ دنٌ اىرْسٞقٝرشذة ػيٖٞا خصٍ٘اخ أخشٙ ).                 مسش األداج أثْاء األداء 1

 0.5 فقذاُ األداج 2

 0.5   أمثش  -خط٘ذِٞ  -دُٗ خشٗجٖا ٍِ اىَسادح األسضٞح ٗسشػح اسرؼادذٖا تؼذ خط٘ج األداج  فقذاُ 3

   ٗخشٗجٖا ٍِ اىَسادح األسضٞح ٗسشػح اسرؼادذٖا تؼذ خط٘ج أٗخط٘ذِٞ أٗ أمثشاألداج  فقذاُ 4  
 (ٍِ دنٌ اىرْسٞقٝرشذة ػيٖٞا خصٍ٘اخ أخشٙ )                                                                            

1 

 0.5 .فقذاُ األداج فٜ ّٖاٝح اىرَشِٝ ٗػذً اإلذصاه ٍغ األداج 5

 0.5 .اذصاه غٞش ٍرؼَذ ٍغ اىجسٌ أثْاء األداء ٍغ ذؼذٝو فٜ اىَساس 6

 1 .ػْذ سق٘ط األداج ٍِ اىالػثح أثْاء األداء ٗذٌ أخزٕا ت٘اسطح شخص آخش 7

 0.5                                             .            اإلسرالً غٞش اىصذٞخ ىألداج  8

 0.5                                                     .صذٞذح  غٞش ٍسل األداج تطشٝقح  9

 0.5 .                            االٕرضاصاخ ٗاىذٗساُ اىغٞش ٍْرظٌ   10

 0.5 .                        اىذدشجح اىغٞش ماٍيح  أٗ اىغٞش ٍرؼَذج  11

 0.5                              .أثْاء اىرْطٞظ االفرقاس إىٚ اىذقح فٜ االذجآ  12

 0.5  .                                                  اىضشب ٍغ إصذاس ص٘خ  13

 0.2               .                           ذغٞٞش اىشنو اىَنُ٘ ىيذثو أثْاء اىشٍٞاخ  14

 0.5 .           اىذجالخ  داخو اىذثو  –اىخط٘  –إّذْاء اىجسٌ  أثْاء اى٘ثثاخ  15

 0.5 ػقذج تْٖاٝح اىششٝظ ٍٗا ٝرشذة ػيٖٞا  أٗ جزب اىششٝظ تق٘ج                      16

 0.5 .ٍغ قطغ فٜ إسرَشاسٝح اىرَشِٝ .. جضء ٍْٔ اىيف غٞش اىَرؼَذ د٘ه اىجسٌ أٗ  17

 0.3 .                                                                 ذثاػذ اىزساػِٞ أثْاء اىط٘ادِٞ  18

 0.5 .                                                           ػذً اىرْاسق تِٞ اىخثظ ٗاىَ٘سٞقٚ  19

 إجَاىٜ اىخصٌ
 

                 

 :اىذسجــــــح )     (                              ............:....اسٌ اىذنٌ            

  

     



 التربيةوزارة 
 بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية 

 20                                   (  1B) م ااحلكرئيست استمارة حتكيم مجباز إيقاعي                                       
 
 

 ( درجاث  10)  
: ................... األداة المستخدمة        : .................. اسم الالعبة    : .................   نطقةاسم الم      

اىخصٌ  أخطاء اىْ٘ادٜ اىفْٞح ىألداج ً     

 0.5 (اىرْسٞقٍِ جنٌ ٝرشذة ػيٖٞا خصٍ٘اخ أخشٙ ) .                مسش األداج أثْاء األداء 1

 0.5 فقذاُ األداج 2

 0.5   أمثش  -خط٘ذِٞ  -دُٗ خشٗجٖا ٍِ اىَسادح األسضٞح ٗسشػح اسرؼادذٖا تؼذ خط٘ج األداج  فقذاُ 3

   ٗخشٗجٖا ٍِ اىَسادح األسضٞح ٗسشػح اسرؼادذٖا تؼذ خط٘ج أٗخط٘ذِٞ أٗ أمثشاألداج  فقذاُ 4  
 (ٍِ دنٌ اىرْسٞقٝرشذة ػيٖٞا خصٍ٘اخ أخشٙ )                                                                          

