
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 م 2022/ 2021العام الدراسي 



 

 

N 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي  
بية  بدولة الكويت قام التوجيه الفن  تحقيقا لرؤية وزارة التر

بية البدنية بنات بتشكيل فريق عمل بهدف وضع    -العام للتر
ي للوظائف  

ر
ق افية ))موجه الدليل المساند الخاص بالتر االشر

ي  
ي    –فن 

رئيس قسم (( إيمانا منا بتذليل كافة الصعوبات النر
ي 
 
ق افية  االشر للوظائف  المرشحات  المعلمات  تواجه 
معلوماتهن   ى  يتر لهن   

ً
ومعينا مساند  مرجع  عىل  الحصول 

افية يحتوي عىل   ي االستعداد لالختبارات االشر
 
ويساعدهن ق

ي 
الفن  الجانب  تشمل  ومتنوعة  قيمة  واالداري معلومات   

إىل  باإلضافة  لالختبارات  لالستعداد  المرحلة  ي 
 
ق بوي  والتر

متابعة المرشحات لكل ماهو مستجد مع البحث واالطالع  
ا نرجو من هللا العىلي القدير  من مراجع أخرى متنوعة وأختر

 التوفيق والسداد للجميع

 مقدمة

 

 بنات  -البدنية الموجهة الفنية العامة للتربية 

 االستاذة / ناهد علي الفهد 
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 م

الوظي االسم 

 فة

 الصفه مركز العمل

 أ/ ناهد علي الفهد  1

 

موجه  

 عام 

التوجيه الفني العام للتربية  

 بنات -البدنية 

رئيس  

 اللجنة 

موجه   أ / جميلة علي الصديقي  2

 أول

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 بمنطقة حولي التعليمية

نائب  

 الرئيس 

موجه  د/ هدي محمد الصيفي  3

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليمية الجهراء بمنطقة 

 عضو

موجه  أ/ عذاري حسن شمساه  4

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليمية العاصمةبمنطقة 

 عضو

موجه  د/ جواهر سالم الشمري  5

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليمية الجهراء بمنطقة 

 عضو

أ / عذاري ناصر   6

 الحسينان 

موجه 

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليميةحولي بمنطقة 

 عضو

موجه  أ / أمنه محمد حاجيه 7

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليمية الفروانية بمنطقة 

 عضو

موجه  أ / جيهان منصور الخباز  8

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليميةمبارك الكبير بمنطقة 

 عضو

موجه  أ / خزنه مطلق العازمي 9

 ة

 فنية

 –البدنية التوجيه الفني للتربية 

 بنات 

 التعليمية الفروانية بمنطقة 

 عضو

1

0 

موجه  أ / شيخه ذياب العالطي

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليميةالعاصمة بمنطقة 

 عضو

1

1 

موجه  أ/ منيرة خضر الحساوي 

 ة

 فنية

 –التوجيه الفني للتربية البدنية 

 بنات 

 التعليميةاالحمدي بمنطقة 

 عضو

 أسماء أعضاء لجنة إعداد المذكرة
 



 

 

N 
4 

 

 

 

 

 

 

 

املواد املقررة الجتياز االختبار االلكرتوني للوظائف اإلشرافية لكل  
 من  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة 
 

 : جميع األلعاب الرياضية + الجانب التربوي  موجه فني
 

 رئيس قسم ) المرحلة الثانوية ( :
العاب المضرب   –العاب القوى  -كرة اليد  –كرة الطائرة  –كرة السلة  

 الجانب التربوي .  –كرة قدم الصاالت  –تايكواندو   –الكاراتيه  –
 

 رئيس قسم )المرحلة المتوسطة (:  
العاب   –الجمباز  –التمرينات   -كرة اليد –كرة الطائرة  –كرة السلة 

 الجانب التربوي  -القوى
 

 )المرحلة اإلبتدائية (:رئيس قسم 
العاب   –الجمباز  –التمرينات   -كرة اليد –كرة الطائرة  –كرة السلة 

 الجانب التربوي  - التعبير الحركي -القوى
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 المحتوى
 

 الموضوع 
 

 كرة السلة-1

 كرة الطائرة-2

 كرة اليد-3

 العاب القوى-4

 تمرينات-5

 جمباز-6

 تعبير حركي-7

 ألعاب المضرب-8

 ندواتايكو -كاراتيه -9

 كرة قدم صاالت-10

 الجانب التربوي-11
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 أوالا 

 كرة السلة

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzr6W6s-3TAhWDXRQKHReeAZQQjRwIBw&url=http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/467521-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6&psig=AFQjCNGOA8j2f-nBnNhK_8XTJ_n7_LPQgg&ust=1494783148772754
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الرياضية األكثر شعبية في العالم بعد كرة القدم، يمكن للرجال  كرة السلة إحدى األلعاب 

والسيدات ممارستها بنفس القوانين والقواعد المهارية. تتطلب لعبة كرة السلة عدة 

مهارات أساسية يجب على الالعب إتقانها أهمها مسك الكرة واستقبالها وتمريرها  

 والمحاورة وتغيير السرعة والتصويب والدفاع. 

كرة السلة اآلن وفي كثير من دول العالم المنافس األول لكرة القدم من حيث  أصبحت 

اجتذاب أكبر عدد من الالعبين المشاهدين, وتمتاز لعبة كرة السلة في إيقاع سريع  

 ومناوالت مستمرة ومتواصلة بين الهجوم والدفاع طيلة شوطا المباراة. 

واضحا وتبلور الغرض األساسي من  تطورت كرة السلة عالميا في اآلونة األخيرة تطورا 

اللعبة في محاوالت إدخال الالعبين الكرة كل في سلة الفريق اآلخر اكبر عدد من المرات  

مستعملين في ذلك ما يوفر لهم تكتيك الهجوم في كرة السلة وكرة السلة هي تلك اللعبة التي  

نها على سبيل المثال  األرضيات كافة الصلبة الخالية من العوائق، ومعلى يمكن ممارستها 

األرضيات الخشبية )الباركيت( واألرضيات المصنوعة من البالط واإلسفلت المخلوط  

داع  لحاجة هي أم االختراع كي يلم باببالمطاط ولنشأة كرة السلة حادثة تؤكد لنا جميعا أن ا

اجتماعات كان  اللعبة بتعّرف على دور الحاجة في ابتداعها وظهورها، وقد عقدت عّدة 

الغرض منها ممارسة اآلراء والطلبات الخاصة بتطور اللعبة وفي الوقت نفسه اجتمعت  

مندوبات المدارس الثانوية وغيرهن ليعقدّن ما يسمى باللقاء ألجدولي لكرة السلة آلنسات  

م اللقاءات  منهن تدخل من أهم اختصاصاتها تض  المدارس الثانوية وذلك لتشكيل هيئة

كانت  ات وأخذت كرة السلة سواء وإدارتها بالنسبة للمدارس الثانوية والجامعوالمباراة 

للبنين او البنات في ازدهار وانتشار إلى أن دخلت في برامج الدورة االولمبية التي أقيمت  

م تعد كرة السلة واحدة من أهم األلعاب الجماعية التي تتناولها يد التطوير  1936في عام 

مع تفوقها ومهاراتها المستخدمة والمنبثقة عن التفكير  ئمللعبة لتتال لتي ترمي إلى تطور اا

 ن .الواعي المتجدد لمجتمع كرة السلة لالعبين ومدرسين وإداريي

 نبذه عن كرة السلة
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 ** الشروط األساسية لنجاح تعليم المبادئ أو المهارات األساسية : 

  ذلك أمكن ما مسابقة قالب في التعليم يكون بحيث التعليم في  الروتيني األسلوب عن يبتعد أن •

 أثر  له  الطفيف  فالتغيير  الملل  عن  المتعلم  يبعد  حتى  المستمر  والتبديل  التغيير  المرحلة  هذه  يتخلل  أن •

 . التعلم على الالعبين إقبال في

  ومن   ، الصعب  إلى  السهل  ومن  المجهول  إلى المعلوم  من  بالمهارة  التقدم  في  التعليم  خطوات  تتبع  أن •

 . المركب إلى البسيط

 الوعي   إلى  نصل  حتى  بأهميته  ويقتنعوا  جيدا  الالعبين  ويفهمه  تدريب  لكل   أساسي  هدف  يوضع  أن •

 . التعليمية للعملية النجاح يتحقق وبهذا الالعبين من والفاعلية

ا  متعبة  غير تدريبات فيها فترات يتخللها  بل ، مجهدة تدريبات كلها التمرين مدة يكون أال •   نسبيا

 .  الشفوي الشرح يصاحبها أن على  العلم في والبصرية  السمعية الوسائل استخدام ضرورة •

  لوقت   يحتاج  األساسية  المهارات  تعليم  أن  حيث  ،  السريعة  النتيجة  على  الحصول  في  المعلم  يتعجل  أال •

 وصبر 

  عن   واحدة  ناحية  على  التدريب  مدة  تزيد  أال  يجب  لذلك   ،  الملل  تولد  الكثير  التكرار  عملية  ألن  نظراا  •

 .   دقائق عشرة

 التمرير   استقبال  عند  فمثالا   ،  النهاية  في  اتباعها  المرغوب  بالطريقة  المهارة  على  التدريب  يكون  أن •

 الالعب   يتحرك  أن  هي  العامة  القاعدة  تكون  والتمرير  السلة  ناحية   الالعب  يتحرك  أن  هي  العامة  القاعدة  تكون

 من  له  اآلتية  والتمريرة  السلة  ناحية  فيها  الالعب  يقطع  التي  الحاالت  بعض  في  إال)    الستقبالها  الكرة  ناحية

 . الكرة اتجاه في يتحرك أن على البداية  منذ الالعب يتدرب أن فيجب ذلك وعلى(  الخلف

  أو   بمهارتين  نبدأ  بل  قصيرة  مدة  في  أو  واحد  وقت  في  كلها  المبادئ  تعليم  في  يتعجل  أال  المعلم  على •

  الثبات من  الصدرية التصويبة ، الصدرية التمريرة مثل  مشترك عامل فيها ثالثة

ا   أداؤها  يصبح  أن  بعد  حتى  التدريب  على  واالستمرار  فالمواظبة  ،   التدريب  في  اإلهمال  عدم •  ال   آليا

 .باستمرار الكمال درجة من الالعب يقرب المنتظم الصحيح فالتدريب جداا  مهم ، تفكير إلى يحتاج

 

 

 

 المهارات األساسية الهجومية والدفاعية
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 تنقسم هذه المهارات إلى: 
 . الكرة في التحكم •

 . الكرة مسك •

 . الكرة استالم •

 . التمرير •

 . المحاورة •

 . التصويب •

 . حركات القدمين •
 

 

 

 

 

 

 

  

 أوالً المهارات الهجومية
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 الكرة  في التحكم -1

 من الوقوف :   -أ 
 األخرى من وضع الذراعان عاليا والكرة أعلى الرأس . يد إلى النقل الكرة من  •

 خلف الظهر . الى اليد األخرىيد النقل الكرة من  •

 لف الكرة حول الكتفين من يد إلى اليد األخرى والعكس   •

 لف الكرة حول الوسط .   •

 لف الكرة حول الفخذين مضمومتين   •

 لف الكرة حول الساقين .   •

 اق األخرى .لف الكرة حول ساق واحدة ثم حول الس •

 المحاورة بكرتين في نفس الوقت .  •
 
 
 

 من الحركة :   -ب 
 في قطارات خارج الملعب وكل منهم معه كرة .  المتعلمات من تشكيل وقوف 

 التقدم بدحرجة الكرة على األرض باليد اليمنى إلى نهاية الملعب والعودة باليد اليسرى  •

 التدريب السابق مع دحرجة الكرة باليدين معا .   •

 رمي الكرة أعلى الرأس ) بارتفاع مترين ( أثناء التقدم أماما واللقف .  •

 دحرجة الكرة بيد واحدة أثناء التحرك بالخطوات الجانبية والعودة باستخدام اليد األخرى  •

 تمرير الكرة من بين الرجلين من الخارج إلى الداخل أثناء التقدم أماما .   •

 واحدة والذراع مفرودة أثناء التقدم أماما .   لف الكرة من أسفل وهي أعلى الرأس بيد •

 التدريب السابق باستخدام اليدين معا .  •

 لف الكرة حول الكتفين ثم حول الوسط أثناء التقدم أماما .   •

 من وضع الوقوف , القدمان فتحا والكرة أمام الصدر .   •

ستخدام اليد اليمنى حول  إبالمحاورة بى , حيث يقوم الالعب يبدأ التدريبات باليد اليمنى أو اليسر •

 القدم اليمنى ثم باليد اليسرى حول القدم اليسرى , ليصنع الشكل باستمرار حول القدمين . 

 يستمر التدريب لفترة ثالث دقائق .  •

 يكرر التدريب لتكون المحاورة من الخلف لألمام .   •

 والكرة أمام الصدر  من وضع الوقوف فتحا , القدمان متباعدتان والركبتان مثنيتان •

 باستخدام اليد اليمنى تدفع الكرة بين الرجلين خلفا ليتم استالمها باليد اليسرى .  •

 تنقل الكرة باليد اليسرى إلى أمام الجسم ثم دفعها بين الرجلين ليتم مسكها باليد اليمنى  •

 دقائق .  3يستمر التدريب بنفس األسلوب لفترة  •

https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjC_IPW2O_TAhXGfxoKHdyJDUcQjRwIBw&url=https://blog.sssports.com/ar/back-school-basketball-tips-sss/&psig=AFQjCNGE7-SPCyQ9vxYuyWL4n3SlSulsrw&ust=1494861613103534&cad=rjt
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  الكرة مسك  -2                   

 األداء الفني للمهارة:

 أكبر مساحة ممكنة من جانبي الكرة. توزع أصابع اليدين على  •

 األصابع فقط هي التي تالمس الكرة.  •

 (. 8بهامان خلف الكرة على شكل )اإل •

 دين في حالة استرخاء دون أي توتر. الي •

 وفي مستوى الصدر وقريبة من الذقن. الكرة قريبة من الجسم  •
 

 الخطوات التعليمية:
 من قريب. المتعلميندين ليراه جميع عمل نموذج لمسك الكرة بالي- •

كل   يصحح  للكرة ويقوم المعلم بإعطاء التعليمات السابق ذكرها في األداء الفني حتى المتعلمينمسك  •
 يده على الكرة.   وضع متعلم

 تصحيح األوضاع الخاطئة. •

 أمامه على األرض مع ثني الركبتين.الكرة الموجودة  المتعلمينيمسك - •

 لمتدحرجة من األمام أو من الجانب.مسك الكرة ا- •

 مسك الكرة المرتدة من األرض.- •

 الكرة استالم -3
 األداء الفني للمهارة:

 في اتجاه الكرة. المتعلمينقتراب ا •

 مسك الكرة. •

  ضم الكرة في اتجاه الجسم. •

 ألداء المهارة التالية.اد بالكرة االستعد •
 

 

 الخطوات التعليمية:
o الم الكرة من على راحة يد الزميل. است 
o ببطء ثم بسرعة.   متعلمينتمرير بين  ال 
o رض. رمي الكرة لألمام ثم الجري الستالمها عقب ارتدادها مـن األ 
o  ستلم الكرة قبل نزولها على األرض. ي المتعلمينالخطوة السابقة إال أن 
o  ممررة من أعلى من زميل مواجه. كرة استالم 

 التمرير  -4
 وهناك نوعان أساسيان للتمرير:  

 .التمرير باليدين  •

 .التمرير بيد واحدة  •

  :  باليدين هيات  التمريرأنواع  وأهم  
 .التمريرة الصدرية  •

 .التمرير من فوق الرأس  •

 .التمريرة المرتدة  •

 . تمريرة الدفعة البسيطة  •

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeqID92e_TAhVHLhoKHcUfCUoQjRwIBw&url=http://alwadischool.ahlamontada.net/t50-topic&psig=AFQjCNHYwfS_jVavWEk7BGGTpCB3HuPceQ&ust=1494862239226835
https://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEicya2u_TAhVFCBoKHbomAkgQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=3y_PYBOZ4gE&psig=AFQjCNEsxUryZMuU0AL5UyubzqSdpEzxqg&ust=1494862124955079
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_-rTl2-_TAhUBthoKHSsKAEwQjRwIBw&url=http://basketball4arab.blogspot.com/2015/04/blog-post_78.html&psig=AFQjCNEsumLpLTKRgFQ3_oZGdxZTcKVowQ&ust=1494862711046581
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 باليدين   التمرير   أوالً: 
 الصدرية   التمريرة  -1

التمرير شــــيوعا بين جميع الفرق , الكرة ممســــوكة باليدين   أنواعوتســــمى بتمريره الفريق ألنها أكثر
 ان.وقريبة من الصدر والمرفقان متجهان إلى أسفل والركبتان في حالة انثناء والقدمان متباعدت

 األداء الفني للمهارة:

ً  شكالً  متخذة أعلى إلى ثم  األمام وإلى أسفل  إلى الكرة بسحب  المتعلمين  يقوم •  .دائريا

ً   ذراعيه   بمد  المتعلمين   يقوم •   كرباجيه   حركة  تتخذ   التي   باألصابع   الكرة   يدفع  الوقت   نفس   وفي   أماما
ً  القدمين إحدى تقدم  مع   ألسفل  .الحركة  لمتابعة  أماما

ً   القدمين   إلحدى  النهائي  الوضع •   منثنيان   والرسغان  الكرة   حركة   اتجاه  في   لألمام  والذراعان  أماما
 .الكرة اتجاه  في  والنظر  وللخارج  ألسفل

 

  : الخطوات التعليمية •

 عمل نموذج للمهارة. •

ــك   • ــدر مع مالحظة )المرفقان    المتعلمينيمسـ ــفل أمام الصـ الكرة ويقوم بعمل دائرة كاملة أماماً أسـ
 باستمرار عند األداء(. متجهان ألسفل وللخلف

 والتكرار.اء المهارة ثم االستالم الحائط ويقومون بأد المتعلمينيواجه  •

 ين مواجهين مع زيادة سرعة األداء.التمرير بين زميل •

ــم هو   • ــع االبتدائي للجسـ ــابق مع تقدم إحدى القدمين أثناء الدفع على أن يكون الوضـ التدريب السـ
 الً.تباعد القدمين مع ثني الركبتين قلي

 لتمرير بعد أخذ خطوة من االستالم.التمرير مع المشي على أن يكون ا •

 التمرين السابق مع الجري. •

 التمرير باليدين من فوق الرأس: -2
  :األداء الفني للمهارة

 ع االبتدائي تمد الذراعان عالياً.من الوض •

 يه بالرسغين واألصابع إلى األمام.بدفع الكرة بحركة كرباج المتعلمينيقوم  •

 وضع وذلك من أجل متابعة التمريرة.على هذا ال المتعلمينيحافظ  •

ً تقدم  •   وذلك للمحافظة على اتزان الجسم.إحدى القدمين أماما

 الخطوات التعليمية للتمرير باليدين من فوق الرأس:
 ذج للمهارة مع بيان الوضع الصحيح.يؤدي المعلم نمو •

ــك ال • ــارة   متعلمينيمس ــتعداد ثم يقوم بمد الركبتين والذراعين عالياً مع إش ــع االس الكرة متخذاً وض

 على رفع الكرة عالياً. المتعلميند المعلم حتى يعو

ــكاً بالكرة مع مد الذراعين عالياً ويقوم بدفع    متعلمينيواجه ال • ــافة متر واحد ممسـ الحائط على مسـ

 غين أماماً أثناء الدفع باألصابع.لرسالكرة باألصابع إلى الحائط باستمرار مع ثني ا

 ( أمتار.4مواجهين على مسافة ) متعلمانالتمرين بين  •

 مع زيادة المسافة وزيادة السرعة. التمرين السابق •

 سلبي أوالً ثم إيجابي. لمتعلمينن االتمرين السابق مع وجود منافس م •

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXrdHY3O_TAhUDlxoKHX6uAj0QjRwIBw&url=http://istaps.yoo7.com/t421-topic&psig=AFQjCNGbR6i56-a66tkuMaL8TQa4HHNXlQ&ust=1494862960572447
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTsLje4e_TAhVOahoKHWHJCEIQjRwIBw&url=http://www.bdnia.com/?p=377&psig=AFQjCNH99wCGPAJKJ5tPf2Um5bDpNLakAw&ust=1494864328566783
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 _ التمريرة المرتدة :3
 

 :الخطوات الفنية
  القامة  طويل  الخصم كان إذا وتفضل  والمستلم الممرر  بين  خصم وجود  حالة  في  المهارة  هذه  تؤدى

  في   المستلم إلى ترتد  بحيث األرض  إلى الكرة  تمرر  هنا أن  إال الصدرية  للتمريرة  مشابه  المهاري أداءهاو
  الممرر  بين  المسافة ثلثي  تبعد نقطة   إلى الكرة بدفع  الصحيحة المسافة  تحديد  ويتم الحوض مستوى 

 . والمستلم
 

 الخطـوات التعليميـة 
 عرض وشرح المهارة .  •

أمام الحائط وعلى بعد  ني الركبتين  ث مع تقدم إحداهما لألمام قليال و  من الوقوف والقدمان متوازيتان •
مترين تؤدي المتعلمة التمريرة  مع تحديد مكان ارتداد الكرة على األرض برسم عالمة للتركيز على حركة  

 الذراعين .  

