
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وتقديم اعداد من

 الشمري سالم جواهر. د الفنية الموجهة

 



 

 

 -ماهي لعبة كرة الطاولة :

تعتبر تنس الطاولة أحد الرياضات المشهورة عبر العالم، وهي في وقتنا 

 الحالي من أهم الرياضات الدولية التي تعقد لها مسابقاٍت أولمبية، 

لعبة مثيرة تمثل نسخة مصغرة لكرة وهي وتسمى أيًضا بنج بونج،  

المضرب )الت ِّنس( ويستخدم الالعبون المضارب لضرب الكرة جيئة وذهابا 

فوق شبكة ممتدة بعرض طاولة. وتُْحَرز النقاط عن طريق ضرب الكرة 

الخصم أو الخصمان إرجاعها. وتنس الطاولة يلعبها  بحيث اليستطيع

العبان أو أربعة. فإذا لعبها شخصان تُسمَّى فردية، وإذا لعبها أربعة تُسمى 

 زوجية.

نشأت لعبة تنس الطاولة في إنجلترا أواخر القرن التاسع عشر الميالدي. 

العبون من  موهي اليوم ضرب من الترويح الشعبي ورياضة عالمية. وينض

دولة تحت االتحاد العالمي لتنس الطاولة والذي يقيم مسابقة  140حو ن

 عالمية كل سنتين.

ويتم لعب هذه اللعبة من خالل ضرب كرة التنس في وضع اإلرسال إلى 

منطقة الطرف اآلخر والذي يدعى بالخصم، وتكون النتيجة النهائية عبارةً 

بين، ويكون أول من عن احتساب عدد النقاط التي حصل عليها كٌل من الالع

حقق إحدى عشرة نقطةً في البداية هو الفائز. وعندما يصل الالعبون إلى 

عشر نقاٍط لكل منهما فإن على الالعب الواحد منهما الفوز بنقطتين 

متتاليتين، وتتميز هذه الرياضة عن غيرها بأنها تتطلب سرعة البديهة 

ٍة حيث توصف بأنها رياضةٌ وسرعة ردود األفعال والتمتع بلياقٍة بدنيٍة عالي

 سريعة

 -انتشارها بالدول العربية : 

م. 1925بدأت ممارسة لعبة تنس الطاولة في الدول العربية منذ عام  

م، 1927وانضمت مصر إلى عضوية االتحاد الدولي لتنس الطاولة عام 

 وشاركت في بطولة العالم لتنس الطاولة التي أقيمت بمدينة بادن بادن

م. ونظمت مصر بطولة العالم الثالثة عشرة للتنس 1937بالنمسا عام 



 

 

 م.1939بالقاهرة عام 

م، 1956وتأسس االتحاد العربي لتنس الطاولة في مدينة اإلسكندرية عام 

بعضوية عشرة اتحادات هي: األردن وتونس والسعودية والسودان وسوريا 

االتحاد إلى الرياض  وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر. وانتقل مقر

م. ويضم االتحاد في عضويته اآلن 1976بالمملكة العربية السعودية عام 

عضواً. وينظم االتحاد  11دولة عربية، ويديره مجلس مكون من  21

بطولة عربية لتنس الطاولة مرة كل عامين في إحدى الدول األعضاء. وقد 

م هي: 1955عام شاركت أربع دول في أولى بطولة أقيمت بمدينة دمشق 

دولة في البطولة السابعة  16األردن وسوريا ولبنان ومصر، فيما شاركت 

م. وينظم االتحاد بطولة كأس 2000عشرة التي أقيمت بدمشق أيضاً عام 

م، وينظم أيضاً بطولة األندية العربية أبطال 1987االتحاد سنوياً منذ عام 

 م.1989الدوري سنوياً منذ عام 

 -ة :كيف تمارس اللعب

يقذف الالعبون بعملة معدنية في الهواء لتحديد من يبدأ اإلرسال أوال. 

ويضع البادئ الكرة في راحة اليد، ويقذف بها إلى أعلى ويضربها 

ل مستقيمة  بالمضرب. وعند قذف الكرة البد أن تكون أصابع الُمرسِّ

ومضمومة بينما يكون اإلبهام مفرودا. عند ضرب الالعب للكرة يجب أن 

خلف طرف الطاولة، كما يُشترط أن تسقط الكرة في جانب شبكة  ن اليدتكو

 البادئ باإلرسال أوال وتتخطى الشبكة ثم ترتد في جانب الخصم.