1 

 0.5 .فقذاُ األداج فٜ ّٖاٝح اىرَشِٝ ٗػذً اإلذصاه ٍغ األداج 5

 0.5 .اذصاه غٞش ٍرؼَذ ٍغ اىجسٌ أثْاء األداء ٍغ ذؼذٝو فٜ اىَساس 6

 1 .األداج ٍِ اىالػثح أثْاء األداء ٗذٌ أخزٕا ت٘اسطح شخص آخشػْذ سق٘ط  7

 0.5                     .                                    اإلسرالً غٞش اىصذٞخ ىألداج  8

 0.5                       .                              ٍسل األداج تطشٝقح غٞش صذٞذح  9

 0.5 .                            االٕرضاصاخ ٗاىذٗساُ اىغٞش ٍْرظٌ   10

 0.5 .                        اىذدشجح اىغٞش ماٍيح  أٗ اىغٞش ٍرؼَذج  11

 0.5                              .االفرقاس إىٚ اىذقح فٜ االذجآ أثْاء اىرْطٞظ  12

 0.5  .                                                  اىضشب ٍغ إصذاس ص٘خ  13

 0.2    .                                      ذغٞٞش اىشنو اىَنُ٘ ىيذثو أثْاء اىشٍٞاخ  14

 0.5   (.      داخو اىذثو  )اىذجالخ  –اىخط٘  –إّذْاء اىجسٌ  أثْاء اى٘ثثاخ  15

 0.5 ػقذج تْٖاٝح اىششٝظ ٍٗا ٝرشذة ػيٖٞا  أٗ جزب اىششٝظ تق٘ج                      16

 0.5 .ٍغ قطغ فٜ إسرَشاسٝح اىرَشِٝ .. اىيف غٞش اىَرؼَذ د٘ه اىجسٌ أٗ جضء ٍْٔ  17

 0.3 .                                                                 ذثاػذ اىزساػِٞ أثْاء اىط٘ادِٞ  18

 0.5 .                                                           ػذً اىرْاسق تِٞ اىخثظ ٗاىَ٘سٞقٚ  19

 إجَاىٜ اىخصٌ
 

                 

 :اىذسجــــــح                 ........ ....:........(  B) سئٞسح اىذناً            

  

     



               وزارة الرتبيت 
 بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية   

(   B2) استمارة حتكيم مجباز إيقاعي احلكم 
 
 

 ( درجاث   10) 
 

   : ...................األداة المستخدمة        : .................. اسم الالعبة    : .................   نطقةاسم الم      