 التمرين السابق مع تقدم إحدى القدمين أماماً أثناء الدفع.   •

 م ثم زيادة المسافة وسرعة األداء  2التمرير بين زميلتين من مسافة  •

من الحركة تقوم المتعلمة بتمرير الكرة للزميلة ، ثم التحرك داخل الملعب لتغيير المكان واستالم   •
 الكرة وتمريرها مرة أخرى بدون استخدام التنطيط . 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE6JuB3-_TAhWDXRoKHZfPC1EQjRwIBw&url=http://anwar2dawood.wikispaces.com/wiki/changes&psig=AFQjCNHSgnN3oZz8yZUgmDSkfOMh38L-WA&ust=1494863503103556
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 ثانياً: التمرير بيد واحدة

 التمرير بيد واحدة  :  -1

 :األداء الفني للمهارة من الوضع االبتدائي
 

ــلة    المتعلمينيدفع   ــتلم مع مد الذراع في اتجاه الكرة بحركة متصـ ــرعة في اتجاه الزميل المسـ الكرة بسـ

عليها لحفظ التوازن بعد   للرســــأل واألصــــابع مع تحرك القدم الخلفية لمتابعة التمريرة ونقل ثقل الجســــم

 التمرير.

 :الخطوات التعليمية
 هميتها واستخداماتها أثناء اللعب.يقدم المعلم نموذجاً للمهارة ويبين أ •

 الستعداد للتمرير باستخدام الكرة.بأداء وضع ا المتعملينيقوم  •

 أمتار. 6ميلين مواجهين على مسافة التمرير بين ز •

 أمتار. 10إلى  متعلمينمسافة بين الالتدريب السابق مع زيادة ال •

أمتار يمرر أول القاطرة إلى زميله المواجه في    10في قطارين متوجهين على مســــافة    متعلمينال •

 .القاطرة الثانية ثم يرجع إلى الخلف وهكذا

 ( تنطيط الكرة)المحاورة -6
 :األداء الفني للمهارة 
 

 وجيهها إلى األرض بواسطة األصابع. المحاورة تتم بالدفع المتتابع للكرة وت •

تشير لألمام في اتجاه  متباعدة للسيطرة على أكبر مساحة من الكرة لتوجيهها وأصابع اليد تكون   •

 حركة الكرة. 

بحيث  حركة الدفع باألصابع وتتابع ثني ومد الرسأل والذراع يجب أن تكون انسيابية ومتوافقة  •

 تبدو الكرة مرتبطة باألصابع. 

ية  مع ثني الكوع لعمل حما أثناء المحاورة يكون النظر لألمام وتوضع اليد اليسرى أمام الجسم •

 للكرة.

نخفضة تكون  في المحاورة العالية يجب أن يكون التنطيط خارج القدم المتقدمة وللمحاورة الم •

 الكرة قريبة من الجسم. 

 :الخطوات التعليمية
 اء وأنواع المحاورة واستخداماتها.عمل نموذج وشرح طريقة األد •

في وضـــع الجلوس الطويل فتحاً ويضـــع كل منهم الكرة بين الرجلين ثم يبدأ في    متعلمينيجلس ال •

 تفع عن األرض ويستمر في المحاورة.تنطيط الكرة حتى تر

مع تباعد القدم اليســــرى أماماً وثني الركبة كامالً ثم وضــــع الكرة على األرض    متعلمينوقوف ال •

 لكرة باألصابع حتى ترتد من األرض.والبدء في تنطيط ا

 وضع الذراع األخرى لحماية الكرة. التدريب السابق مع فرد الركبتين والتنبيه على •

 كرة مع التركيز على النظر لألمام.المحاورة في المكان مع تغيير ارتفاع ال •
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 ة أماماً في مجموعات بطول الملعب.قاطرات ثم المحاور يقف المتعلمين على شكل •

 إلى جانب وتغيير اليد المحاورة. بالتدريب السابق مع تغيير الكرة من جان •

 .التدريب السابق مع تغيير اليد المحاورة باالرتكاز الخلفي على القدم الخلفية •

 التصويب -7   
 التصويب من الثبات : -1

 الوضع االبتدائي:
مواجهين للســــــلة مع تـقدم الـقدم المـماثـلة للـيد المصـــــوـبة )الـيد اليمنى( وأن تكون    المتعلمينيقف   •

 .لمتعلمينالمسافة بين القدمين في وضع يسمح براحة ا

الكرة على أصـابع اليد المصـوبة والذراع مثني من المرفق والعضـد مواز لألرض    المتعلمينيضـع   •

 د.حتى تستريح الكرة على أصابع اليمع ثني الرسأل للخلف 

 .تعمل اليد األخرى على سند الكرة من الجانب بحيث ال تعوق النظر للسلة •

 

 األداء الفني للمهارة :
 :بعد شرح الوضع االبتدائي 
 اعدة في قوة دفع الكرة للسلة.ثني الركبتين قليالً للمس •

 انسيابي وبحركة إضافية لرسأل اليد.مد الركبتين واستقامة الذراع المصوبة أماماً عالياً في توقيت  •

 الحركات بطريقة انسيابية مستمرة. تتم جميع •

 :الخطوات التعليمية
 عمل نموذج للحركة. •

 وضاع الخاطئة.بأخذ الوضع االبتدائي للتصويب ويتم تصحيح األ متعلم يقوم كل •

ــتالم من الزميل الم  المتعلمينيقف   • ــفين مواجهين وبعد االسـ ــتعداد  في صـ ــع االسـ واجه يأخذ وضـ

 للتصويب.

 عمل الخطوة السابقة مع التصويب. •

ب من  مواجهين للســلة وعلى مســافة ال تزيد على خمســة أمتار ويقومون بالتصــوي  المتعلمين  يقف •

 على أخذ الوضع االبتدائي الصحيح. التأكيد

راء مســابقة في تصــويب الرمية  في قاطرتين على جانبي خط الرمية الحرة ويتم إج  المتعلمينيقف   •

 .ةالحر

اني قـبل خط منتصـــــف الملـعب ويتحرك    خطفي قـطارين األول خلف ال  المتعملينيقف   • النـهائي والـث

من منتصـف الملعب إلى قرب المنطقة المحرمة ويقف ويصـوب ثم يسـتلم زميله في قطار الحد   متعلمينال

 .النهائي ليمررها قطار المنتصف ويجري ليقف خلف قطار المنتصف

 

 التصويبة السلمية : -2

 :األداء الفني للمهارة
 أمام الجسم وإلى أعلى قرب الذقن. بالكرة لمتعلمينيجب أن يحتفظ اعند االقتراب للسلة  •

 من السلة باستخدام خطوات كبيرة. متعلمينيقترب ال •
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 ثناء التصويب.يجب أن تكون األصابع خلف الكرة أ •

 ا يمكن للسلة في أعلى ارتفاع لها.يجب أن تكون اليد المصوبة أقرب م •

ة تركيز النظر على النقطـة المحـددة   • ة الحلـق اـف ــابع إلى ـح األصـــ ه الكرة ـب اء توجـي ب أثـن التصـــــوـي

 .المواجهة

 

 
 الخطوات التعليمية:

 
وفيها يتم تجزئة المهارة إلى الحركات األســــاســــية التي تتضــــمنها ثم يقوم المعلم بتعليم كل حركة مع  

الثانوية، ومنها تقسـم المهارة  ربطها بالحركات السـابقة لها، هذه الطريقة أفضـل بالنسـبة لمتعلم المرحلة  

 دة الثانية هي التصويب على الهدف.إلى وحدتين الوحدة األولى هي خطوات االقتراب والوح

تقريـباً لمـحاولة لمس الجزء القريب من اللوحة الخلفـية  درجة  45الجري في اتـجاه الـهدف من زاوية   •

 اورة عقب االرتقاء بإحدى القدمين.باليد المج

ولى  كرة طبية يحاول الطالب أن يمر فوقها بخطوة عالية تكون هي الخطوة األ  توضـع على األرض •

 قبل االرتقاء والوثب العالي.

 ن السابق مع زيادة سرعة االقتراب.نفس التمري •

 تعليم التصويب من مكان قرب الهدف.بعد إتقان خطوات االقتراب ينتقل إلى  •

 .الستالم الكرة الممررة له ويؤدي الخطوات القانونية المتعلمينربط االقتراب والتصويب يجري  •

 

 

 الطريقة الثانية األفضل بالنسبة للمرحلة االبتدائية والمتوسطة:
ــابع اليد من مكان للهدف وبزاوية   • من اللوحة والحلقة وذلك مع   درجة  45دفع المتعلم  للكرة بأصــ

 فع الركبة المقابلة لليد المصوبة.ر

 سية لليد المصوبة واالرتقاء عليه.التمرين السابق مع الوثب عقب أخذ خطوة بالقدم العك •

 لمصوبة.وة بالقدم المقابلة لليد االتمرين السابق على أن يسبق خط •

 كرة الموضوعة على راحة يد الزميل.التمرين السابق عقب استالم ال •

 التمرين السابق عقب الجري البطيء. •

 ن االستالم مع خطوة القدم اليسرى.التمرين السابق على أن يكو •

ــطة أحد الزمالء من جهة الي • ــابق على أن تكون الكرة الممررة بواســ مين مرة ومن  التمرين الســ

 اليسار مرة أخرى.جهة 

 رى للهدف.كرر جميع التمرينات السابقة على أن يكون التصويب من الجهة األخت •

  

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4nITm4O_TAhXC1xoKHdT2B0gQjRwIBw&url=http://www.bdnia.com/?p=377&psig=AFQjCNGc73EhPXgNekDDGMe_Cgi-30DiYw&ust=1494864007150408
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    التصويب من القفز : -3

 األداء الفني للمهارة:

ألعلى في اتجاه عمودي على   ثني الركبتين مع رفع العقبين ثم يدفع األرض بمـشطي القدمين ليقفز •

 األرض.

ــوف ت • ــابع اليد التي سـ ــه على أصـ ــع الكرة فوق رأسـ ــندها باليد أثناء الوثب وضـ دفع الكرة مع سـ

 األخرى.

إلى أقصـى ارتفاع ممكن يدفع الكرة بأصـابعه مع فرد الذراع لألعلى ولألمام    متعلمينعندما يصـل ال •

 وألسفل.ع بحركة ثني الرسأل لألمام في اتجاه الهدف ويتاب

 وط على كلتا القدمين في وقت واحد.الهب •

 :الخطوات التعليمية •

 ولة لمس لوحة الهدف بكلتا اليدين.الوثب ألعلى من المكان لمحا •

 دين أكثر من مرة خالل نفس الوثبة.الوثب ألعلى من المكان لمحاولة لمس لوحة الهدف بكلتا الي •

 لمس لوحة الهدف والحلقة والشبكة. الوثب ألعلى من المكان لمحاولة •

 ي واالرتقاء للوثب بكلتا القدمين.التمرين السابق عقب الجر •

قفز  ســـــتالم الكرة من الزمـيل والوقوف في ـعدة واـحدة والـقدـمان متوازيـتان لالرتـقاء والالجري إل •

 ألعلى ثم تمرير الكرة للزميل.

 ب من تحت السلة.قفز ألعلى والتصويستالم الكرة من الزميل ثم الالجري إل •

 .المتعلمينيكرر التمرين السابق مع زيادة المسافة التي يصوب منها  •

 رتقاء والقفز ألعلى والتصويب.لإل المحاورة بالكرة ثم الوقوف على عدة واحدة •

 بق مع وجود منافس سلبي ثم إيجابي.نفس التمرين السا •
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 االرتكاز -7
 

 الخطوات الفنية :
أقوى المناورات المستخدمة في كرة السلة ويعتبرها البعض أقوى من المحاورة  رتكاز من اإل •

 والتمرير . 

وتعتبر مهارة االرتكاز احتفاظ الفرد بقدم مالمسه لألرض ويحرك األخرى في أي اتجاه دون أن تحرك  

 جل( . انها وهي تشبه حركة الفرجار)البرالثابتة من مك

المتعلمة يسمح لها قانون اللعبة بأخذ أي عدد من الخطوات وبأي  وعندما تكون الكرة بحيازة   •

اتجاه بقدم واحده وتبقى األخرى مالمسة لألرض وتسمى قدم االرتكاز وعندما تقوم الالعبة بتحديد قدم  

االرتكاز ال يمكنها  رفعها عن األرض ،قبل خروج الكرة من يديها لمحاولة التنطيط ، أو التمرير ، أو  

 التصويب . 

تزان الرأس والظهر عمودي فوق الحوض  إالرتكاز بصورة جيده يجب الوقوف بوألداء مهارة ا •

 والركبتان مثنيتان ووضع ثقل الجسم على منتصف قدم االرتكاز مع عدم االرتكاز على عقب القدم . 

 

 الخطـوات التعليميـة :   
 حركة االرتكاز األمامية :

 قدم االرتكاز . الوقوف باتزان مع وضع ثقل الجسم على   •

 التقدم بالصدر لألمام .  •

 لف الجسم مع االرتكاز على قدم االرتكاز .  •

 أخذ خطوة لألمام بالقدم األخرى .  •

 
 

         حركة االرتكاز الخلفية

 تزان مع وضع ثقل الجسم على قدم االرتكاز . إالوقوف ب-          
   الرجوع بالظهر للخلف .  -
 االرتكاز . لف الجسم على قدم  -

 أخذ خطوة للخلف بالقدم األخرى . 
لكي تكون حركة االرتكاز ذات تأثير يجب الوقوف فجأة ) من الجري مثال ( ثم القيام بحركة االرتكاز   -

 مباشرة وبمجرد استالم الكرة .  
 من المحاورة مع ظهور خصم فجأة .  -
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 المهارات الفردية الدفاعية فتتلخص فيما يلي : 
 وقفة االستعداد الدفاعية .  •

 المكان الدفاعي .  •

 الخطوات  الدفاعية .  •

 قطع التمريرات .   •

 الدفاع ضد القاطع .   •

 الدفاع ضد المصوب .  •

 الدفاع ضد رجل االرتكاز .  •

 جمع الكرات المرتدة .  •

 وقفة االستعداد الدفاعية  -1
 يأخذ الجسم وضعا مريحا يسمح له بحرية وسرعة الحركة في أي اتجاه .   -

 القدمان متباعدتان مسافة مناسبة وإحداهما متقدمة عن األخرى أو تكونان في نفس المستوى  -

 في بعض األحيان .   

 الركبتان منثنيتان .   -

 مام  الجذع منحني ومائل لأل -

 الكعبان مرفوعتان قليال عن األرض دون مغاالة .   -

 ثقل الجسم واقع على الجزء األمامي من القدمين .   -

 الذراعان أحداهما ألعلى )نفس ذراع القدم المتقدمة( وهذا لمنع التصويب والتمريرات التي   -

 . في مستوى عال 

 .  والثانية جانبا وألسفل لقطع التمريرات المنخفضة وإليقاف المحاورة   

 تتحرك الذراعان باستمرار ، ويكون النظر لألمام .   -

  المكان الدفاعي-2
 كقاعدة عامة .   والسلة  في أي نوع من أنواع الدفاع يجب أن يكون الدفاع بين المهاجم

 فيلعب المدافع قريبا من المهاجم إذا كان المهاجم :  

 مصوبا ماهرا .   -1

 بطيء الحركة .   -2

 ضعيف التحكم في الكرة .   -3

 قد أنهى محاوراته .   -4

 قريبا من منطقة التصويب .   -5

 ويلعب المدافع بعيدا عنه :  
 إذا كان سريعا.   •

 إذا كان مخادعا.   •

 إذا كان محاورا جيدا.   •

 إذا كان ضعيفا في التصويب .   •

 ذا كان بعيدا عن منطقة التصويب  إ •

 ثانيا : المهارات الفردية الدفاعية
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 الخطوات الدفاعية  -3
 
 ما يمكنك حتى تصل إلى  هذه المنطقة  عليك ان تجري إذا كنت بعيدا عن منطقة سلتك الدفاعية ،  -

   .ثم اتخذ مكانك الدفاعي مع مواجهة المنافس  

 ذلك بأن تتقدم بالقدم األمامية أوال  ( خطوات المالكم )قريبا من منطقة السلة فاستخدم   إذا كنت -

وال تحاول أن تأخذ خطوة كاملة  ألمامية متقدمة عن الخلفية ،ام الخلفية على شرط أن تظل القدم ثم القد

 معتادة مطلقا .  

 

 تحركات الدفاع في المنطقة القريبة من السلة يالحظ األتي :  

 الخطوات الدفاعية قصيرة وسريعة .  -

 أسلوب الخطوات بين الجري والمشي .   -

 أخذ خطوات واسعة تجاهه .  عدم االندفاع نحو المدافع أو  -

 عدم القيام بحركات الطعن األمامي أو الجانبي للتغطية ، ألن ذلك قد يؤدي الى فقدان االتزان .   -

 

 قطع التمريرات -4
 يعتبر الالعب الذي يمتلك توقيتا ومهارة جيدين في االنقضاض لقطع التمريرات العبا دفاعيا ممتازا.  

 الدفاع ضد القاطع  -5
 ويبني الدفاع عن القاطع على الحيلولة بينه وبين استالم التمريرات المحتملة الوصول إليه . 

 الدفاع ضد المصوب -6
 ال تترك قدميك األرض .   (1)

 أرفع يدك العليا وحركها لتقطع الخط الواصل بين السلة وعيني المصوب .  (2)

بعد أن يصوب المنافس الكرة ، انزل يدك واتخذ وضعا يحجز المنافس خلفك ، ثم تحرك لناحية   (3)

 اد الكرة.  السلة في االتجاه الذي تتوقع أن ترتد إليه الكرة ، وحاول أن تتخذ المكان المالئم السترد

إذا قفز المنافس للتصويب فأقفز معه ) في التصويبة السلمية غالبا أو في التصويب من القفز (   (4)

 وهذه هي الحالة الوحيدة التي يقفز فيها الدفاع ضد المصوب .  