ومن أجل إرجاع جيد البد لِّالعب من أن يضرب الكرة بعد ارتداد واحد؛ 

بضرب الكرة قبل  لكي تتخطى الشبكة وترتد في ملعب الخصم، واليسمح

ارتدادها. ويستمر اللعب حتى يُخطئ أحد الالعبين الكرة، أو يضربها خارج 

الطاولة أو في الشبكة. وعندما يفشل العب في القيام بضربة إرسال أو 

إرجاع جيدة، يحصل الخصم على نقطة. وبعد كل خمس نقاط يبدأ الالعب 

يكسب المباراة. البد نقطة أوال  21اآلخر اإلرسال. والالعب الذي يحرز 

 20للفائز من أن يكون متقدًما بنقطتين، وإذا حصل كال الالعبين على 



 

 

نقطة، فإنهما يتبادالن البدء باإلرسال بعد كل نقطة حتى يتقدم أحدهما 

بنقطتين، وتنتهي اللعبة إما بعد كسب جولتين من مجموع ثالث جوالت، أو 

 احدة.كسب ثالث من مجموع خمس جوالت للمباراة الو

وعند لعب الزوجي يجب أن يبدأ المرسل من المربع الواقع إلى يمينه، وأن 

ترتد الكرة في المربع األيمن للخصم. كما يجب أن يتناوب الزميالن ضرب 

 الكرة عند اإلرجاع.

 -:  بلعبة تنس الطاولة المستخدمة ماهي المعدات

سم 274تتكون من طاولة، وشبكة، ومضارب وكرة، ومقاسات الطاولة 

سم لالرتفاع، وغالبية الطاوالت ذات 76سم للعرض، و 152,5للطول، و

، أو أسود،  مع خط أبيض على الحواف. زرقأو ألون أخضر غامق 

وهناك خط نصفي يقسم الطاولة طولياً. ويقسم خُط النصف الطاولة إلى 

عبو الزوجي. وتمتد الشبكة التي ترتفع بين القائمين مساحات يستخدمها ال

 سم.15,25بعرض الطاولة في نقطة انتصافها ويبلغ ارتفاع الشبكة 

 

 

 

 

 

ويمكن أن تكون المضارب على أي شكل، أو حجم أو وزن. وهي بكاملها 
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مصنوعة من الخشب مع إسفنج منقط أو أملس، ويجب أن يكون لون كل 

من جانبي المضرب غامقًا متسقًا، مع جواز اختالف ألوان الجانبين. وليس 

مم على كل ٍ من جانبي  4مسموحا بأن يزيد ُسمك مادة الغطاء عن 

كون الكرة مستديرة جوفاء ومصنوعة من السيلولويد، ويبلغ المضرب. وت

 جم.2,5مم، وتزن  38قطرها 

 

 

  

طريقتان لمسك مضرب تنس الطاولة تظهران في الصورة أعاله، وتستخدم 

 )مسكة المصافحة( عند أغلب الالعبين في الدول الغربية.

 من خالل الجدول ادناه نوضح طريقة اللعب الهجومية والدفاعية من

 .وميزة كل العب مسكة المصافحة خالل
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 قوانين تنس الطاولة الفردي: 

ن اللعبة من عدد فردي  من األشواط، ولتحقيق الفوز في المباراة على  تتكو 

رة في اللعبة،  أحد الفريقين الفوز على اآلخر في نصف عدد األشواط المقر 

 باإلضافة إلى شوٍط إضافي  آخر. 

عند بداية اللعبة تُجرى قرعة بين الالعبين حول من سيكون له اإلرسال، 

حيث تتم  القرعة من خالل كرة التنس ذاتها، و الفريق الذي يُحد د موقع 

الكرة، يفوز بالقرعة، والذي يفوز بالقرعة له الحق أن يختار اإلرسال، أو 

 يتركه لالعب اآلخر. 

ة دقيقتين، وبعد هذه االستراحة يتم  عند نهاية الشوط، هناك استراحة لمد  

تبديل أماكن الالعبين، وينتقل اإلرسال لالعب اآلخر، ويتم  وذلك في كل  

شوط، مع العلم بأن ه عند االستراحة، وذهاب الالعب إلى الكرسي  أو إلى 

ب عليه أن يترك مضربه على الطاولة، وتحديداً في المكان  مدربه، يتوج 

 القادمة. الذي سيلعب فيه اللعبة

: يرسل الالعب ضربةً في البداية ثم  يرد  المرسل الكرة؛  . اللعب الفردي 

 حيث يتم  التناوب بينهما على إرسال واستقبال الكرة. 