 اىخصٌ اىرقٌٞٞ ٍِ أخطاء اىْ٘ادٜ اىفْٞح ىذشماخ اىجسًٌ     

   1 ......اىشنو أثْاء أداء اىطٞشاُ أٗ اىذٗساُ أٗ اىَشّٗاخػذً ٗض٘ح  1

  1 سنُ٘ اىالػثح ػِ اىذشمح خاله اإلػذاد ىذشمح اىر٘اصُ 2

  1 سنُ٘ األداج ػِ اىذشمح خاله اإلػذاد ىذشمح اىر٘اصُ 3

  0.5 .ػذً إمرَاه صذح اىذٗساُ  4  

  0.5 االسذناص ػيٚ اىنؼة أثْاء اىذٗساُ 5

  0.5 االفرقاس ىيَذٙ اىَطي٘ب أثْاء اى٘ثثاخ  6

  0.5 اىٖث٘ط اىثقٞو ٍِ اى٘ثثاخ ٗاىذشماخ األمشٗتاذٞح 7

  0.5 .فقذاُ اىر٘اصُ تذُٗ أخز خط٘ج أٗ دجيح  8

  0.5 .فقذاُ اىر٘اصُ  ٍغ خط٘ج أٗ دجيح  9

  1 .فقذاُ اىر٘اصُ ٍغ االسذناص ػيٚ اىٞذ أٗ ػيٚ األداج  10

  1 .ىير٘اصُ ٍغ اىسق٘ط فقذاُ ميٜ  11

  1 اّذشاف اىَساس ٗاالسرالً ٍغ خط٘ج  12

  0.5 .ذثاطؤ فٜ أداء اىجَيح ٗػذً ذَشٖٞا ٍغ اىَ٘سٞقٚ  13

  0.2 (ىنو ٍشج ) ذذشماخ غٞش ضشٗسٝح تذُٗ خط٘اخ أٗ دجو   14

 اىرؼثٞش 15

خ
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0.1  

  0.1 اىَذٙ غٞش اىؼادٛ 16

  0.1 إّسٞاتٞح األداء 17

  إجَاىٜ اىخصٌ

  

 : جــــــاىذسج                           ... )     (......:......اسٌ اىذنٌ         

           

     



               وزارة الرتبيت      
 بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية   

(   B2) م ااحلكرئيست استمارة حتكيم مجباز إيقاعي 
 
 

 ( درجاث  10)  
    : ...................األداة المستخدمة        : .................. اسم الالعبة    : .................   نطقةاسم الم      

 اىخصٌ اىرقٌٞٞ ٍِ ىذشماخ اىجسٌ أخطاء اىْ٘ادٜ اىفْٞحً     

  1 ......ػذً ٗض٘ح اىشنو أثْاء أداء اىطٞشاُ أٗ اىذٗساُ أٗ اىَشّٗاخ 1

  1 سنُ٘ اىالػثح ػِ اىذشمح خاله اإلػذاد ىذشمح اىر٘اصُ 2

  1 سنُ٘ األداج ػِ اىذشمح خاله اإلػذاد ىذشمح اىر٘اصُ 3

  0.5 .ػذً إمرَاه صذح اىذٗساُ  4  

  0.5 االسذناص ػيٚ اىنؼة أثْاء اىذٗساُ 5

  0.5 االفرقاس ىيَذٙ اىَطي٘ب أثْاء اى٘ثثاخ  6

  0.5 اىٖث٘ط اىثقٞو ٍِ اى٘ثثاخ ٗاىذشماخ األمشٗتاذٞح 7

  0.5 .فقذاُ اىر٘اصُ تذُٗ أخز خط٘ج أٗ دجيح  8

  0.5 .فقذاُ اىر٘اصُ  ٍغ خط٘ج أٗ دجيح  9

  1 .ػيٚ اىٞذ أٗ ػيٚ األداج فقذاُ اىر٘اصُ ٍغ االسذناص  10

  1 .فقذاُ ميٜ ىير٘اصُ ٍغ اىسق٘ط  11

  1 اّذشاف اىَساس ٗاالسرالً ٍغ خط٘ج  12

  0.5 .ذثاطؤ فٜ أداء اىجَيح ٗػذً ذَشٖٞا ٍغ اىَ٘سٞقٚ  13

  0.2 (ىنو ٍشج ) ذذشماخ غٞش ضشٗسٝح تذُٗ خط٘اخ أٗ دجو   14

 اىرؼثٞش 15
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0.1  

  0.1 اىَذٙ غٞش اىؼادٛ 16

  0.1 إّسٞاتٞح األداء 17

 إجَاىٜ اىخصٌ 
 

  

      : اىذسجــــــح        ..............:......... ( B)  سئٞسح اىذناً         

 
  

     



   وزارة الرتبيت     
( A2)استمارة حتكيم مجباز إيقاعي احلكم                        بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية    

 
 

 (درجاث  10)  
 .............. :األداة المستخدمة  ..............: اسم الالعبة ..........................: نطقةالماسم          