 الدفاع ضد رجل االرتكاز -7

 رجل االرتكاز هو الذي يلعب تحت السلة عادة .  

 جمع الكرات المرتدة-8

إن الفريق الذي يمتلك أفراده ميزة التفوق في مهارة الحصول على الكرات المرتدة من اللوحة الدفاعية  

، هو فريق يمتلك واحدة من أهم المهارات األساسية الدفاعية لكرة السلة ، ذلك باإلضافة إلى اعتبارها  

الكرة المرتدة الناتجة عن  واحدة من المهارات الهجومية للعبة ، حيث إن المهاجم الذي ينجح في جمع  

 تصويبه خاطئة لزميل له ، تنشأ لديه فرصة تصويبه قريبة من السلة تكاد تكون مضمونة .  
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 الدفاع 
هو عبارة عن خطط دفاعية تهدف إلى منع الفريق المهاجم من تحقيق أغراضه سواء إلصابة الهدف  

 قها  .  من أي مكان في الملعب ، أو عمل ثغرة في منطقة الدفاع الخترا

 :    وينقسم الدفاع إلى نوعين

 دفاع رجل لرجل   •

 . دفاع المنطقة •

 دفاع رجل لرجل :
  يتميز هذا النوع بالجرأة والمحاولة الجادة للحصول على الكرة من الفريق المنافس ويتطلب يقظة تامة

   وسرعة فائقة.

 

 

 دفا ع المنطقة  
أساسي على الدفاع عن المنطقة القريبة من الهدف ،  يعتبر دفاع المنطقة من الخطط التي تركز بشكل  

 حيث تكون 

لية موزعة على العبي الفريق المدافع كل في حسب مركزه الدفاعي وذلك لعرقلة الفريق المهاجم  ؤوالمس 

 ومنعه من 

 منطقة الدفاعية لتسجيل األهداف . اختراق ال 
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 تعريف  لعبة كرة السلة  
 ( العبين احتياط  7( خمسة العبين داخل الملعب و)5( فريقين من )2تمارس كرة السلة بين )

 وغرض كل منهما أن يسجل في سلة المنافس وأن يمنع الفريق اآلخر من التسجيل
 

 كيف تلعب الكرة  
 يمنع استخدام القدم باللعبتلعب الكرة أثناء المباراة باليدين تمرير أو محاورة بين الالعبين و

 وتعتبر مخالفة .  
 

 الحيازة على الكرة  
 بدأ حيازة الفريق عندما تكون بحيازة الالعب أو التمرير بين أعضاء الفريق الواحد  

 
 قياسات الملعب     

مترا(  28ملعب كرة السلة عبارة عن سطح مستو صلب  مستطيل الشكل خال من العوائق. طول الملعب )
 ( متراً. ويتم قياس هذه المسافات من داخل حافة الحدود. 15)وعرضه 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أدوات الملعب : 
 لوحتا الهدفـ تصنعان من مادة شفافة صلبة أو خشب متين مطلي باللون األبيض.   •

 السلتان: تتكون من الحلقتين والشبكتين.  •

 الكرة: تكون كاملة التكور ويكون لونها برتقالي داكن. •
 األجهزة الفنية :  

 ساعة المباراة )ساعة اإليقاف(.  •

 ساعة التصويب.  •

  لوحة التسجيل . •

 استمارة التسجيل.  •

 عالمة أخطأ الالعبين.  •

 عالمة أخطأ الفريق .   •
 سهم الحيازة المتبادلة   •

 قانون كرة السلة
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 الالعبون والبدالء والمدربون :-3        
 إلضافة إلى مدرب الفريق كما يجوز العب يكون أحدهم رئيساً لهم با 12يتكون كل فريق من  •

 أن يكون للمدرب مساعدا. 

 يجب أن يتواجد على أرض الملعب في الوقت المحدد للمباراة خمسة العبين من كل فريق   •
 ويمكن استبدالهم بالالعبين البدالء.  

 مماثلة. ( وال يجوز لالعبي نفس الفريق استخدام أرقام  15( إلى )4يستخدم كل فريق األرقام من ) •

 يسمح ان يقل عدد الالعبين الى العبين فقط في بداية الفترات وليست بداية المباراة.  •

 العبين طالما هناك احتياط للفريق.  5غير مسموح للقريق ان يلعب بأقل من  •

 
 اإلداريون وإداريو الطاولة والمراقب الفني:

 والمراقبين. حكم أول _حكم ثان او حكمين ثان _حكام التسجيل   •

 مهام ا لحكم األول والحكم الثاني يعاونهم إداريو الطاولة والمراقب الفني إذا ما تواجد حكم ثالث.   •

 .  ساعة التصويب اعد المسجل، ألميقاتي وميقاتي إداريو الطاولة هم المسجل، مس •
 

 زمن المباراة : -وقت اللعب           
المباراة من شوطين وكل شوط م  • دقائق، هناك استراحة    (  10قسم إلى فترتين وكل فترة )تتكون  

 دقيقتين بين 
(  دقيقة،  15الفترة األولي والثانية وبين الفترة الثالثة والرابعة وهناك استراحة بين الشوطين مدتهما ) 

 وفي 
 ( دقائق. 5حالة التعادل هناك وقت إضافي مدته ) 

 بدء المباراة: -1
 المتبادلين   المباراة بإجراء كرة القفز في الدائرة المركزية بين أي العبين من الفريقين يبدأ الحكم األول   •

 ال يمكن بدء المباراة إذا لم يكن أحد الفريقين متواجدا على أرض الملعب بخمسة العبين على   •
 استعداد للعب.

 

 إصابة الهدف: )متى تحسب وقيمتها؟(.  •

 الملعب في السلة من أعلى الحلقة واستقرت فيها أو اخترقتها. تحتسب اإلصابة إذا دخلت الكرة وهي في   •

 تحتسب اإلصابة نتيجة رمية حرة بنقطة واحدة.  •

 . بنقطتين اذا كانت اإلصابة من منطقة اإلصابة الميدانية بنقطتينتحتسب اإلصابة   •

 تحتسب اإلصابة التي تسجل من منطقة الثالثة نقاط بثالثة نقاط.  •
 

 نتيجة المباراة: 
 تتقرر نتيجة المباراة لصالح الفريق الذي يحرز العدد األكبر من النقاط خالل زمن المباراة.   •
 

 : انتهاء المباراة باالنسحاب
لك. وتكون النتيجة  إذا رفض اللعب بعد أن يطلب الحكم األول منه ذ  -يعتبر الفريق خاسرا باالنسحاب •

 ، صفر (   20)

( دقيقة على  15( خمسة العبين جاهزين للعب بعد )5إذا لم يتواجد الفريق أو لم يتمكن من تحضير )  •
 ، صفر (   20زمن البدء وتكون النتيجة ) 

 عندما يحدث من الفريق ما يمنع من استكمال المباراة(.   •
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 الوقت المستقطع:   
 الوقت المستقطع هو قطع )إيقاف( للمباراة بطلب من المدرب أو مساعد المدرب عندما   تعريف:  

 الكرة غير ملعوبه)موقوفه(  تكون  
 . ( وقتين مستقطعين لكل فريق في أي وقت أثناء الشوط األول  2يسمح بمنح ) -
 
 . في الشوط الثاني   ( ثالث اوقات مستقطعة3) -
 كل وقت إضافي. وقت مستقطع واحد في اي وقت خالل  -
 ال يسمح بترحيل األوقات المستقطعة غير المستغلة للشوط الثاني أو الفترة اإلضافية .   -
أخذ وقت مستقطع في آخر دقيقتين من الفترة الرابعة سوف يتم إلغاء وقت مستقطع  وفي حالة عدم   -

   .  واحد
 دقيقة واحدة.  مدة الوقت المستقطع -
   

 المخالفــــات:
   بالكرةخطأ المشي 

 خطأ المحاورة وحمل الكرة على راحة اليد 

  األمامية من خطأ إرجاع الكرة للمنطقة الخلفية 

  .خطأ خروج الكرة خارج الحدود 

 قاعدة ثالث ثوان: -1 
يجب على الالعب أن ال يبقي في المنطقة المحرمة للمنافسين أكثر من ثالث ثوان متواصلة، عندما يكون  

 فريقه 

 حائز على الكرة أثناء الهجوم .  

 قاعدة ثمان ثوان:-2

 يحقق العب السيطرة على )الكرة(  في منطقته الخلفية.  •

 ( ثواني وإال تعتبر مخالفة .  8يجب انتقال الكرة من المنطقة الخلفية إلى المنطقة األمامية خالل ) •
 قاعدة أربع وعشرون ثانية: -3

 .   ( ثانية وهي مدة الهجوم24بة خالل )يجب على الفريق أن يحاول التصويب إلصا •
 قاعدة الخمس ثواني : -4

البد على الالعب أن يمرر الكرة أو يصوبها  على السلة أو يحاور بها خالل خمس ثواني إذا طبق علية  
يجب دخول الكرة من خارج حدود الملعب  ،و  يجب تسجيل الرمية الحرة خالل خمس ثوان،العب منافس

 . خالل خمس ثوان

 األخطاء 
 الخطأ الشخصي:   -1

 تعريف: 
الخطأ الشخصي هو خطأ احتكاك العب بمنافس، أثناء اللعب .ويتم استبعاد الالعب في حالة حصوله  

 ( أخطاء 5على ) 

شخصية أثناء الملعب .ال يجوز  لالعب أن يمسك ، يعيق ، يدفع ، يهاجم ، يعرقل أو يحول دون تقدم   

 منافس يمد يده 

 . كتفه ، الحوض ،  الساق ، ركبته أو قدمه ، وال ينحني بجسمه بوضع غير طبيعي  ، ذراعه ،كوعه 

 الجزاء:
 يحتسب خطأ شخصي ضد مرتكبه  
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 إذا ارتكب الخطأ على العب ليس في وضع التصويب:        
 الخطأ.تستأنف المباراة بإدخال الكرة من قبل الفريق الذي ارتكب ضده الخطأ من المكان األقرب لوقوع   •

 إذا ارتكب خطأ على العب وكان الفريق حائزا على أربع أخطاء يتم منح رميتين .   •
 

 خطأ عدم األهلية:  -2
 :  تعريف

 خطأ عدم األهلية هو أي عمل سواء سلوك فاضح وجسيم من قبل العب، داخل الملعب.  •
 :الجزاء

 يحتسب خطأ عدم أهلية على مرتكبة   •

 حيثما يتم استبعاد المخالف وفقاً ألحكام المواد العائدة لهذه القواعد يجب عليه التوجه   •
 إلى غرفة تبديل المالبس لفريقه والبقاء فيها حتى نهاية المباراة، أو أن يغادر المبنى  

 إذا رغب ذلك. 

 يتم منح الفريق اآلخر رميتين حرة وحيازة .  •

 خطأ سوء سلوك )المتعمد(   -3
 تعريف  

وك غير رياضي أو غير مشروع ويتم استبعاد الالعب الذي يحصل  لهو الخطأ الذي يرتكبه الالعب لس
 على
 .خطأين لسوء سلوكه أثناء المباراة وخروجه خارج الصالة 

 الجزاء
 . يتم منح الفريق اآلخر رميتين حرة وحيازة 

 

 الخطأ الفني  -4
 :تعريف

 الفني هو خطأ العب من دون احتكاك ذات طبيعة سلوكية وهو على سبيل المثال ال الحصر: إن  الخطأ 

 تجاهل تنبيهات الحكام.   •

 استخدام لغة أو إيماءات توحي باإلساءة أو تستفز المشاهدين.  •

 مضايقة منافس أو حجب رؤيته عن طريق التلويح باليدين قرب عينيه.  •

 بعد أن  تخترق السلة أو بإعاقة رمية اإلدخال من أن تنفذ فوراً. تأخير المباراة باللمس المتعمد للكرة  •

 التحايل بالسقوط أرضا للحصول على خطأ.  •

 التعلق بالحلق بطريقة تجعل وزن الالعب محموالً بواسطة الحلق.  •
   

 -الجزاء :
حيازة. و  رميتين حرة  اآلخر  الفريق  منح  الالعب على خط ،يتم  من    ئين إذا حصل  استبعاده  يتم  فنيين 

 المباراة. 
 

 الخطاء المزدوج -5
 تعريف 

 الخطأ المزدوج هو وضع يرتكب فيه متنافسين خطا شخصي ضد بعضهما البعض في نفس الوقت تقريبا. 

 متى يتم استبعاد الالعب من المباراة  
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  ن سوء سلوك يتمئين فنيين آو خطئيإذا ارتكب الالعب خمس أخطاء شخصية أو خط  •

 ثانية  30علية مغادرة الملعب فورا ويجب استبداله خالل و بالغة بذلك من قبل الحكم األولإ

      ارتكب خطا يسجل الخطأ السادس   خطأ من الالعب الذي ارتكب خمس أخطاء للتو  وإذا  •

 .ويغادر الملعب فورا

 
 الحكم األول )مهمات وسلطات(

 
  المستخدمة في المباراة. يقوم بفحص وإقرار جميع األجهزة الفنية 

   وساعة اإليقاف ويتعرف إلى إداريي الطاولة بحد  وساعة التصويب  تحديد ساعة المباراة الرسمية

 . ذاتهم

  .ال يسمح لالعبين بارتداء أشياء تعتبر في تقديره خطراً على الالعبين اآلخرين 

  يتم تنفيذها أثناء المباراة    يبدأ المباراة بإجراء كرة قفز في الدائرة المركزية كرة قفز واحدة فقط

 بكاملها. 

  له القرار النهائي عند الضرورة او عند اختالف الحكام . 

  .مراجعة صحيفة التسجيل عقب انتهاء كل من نصفي المباراة وكل وقت إضافي 

 .اتخاذ القرار في أي نقطة لم يشملها نص صريح لهذه القواعد 

 لمباراة. التوقيع على صحيفة التسجيل بعد االنتهاء من ا 

  .له سلطة ايقاف المباراة عندما تحتم الظروف 
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ا   ثانيا

 كرة الطائرة
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على  الرياضات الجماعيَّة المنتشرة حول العالم، وفيها يتنافس فريقان تفصل بينهما شبكةهي إحدى 

 .  أرض الملعب، ليفوز أحدهما ويخسر اآلخر، أو يُحققان التعادل

  وجنسهم وتتميَّز هذه الرياضة بشعبية كبيرة، إذ أنَّها ُمتاحة للجميع على اختالف مستوياتهم وجنسياتهم 

فقد كانت بداية ظهور هذه اللعبة في الواليات المتحدة األمريكيَّة، ثم بدأت في االنتشار تدريجيًّا إلى أن  

 .م ُعِرفت في كل أنحاء العال

 نشاة وتاريخ لعبة كرة الطائرة :- 

وقد اطلق   1895لقد نشأت هذه اللعبه على يد المدير السابق بجامعة هوليوك ) وليـم مورجان ( عام 

 ) تسمى  لعبة هنديةان فكرة اللعبة أخذت من ويعتقد  ( Mintonette  مينتونيت)  عليها اسم
Minton )  الفراغ وحفظ التوازن بين   هو خلق لعبه جديدة لقضاء وقتابتكار هذه اللعبة وكان سبب

ّ حيُث إن   وكرة القاعدة وكرة السلّة وكرة اليد التنس وتجمع بين فكرة لعبة   األلعاب الشتوية والصيفية  ها

م تأسس االتحاد العالمّي لرياضة ُكرة 1947ففي عام   لعبة كرة السلّة بأربع سنواتأسست  بعد ظهور 

م أُقيمت  1952وفي عام  الميّة لرياضة كرة الطائرة للرجالم أُقيمت أول بطولة ع1949وفي عام  الطائرة

م أُدخلت لعبة كرة الطائرة إلى األلعاب  1964وفي عام  أول بطولة عالميّة للعبة كرة الطائرة للسيدات

، وكانت اللعبة الجماعية  األولمبيّة حيُث كانت أول مرة لها في تاريخ األلعاب األولمبيّة في مدينة طوكيو 

 الوحيدة التي دخلت األولمبياد للمشاركة على مستوى الجنسين " رجال، سيدات" 

 
 
 

ويقصد بها كل الحركات الهادفة واالقتصادية التي تسمح باستمرار اللعب بمواقفه المختلفة بطريقة قانونية 

نى عليه هذه اللعبة ويتوقف على اتقانها نجاح الالعب وهي الدعامة األساسية  وحجر األساس التي تبب

 والفريق .  
ا بإيقاع سريع وأداء حركي   أن مهارات الكرة الطائرة تنقسم إلى مهارات هجومية ودفاعية تمتزجان معا

بدرجة إتقان عالية وتتميز باالنتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع ،ولذا يتطلب 

ع الالعبين تحقيق المستويات المطلوبة في األداء المهارى سواء الهجومي أو الدفاعي على  من جمي

قسم  نت المهاراتوهذه  الخاصة للعبة اللياقة البدنية  حسب درجاتهم ومستوياتهم والتمتع بأكبر قدر من

 نوعين: على 

 
 : وتشمل الهجومية المهارات :اوال

 وقفة االستعداد -1

 اإلرسال. -2

 .( اإلعدادالتمرير )-3

 الضرب الساحق . -4

 

 أوال المهارات األساسية للكرة الطائرة 

 

 ( Volleyball  ) الكرة الطائرة

 

http://www.sport.ta4a.us/fitness/1112-physical_fitness.html
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 : المهارات الدفاعية وتشملثانيا: 
       استقبال اإلرسال .-1

 .الدفاعي  حائط الصد-2

 .  الدفاع عن الملعب-3

 

 : وتشمل  الهجومية  المهارات  :  اوال
 وقفــــــة االستعــــــداد  -1

 التحرك بسهولة ويسير إلى جميع االتجاهات في الملعب   ساعده علىيو  هو الوضع الذي يتخذه الالعب  

 أن يتخذ أوضاعا معينة تتناسب مع ظروف وصول الكرة إليه ومن هذه األوضاع ما يلي:وتمكنه 

 والتي تتناسب التغطية للهجوم.  المنخفضة:الوقفة  -

 وهي األكثر استعماال وتناسب التمرير واإلعداد. الوقفة المتوسطة: -

 وهي تناسب التمرير واإلعداد للخلف. الوقفة المرتفعة: -

 

   :للمهارة  ةالفني الخطوات
 

  مسافة الحوض  باتساع متباعدتان القدمان) االستعداد وقفة •

 . (مناسبة 

  .للركبتينالذراعين مفرودة أمام الجسم موازية  •

 .بالتساوي القدمين على الجسم ثقل ويوزع قليالا الركبتين بزاوية منفرجه  ثني  •

    م  .ميل الجذع قليالا لألما •

  .المقابل الملعب وعلى لإلمام النظر •

  :الخطوات التعليمية
 . لألداء نموذج وعرض المهارة شرح ❖

 بالتساوي القدمين على موزع الجسم وثقل  قليال الركبتين بثني والنزول االستعداد بوضع الوقوف ❖

  الثبات من

 .  الجسم من قريبا لألمام والذراعان

 واألسفل لألمام الذراعين وضع مع بالركبتين االنثناء ومالحظة الملعب داخل الوقوف ثم المشي ❖

 . لألمام والنظر

  وقفة أثناء في الجذع وميل الركبتين ثنى مع توازن حالة في والجسم جانبية اتجاهات في التحرك ❖

 .االستعداد

 في كرة الطائرة    اإلرسال-2

وضع الكرة في حالة اللعب بعد صفارة الحكم هو  من المهارات الهجومية في كرة الطائرة ويعرف بانه 
الصف الخلفي لتعبر  ( ب ١ ) األول من خلف خط نهايـة الملعـب بواسطة الالعب صاحب المركز رقم 

 .   الشبكة لملعب المنافس

 - أهداف يمكن تحقيقها من اإلرسال : 
 كسب نقطة مباشرة  •

 . س  فشال خطط المناف أ •

 . محاولة   اإلرسال عليه إرهاق الالعب األفضل بلعب  •

  . كسب نقطة بلعب اإلرسال على الالعب األضعف  •

 
 ينقسم اإلرسال إلى : ـ 
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   .اإلرسال من أسفل مستوى الكتف و ينقسم إلى  .١ 
 

 أ . اإلرسال من أسفل مواجه  
  . ب . اإلرسال من أسفل جانبي

 - :  اإلرسال من أعلى مستوى الكتف و ينقسم إلى  .٢
 
 (  تـنس  )اإلرسال من أعلى مواجه أ. 