 

 

  الزوجي:قوانين تنس الطاولة 

يرسل الالعب ضربة إرساٍل ويستقبلها الطرف اآلخر ويردها ويقوم الزميل 

 .  باإلرسال فيقوم الزميل للطرف اآلخر بالرد السليم

 -:تنس الطاولةب المستخدمة مصطلحاتال

 كرةٌ معادة: فترة اللعب التي ال يتم حساب نتيجتها. 

 المرسل: هو الشخص الذي يضرب الكرة أوالً أثناء اللعب.  

 اليد الممسكة بالمضرب: وهي اليد التي تحمل المضرب.

 -: أخطاء تنس الطاولة 

 ضرب الكرة للجانب المخصص لالعب مرتين.  

 ضرب الكرة في الجانب المخصص لالعب مرةً أخرى بعد ضربها.

 ضرب الكرة لمرتين.  

 مالمسة الكرة ألي شيٍء غير المضرب.

 عندما ال تسقط الكرة على النصف اآلخر لجهة الخصم.  

 ضرب الكرة قبل وقوعها مرةً واحدةً في الجانب المخصص لالعب.

وضع اليد التي ال يلعب بها الالعب على سطح الطاولة أو تحريك السطح  

 أو وضع جسم على الطاولة. 

 .إمساك المضرب من الجهة الخطأ

 

 

 

 

 



 

 

 -: اولةتحليل المباراة في تنس الط

مساعدة الالعب  ن تحليل المباراة تعد احد الوسائل المهمة التي تساهم فيا

خالل  على تقيم االداء وكذلك مستوى تنفيذ التوجيهات الحاصل عليها

نقاط القوة والضعف لدية و نقاط القوة  التدريب، أضافة الى أكتشاف

لالعب الخصم اضافه الى اكتشاف اسلوب لعب الخصم، وبالتالي  والضعف

قاعدة جيدة من المعلومات من خاللها يستطيع تحسين  تصبح عند الالعب

التغيرفي التكتيك باالشكل الذي يتالئم وظروف  مستوى االداء وامكانيه

 .اللعب

اة أحد العوامل المهمة في عملية تخطيط التدريب ، ويؤكد المبار تعد عملية تحليل

( مره 5 – 4تنس الطاولة باجراء تحليل المبارة بما اليقل عن ) المختصون في مجال

الواحد كما يؤكد على ان يكون الالعب في افضل مستوى فني، ومن  خالل الموسم

المباراة بأسلوب بسيط ودقيق البد من تصوير  أجل تنفيذ تحليل

تحليل المباراة وادناه تفاصيل احدى هذه  وهناك عدة طرق في(Video) لمباراةا

. الطرق المستخدمة

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 -معلومات تهمك :

بسبب استعمال بعض الالعبين أنواع مطاط مختلفة على كل جهة من  -

المضرب تم اصدار قانون ان يكون لوني وجهي المضرب مختلفين 

، اسود( حتى يعرف الخصم أي نوع يستخدم لتوقع سرعة  ) احمر

 الطابه كنوع من العدل لالعبين.

 ة تضرره.ليمنع تغيير المضرب خالل اللعب اال في حا -

العتقادهم  ١٩٥٠و ١٩٣٠منعت اللعبه باالتحاد السوفيتي بين عام  -

 انها مؤذية للنظر .

كلم 160يستطيع بعض الالعبين ضرب الكرة بسرعه تزيد عن  -

 الساعة ./

وهي تعتبر حارق للسعرات الحرارية خصوصا للذين يريدون  -

سعر حراري  300الى  200انقاص اوزانهم حيث انها تحرق بين 

 سعره حراريه . 500بالساعة وقد تصل الى 

 يتربع على عرش اللعبة كل من الصين ،السويد وكوريا الجنوبية. -

 59مرت حيث است 1971أطول لعبة بتاريخ اللعبة حصلت عام  -

 ساعه ونصف.

لخفض سرعة الكرة وجعلها اكثر  40الى  38تغير حجم الكره من  -

 متعه للجمهور المتابع وخصوصا عبر التلفاز.

عدة دراسات اثبتت ان هذه اللعبة تقوى الدماغ وخصوصا دراسة  -

 ( Daiel Amenدكتور االعصاب دانيل امن)

 

 

 