اىخصٌ  اىقَٞح اىجَاىٞحأخطاء ً 

 1ٗضغ اىثذاٝح تذُٗ االذصاه تاألداج  1

 1 ػذً اىرْ٘ع فٜ دشماخ اىجسٌ أثْاء األداء فٜ اىرَ٘جاخ أٗ اىذٗساّاخ ٗاىر٘اصّاخ  2

 1 فَٞا ػذا اىذثو ٗاىص٘ىجاُػذً اىر٘اصُ تِٞ ػَو اىٞذ اىَْٜٞ ٗاىٞذ اىٞسشٛ  3

 1 ّقصاُ اىجَيح ٍِ اىذشماخ اإلجثاسٝح ىألداج أثْاء األداء  4

 0.5 .ػذً اىرْ٘ع فٜ اسرخذاً ػْاصش األداج  5

 0.5. ثثاخ األداج ىَذج ط٘ٝيح أثْاء أداء أمثش ٍِ دشمح ىذشماخ اىجسٌ  6

 0.5 (أٗ  ىرزمش ذنِ٘ٝ اىجَيح  -ىإلػذاد  )    00ثثاخ اىالػثح    7

 0.5 ّ٘ػٞح اىَ٘سٞقٚ ٗاىجَيح اىذشمٞحػذً اىرْاسق تِٞ  8

 0.5 ػذً ٗج٘د ػْصش جَاىٜ 10

 0.5 .االفرقاس إىٚ اىرْ٘ع فٜ االّرقاه ٗاىذْٝاٍٞنٞح 11

 0.7 اىَخصصح ىيثط٘ىح ٍسادح األسضٞحىو االسرخذاً اىجضئٜ 12

 ز 1اىثثاخ فٜ اى٘ضغ أمثش ٍِ  - 13

ال
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ٗ
مش
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0.5 

 0.5 .ٍسَ٘ح تٔ  ػْصش أمشٗتاخ غٞش - 14

 0.5 .األداء تذُٗ اسرخذاً األداج  - 15

 0.5 .ذنشاس أٛ دشمح    - 16

 ػذً اإلترناس فٜ اىَصادثح اىَ٘سٞقٞح - 17

ِ
س

ذ
ٍ

ـ
خ 

ا
 

0.1 

 0.1ػذً االترناس فٜ ذنِ٘ٝ اىرَشِٝ  - 18

 0.1ػذً اىرذنٌ فٜ األداج أثْاء األداء  - 19

  اىذسجح اىْٖائٞح

        

   (                               )        ...............................: مٌاسٌ اىخ       

     



   وزارة الرتبيت      
( A2)م ااحلكرئيست ستمارة حتكيم مجباز إيقاعي ا            بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية  

    
        

 .............. :األداة المستخدمة  ..............: اسم الالعبة ..........................: نطقةالماسم          

اىخصٌ  أخطاء اىقَٞح اىجَاىٞحً 

 1ٗضغ اىثذاٝح تذُٗ االذصاه تاألداج  1

 1 ػذً اىرْ٘ع فٜ دشماخ اىجسٌ أثْاء األداء فٜ اىرَ٘جاخ أٗ اىذٗساّاخ ٗاىر٘اصّاخ  2

 1 .,  فَٞا ػذا ػذً اىر٘اصُ تِٞ ػَو اىٞذ اىَْٜٞ ٗاىٞذ اىٞسشٛ  3

 0.5 .ػذً اىرْ٘ع فٜ اسرخذاً ػْاصش األداج  4

 0.5. أداء أمثش ٍِ دشمح ىذشماخ اىجسٌ ثثاخ األداج ىَذج ط٘ٝيح أثْاء  5

 0.5 (أٗ  ىرزمش ذنِ٘ٝ اىجَيح  -ىإلػذاد  )    00ثثاخ اىالػثح    6

 1 ّقصاُ اىجَيح ٍِ اىذشماخ اإلجثاسٝح ىألداج أثْاء األداء  7

 0.5 ػذً اىرْاسق تِٞ ّ٘ػٞح اىَ٘سٞقٚ ٗاىجَيح اىذشمٞح 8

 0.5 ػذً ٗج٘د ػْصش جَاىٜ 10

 0.5 .إىٚ اىرْ٘ع فٜ االّرقاه ٗاىذْٝاٍٞنٞح االفرقاس 11

 0.7 اىَخصصح ىيثط٘ىح ٍسادح األسضٞحىو االسرخذاً اىجضئٜ 12

 ز 1اىثثاخ فٜ اى٘ضغ أمثش ٍِ  - 13

ال
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 0.5 .ػْصش أمشٗتاخ غٞش ٍسَ٘ح تٔ  - 14