  . ب.  اإلرسال بالوثب
 
 
 
  -:  اإلرسال من أسفل مستوى الكتف ينقسم إلى -١
 أ . اإلرسال من أسفل مواجه ) إمامي (  

  .  للمبتدئينعادة لتدريب  ويستخدم يتميز بسهولة األداء ودقة توجيه الكرة لملعب المنافس       

 : ةالخطوات الفنية للمهار 

 حالة   في)   اليمنى  على  متقدمة  اليسرى  والرجل  للشبكة  مواجها  اإلرسال  منطقة  في  التلميذ   يقف •

 . الضاربة اليد عكس المتقدمة الرجل( اليمنى يستخدم الذي الضارب

 .   الركبتان منثنيتان قليالا  •

 . الخلفية للرجل الفخذ أمام باليد الكرة إمساك •

ا  الكتف بارتفاع اليسرى باليد الكرة تقذف •  . (اليمنى باليد للمرسل) تقريبا

ا ( الحوض) الوسط مستوى في الساقطة الكرة لتقابل ولألمام للخلف الضاربة الذراع تمرجح •  . تقريبا

  الذراع فرد الوقت نفس وفي الجسم في بسيط  انثناء مع الخلفي أسفلها  في الكرة( لمس ) ضرب يتم •

 . الملعب أرض إلى الدخول ثم  األمامية القدم على الجسم نقل مع والجذع الركبتين ومد الضاربة

 . الفنجانية واليدا اليد وبقبضةا الكف باطن بأعلى أو اليد براحة إما الكرة إرسال يكون •

 التعـــــليمية للمهارة: الخطـــــوات  

  . نموذج ألداء المهارة  ❖

 .  لألمام و خلفا الذراع مرجحة  مع  للزميل األرض على الكرة دحرجة ❖

 . األخرى القدم وأمام األرض على سقوطها مكان وتحديد الضاربة غير باليد الكرة رمي ❖

 . ضربها دون بالكرة أو إماما  و خلفا الذراع  ومرجحة الكرة رمي حركة في  الكرة بدون اإلرسال أداء ❖

 . أسفل من الكرة بضرب اإلرسال أداء ❖

 .   مختلفة مسافات من الحائط على اإلرسال ❖

 .  مختلفة مسافات ومن الملعب داخل الزميل مع اإلرسال ❖

 .  مختلفة بمسافات الشبك على الزميل مع المهارة أداء ❖

 .   أمتار ثالث لمسافة الحائط بمواجه أسفل من اإلرسال مهارة أداء ❖

 الجانبي  ب . اإلرسال من أسفل
 

 اإلرسال المواجهيتشابه هذا النوع من اإلرسال في سهولة أدائه مع 

 وذلكمن أسفل ويعّد من األنواع المفضلة للسيدات والناشئين  

 .بفضل مرجحة الذراع للخلف مسافة كبيرة الالزمة للضرب المستخدمة لقلة القوة 
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يمتاز بزيادة سرعة الكرة  ألنهعلى المستقبل أثناء المباريات نوعا ما  وهو من األنواع الصعبة

 . اهاوانخفاض مستو

 :للمهارة ةالفني الخطوات

ا  الوقوف •   في التلميذ ويقف بالتساوي القدمين على الجسم ثقل ويوزع قليالا  منثنيتان والركبتان فتحا

 . للشبكة وجانبه اإلرسال منطقة

  الفخذ أمام اليسرى اليد على الكرة تسند) الجسم منتصف أمام اليسرى وباليد أسفل الكرة تمسك •

 ).  األيمن

 . (الضاربة الذراع) الكرة قذف أثناء في قليالا   جسمه التلميذ ويلف الكتف مستوى في الكرة تقذف •

ا  الحوض مستوى عند الكرة تضرب •   أو مضمومة باليد أو الكف بأعلى إما الكرة وتضرب تقريبا

  (فنجانيه ) مجوفة

ا  أسفل الضاربة الذراع تمرجح •   األمامية القدم إلى( اليمنى) الخلفية القدم من الجسم ثقل وينقل وأماما

 . الكرة ضرب حركة لحظة

 .  متابعة الجسم لعملية اإلرسال وذلك باستمرار مرجحة الذراع خلف الكرة •

 

  التعـــــليمية للمهاره :الخطـــــوات  

 األداء.شرح المهارة وعرض نموذج  ❖

 للزميل مع مرجحة الذراع خلفا أماما . دحرجة الكرة على األرض  ❖

 إلقاء الكرة باليد الغير ضاربة وتحديد مكان سقوطها على األرض بجانب القدم اليسرى وأمامها   ❖

 أداء اإلرسال كامل بدون كرة , ثم مع الكرة بدون ضربها .  ❖

 أداء الحركة باستخدام الكرة المعلقة . ❖

 .)أو بين زميلتين متواجهتين ( .  أمتار 6يؤدى اإلرسال كامال أمام حائط مسافة  ❖

 . يؤدى اإلرسال كامال في منطقة اإلرسال  مع مواجهة الكتف والجانب للشبكة ❖

 

 
 - :  اإلرسال من أعلى مستوى الكتف و ينقسم إلى  -٢
 مواجه ) تنس ( ىاإلرسال من اعلأ . 

   النههو أكثر أنواع اإلرسال انتشارا واستعماال حيث إنه يعّد إرساال هادفا 

 .فيهاتوجيه الكرة والتحكم من لالعب ا يمكن 

 

 :للمهارة  ةالفني الخطوات

  اليمنى القدم تقديم أو اليمنى باليد للمرسل  لألمام اليسرى القدم وضع مع   للشبكة المواجه الوقوف •

 . باليسرى للمرسل

ا  الجسم ثقل •  .  بالتساوي القدمين على موزعا

ا  باليدين تمسك أو اليد على الكرة تسند • ا  معا  الذراع كتف فوق بارتفاع يكون بحيث الجسم أمام  عاليا

 . الضاربة

ا  باليدين أو باليد الكرة تقذف • ا  معا  . الضاربة الذراع كتف فوق بارتفاع يكون  بحيث الجسم  أمام عاليا

ا  ألعلى الضاربة الذراع ترتفع •   وفرد الخلفية الرجل على الجسم ثقل نقل مع  الجذع تقوس مع خلفا

 . الجسم

 . الرأس بجانب اليد مرفق بقاء مع األيمن الكتف عن بعيداا  الضاربة الذراع مرجحة •
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 . قليالا   مقعرة أو مفتوحة اليد وتكون الخلف من الكرة تضرب •

 . الكرة ضرب بعد مفرودة الضاربة الذراع تبقى •

 

  التعـــــليمية للمهاره:الخطـــــوات 

 مالقد أمام األرض على لكرةا سقوط مكان و االرتفاع تحديد و الحاملة باليد ألعلى الكرة رمي حركة ❖

 . اليمنى

 .فقط التوقيت لضبط الكرة ضرب دون الضرب حركة  تأدية مع ألعلى الكرة رفع ❖

 . أمتار 4 بمسافة الحائط على اإلرسال أداء ❖

 .الزميلين بين مختلفة بمسافات اإلرسال أداء ❖

 .اآلخر للملعب الملعب منتصف من  الشبكة فوق اإلرسال أداء ❖

 . مكان أي في للملعب النهائي الخط خلف اإلرسال أداء ❖

 

 

 

 

 

   . اإلرسال بالوثب  ج

 ذات الطابع الهجومي المباشر   اإلرسال أشكالالساحق من  اإلرساليعد 

 الطائرة. في لعبة الكرة  التي لها تأثير كبير

 

  التعـــــليمية للمهاره:الخطـــــوات  

 المهارة. ألداءعرض نموذج 
 كرة. دون الفنية خطواتها حسب المهارة أداء ❖

 .التوقيت لضبط الكرة  ضرب دون االقتراب خطوات اخذ مع ىألعل الكرة رمي ❖

 .الكرة ضرب مع  االقتراب خطوات اخذ مع ىألعل الكرة رمي ❖

 .  مختلفة مسافات من الحائط نحو بالوثب اعلي من اإلرسال أداء ❖

 .  مرسومة مربعات أو دوائر ونحو معين ارتفاع مستوي في الحائط نحو اإلرسال أداء ❖

 . الزميلين بين مختلفة بمسافات اإلرسال أداء ❖

 . للملعب النهائي الخط خلف اإلرسال أداء ❖

 

   -التمرير في كرة الطائرة :  - 3
استالم ويمكن تعريفها بانها في لعبة الكرة الطائرة األساسية الهجومية   من المهاراتالتمرير  يعتبر

الى وتمريرها  تغير اتجاهها بدون استقرارها على اليدين وإعادة توجيهها معالكرة باليدين من أعلى 

وتعني أيضا تداول الكره بين العبين من نفس الفريق او عبر الشبكة بين   المكان المناسب بعد استقبالها

 : قسم التمرير إلى عدة أنواع هيالمتنافسين و 
             .اعلى لألمام باليدين التمرير من  0أ
 على للخلف . التمرير من أ ب.           

       . التمرير بالسقوط الجانبيج.           

 .        التمرير من أعلى بالوثبد.           

 .  و. التمرير من اسفل بالساعدين         
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 اعلى لألمام باليدينالتمرير من  أ. 

 أدائه ويعد أساسا لجميعهو أكثر أنواع التمرير استعماال واضمنها لسهولة 

 التمريرات حيث يتوقف أداء اغلب التمريرات للكرة الطائرة على إتقان هذا 

 النوع من التمرير من حيث االرتفاع والبعد واالتجاه حتى تكون لدى األغلبية  

 .  القدرة على مواجهة كافة الظروف التي يتعرض لها أثناء اللعب

 

 الخطوات الفنية للمهارة :

  لألمام قليالا  ومائالا  عامودي الجذع قليالا  مثنيتان والركبتان الحوض باتساع القدمانف على الوقو •

 . الكرة  شكل وتأخذ متصلبة وغير منتشرة واألصابع الجسم وأمام مثنيتان والذراعان

  وتؤدى السفلى الخلفي النصف من الكرة األصابع سالميات تغطى لألصابع الكرة مالمسة عند •

 . الكرة مالمسة لحظة الجسم أجزاء جميع وفرد الذراعين بفرد التمريرة

  استعداداا  لألمام الخلفية الرجل بنقل توازنه على المحافظة الطالب على يجب التمريرة تنفيذ بعد  •

 .  الزميل من الكرة إلستقبال

 

 

  التعـــــليمية للمهاره:الخطـــــوات  

 عرض وشرح المهارة .   ❖

 أداء المهارة حسب خطواتها الفنية دون كرة . ❖

 مـ ثم تمريرها من أعلى لألمام .3دفع الكرة عالياا مسافة  ❖

 م .5م ، 4م ، 3تمرير الكرة باستمرار نحو الجدار من مسافة  ❖

  الوثبتمرير الكرة نحو الحائط ثم إعادة تمريرها مرة أخرى من  ❖
 .  تمرير الكرة بين زميلين من أعلى لألمام  ❖

 . الشبكة فوق من  زميلين  بين الكرة تمرير ❖

 التمرير من اعلي للخلف ب . 

 تستخدم هذه التمريرة لتمرير الكرة للزميل الذي يقف بالصف االخير 

  للمهاره: الفنية الخطـــــوات  

على القدمين باتساع الحوض ، الجذع عمودي والنظر ألعلى باتجاه الكرة لوجود الطالب  الوقوف  •

 أسفل الكرة .

عند مالمسة الكرة ألصابع اليد يقوم الطالب بفرد جميع أجزاء الجسم المثنية مع فرد الذراعين   •

ألعلى وللخلف مع تقوس الجذع للخلف ودفع الحوض لألمام ورمى الرأس قليالا للخلف حتى يأخذ الجسم  

 مفرودتان.شبه تقوس وتؤدى التمريرة والذراعان 
  :التعـــــليمية للمهارهالخطـــــوات  

 عرض وشرح المهارة .  ❖

 أداء المهارة حسب خطواتها الفنية دون كرة . ❖

ا ثم تمريرها  ❖ ا.الظهر مواجه للحائط دفع الكرة عاليا  خلفا

ا.التمرين السابق ولكن الدوران لمواجهة الحائط والتمرير  ❖  أماما

 م . 3التمرير خلفا نحو الزميل من مسافة  ❖
ا إلى  الزميلةستقبال الكرة وتمريرها من ا ❖  . المواجه للظهر الزميلةالمواجه خلفا
 .األماكن  أداء التمرين بالعكس وتبديل ❖

 ر بالسقوط الجانبج.التمري
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  الفنية للمهاره: الخطـــــوات  

بالرجل  يتحرك الطالب في اتجاه سقوط الكرة حتى يصل لمسافة المناسبة ويقوم بأخذ خطوة كبيرة  •

 القريبة من الكرة وتكون الذراعان مفرودتان أمام الصدر وفى اتجاه الكرة . 

عند مالمسة الكرة لسالميات األصابع بعد أن يصل الطالب أسفل الكرة يقوم بأداء حركة التمرير   •

 رير .ألعلى بفرد الذراعين لألمام وألعلى كما في التمرير من أعلى لألمام وتتجه الذراعان في اتجاه التم

  -التعـــــليمية للمهاره:الخطـــــوات  

 عرض وشرح المهارة .   ❖

 أداء المهارة حسب خطواتها الفنية بدون كرة .  ❖

 م .3رمى الكرة نحو الحائط ثم تمريرها من الجانب األيمن نحو الحائط من مسافة  ❖

 األيسر .التمرين السابق من الجانب   ❖

ا. استقبال الكرة القادمة وتمريرها باليد اليمنى مع السقوط   ❖  جانبا

 .  التمرين السابق باليد اليسرى  ❖

  التمرير من أعلى بالوثبد. 

  الفنية للمهاره: الخطـــــوات  

الوثب باتجاه الكرة بحيث يكون الجسم مفرود الذراعان والعضدان تشكالن زاوية قائمة والنظر في   •

 األصابع منتشرة بدون تصلب وتأخذ شكل الكرة . اتجاه الكرة ،  

 التمريرة بسالميات األصابع . تؤدىصول ألعلى نقطة بعد زاوية الوثب وأثناء ارتفاع الكرة الوعند  •

 . على األرض في وقفة االستعداد الستقبال الكرة  الهبوطبعد نهاية التمريرة  •

 

  التعـــــليمية للمهاره:الخطـــــوات  

 عرض وشرح المهارة .   ❖

 أداء المهارة حسب خطواتها الفنية دون كرة . ❖
 باستمرار .م 3التمرير من أعلى لألمام نحو الحائط من مسافة  ❖

 التمرير نحو الحائط ثم معاودة التمرير من الوثب .  ❖

 .  م 5 م،4 م،3التمرير من أعلى بين زميلين باستمرار من مسافة  ❖
 ألعلى .التمرين السابق من الوثب   ❖

 التمرين السابق باستخدام الشبكة  ❖

 

  بجر (ال)  التمرير من أسفل الساعدينو. 

  الفنية للمهاره: الخطـــــوات  

تتالصق الكفان جنبا إلى جنب ويتجهان إلى أعلى مع امتداد األصابع وتالمس الكرة الجزء العظمى  •

 مؤخرة اليد قرب الرسغ . 

امتداد األصابع جميعها ماعدا اإلبهامين اللذين ينثنيان للداخل قليالا تتالصق الكفان وجها لوجه مع  •

 وتالمس الكرة سطح اإلبهامين والسبابتين .

عند مالمسة الكرة للساعدين يتم فرد أجزاء الجسم ألعلى ودفع الكرة باالتجاه المناسب بشكل قوى   •

 . ثم العودة للوضع األصلي استعدادا الستقبال كرة أخرى 

  التعـــــليمية للمهاره:ـوات  الخطــــ

 عرض وشرح المهارة .   ❖

 أداء المهارة حسب خطواتها الفنية دون كرة . ❖

 م .3التمرير نحو الحائط بالساعدين من أسفل من مسافة  ❖

 التمرير من أعلى نحو الحائط ثم التمرير من أسفل مرة أخرى . ❖

 م .3التمرير من أسفل بالساعدين بين زميلين من مسافة  ❖

 . وهكذا التمرير من أسفل نحو الزميل ثم الدوران الستقبال الكرة وتمريرها من أسفل للزميل اآلخر  ❖
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   الضربة الساحقة -4

والقوة وهي عباره عن ضرب الكرة بإحدى  الهجوم ويتوفر فيها عنصر السرعة هم طرقأقوي وأهي 

 اليدين بقوة 

 لتعديتها بالكامل فوق الشبكة وتوجيهها الى ملعب الفريق المنافس  بطريقة قانونية .   

 أنواع الضرب الساحق: 
 الضربة الساحقة المواجهة. -1
 الضربة الساحقة المواجهة بالدوران. -2

 الضربة الساحقة الجانبية )الخطافية(. -3

 الضربة الساحقة السريعة )الصاعدة(. -4

 الساقطة بالرسغ.الضربة الساحقة  -5

 .  الضربة الساحقة بالخداع -6

 

 

 
  الفنية للمهاره: الخطـــــوات  

 .القدمان متوازيتان ومتباعدتان •

 تقريبا و تقطع بخطوتين . ( م3 -2)  من  تكون  االقتراب  مسافة  •

 .استعداد حالة  في الضارب  وقوف •

 .المعد يد  من  الكرة  خروج مع الحركة  الضارب يبدأ   •

  .بالتساوي  القدمين عقب خلف الجسم ثقل   يقع •

 دورانية.  حركة   فى  لتجعلها الكرة  اليد تغطى بحيث  العلوي السطح فى  الكرة ضرب  عملية  تؤدى •

  قوة أكبر  إلعطاء قائمة والعضد الساعد بين  الزاوية وتكون   الضرب أثناء  بكامله  الذراع يرجع  •

   الساحقة  للضربة

  الفريق  لملعب الجانبية  الخطوط باتجاه( 2  ، 4 مركز)  من  الساحق الضرب من  النوع هذا  يؤدى •

 . المنافس

 الهبوط بنفس المكان الذي ارتقى منه المتعلم .  •
 

 التعليمية للمهارة: الخطوات 

 الخطوة   ثم وقفة االستعداد المنخفض لالعب االقتراب و الوثب و تكون الخطوة األولى قصيرة  ❖

 سريعة بدون كرة. الثانية طويلة و
 الذراعين من الخلف لألمام و الوثب العمودي بالقدمين و الهبوط. مرجحة  ❖

 . العلوي اإلحساس بالكرة مع الزميلة من الثبات ثم من الحركة و كيفية ضرب الكرة من ثلثه ❖

 أمتار تقريبا.  4أداء المهارة على الحائط بمسافة  ❖

 بالوثب.  ثم ب ثبدون الورمي الكرة لألعلى ثم ضربها على الزميلة المواجه بعرض الملعب   ❖

عملية  لضربة ا رمي الكرة عاليا أمام الشبكة ثم يقوم الالعب باالقتراب و الوثب لألعلى و يؤدي ❖

 يقوم بها العب  
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 أو اثنان أو ثالثة العبين معا من المنطقة األمامية باتجاه الشبكة أو قريبا منها، وذلك بالقفز إلى أعلى  

مع مد الذراع أو الذراعين العتراض الكرة المضروبة ساحقا من ملعب الفريق المنافس فوق الحافة  

 .العليا للشبكة

 

 المهارات الدفاعية ثانيا : 

   ستقبال اإلرسال .ا -1

عملية استقبال الكرة المرسلة من  االستقبال من المهارات الدفاعية في لعبة كرة الطائرة ويعرف بانه 

لتهيئتها لالعب الزميل في الملعب وذلك بهدف امتصاص سرعة وقوة  فسالالعب المرسل للفريق المنا

 الكرة لتمريرها من اسفل بالساعدين . 

 - االرسال :استقبال أنواع 

 استقبال االرسال من الوقوف .  -أ 

 استقبال االرسال الجانبي بالساعدين. -ب

 استقبال االرسال من السقوط  -ج 

 أ/ ستقبال االرسال من الوقوف 

  الفنية للمهاره: الخطـــــوات  

 يقف الطالب باتزان على كلتا قدميه وبينهما مسافة مناسبة .  •

 صغيرة وتثنى الركبتان قليالا ويميل الجذع لألمام باتزان . تتقدم إحدى القدمين عن األخرى بمسافة  •

تثنى الذراعان من مفصل المرفقين ويوضعان بجانب الجسم أما اليدان فتكونان متجاورتين أمام   •

ا أوسع قليالا من حجم الكرة   الصدر واألصابع منتشرة وممتدة بارتخاء بحيث تكونان شكالا كرويا
 
 

 
 
 

  التعـــــليمية للمهاره:الخطـــــوات  

 أداء المهارة حسب خطواتها الفنية دون كرة . ❖

 م ثم استقبالها3رمى الكرة ألعلى مسافة  ❖

 ضرب الكرة باألرض لترتد عاليا ثم استقبالها .  ❖

 تمرير الكرة نحو الحائط ثم استقبالها من أعلى وتمريرها مرة أخرى نحو الحائط . ❖

 االستقبال من أسفل . التمرين السابق ولكن يتم  ❖

 التمرين السابق ولكن بمساعدة الزميل .  ❖

 

 االستقبال الجانبي  من أسفل بالساعدين -ب

 التعليمية للمهارة: الخطوات 

 .                                                     المهارة  عرض  وعملية  األداء  طريقة بشرح  يبدأ ❖

 .  أماما الجذع لف مع   والرجلين الذراعين وحركة اليدين  وضع  تعليم ❖

 .   للمهارة الصحيحة الوقفة  على للتعود  الكرة استعمال  دون المهارة تؤدى ❖

 . الصحيحة المنطقة  على وتوجيها الكرة الستقبال المتعلمة  ساعدي على الكرة  الزميلة ترمي  ❖

 لجسم ا الساحقة للكرة ثم الهبوط على األمشاط و ثني الركبتين قليال المتصاص ثقل
 
 
 حائط الصد  -٣
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 هو حركة الالعبين القريبين من الشبكة العتراض الكرة القادمة من المنافس للوصول ألعلى الحافة 

 العليا للشبكة ويعتبر من أهم المهارات في الدفاع عن الضربات الساحقة، وهو الخط الدفاعي 

 - ألول للفريق ويؤدى:ا

 بالعب واحد. •

 بالعبين. •

  بثالث العبين. •
 
 

  للمهاره: الفنية الخطـــــوات  

 .  وقريبا منها ةتتم عملية الصد بمواجهة الشبك •

 .الركبتان منثنيتان والقدمان متوازيان ومتباعدتان   •

 .الذراعان منثنيتان واليدان بارتفاع الصدر   •

ان فوق الشبكه وتكون اليدان مقعرتان دالوثب العلى مع مد الذراعين العلى حتى تصل الي  •

  . خصم واليسمحان للكره بالمرور بينهماواالصابع مفروده داخل ملعب ال

 . التركيز علـي التوقيت السليم لالرتقاء بالرجلين معا والهبوط في المكان المناسب  •

   .  ضرورة التركيز على استعادة االتزان مباشرة بعد الهبوط •

 . يقف المتعلم في وضع االستعداد عن طريق المالحظه اليقظه  •

 .مراقبة الكره التي يقوم متعلم من الفريق المضاد باعدادها   •

بالصد  م بالضربه الساحقه باالقتراب يتحرك المتعلم الذي سيقومئفي اللحظه التي يقوم فيها القا  •

   .لمواجهة الكره بخطوات جانبيه متزنه مع التوقيت في تحديد مكان الكره
 

 

 

 

 التعليمية للمهارة: الخطوات 

 تجزئة حركة الصد إلى جزئيين :  ❖

                               واالرتقاء.االقتراب  -أ 

 حركة الذراعين والهبوط.  -ب  

 شرح الحركة بالتفصيل وأداء النموذج لها .  ❖

 ألعلىم الشبكة ثم تؤدي الوثب العمودي تقف المتعلمة أما ❖

 على والكفان فوق الشبكة .ثم تتحرك خطوة جانبية ثم الوثب مع مرجحة الذراعين أل  ❖

 تؤدى عملية الصد مقابل الزميلة بعد تمريرها للكرة من فوق الشبكة .  ❖

 يكرر التمرين السابق مع وجود متعلمتين للصد وزميلة لتمرير الكرة من فوق الشبكة  ❖

 

 

 .  الدفاع عن الملعب-٣

استقبال الكرة المضروبة ضربا ساحقا من الفريق المنافس أو المرتدة من   بانهالدفاع عن الملعب  يعرف 

 حائط الصد وتمريرها من أسفل ألعلى بتوجيهها لزميل من الملعب.

 أهميتـــه:  ❖

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL1bCb7_TTAhURnRQKHaQXC5sQjRwIBw&url=http://www.sport.ta4a.us/team-sports/volleyball/&psig=AFQjCNFgjGQyAh3T8AJ3CtT2dLZ-qFX5kw&ust=1495039724686081
http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSp-7_jPnTAhWH5xoKHVEKCnYQjRwIBw&url=http://www.bdnia.com/?p=488&authuser=1&psig=AFQjCNGiqPxT94cf1HC41Sq1ZYyVpQCcJg&ust=1495185168500376
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يعتبر الدفاع عن الملعب أحد المهارات الدفاعية المهمة ضد الضربات الساحقة القوية في الجزء  •

د، وضربات الخداع وتغطية عملية الهجوم للفريق المنافس، ولهذا الخلفي من الملعب وتغطية حائط الص

 فإن الدفاع يتساوى في أهميته  
مع الهجوم وهو من أصعب المهارات في الكرة الطائرة، حيث أنها تتطلب مستوى عال 

والجرأة والشجاعة في  والرشاقة والقدرة على سرعة رد الفعل والتركيز لفترة طويلة، والتحمل القوة من

 استخدام الجسم عند أداء الدحرجات والطيران واالنزالق إلنقاذ الكرات البعيدة. 

 

 أنواع الدفاع عن الملعب: 

 الدفاع باليدين من الوقوف. •

 الدفاع بيد واحدة من الوقوف. •

 حرج. تدباليدين أو بيد واحدة بالسقوط المالدفاع  •

 الدفاع باليدين أو بيد واحدة بالسقوط الغاطس.  •
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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ا   ثالثا

ــ ك  د ــ ي ـ رة الـــ
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 الملعب-1
 لللعب  ومنطقة  للمرمي منطقتين  من  يتكون , متر 20 وبعرض متر  40 بطول مستطيل الشكل    -

 بين  وهما  (المرمى خطي  عليهما  فيطلق  األقصر الخطانو ،  الجانب بخطي األطول  الخطان ىيسم  ،

 تغيير عدم يجب) .  )   ىالمرم  جانبيى عل وهما  ( الخارجي ى المرم خطي  أو  ) المرمي  قائمي

  ) فريق أي لصالح شكل  بأي الملعب  مواصفات

 

 

 

 

 

 

 -مالحظة :
متر   2متر على طول خطي الجانب و  1بمسافة ال تقل عن   الملعب حول  أمان منطقة  ترك يجب -1

 . على األقل خلف خطي المرميين الخارجيين 
   في  جيدا المرميين تثبيت  ويجب ى الخارجيتين  مر الم خطي   من ف كل منتص  في ى المرم يوضع  -2

 أن يجب أمتار،   3متر وبعرض   2أو في الحائط الخلفي لهما ويكون االرتفاع الداخلي للمرمى   األرضية 

 القائمان يكون أن يجب  كما  ،  ىالمرم لخط الخلفي  الحد علي منطقيا  للقائمان الخلفي الحد يكون

كما يجب أيضا أن يطلي القائمان والعارضة من الثالث   سم 8الشكل بقياس   ع مرب كمقطع  والعارضة

 أوجه المرئية للملعب بلونين مختلفين عن لون األرضية وخلفية الملعب . 

سم بين   8تدخل جميع خطوط الملعب ضمن المنطقة التي تحددها وخطا المرمى يكونا بعرض  -3

، ويمكن أن تستبدل ألوان الخطوط بين المناطق   سم  5القائمين ،أما باقي خطوط الملعب فهي بعرض  

 المتجاوره بخطوط مختلفة األلوان عن أرضية تلك المناطق . 

  كاآلتي : يرسم  الذي المرمي  منطقة  بخط المرمي منطقة  تحدد -4

  له وموازيا  ى المرم خط  من أمتار 6 بعد  ى عل مى مباشرةالمر  أمام أمتار  3 طوله  خط ❖

أمتار مع خط   3الذي طوله  الخط هذا  يطرف أمتار  ويتصالن ب  6منهما ربعا دائرة نصف قطر كل    ❖

  المرمى الخارجي  .

 والمسافات منه  جزء  كل  يكون  حيث  , متقطع  خط هو  ( أمتار  9 ال  : خط    الحرة  الرمية خط -5

 . له  موازيا ىالمرم منطقة  خط  من أمتار  3 بعد علي الخط يرسم  , سم 15 بطول  بينهما الموجودة

 له  وموازيا ى المرم لخط الخلفي الحد من أمتار (  7 ( بعد  ىعل واحد  متر بطول  متر(   7 ( ال خط -6

 .    ىالمرم أمام

 الخلفي الحد من  أمتار 4 بعد علي ،  سم 15 بطول أمتار  4 ال  خط : المرمي  حارس خط  يكون   -7

 .    ىالمرم أمام له  وموازياى المرم لخط

 .    الجانب  خطي منتصف  نقطتي  بين المنتصف خط  يوصل  -8

 لخط موازي بخط المنتصف  خط من متر  4.5 بعد  علي  التبديل  منطقة  خطي من كال يحدد -9

 خارج  سم 15 أيضا يمتدان  الخطان هذان  فان للفريقين كإرشاد  . سم 15 الملعب داخل  وممتد المنتصف 

 .   الملعب

 الــيــــــــد كـــــرة قــــانــون
 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivk5bzmffTAhXGbBoKHf8AB4oQjRwIBw&url=http://pinoyathletics.info/other-sports-2/handball-and-futsal/&authuser=1&psig=AFQjCNFGINWuVt4prhJ-iUunC8Fev5_1Ng&ust=1495119921752406
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وتكون دائما مرئية    سم 5 بعرض وتكون  تحددها التي  المنطقة  من جزء هي الملعب  خطوط جميع  -10

 بوضوح  

 المرمى  قائمي سمك بنفس  القائمين بين سم 8 بعرض  المرمي خطا يكون -11

 

 

 

 :اللعب زمن -2  
 30 منهما كل شوطان هو  فأكثر  سنة 16 من والالعبين واإلناث  الذكور فرق  لجميع  اللعب زمن  -1

 .   دقائق 10 راحة وقت  بينهما دقيقة

 ( دقيقة .  25×  2سنة فهو )   16 –  12زمن اللعب لفرق الناشئين من  -2

 ( دقيقة .  20×  2سنة فهو )  12  – 8زمن اللعب لفرق الناشئين من  -3

 النهاية إشارة مع  وينتهي ى األول اإلرسال رمية ألداء  الملعب حكم صفارة  مع  اللعب وقت  يبدأ -4

 .   الميقاتي من النهاية  إشارة أو  للجمهور المعلنة  الساعة من  اآللية

 نإو حتى معاقبتها من البد  النهاية  إشارة قبل  ترتكب  التي رياضي الغير والسلوك المخالفات -5

  اإلشارة تلك أطلقت

 . نتيجتها انتظار بعد أمتار 7 ال رمية  أو  الحرة الرمية  أداء بعد  اللعب ينهي  الملعب حكم -6

  العكسي االتجاه في  حرة  رمية  إلي تؤدي  أن يمكن ال  النهائية الحرة  الرمية أداء مخالفة -7

 

 

 مالحظة: 
  ساعة استخدام الميقاتي علي  فيكون  , آلية نهاية  إشارة  بها للجمهور معلنة  ساعة توجد لم إذا •

 .  للجمهور معلنة  ساعة استخدمت  إذا ،  نهاية بإشارة اللعب وينتهي  إيقاف  ساعة  أو  طاولة 

    . اللعب من  الثاني  الشوط في  الملعب نصفي  الفريقان يتبادل  •

  :اللعب زمن إليقاف  إشارة  الميقاتي ويعطيا يستأنف  ومتى  اللعب زمن يوقف متى  الحكمان يقرر •

 باليد .  وإشارة متقطعة قصيرة صفارات ثالث  لخال  من لميقاتيا بإشارة يكون اللعب زمن  إيقاف

 7 ل  ا رمية  أو  الحرة  الرمية تنفيذ  بدء  عند  النهاية إشارة صدرت  إذا ،  الرمية أداء إعادة يجب •

 . الرمية من الهواء في  مازالت الكرة تكون  أو  متر 

 .للرمية  المباشرة النتيجة  انتهاء بعد  إال اللعب إنهاء  معد الحكم علي •

 .  معاقبتها يجب أمتار  7 ال  الرمية أو الحرة الرمية تنفيذ أثناء  رياضي  الغير السلوك أو المخالفات •

 الملعب  في الالعبون ى يبق أن فيجب  ، مباشرة نهاية  إشارة ى أعط الميقاتي بأن الحكمان قرر  إذا •

 . المتبقي الوقت ويلعب

 .اللعب استئناف عند  بحوزته  تظل المبكرة النهاية  إشارة عند  الكرة بحوزته  كان الذي الفريق  •

 .الثاني الشوط  من الزائد الوقت  ينقص أن  فيجب ,متأخرا اللعب من  األول الشوط انتهي  إذا •

دقائق في حالة انتهاء وقت اللعب األساسي للمباراة   5يلعب الوقت االضافي بعد فترة راحة مدتها  •

دقائق ، بينهما دقيقة   5بالتعادل ومطلوب فائز ويتكون الوقت االضافي من شوطين ، مدة كل منهما 

ل ، فيلعب الوقت االضافي  واحدة للراحه مع تغيير األماكن ، واذا انتهى الوقت االضافي األول بالتعاد

 دقائق بينهما دقيقة واحدة للراحة مع تغيير األماكن .   5الثاني بعد فترة راحة مدتها 
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 الكرة -3
 أال  ويجب  الشكل ، مستديرة  تكون أن ويجب ، صناعية  مادة أو الجلد من مصنوعة  الكرة  تكون •

 .    أملس  أو  المعةة  ماد من   الخارجي سطحها  يكون

  بداية  عنديكون استخدام مقاسات الكره ) المحيط والوزن ( تبعا الختالف مستويات الفرق كاآلتي  •

(  سنة    16جم للرجال ) األعمار فوق    475 –  425سم و  60  –   58(    3) مقاس االتحاد الدولي   -

 . 

و الشابات ) األعمار فوق  للسيدات    375  –  325سم و    56  –   54(    2) مقاس االتحاد الدولي   -

 سنة ( .  16 –  12وللناشئين من الذكور ) العمر من   سنة( 14

  14 –  8) العمر من  جم للناشئات 330 –  290سنة و  52 –  50(  1) مقاس االتحاد الدولي  -

 سنة ( .  12 –  8سنة ( ولألشبال ) العمر من 

 .      مباراة لكل قانونيتين كرتين توفير  يجب •

 .حتمية لضرورة إال  الكرة تغيير  يمكن ال  المباراة في بداية •

  .  الدولية  المباريات جميع  في  يرإجبا بشعار المختومة  ، الدولي لإلتحاد الرسمية  الكرات استخدام •

 

 الفريق  -1
 .  العب 14 من الفريق  يتكون -1

 وباقي الالعبين بدالء . ,، العبين بالتواجد داخل الملعب في الوقت نفسه  7ال يسمح ألكثر من  -2

الالعب المحدد الذي يأخذ مكان حارس المرمى يمكن أن يصبح العب ملعب في أي وقت ، وبالمثل   -3

 يمكن لالعب الملعب أن يصبح حارسا للمرمى في أي وقت طالما أنه يصنف كحارس مرمى . 

العبين كحد أقصى    7ريق ما بدون حارس مرمى ، فانه يسمح أن يكون بأرض الملعب اذا لعب ف -4

 في الوقت نفسه . 

 العبين لكل فريق على األقل في الملعب عند بدء المباراة .   5تواجد  يجب   -5

العب في أي وقت أثناء المباراة بما في ذلك الوقت   14يمكن زيادة عدد الالعبين في الفريق حتى  -6

 االضافي . 

العبين في الملعب ، ويرجع ذلك    5كن أن تستمر المباراة حتى وان نقص عدد أفراد الفريق عن يم -7

 للحكام ليقرروا ما اذا كان ومتى يجب ايقافها بصورة نهائية . 

اداريين للفريق كحد أقصى أثناء المباراة وال يمكن استبدالهم أثناء سير   4يسمح للفريق بتسجيل   -8

 أحدهم مسئوال عن الفريق وهو  المباراة ، ويجب أن يحدد 

 .     الفريق  تبديل منطقة  في  بالتواجد اداريين  4 و الموقوفون والالعبون للبدالء فقط يسمح   -9

 

 ويحدد  المباراة سير أثناء  استبدالهم  يمكن وال  التسجيل  باستمارة  الفريقين إداريين تسجيل يجب    -10

 حالة الميقاتي، وفي / المسجل مع بالتحدث له يسمح فقط  اإلداري الفريق،هذا عن كمسئول  منهم واحد

  الحكم مع  الضرورة

 أن يمكن .المباراة بداية عند  األقل  ىعل بالملعب مستعدين  العبين  خمسة  للفريق  يكون أن يجب  -11

  اللعب يستمر ،اإلضافي الوقت  فيه  بما المباراة أثناء  وقت  أي في 14 ليكون الفريق  العبي عدد  يزداد

 .بالملعب العبين وحارس مرمى(3أربعة ) الالعبون عدد  نقص إذا حتى

 له الذي الالعب ، التسجيل  باستمارة  ومسجال المباراة  بداية  الحاضر لالعب االشتراك حق  يمنح  -12

 الذي يسمح له فقط بالتحدث مع )الميقاتي / المسجل ( واذا دعت الحاجة مع الحكمين .  االشتراك حق
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بدخول الملعب أثناء المباراة . وأي خرق لهذه القاعده يجب المعاقبة عليه   الداري الفريق يسمح   -13

 كسلوك غير رياضي وتستأنف المباراة برمية حرة للفريق المنافس . 