 0.5 .األداء تذُٗ اسرخذاً األداج  - 15

 0.5 .دشمح ذنشاس أٛ    - 16

 ػذً اإلترناس فٜ اىَصادثح اىَ٘سٞقٞح - 17
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 0.1ػذً االترناس فٜ ذنِ٘ٝ اىرَشِٝ  - 18

 0.1ػذً اىرذنٌ فٜ األداج أثْاء األداء  - 19

  اىذسجح اىْٖائٞح
    

      .............................: (  A)  ماًاىخ سئٞسح       

       
 

     



 
                            وزارة الرتبيت و

 (   A رئيست احلكام )  استمارة حتكيم مجباز إيقاعي   بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية 
 

 ( اثدرج 10)  
  

: ................... األداة المستخدمة     : .................. اسم الالعبة     : .................  نطقةاسم الم

 ς "       О   ┴  
 اىشٍض

 (دسجاخ  10) اىفج٘ج اىر٘اصُ اىذٗساّاخ اىَشّٗح اىذدشجح

            ػذد ٍٗسر٘ٛ      

 اىصؼ٘تاخ

 (A ) 

 

    ..................: ..............   اىذسجح :.............................                              سئٞسح اىذناً       

            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 (   A رئيست احلكام ) استمارة حتكيم مجباز إيقاعي                                        وزارة الرتبيت

              بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية 
 

 درجاث(  10) الذرجت النهائيت 
: ................... األداة المستخدمة     : .................. اسم الالعبة : .................   المنطقةاسم 

 

 ς "       О   ┴   اىشٍض

 ( دسجاخ 10) اىفج٘ج   اىر٘اصُ   اىذٗساّاخ   اىَشّٗح   اىذدشجح  

ػذد ٍٗسر٘ٙ      

 اىصؼ٘تاخ

( B ) 

 
: ..............................          اىذسجح                                                       ......................  : .........اىذناً  جٝسئس        

 
 .. ملحوظة**        

                          (      صؼ٘تاخ) ٗٝرٌ اخرٞاس أستغ ٍٖاساخ (  2½ ) دسجراُ ّٗصف ( صؼ٘تح ) ىنو ٍٖاسج    

 

 

     

     

 

 ٍجَ٘ع دسجاخ اىالػثح

 (دسجح  20) ٍِ 



 (  A1)مارة حتكيم مجباز إيقاعي احلكم اسج                                  وزارة الرتبيت               
     بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية    
 

 ( درجاث 10)  
 

 : .....................األداة املستخذمت : ............................. اسم الالعبت : .....................  ملنطقتاسم ا
 

 ς "       О   ┴  
 اىشٍض

 (دسجاخ  10) اىفج٘ج اىر٘اصُ اىذٗساّاخ اىَشّٗح اىذدشجح

            ػذد ٍٗسر٘ٛ      

 ( A) اىصؼ٘تاخ 

 

 : .................................الذرجت                                .....: .......................حلكم اسم ا
 : ..........................رئيس احلكام                                                    (      ): رقم احلكم           

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 (  A1)مارة حتكيم مجباز إيقاعي احلكم اسج                                      وزارة الرتبيت        
        بنات/ التوجيه الفني العام للتربية البدنية       
 

 ( درجاث 10)  
 

 : .....................األداة املستخذمت : ............................. اسم الالعبت : ..................... املنطقتاسم 
 

 ς "       О   ┴  
 اىشٍض

 (دسجاخ  10) اىفج٘ج اىر٘اصُ اىذٗساّاخ اىَشّٗح اىذدشجح

ػذد ٍٗسر٘ٛ               

 ( B) اىصؼ٘تاخ 

 

 : .................................الذرجت                               : .............................. اسم احلكم 
 : ..........................رئيس احلكام                                                  ( )     .: رقم احلكم  

         
                                (صؼ٘تاخ ) ٗٝرٌ اخرٞاس أستغ ٍٖاساخ (  2½ ) دسجراُ ّٗصف ( صؼ٘تح ) ىنو ٍٖاسج ..           ملحوظة **             

     

 

    