يجب على اداري الفريق المسئول أن يتأكد عند بداية المباراة أنه اليوجد أشخاص ىخرون زيادة   -14

اداريين ( وهو مسئول عن الالعبين الذين يحق لهم المشاركة ،   4منطقة التبديل ) عن الحد األقصى في  

 مخالفة هذه القاعدة تؤدي الى العقوبة التصاعدية على اداري الفريق المسئول . 

أن   طالما ،  الميقاتي / المسجل  إخطار بدون وقت  أي في والعودة للملعب الدخول  للبدالء يمكن -15

 علي دائما  يجب المرمي  حارس  تبديل  في  أيضا هذا ينطبق ، المستبدلون قد غادروا فعالالالعبون 

 .    بفريقه  الخاص التبديل  مكان من الملعب ى وال من والدخول  الخروج  الالعبين

 من  صريح  بأذن أو عادي كتبديل  التبديل  منطقة  من الملعب بدخول  يسمح المستقطع الوقت  أثناء -16

  الحكم

 مالحظة: 
 ،  تبديل  كخطأ يعاقب بد ال  صحيحة  غير  بطريقة الملعب يغادر  أو  يدخل  فرد  أي -1
 . عمد بدون  خروجه يكن لم  ما 
 بايقاف لمدة دقيقتين لالعب المخطئ   الخاطئ التبديل  يعاقب أن يجب -2

واذا ارتكب اكثر من العب من الفريق نفسه مخالفة التبديل الخاطئ في الوقت نفسه يجب معاقبة الالعب  

  الذي ارتكب الخطأ األول فقط .وتستأنف المباراة برمية حرة للفريق المنافس .

 التي بالحالة اللعب يستأنف  ولكن  الالعب إيقاف  فيجب  اللعب توقف  أثناء الخاطئ  التبديل  حدث  إذا -3
 فان بعده أو الخاطئ التبديل أثناء التهجم أو الجسيم رياضي الغير السلوك حالة في التوقف في سببا  كانت

 . الخطأ لنوع  طبقا يطرد أو  يستبعد  أن يجب  المخطئ الالعب
  من  الملعب  في  متداخال قانوني  غير  تبديل  أو  ، تبديل غرض  بدون  إضافي  العبا الملعب دخل  إذا -4

 .دقيقتين  لمدة  ناقصا الفريق ليلعب  آخر العب  الملعب ويغادر  دقيقتين الالعب إيقاف من  فالبد  ,الملعب  خارج

 يبدأ اإليقاف  اهذ ،دقيقتين إيقاف آخر لمدة  يعطي  أن فالبد  ، إيقافه مدة  أثناء  العب الملعب دخل  إذا -5

 .األول اإليقاف من المتبقية  للمدة  آخر العب الملعب ويغادر  ،فورا

 يغادر من يقرران الحكمان فان رفض  إذا ، اآلخر الالعب هذا  الفريق عن المسئول  اإلداري يختار -6
 . الملعب

 

 مالحظة: 
 

 ومميزة  مختلفة  الفريقين ألوان تكون أن يجب  – موحد زي  الملعب العبي يرتدي  أن يجب •

 العبي عن  مختلفة ألوان ارتداء عليه يجب ى مرم كحارس  المستخدم الالعب ،  بعضيهما عن  بوضوح

 .   لمنافس  للفريق المرمي  وحارس الفريقين  لكال الملعب

 ى عل سم 20 بطول الظهر  علي  األرقام تكون أن يجب  و ) 99: 1) من الالعبون يرقم أن يجب •

 . األمام من األقل علي  سم  10 و األقل

 أحذية  ارتداء  الالعبين ىعل يجب  الزي ، و  لون عن بوضوح  مختلفة تكون  أن يجب  األرقام ألوان •

 رياضية 

 ,أساور ,الوجه أو الرأس  كواقي الالعبين ى عل خطرا تمثل موانع أي بارتداء  مسموح  غير •

 و أ مثبتة الغير النظارات أو الحواف  ذات والنظارات ،األذن قرط ، العنق عقود ، سالسل ,خواتم ,ساعات

 .الالعبين علي  خطرا  تمثل موانع  أي

 . مخالف ماهو يزال  حتى اللعب في باالشتراك لهم اليسمح  الموانع اليزيلوا الذين الالعبون •
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 مختلفا ولونها سم  4 بعرض وتكون  ، ذراعه أعلي  حول شارة  ارتداء عليه يجب فريق كل  رئيس  •

 .  الزي لون عن

 

 المرمي  حارس -5
 ،مالبسه يبدل أن على  ،وقت أي في ملعب  العب يكون أن يمكنه  مرمي  كحارس يلعب الذي الالعب -1

 .وقت  أي في  مرمي حارس  يكون أن يمكنه  الملعب  العب فان وبالتالي
 .التبديل  منطقة  خالل  من  المرمي  حارس تبديل يتم أن يجب  -2
 : باألتي المرمي  لحارس  يسمح -3
  ىالمرم  منطقة  داخل  دفاع حالة في  يكون عندما جسمه من جزء  بأي الكرة مالمسة   ❖
    قيود  بدون المرمي  منطقة  داخل بالكرة التحرك  ❖
 حارس  فان الحالة هذه وفي اللعب بمنطقة  اللعب في والمشاركة  كرة بدون مرماه منطقة  ترك   ❖

    اللعب منطقة في  الالعبين علي  تنطبق التي للقواعد يخضع المرمي
 خارج  األرض جسمه  من جزء أي تلمس أن بمجرد  ى المرم منطقة  خارج  المرمي  حارس  يعتبر  ❖
 ى. المرم منطقة  خط
    سيطرته تحت  الكرة تكن لم إذا اللعب منطقة  في  ىأخر مرة  ولعبها بالكرة مرماه منطقة ترك ❖
 : باآلتي  المرمي  لحارس  يسمحال -4
     الدفاع حالة في  يكون  عندما للخطر المنافس  تعريض  ❖
 .الكرة علي  سيطرته  بعد الخارجي ى المرم خط خارج  عمدا الكرة لعب  ❖
 .  سيطرته  تحت  وهي  بالكره  مرماه منطقة  ترك   ❖
    آخر العب لمسها  إذا إال  ىالمرم  حارس رمية بعد  مرماه  منطقة  خارج  الكرة  مالمسة معاودة ❖
  هو كان طالما مرماه منطقة خارج  األرض ىعل متدحرجة  أو مستقرة  تكون عندما الكرة لمس ❖
 . المرمى  منطقة  داخل
 منطقة خارج األرض علي متدحرجة أو مستقرة  تكون عندما المرمي لمنطقة  الكرة إحضار ❖
      مى المر
    .     اللعب منطقة  من  بالكرة المرمى  لمنطقة  العودة ❖
 ى المرم منطقة  أرض  علي  مستقرة الكرة تكون عندما ,الركبة  تحت بالساق أو  بالقدم الكرة  لمس  ❖

   اللعب منطقة  تجاه  متحركة أو
 يد  الكرة تترك  أن قبل  الجانبين كال من امتداده  أو    متر 4 خط  المرمي حارس حد  خط عبور  ❖

 . أمتار  7 ال  رمية أداء  عند الرامي
 

   - التعديل الجديد للقانون وتضاف على نقطة دخول حارس المرمى للملعب :
العبين داخل الملعب للفريق في وقت واحد وذلك عندما يتم استبدال حارس   7يسمح بتواجد عدد  -

المرمى بالعب ملعب . و يسمح أن يرتدي الالعب االضافي نفس لون قميص حارس المرمى وهذا ليس  
 الزاميا . 

العبين ملعب ال يسمح ألي العب دخول منطقة المرمى للقيام بمهام   7الفريق ب عندما يلعب  -
متر ( ويتسبب    6حارس المرمى ، وعندما يدخل أحد الالعبين الملعب لمنطقة حارس المرمى  ) منطقة 

متر للفريق المنافس وعمل    7في اضاعة فرصة واضحة للتسجيل سوف يعاقب الفريق بمنح رمية 
 عقوبة تصاعدية . 

العبين في الملعب وهناك رمية حارس المرمى تستوجب التنفيذ يجب    7عندما يلعب الفريق بعدد  -
أن يغادر أحد العبي الملعب من منطقة التبديل ليعود حارس المرمى مره أخرى لمنطقة حارس المرمى  

 لينفذ الرمية ، وسوف يقرر الحكام ما اذا كان الوقت المستقطع ضروريا أم ال . 
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 : مالحظة
 فأنه متر  4 ال  المرمى خط حارس حد  خط خلف أو علي  قدميه  دىبأح يحتفظ المرمي حارس أن طالما
 .الخط فوق الهواء في  جسمه  من جزء  أي أو  األخرى القدم بتحرك  له يسمح

 
 
 
 

 الكرة لعب -5
 :بــ   يسمح •

  أو الذراعين القبضة ( أو  أو  المفتوحة  (اليدين باستخدام الكرة ضرب  أو دفع  ،إيقاف ،مسك ،رمي-1

 . ينجلوالر الفخذين الجذع ، الرأس

 .    األرض  علي  مستقرة  تكون  عندما  حتى ، ثوان 3 أقصاها لمدة بالكرة  االحتفاظ-2

    :عندما تمت  قد الخطوة تعتبر ،اليد في والكرة  خطوات 3 عن يزيد  ال ما اخذ-3

  القدمين أحدي تحريك أو  ، ثانية  وينزلها قدميه أحد  األرض ليع قدميه  بكلتا الواقف  الالعب يرفع   ❖

 . آخر  إلي مكان من

 .األخرى بالقدم األرض  يلمس  ثم بالكرة  ممسكا ،ة فقطواحد بقدم األرض الالعب يلمس   ❖

 بالقدم األرض  يلمس  أو القدم بنفس  يحجل ثم ، الوثب  بعد فقط واحدة بقدم  األرض  الالعب يلمس   ❖

  أآلخري

  ثانية، وينزلها القدمين احد يرفع  ثم  الوثب بعد  واحد وقت في  معا بالقدمين األرض الالعب يلمس ❖

 . آلخر مكان من القدمين أحد يحرك  أو

 

 

 مالحظة: 
 . بجانبها لتكون األخرى القدم بتحريك فيسمح ، آلخر مكان من  القدمين  تحركت  إذا-1
 :الجري أو الوقوف  عند-2
 . اليدين بكلتا أو  واحدة بيد  ثانية ومسكها واحدة مرة  الكرة  تنطيط ❖
 مسكها  ثم ، واحدة بيد األرض على دحرجتها  تكرار  أو ،  واحدة بيد  مرات  عدة  الكرة تنطيط   ❖

 لعبها فيجب  ، باليدين أو واحدة بيد الكرة مسك وبمجرد   . (اليدين بكلتا أو واحدة  بيد ثانية  أوالتقاطها
 من  جزء  بأي الكرة الالعب يلمس  عندما التنطيط يبدأ  ،  خطوات 3 عن  يزيد ال  ما اخذ أو  ثوان 3 خالل

   . لألرض ويوجهها  جسمه 
 ويمسكها يدحرجها أو الكرة ينطط أن لالعب فيسمح ى المرم أو  آخر العبا  الكرة تلمس  أن وبعد ❖
 ( .  ثانية 
 . األخرى لليد  يد من الكرة نقل   ❖
 .األرض ىعل الرقود  أو الجلوس أو الركوع  من  الكرة لعب ❖
 . المرمى   أو ،  أخر العب  أو  األرض المست  إذا اال  . مرة من أكثر الكرة لمس  : ب  يسمح ال ❖
 
 

 مالحظة: 
  تمت إذا ، هاإيقاف أو  مسكها يحاول عندما الكرة علي  السيطرة في  الالعب فشل  يعني االرتباك -1

 . دحرجتها أو  تنطيطها بعد مرة من  أكثر  الالعب يلمسها فال  الكرة  ىعل السيطرة
    .منافسة  أحد من  الالعب ىعل رميت  إذا باستثناء ، الركبة أسفل  الساق أو  بالقدم الكرة  لمس-2
 .فريقه  أو  المخالف لالعب استفادة تتحقق  لم إذا عقوبة  ال-3
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 علي القاعدة هذه تنطبق  ال  األرض  علي  متدحرجة أو مستقرة  تكون عندما الكرة علي  االرتماء-4
 .مرماه  منطقة  داخل ى المرم حارس

 حارس علي لفريقه ال تنطبق هذه القاعدة الخارجي  ى المرم خط  أو الجانب خط  عبر عمدا الكرة لعب-5
 الخارجي المرمي  خط عبر ويوجهها - ة ر الك علي السيطرة  في يفشل  عندما مرماه  منطقة  في  ى المرم

 (  المرمي حارس رمية )
 ويعاقب  سلبي  هذا  فيعتبر ىالمرم  علي التصويب أو للهجوم  محاولة أي بدون بالكرة  الفريق  احتفاظ-6
 .عنده  اللعب أوقف الذي المكان من ،للمنافسين حرة  برمية  هذا
  الملعب  في الحكم الكرة مست  ال إذا اللعب يستمر -7
 
 
 

 المنافس علي الدخول-6

 : ب يسمح •
o  . استخدام اليد المفتوحة للعب الكرة من يد الالعب اآلخر 

o  المنثنيتين بالتالحم البدني مع المنافس وكذلك لمتابعته ومراقبته بهذه الطريقة . استخدام الذراعين 

o  . استخدام الجذع لحجز المنافس من اجل التنافس على المكان 

 : ب يسمح ال •
o  . سحب أو ضرب الكرة من يدي المنافس 

o  أو دفعه   حجز المنافس بالذراعين ، اليدين أو الساقين ، أو استخدام أي جزء من الجسم إلزاحته

 بعيدا . 

o  . مسك المنافس ) من الجسم أو المالبس ( حتى ولو كان حرا وقادرا على االستمرار في العب 

o  . الجري أو الوثب نحو المنافس   

o للمنافس أمتار  7 رمية   أو حرة  برمية  تعاقب  المنافس علي بالدخول  المتعلقة المخالفات   

o  المنافس علي مقصور  أو  موجه الفعل يكون حيث  "المنافس علي  بالدخول" المتعلقة  المخالفات 

 الغير  للسلوك التصاعدية العقوبة  تطبيق تتم  ( تصاعدية  عقوبتها تكون ، الكرة علي وليس  مباشرة 

 (  رياضي 

o يجب ،الجسيم رياضي الغير  السلوك أو  " المنافس علي بالدخول " المتعلقة الجسيمة المخالفات   (

    ) المخطئ الالعب باستبعاد يعاقب أن

o  يطرد  أن  البد اللعب وقت  أثناء بالتهجم يقوم  الذي الالعب 

 

 األهداف تسجيل  - 7
 ارتكاب  بدون للمرمي  الداخلي الخط عرض عابره المرمي الكرة تدخل  عندما الهدف يحتسب ▪

 . التصويب أثناء  أو  قبل  فريقه أو الرامي  من للقواعد مخالفة

   ى. المرم خط الكرة تعبر أن قبل لميقاتي ا أو الحكم بمعرفة اللعب أوقف  إذا الهدف احتساب  يمكن ال ▪

 سبق  التي الكرة باستثناء  مرماه في للكرة العب  لعب  إذا للمنافسين الهدف  يحتسب  أن يجب ▪

 الخارجي.  المرمي خط عبورها 
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 مالحظة: 
o مصرح غير  شيء  أي أو شخص  بواسطة  المرمي  دخول من الكرة منعت إذا الهدف احتساب  يجب 
 .  ى المرم الكرة لدخلت ذلك لوال  بأنه الحكمان وأقتنع  (الخ ... متفرجين) الملعب في  بالتواجد له
o اإلرسال.  رمية  ألداء صفارته الحكم أطلق إذا ،إلغاؤه يمكن ال  المحتسب  الهدف 

o وال  ذلك توضيح الحكمان علي  اإلرسال، أداء وقبل  الشوطين أحد نهاية في  هدف  تسجيل عند 

 .الرمية ىتؤد

 مالحظة: 
o الحكام قبل من  احتسابه تم  طالما التسجيل  لوحة علي  الهدف إعالن يمكن . 
o  الفائز  هو  يكون المنافس  الفريق  من أكثر أهداف يسجل الذي الفريق .    

o   هدف  أي يسجل لم أم األهداف  عدد تساوي إذا تعادال المباراة تعتبر 

  

 اإلرسال رمية   -8
o  المنافسون فيختار ، معه  والكرة يبدأ  أن واختار  للقرعة  الرابح للفريق اإلرسال  رمية  يؤدي 

 . اإلرسال رمية  يؤدون المنافسين نإف اللعب جهة  للقرعة الرابح الفريق اختار  وإذا  ، الملعب  نصف

o  تجري ، اللعب بداية  إرسال  رمية يؤدي  لم الذي الفريق  يؤديها الثاني  الشوط في  رسال اإل رمية 
  . إضافي وقت كل قبل  جديدة  قرعة 
o  الذي احتسب عليه الهدف .   الفريق  يؤديها إرسال  برمية  اللعب يستأنف هدف تسجيل  بعد 

o   ثوان 3 خالل  ألدائها صفارة تسبقها اتجاه أي في  الملعب  منتصف من اإلرسال رمية تؤدي  

o علي  المنافسون ، اإلرسال رمية  أداء عند ملعبهم  نصف في  يكونوا أن الالعبين جميع  علي  يجب 

 .الرامي من  أمتار  3 عن يقل ال  بعد

 الجانبية الرمية  - 9
 الملعب العب  يكون عندما أو الجانب خط  عابرة الكرة تخرج  عندما الجانبية الرمية تحتسب ❖

بالكرة أو بدون كرة   لفريقه  الخارجي  المرمي خط تعبر  أن قبل لمسها من  آخر  هو المدافع   للفريق

 . )خروج الالعب( من الخط الجانبي بالكرة أو بدون كرة 

 العب  آلخر المنافس  الفريق  من العب بواسطة  الحكم من  صفارة  بدون  الجانبية الرمية  تؤدي ❖

 .الخط عبورها  قبل  الكرة لمس

 المرمي  خط عبرت وإذا ، الجانب خط الكرة  فيه  عبرت  الذي المكان من الجانبية الرمية  تؤدي ❖

 . عبورها  جهة  نفس  من الجانب وخط  المرمي  خط التقاء  من فتؤدي الخارجي

  مسموح غير ، يده  الكرة تترك  حتى  الجانب خط علي  قدميه  أحدي يضع  أن الرامي علي  يجب ❖

 .      ثانية يمسكها ثم  الكرة ينطط  أو  يمسكها ثم  األرض علي  الكرة يضع  أن لالعب

 بأن المنافسين  ويسمح الرامي  من متر 3 من بأقل  المنافسين يقترب  ال ، الجانبية الرمية  أداء عند ❖

 متر  3 من أقل الرامي  وبين  بينهم المسافة كانت  إذا حتى ، مباشرة  مرماهم  منطقة  خارج  يقفوا

 المرمي حارس رمية   -10
o  الخارجي المرمي  خط  الكرة تعتبر  عندما المرمي  حارس  رمية  تحتسب. 

o منطقة  خط فوق  خارجا المرمي  منطقة من ، الحكم صفارة  بدون المرمي  حارس رمية  تؤدي   

  المرمي

o  للعب يعيدها أن المرمي  حارس علي  فيجب  ،المرمي منطقة في الكرة  استقرت إذا . 

o آخر  العب يلمسها حتى  ى،  المرم  حارس رمية بعد ثانية الكرة يلمس  أال المرمي  حارس  علي  يجب 
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 الحرة الرمية -11

 :   حالة في حرة  رمية  تحتسب ▪
o  للقواعد مخالفا الملعب دخول أو  الخاطئ التبديل   . 
o  المرمي  حارس  مخالفات   . 
o  المرمي  منطقة  في  الملعب العبي  مخالفات     . 
o  الكرة  لعب مخالفات 
o    الجانبي خط  أو الخارجي المرمي  خط  عبر  عمدا الكرة  لعب    
o    السلبي   اللعب 
o    المنافس  علي بالدخول تتعلق  مخالفات    
o      اإلرسال برمية ترتبطمخالفات  
o    الجانبية  بالرمية ترتبط مخالفات 
o  ى المرم حارس برمية  ترتبط مخالفات 
o الحرة بالرمية  ترتبط مخالفات   
o متر  7 ال  برمية ترتبط مخالفات    
o  مالحك برمية  ترتبط مخالفات   
o للرميات  الخاطئ األداء    
o  رياضي  الغير السلوك    
o  التهجم    
o المخالفة مكان من  وتبدأ    الحكم صفارة بدون  الحرة الرمية  تؤدي   . 

 

 أمتار 7 ال رمية  -12
     :عند  أمتار    7ال  رمية تحتسب -1
 .الفريق  إداري ذلك في  تسبب إذا وكذا الملعب من  مكان أي في  للتسجيل واضحة فرصة  إهدار ❖
 بداخلها هو  يكون  عندما المرمي لمنطقة يأخذها أو بالكرة  مرماه لمنطقة المرمي حارس  دخول ❖
 الكرة  معه  الذي المهاجم ضد  فرصة  الكتساب  مرماه لمنطقة  ملعب العب دخول ❖
 أمتار.  9تضاف إلى الرمية الحرة وتلعب من خط ال  ❖
 . للتسجيل  واضحة فرصة وجود وقت  نفس في مبرر بدون  صفارة  إطالق ❖
 بالملعب  بالتواجد له  مصرح  غير  أحد يتداخل  عندما للتسجيل واضحة فرصة  إهدار ❖
 .   الملعب حكم  صفارة بعد ثوان  3 خالل  المرمي  علي  بالتصويب  متر 7 ال  رمية  تؤدي-2
الكرة   تترك أن قبل متر  7 ال  خط عبور  أو  لمس عدم  عليه  يجب  أمتار  7 ال الرمية  المؤدي الالعب-3
 .  يده
 .   المرمي  أو  المرمي  حراس  تلمس  حتى  أمتار 7 ال رمية أداء بعد  الكرة  لعب عدم  يجب-4
   رمية  أداء عند  المرمي  منطقة  وخط  متر  9 ال خط بين يتواجد أن الرامي  خالف العب  ألي سمحال ي-5
  أمتار  7 ال

 يعطي  الرامي يد  الكرة تترك أن قبل  الحرة الرمية  خط المهاجم  الفريق من  العب  أجتاز أو المس  إذا-6
 .حرة رمية المدافع  الفريق 

 رمية تؤدي  عندما  أمتار  7 ال خط  من األقل علي متر 3 يبتعدوا  أن المدافع الفريق العبي  علي يجب-7
  7 ال  خط من  أمتار  3 من  بأقل  أقرب  أو  أمتار 9 ال  خط مدافع  العب عبر أو  المس إذا , أمتار  7 ال

   الرامي يد الكرة تترك  أن قبل أمتار
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 الحكم رمية  -13
    :إذا حكم برمية  اللعب يستأنف -1

 .واحد وقت  في اللعب قواعد في  خطأ الفريقين  العبي  أرتكب   ❖

 . الملعب فوق  مثبت  شئ  أي  أو السقف  الكرة لمست   ❖

 .الكرة علي  مستحوذا فريق أي يكن  ولم ،مخالفة وجود دون  اللعب أوقف  ❖

   .الحكم رمية احتساب  عند" الوقت إيقاف " دائما يجب-2

 بصفارة  مصحوبة ألعلي عموديا الكرة  يرمي الملعب حكم  ، الملعب  منتصف من  الحكم رمية  تؤدي-3

 .الحكم رمية أداء  عند الحكم من  األقل  علي  متر  3 يبتعدوا أن الالعبين جميع  علي يجب-4

 لعب يمكن , لمرماه  األقرب  الجانب في  منهما كل , الحكم بجانب  يقفا أن يجب للكرة الواثبان الالعبان
 .    نقطة  ألعلي تصل  بعدما  فقط  الكرة

 العقوبات -14
   : إنذار إعطاء يمكن -1

 .   المنافس  علي  بالدخول تتعلق  التي المخالفات -أ
 : إنذار  إعطاء يجب  -2

  تصاعديا.  تعاقب والتي المنافس  علي  بالدخول تتعلق  التي للمخالفات  ❖

 .   للرميات النموذجي التنفيذ عند  المنافسين لمخالفات ❖

 . الفريق إداري  أو العب من رياضي الغير للسلوك ❖

 برفع الميقاتي/ وللمسجل المخطئ  اإلداري  أو الالعب إلي  باإلشارة الحكم يقوم  إنذار  إعطاء عند  -3

 . عاليا الصفراء  البطاقة

 مالحظة: 
واحد   إنذار  من أكثر يعطي  أال  يجب الواحد الالعب , سم  x 12 9 الصفراء البطاقة تكون أن يجب

 . إنذارات  3 من أكثر ال يعطي أن يجب  والفريق 
 . ذلك بعد إنذار يعطي  أال يجب  دقيقتين  أوقف الذي الالعب

 . الواحد الفريق  إلداريين واحد إنذار من  أكثر  ال يعطي  أن يجب

   :يعطي أن يجب  )) دقيقتين اإليقاف-1

o  للملعب قانوني  غير دخول أو  الخاطئ للتبديل   

o  تصاعديا تعاقب التي المنافس  علي  بالدخول  المتعلقة المتكررة للمخالفات    

o  الملعب داخل  العب من رياضي الغير  السلوك تكرار  

o  المهاجم الفريق  ضد  قرار اتخاذ  عند األرض علي الكرة وضع  لعدم    

o للرمية المنافس أداء عند  المخالفات لتكرار    

o  الفريق إداري أو  العب  الستبعاد كنتيجة    

o  إنذار يسبقه  أن  بدون إيقاف  إعطاء يمكن فانه  ،استثنائية حاالت في.  

   :يعطي أن يجب االستبعاد-2

o اللعب في االشتراك له يحق  العب الملعب دخل إذا    

o المنافس  علي  بالدخول  المتعلقة الجسيمة للمخالفات    

o   الملعب  خارج العب من  أو  الفريق إداري  من رياضي الغير السلوك لتكرار 

o الفريق   إداري من العب أو  مالجسي رياضي الغير للسلوك 

o   الالعب لنفس الثالث اإليقاف بسبب   

o  الفريق إداري  لتهجم  
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 مالحظة: 
 الفريق العب بإنقاص دقيقتين لمدة إيقاف  دائما  يتبعه  اللعب أثناء  الفريق  إداري أو العب  استبعاد -

  الملعب  في واحد

 البطاقة  برفع الميقاتي / للمسجل  المخالف اإلداري  أو لالعب باالستبعاد الحكم يشير  أن يجب -

 .الحمراء

 ومنطقة الملعب يغادر أن ويجب المباراة من  الباقي  للوقت  الفريق  إداري أو  لالعب االستبعاد -

  فورا التبديل

  :مالحظة  
   .سم  x 12 9   الحمراء البطاقة تكون أن يجب

 الذي له المكان عن يبتعد  أن اإلداري أو الالعب علي يجب أنه يعني التبديل منطقة مغادرة ضرورة 
 .بالفريق  اتصال  أو تأثير 
 

   :يعطي  أن يجب الطرد-3

 .الملعب وخارج  داخل اللعب وقت أثناء التهجم  حالة في  -

 مالحظة: 
 ، ،حكم   العب (  آخر شخص  جسم ضد   البديلة القوة  استخدام خاصة  متعمد فعل بأنه التهجم  يعرف  

 . القاعدة لهذه  طبقا تهجم يعتبر  ، البصق )   متفرج أو إداري تي،ميقا /مسجل
المخطئ والمسجل /    لالعب  واإلشارة " مستقطع  وقت " يعطوا  أن الحكام علي  يجب الطرد عند -

 . الالعب أمام الوجه  أعلي  اليدين بتقاطع اليدوية اإلشارة الحكم الميقاتي مباشرة .يستخدم

 .المباراة  من  المتبقي  الوقت علي  دائما الطرد يطبق  -

  مغادرة عليه ويجب  يستبدل  ال المطرود الالعب ، بالملعب العب ناقصا الفريق  يستمر أن يجب   -

 .فورا التبديل ومنطقة  الملعب

 الحكام: -  15   
    وميقاتي  مسجل يساعدهما المباراة مسئولية  متحمالن السلطة في  متساويان الحكمان  ▪

  مغادرتهم وحتى اللعب لمكان دخولهم  لحظة  من الالعبان سلوك  الحكمان يراقب  ▪

    المباراة بداية قبل  والكرات والمرميين الملعب أرض عن مسئوالن  الحكمان ▪

 ، الالعبين وأدوات  التسجيل  استمارة  يراجعان ، المطلوب  بالزي الفريقين  كال  حضور متابعة  ▪
 اإلداري حضور من وكذلك ،  محدد هو كما التبديل منطقة  في  واإلداريين الالعبين عدد أن  من يتأكدان

  بطاقته  و فريق كل  عن المسئول 

 . الفريقين ورئيس اآلخر الحكم حضور  في  األول  الحكم القرعة  يجري   ▪

   اإلرسال  رمية  يؤدي  الذي الفريق  خلف ملعب  كحكم  مكان الثاني الحكم ينفذ اللعب بداية  عند  ▪

 الثاني الحكم فان الكرة  علي اآلخر  الفريق يستحوذ  عندما  اإلرسال  ألداء بصفارة  يبدأ  الملعب حكم ▪
 . المدافع  الفريق  مرمي  خط علي  مكانه  يتخذ

  يستحوذ  عندما  ملعب  كحكم  يصبح اآلخر المرمي خط عند  مرمي  كحكم بدأ الذي اآلخر الحكم ▪
 .الكرة علي  ملعبه نصف في  الذي الفريق 

 . المباراة  أثناء  آلخر  وقت  من بينهما الملعب  نصفي يتبادالن أن  الحكمين علي  يجب ▪

 تلعب المباراة أن من التأكد عن المسئوالن هما ، الحكمين  بنفس المباراة تستمر  أن البد أنه  كما ▪
 .   مخالفات عليهما وتقع  للقواعد وفقا

 المباراة يكمل  أن اآلخر  الحكم فعلي المباراة نهاية  حتى  االستمرار  من  الحكام أحد يتمكن  لم إذا ▪
 . بمفرده

  حكم  قرار فان مخالفته الواجب الفريق  علي اختلفا لكنهما  لمخالفة  صفارتهما الحكمان أطلق إذا  ▪
 . وصفارة  الملعب حكم من  واضحة  يد  بإشارة  اللعب و يستأنف ينفذ  دائما الملعب
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،   اإليقافات ، اإلنذارات تدوين أيضا وعليهما ،  األهداف تسجيل عن مسئول  الحكمين  كال  ▪
 . والطرد  األستبعادات

 هو  الحكم فان التوقيت  دقة في  شك أي هناك كان وإذا اللعب زمن مراقبة عن مسئوالن  الحكمان ▪
 . المباراة زمن  صحة  يقرر  الذي
 

 . وصحيحة  كاملة  التسجيل استمارة  بأن المباراة بعد التأكد عن مسئوالن  الحكمان ▪

 القرارات ضد احتجاجات تقديم يمكن  نهائية تكون  للحاق مشاهدتهم  أساس ىعل الحكام قرارات  ▪
 .القواعد مع  تتوافق  ال  التي

 . الحكام مع بالتخاطب الفريقين لرئيس  فقط يسمح المباراة سير أثناء ▪

 .   نهائيا أو مؤقتا  المباراة  إيقاف في  الحق له  الحكمين كال ▪

 .نهائيا بإيقافها قرار  اتخاذ قبل  ،المباراة الستكمال الجهود كل  تبذل  أن يجب ▪

 .   للحكام مخصص األسود الزى ▪

 والميقاتي :  المسجل-  16
مع   ويشترك  ) االشتراك حق  لهم  الذين هم يسجلون الذين الالعبون ( التسجيل ورقة  المسجل يراجع -1

 تسجيل المسجل  يقوم كما المباراة  بداية  بعد يصلون الذين الالعبون  أو الموقوفين مراقبة في الميقاتي 

 – اإليقاف  – اإلنذارات – األهداف ) عن الضرورية  المالحظات وبدون  التسجيل بورقة  المباراة أحداث

  ).  الطرد – االستبعاد

 :   الميقاتي  يراقب -2

 (  ثانية وتسييرها الساعة توقف  متى الحكمان . )يقرر  اللعب وقت  ❖

    التبديل  منطقة في واإلداريين الالعبين عدد ❖

   المباراة بداية بعد يصلون الذين الالعبين دخول ،المسجل مع يراقب  ❖

    البدالء الالعبون ودخول خروج   ❖

  االشتراك حق لهم ليس  الذين الالعبون دخول   ❖

 ن الموقوفي لالعبين اإليقاف  زمن  ❖

 

 

 

 مهارات هجومية ومهارات دفاعية  .  إلىتنقسم المهارات األساسية في كرة اليد 
 المهارات الهجومية :   

o   االستقبال 

o   التمرير 

o التنطيط 

o  التصويب 

o عالخدا   

 الدفاعية: المهارات  
o   وضع االستعداد 

o   تحركات المدافع 

o   قطع وتشتيت الكرة 

o   إعاقة التصويب 

o  الدفاع ضد تنطيط الكرة 

 المهارات األساسية في  كرة اليد
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 المهارات الهجومية  أوال:

 استقبال الكرة  :    -1

 ويشتمل استقبال الكرة ما يلي  : 
 .               باليدين الكرة  استقبال ▪
 استقبال الكرة باليد الواحدة    ▪
     كتم الكرة ▪
 الكرة التقاط ▪

 التـــمرير:  – 2
للتصويب على الهدف وتدل التمريرات  إن التمرير يسهم في نقل الكرة إلى أحسن األماكن المناسبة  

 السريعة الصحيحة على مستوى الفريق . 
 قسمين  :   إلىوهناك عدة أنواع للتمرير ، ويمكننا تقسيمها من حيث طرق أدائها    
 التمرير بيد واحدة  .  –أ 

 التمرير باليدين   .  – ب 

 التمريرات  :   أنواع
 :        )من مستوى الكتف(التمريرة  الكرباجية  -

وهي تعتبر من أهم التمريرات وأكثرها استخداما حيث تستخدم للتمرير لمسافات طويلة أو عند التصويب  
 على الهدف  وهي تؤدى من :  

 التمريرة الكرباجية من االرتكاز  .  -أ

 التمريرة الكرباجية من الحركة  .   -ب

 :     التمريرة  الصدرية -

 تستخدم التمريرة الصدرية للتمرير السريع عند استقبال الكرة في مستوى الصدر .  

 : التمريرة  البندولية     -

 ويقتصر استخدام التمريرات  البندولية  على المسافات القصيرة :  
: تستخدم لفتح ثغره بين المدافعات وتتميز بالسرعة والدقة والمفاجئة    التمريرة البندولية للجانب  -1

 وهي أكثر الطرق استخداما في المباريات . 

لألمام -2 البندولية  ثم    التمريرة  للخلف  والتمرير  الحوض  الكره في مستوى  تكون  تستخدم عندما   :

 لألمام . 

  وسريعة   قصيرةالخصم بأداء تمريرات  : تستخدم لمفاجئة    التمريرة البندولية مع الجري ثم التصويب -3

 ما يمكن ثم التصويب .  بأسرع الهدف  إلىللوصول 

 :  التمريرة  المرتدة   -4

  ر الممر  بين   يقف    خصم   قبل  من  التمريرة   قطع  لتفادي  تستخدم  وهي  -
   المستلم وزميله 

 

 : التنطيط  ــ 3
  في   أهمية  من   لها   لما  اليد  كرة  في  أساسية  مهارة   التنطيط  مهارة  إن

  المهاجمين   أمام  الثغرات  وإغالق  ،  الفريق  بين   المناسب  المكان  واتخاذ  عليها  والسيطرة   بالكرة  التحكم
 .   الزمالء

 في حالة انفراد المهاجم بحارس المرمى بهدف تسجيل هدف في مرماه    مسافةويستخدم التنطيط لكسب     
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 التنطيط: أنواع 

 الهجوم المعاكس أو الخاطف. في يستخدم   : العاليالتنطيط  ▪

 في الهجوم المركز أو المنظم.يستخدم  :  المتوسط التنطيط  ▪

 .يستخدم في المحاورة أو الخداع  التنطيط المنخفض:  ▪

 

     التصويب-4
قانونية حيث    إصابة يعتبر التصويب رغم تعدد أنواعه له غرض واحد وواضح وهو   المرمى بطريقة 

األهداف في مرمى المنافس على اختيار أفضل   إحرازتتعدد أنواع التصويب خالل المباراة و يتوقف نجاح 
أنواع التصويب الذي يتناسب مع التشكيل الدفاعي للفريق المنافس والتشكيل  الهجومي للفريق ، وكذلك  

 على المكان الذي يؤدي الالعب منه التصويب  .  

 ومن أهم أنواع التصويب ما يلي :  
 التصويبة من فوق الكتف  .                              ▪

 التصويب من الوثب   .  ▪

 التصويب من الخلف  .  ▪

 التصويب من السقوط  .  ▪

 التصويب من الدوران  .  ▪

 التصويب من الطيران .    ▪

 

 

   ه الكرباجيه )من فوق الكتف(:التصويب  -

   التوجيه  ودقة  بالقوة تمتاز  حيث  شيوعا وأكثرها التصويب  أنواع أنسب  وهي 

 وتسمح  بعملية الخداع والمحاورة في جميع المستويات  
 ومن أنواعها  :  

  . الرأس مستوى   من  الكرباجية التصويبة-1
 .   الحوض مستوى   من  الكرباجية التصويبة-2

 التصويبة الكرباجية مع ثني الجذع جانبا . -3

 

 

 الوثب  : التصويب من 
ويستخدم هذا النوع من التصويب للتخلص من مدافع قريب أو لالقتراب من  

والتصويب من الوثب يمكن أن يكون من الوثب أماما  المضاد. مرمى الفريق 
ويمكن أن يكون من الوثب عاليا وهذا يحدده المكان الذي يقف فيه المدافع  

 بالنسبة لالعب المصوب   

  التصويب بالوثب العالي  . •

 التصويب بالوثب الطويل .   •

 

ويستخدم لخداع حارس المرمى أو للتخلص من مراقبة مدافع   التصويب من الخلف   : 
قريب ، ويمكن أن يؤدى بيد واحده أو باليدين معا ، كما يمكن أن يؤدى في جميع  

 المستويات من فوق الرأس حتى الركبة 
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 :    التصويب من السقوط
بطريقة صحيحة ، ويستخدم هذا النوع   أتقنما  إذاوهو من أحسن أنواع التصويب  -

 م(  7رمية الجزاء )   أداء أثناءمن التصويب 
كما يستخدم عند التصويب من حدود منطقة المرمى سواء من الوسط أو من الجانبين   -
. 

 
 التصويب من الطيران :  

ى هذا  يؤد  أنويستخدم  غالبا في نفس الظروف التي يستخدم فيها التصويب من السقوط ،  كما يمكن 
النوع من التصويب عند وجود كرة في الهواء على حدود منطقة المرمى أو داخلها ، فيطير الالعب في  

 الهواء ويضربها بقبضة اليد باتجاه المرمى . 

 التصويب من الدوران : 
اتجاه التصويب وتؤدى خطوات الدوران   إخفاءويستخدم للقيام بعملية خداع حارس المرمى عن طريق 

التحرك باتجاه المرمى ويستخدم فيه   أثناء كما في خطوات رمي القرص بحيث تتبدل قدم االرتكاز 
 التصويب من الكتف أو من الخلف . 

لحظة ألداء التصويب األمامي من الكتف قبل   أخركما يمكن أن يؤدى من السقوط الخلفي والدوران  في  
 . ناد على األرض   السقوط واالست

 

  الخداع-5
الخداع يقلل من فعالية   إتقانال يقل الخداع أهمية عن المهارات األخرى بل يعتبر من أهمها ، فعدم 

 المهارات األخرى. 
 حتى يستطيع استعمالها في المكان والوقت المناسب .  إتقانهاوللخداع طرق عديدة يجب على الالعب 

ويتم الخداع عندما يكون الالعب مراقبا عن قرب من قبل العب مضاد بحيث يقوم بحركة ما تجذب  
 سريعة في االتجاه المطلوب .  أخرىنفسه للدفاع ضدها فيتبعها بحركة    ويهيئانتباه الخصم 

  إلى:ويمكن تقسيم طرق الخداع 
       كرة. خداع بدون  -1
 بالكرة خداع-2

 لالعب المدافع  األساسيةالمهارات الدفاعية    
 
يصبح الالعب مدافعا عندما يستحوذ الفريق المنافس علي الكرة وبذلك يبدأ الالعب المدافع في   

محاولة منع الالعب المهاجم من تسجيل هدف في مرماه بالطرق المشروعة ويعتبر نجاح المدافع  
   الفريق. دفاع  أونجاح الدفاع الجماعي  أساسمهمته   أداءالفردي في 

 
 -:لالعب الدفاع ضد مهاجم غير مستحوذ على الكرة األساسية الدفاعيةالمهارات 

 :-يلي ما المهارات هذه تتضمن
 .التوقـف  -  2.                                    الدفاعية التحركـات -1
 .الحجز تفـادي  - 4. .                                        المهاجم حجـز  -3
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 -:الكرة على مستحوذ مهاجم  ضد الدفاع لالعب األساسية الدفاعية المهارات 

 :-يلي ما المهارات هذه تتضمن
(.                          الخداع) للمرواغة التصدي - 3.         التصويبات  إعاقة - 2.               التمريرات  إعاقـة  -1
 .الحجز بعد  المتابعة  حركة  ضد الدفاع - 5.        الكرة تنطيط   ضد الدفاع -4

 لالعب المدافع هي :  األساسيةالمهارات 
 اوال: وقفة االستعداد للدفاع :

تتميز الوقفة الدفاعية بالقدرة على التحرك لمختلف االتجاهات دون تقاطع القدمين مع حرية حركة   
 الذراعين

 - : للمدافعةال يسمح 
  ضرب الكرة من يد المنافسة . أوسحب  -1

 دفع المنافسة بعيدا بالذراعين ، اليدين ، الساقين .  -2

 دخول منطقة المرمى بغرض الدفاع .  -3

 - للمدافعة : يسمح 
 استخدام اليدين والذراعين لصد الكرة واالستحواذ عليها .  -1

 استخدام اليد المفتوحة للعب الكرة من المنافسة وفي أي اتجاه .  -2

 الدخول على المنافسة عند مواجهتها وذلك بثني الذراعين للتحكم بها ومتابعتها .  -3

 - ثانيا : التحركات الدفاعية :
ؤديها المدافع بخطوات قصيرة وسريعة بهدف منع اكتساب المهاجم  هي عبارة عن تحركات هادفة ي

مميزات حركية هجومية تساهم في تنفيذ العمل الهجومي له والتصور الخططي لفريقه حيث يتخذ المدافع  
وضع يمكنه من التحرك بسهولة واتزان وسرعة تمكنه من قطع الخط الوهمي الذي يصل بين المهاجم  

 . ومرمي الالعب المدافع  

 - :  لألمامالتحرك 
  أوتغطية المهاجم القاطع  أو الستالم الكرة  شروعه لمهاجمة المنافس قبل لحظة  لألماميتم التحرك 

يتم تحرك المدافع بالشكل الذي يضمن   أنمع مراعاة  التشتيته أوالمتحرك في اتجاه خط سير الكرة لقفها 
 .  المهاجمة معه عدم االصطدام بالمهاجم لحظة 

 - التحرك الجانبي :
يتم التحرك الجانبي في شكل زحزحه عند متابعة المنافس من مسافات دفاعية مناسبة تمكنه من  

هذا التزحزح الحذر  مهاجمته عند استحواذه علي الكرة وكذا في حالة التسليم والتسلم للمنافسين ويتحول  
عند   أو الرقابة  أوسريع عندما يتطلب الموقف سد ثغرة دفاعية بجانب المدافع خالية من الدفاع  إلي

 تغطية مهاجم متواجد علي الدائرة دون رقابة . 

 - التحرك للخلف :
بعملية المهاجمة لمنافس مستحوذ   هبعد قيام يتم التحرك للخلف بغرض احتالل المدافع لمركزه الدفاعي 

تغطية لمهاجم متواجد علي الدائرة خلف المدافع وكذلك عند   أو علي الكرة في منطقة الهجوم الخلفية 
 بعد الحجز . كما في حالة المتابعة   لألمام مراقبة مهاجم يقوم بعملية القطع   أثناءالتقهقر 

 

 - ثالثا :المراقبة : 
اللعب متخذا   ةالمدافع بمراقبة منافسه في منطق للدفاع وفيها يقوم  األساسيةتعتبر احدي المهارات 

  أيمرماه من المهاجم   إليوضع االستعداد الدفاعي دائما في المكان المخصص له بحيث يكون اقرب 
بالجري السريع بل بخطوات قصيرة    إطالقايقوم المدافع بالوقوف بين المرمي والمهاجم واليقترب منه 

 اته الهجومية . اليمنح المهاجم فرصة تخطية وتقيد انطالقاته ومناور حتى وسريعة وحذره 
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 - رابعا :المقابلة :

 ينقض المدافع بسرعة نحو الجسم المهاجم لمقابلته وااللتصاق به    أنهو 
 خير من العالج قبل أداء عمل معين سواء كانوقاية  ومنعه من تطوير حركته كمبدأ

 الخداع.  بالمراوغةالقيام  أو هذا العمل هو التمرير أو التصويب باالرتكاز أو االرتقاء للتصويب بالوثب  

 - خامسا: التغطية : 
هذه     أثناءنجاح المهاجم في الخداع المدافع  الحتمالهي عملية تأمين المدافع للزميل المتقدم للمقابلة 

يكون هناك خط دفاعي ثاني لتأمين المدافع للزميل حتى ال   أنمنه و بالتالي يجب   اإلفالت المقابلة و 
يترتب علي ذلك حدوث ثغرة في الدفاع و لحماية تلك الثغرة يقوم أقرب الالعبين بأخذ خطوات جانبيه  

 العب يحاول االختراق .   أيالبينية و منع  المسافة لتضيق 

 - التصويب ( :سادسا : حائط الصد الدفاعي )الدفاع ضد 
م كالتصويب بالوثب  9تكمن أهمية حائط الصد الدفاعي في وجود أنواع عديدة للتصويبات من خارج ال

من مستوى الحوض ( و يعتبر  – من مستوى الكتف –الرأس  أعلى ) المختلفةأو من الثبات بمستوياته 
  أو عين و الجسم التوقيت الصحيح و سرعة الحركة من العوامل التي تؤدي للتوقع الصحيح للذرا

 الذراعين و الرجل الستخدامها في عملية الصد . 

 - سابعا : الدفاع ضد التنطيط : 
وهي    األرضال يسمح للمدافع بتشتيت الكرة أثناء قيام المهاجم بتنطيطها إال في لحظة ارتداد الكرة من 

التي يفقد المهاجم  نافسين و ماللحظة التي تكون فيها كرة معلقة في الهواء وتعتبر مشتركة بين ال
  عليها.السيطرة 

 
 - ثامنا :التصدي للمراوغة )الخداع( : 

مهارة التصدي للخداع بالكرة علي بعد    أداءيجب علي المدافع االندفاع بحذر اتجاه المهاجم وتتوقف 
المهاجم من خط منطقة المرمي ففي منطقة التصويب القريبة يتم تركيز المدافع علي جسم المهاجم حيث  

ما في منطقة التصويب البعيدة  إمهارة تنطيط الكرة  أداء غالبا ما يتم المهاجم تعدية المدافع بدون 
خطي للمدافع لطول المسافة بينه وبين منطقة المرمي ويستطيع  عملية الت أثناءتنطيط الكرة  إلي طر ضسي

مواجها للمدافع    مازال للخلف حيث يكون المهاجم  تقهقره    أثناء المدافع تشتيت الكرة المرتدة من األرض 
 علي التمرير .  إجباره أو

 
 
 
 

 - تاسعا : قطع وتشتيت الكرات :
ضد تمرير واستقبال الكرة ويجب علي المدافع    األساسيةيعتبر قطع وتشتيت الكرة من المهارات الدفاعية  

الفشل في قطع الكرة    إليمراعاة التوقيت السليم عند الخروج لقطع الكرة نظرا الن سوء التوقيت يؤدي  
وتكون نتيجتها كسب المهاجمين لثغرة دفاعية تسهم في تفوقهم العددي علي المدافعين باإلضافة    اتشتيته  أو

إلي ذلك يجب علي المدافع سرعة استقبال الكرات المرتدة من منطقة المرمي سواء من المرمي نفسه  
قبل وصولها    األحيانتوجيهها لزميل له تشتيتها في بعض    أو من حارس المرمي    أو )القائمين والعارضة (  

 للمنافس لحظة خروجها من منطقة المرمي . 

 - والتسلم:التسليم  عاشرا:
تتم عمليه التسليم والتسلم للمهاجمين عندما يقوم مهاجمان بتغير مكانهما في الملعب وكان المدفعان  

مدافعين  تتم عملية التسليم والتسلم وذلك بان يقوم كل من ال  أن واصل بينهما هنا يجب    أفقي علي خط وهمي  
 يتم تسليمه للمدافع المجاور وتسلم مهاجمه    حتىبمالزمة مهاجمه القائم بالجري ومقاومته 
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 - التوقف: عشر:الحادي 
تتم التوقف بفرملة التحرك الدفاعي    أنعمليات التوقف حيث يجب    إلي تحتاج التحركات الدفاعية السريعة  

هناك قاعدة ارتكاز واتزان قوية الن يعقب التوقف التحام مع المهاجم    أنعلي    التأكدوعند التوقف يجب  
 .   أهدافه لم يتوفر االتزان سوف يختل مركز ثقل المدافع وبالتالي يتمكن المهاجم من تحقيق  وإذا

 
 - الثاني عشر : حجز المهاجم :

 ز هو قيام المدافع بمنع المهاجم من التحرك و ذلك باستخدام  يقصد بالحج
 قانونية الجذع لمنعه من القطع أو على األقل تأخير وصوله للمكان الذي يتم   إعاقة

به بذلك إفشال التصور الخططي للفريق و منعه من    المكلف من خالله تنفيذ العمل الخططي الهجومي  
 تسجيل األهداف . 

   -ص من الحجز :الثالث عشر : التخل 
يقوم الالعب المدافع بالتخلص من الحجز عندما يقوم أحد المهاجمين بحجزه من خالل إعاقة قانونية  

له و التحرك بحرية حيث يعتبر    المراقبةلزميله المهاجم بالتخلص من    الفرصة الالعب المدافع بهدف إتاحة  
ي الهجومي لذلك يجب على المدافع أن يكون  لتنفيذ العمل الخطط  الفعالةالحجز أحد التكوينات األساسية  

 . المهاجم  الفريقيقظا باستمرار لمواجهة الحجز من قبل 

 
 الخطط الهجومية  في كرة اليد

عند لقف   أويبدأ  الفريق في الهجوم في حالة حيازته للكرة  سواء  عقب تصويب المنافس على الهدف 
 قطع الكرة، وكذلك عند مخالفة أحد المنافسين لقواعد اللعبة .  أو

وعلى طريقة دفاع الخصم   ي ويتوقف الهجوم أساسا على القدرة الفردية لكل العب وعلى مستواه المهار
 لقلة التعاون .  أواستغالل أخطاء المدافعين  مثل عدم تفهمهم لحركاتهم الدفاعية  ، كما يتوقف على

ويجب إتقان الالعبين لعدد من الخطط الهجومية وتكون مناسبة إلمكانات الالعبين حتى يمكن مواجهة  
   المواقف المختلفة للدفاع . 

 - أنواع الهجوم في كرة اليد : 
 : الهجوم الخاطف  :اوال 

الهجوم من منطقة    إنهاءيتم    ألنهكرة اليد الحديثة    فيمراحل الهجوم    أفضليعتبر الهجوم الخاطف من  
، وبذلك يتاح له فرصة تسجيل    ثواني غضون بضعة  فيالتصويب القريبة من على حدود منطقة المرمى 

 بسهوله .  األهداف
 لى معنويات المنافس ويبعث فيهم الرعب  ع  السلبيالتأثير    فيحين يسهم    في وقوة األداء للفريق المهاجم   

 الهجوم الخاطف  أنواع 
 ( . صفر/   1)   مدافع  دون  مهاجم  بالعب  فردى خاطف  هجوم ▪
 ( .  1/   2الهجوم الخاطف الزوجي بالعبين مهاجمين ضد مدافع ) ▪
 موسع.  أو هجوم خاطف جماعي  ▪
 في حالة تساوي عدد المهاجمين مع عدد المدافعين .  هجوم خاطف  ▪
 الهجوم الخاطف لخطة ما قبل التنظيم الدفاعي للمنافس .   ▪
 

   - التنظيمي:الهجوم  ثانيا:
الهجوم الخاطف  وخاصة عند    لتنفيذ يستخدم هذه الهجوم غالبا عندما التسنح للفريق المهاجم الفرصة  

يتعمد الفريق المهاجم   اللعب اوعند محاولته     إلبطاء سرعة عودة الالعبين لمراكزهم الدفاعية وعندما 
 العبيه لادخار مجهود وقوي 

   - للهجوم التنظيمي: األساسيةالتكوينات 
 الحجز - 4      األمامي القطع  - 3تغير المراكز             -2االختراق              -1
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 االختراق 
بين المدافعين   الموجودةسرعة في الثغرة الدفاعية  ىقص أالدخول  األمامي ب يتم االختراق عن طريق 

 .   المزدوجةباستخدام التمريرة 
 تغير المراكز 

اتجاه  ط متقاطع مع  خ  فيبحيث يجرى كل منهما    الهجوميبتغير مكانهما    أكثريقصد بها قيام مهاجمين أو  
 المدافعين أو من خاللهم ، لمحاولة احدهما استقبال الكرة للتصويب على المرمى .  أماممن  األخر  يجر
 

 القطع االمامى نحو  الهدف  
  أمامهميكون من  وأحياناوهو قيام احد المهاجمين بالقطع نحو الهدف  من بين المدافعين أو من خلفهم  

 يلعب به .  الذيليقوم بالتصويب من نفس المركز   أماكنهماالستقبال الزميل دون قيامهما بتغير  
 
 بعض النماذج للقطع :  ▪

 الحجز ) عمل ستار (  ** 

  وإتاحة محاولة قيام المهاجم بعمل إعاقة قانونية للمدافع لتحرير زميله من مراقبة المنافس له  هي 
  أالقام بعمل الحجز  الذيالفرصة  لالعب بأداء التصويب على المرمى ويجب على الالعب المهاجم 

لية الهجوم  ،  عم فييتحرك ليشارك   أندوره عند هذا الحد بل يجب عليه بعد نجاح القيام بالحجز  ينتهي 
 . تتم عملية الحجز باستخدام العب بدون كرة    أنويفضل دائما 

 
 كرة اليد في الطرق الهجومية 

 للهجوم الخلفيالخط  -1

 منطقة التصويب البعيدة لملعب المنافس ويذكر عددهم اوال عند ذكر نوع الهجوم .  في ويكون وقوفهم 
 
 للهجوم   األمامي الخط  -2

المنطقة القريبة من دائرة مرمى الفريق المنافس ويذكر عددهم بعد ذكر عدد   في ويكون وقوفهم 
 (   ،  3/  3وهذه  )   المستخدمة لتحديد نوع طريقة الهجوم  الخلفيمهاجمين الخط 

  (2   /4  (  ،  )4  /2   ) 

 -هذه األنواع للهجوم : أهم ومن 
 -( : 3/    3هجوم )  طريقة

 - حال : فيتستخدم هذه الطريقة 
متر  بحيث يكون احدهما    9وجود ثالثة العبين يتميزون بالتصويب من بعيد  من خارج منطقة ال .1

   خلفي ومهاجم  األيسر التصويب بالذراع يجيد  أيمن  خلفي يجيد التصويب بالذراع األيمن وأخر  أيسر خلفي

 المفكر .  لوهو العق) صانع العاب (  أوسط

دائرة   .2 القريب من على حدود  بالتصويب  يتميزون  يكونا    أنويفضل    المرمى،توافر ثالث العبين 

بالذراع    أيمن أحدهما جناح     اليمنى، بالذراع    بيجيد التصوي  أيسرجناح    واألخر  األيسر،يجيد التصويب 

 دائرة. والعب 

 استخدام المنافس التشكيالت الدفاعية التالية   .3

 (   5/  1(  أو  )    4/  2(   أو  )  6) صفر / 
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 -( : 4/   2طريقة هجوم ) 
 - حال :  في وتستخدم هذه الطريقة 

  أيسر خلفيمتر وبحيث يكون احدهما   9منطقة ال  توفير العبين متميزون بالتصويب البعيد من خارج
 يجيد التصويب بالذراع اليسرى .  أيمن   خلفي وأخرالتصويب بالذراع اليمنى،  يجيد
 .   ى المرمالعبين يتميزون بالتصويب القريب من على حدود منطقة  أربعة توافر  .1

 (  6) صفر /    الدفاعياستخدام المنافس التشكيل  .2

ق المنافس  ي حالة سرعة حيازة الفر فيهذه الطريقة سهولة نجاح الهجوم الخاطف   من سلبياتولكن 
 للكرة الن التغطية بالمهاجمين الخلفيين غالبا ما تقل عددا بالنسبة النطالق بعض المنافسين                           

 
 الخطط الدفاعية  في كرة اليد 

 
    -: إلىوتنقسم خطط الفريق الدفاعية في كرة اليد  
 التشكيالت الدفاعية لطريقة دفاع المنطقة :   -

ألداء التحركات والواجبات   لالنطالقالفريق خالل الدفاع كقاعدة  يتخذه وهي التنظيم األساسي الذي 
ا  الدفاعية لمحاولة إفساد التصور الخططي الهجومي للفريق المنافس ويتوقف التشكيل الدفاعي على م

 يلي: 
 المدافع. إمكانيات الالعبين الفريق  -1
 التشكيل الهجومي للفريق المنافس .  -2
 ككل. فريق األسلوب الهجومي للفريق المنافس سواء الفردي أو الجماعي أو ال -3

ويشمل دفاع المنطقة على تشكيالت مختلفة سميت طبقا لعدد الالعبين الموزعين في وقفتهم األساسية  
عند منطقتي التصويب البعيدة كأول خط للدفاع ثم منطقة التصويب القريبة وتعتبر الخط الثاني للمدافعين  

 هي: التشكيالت  وهذه لمرمى الفريق  األقرب وهي 
 (   3 -  3( , )  4  -2( , )   5-1( , )   6-) صفر 

 

 (  6 –صفر ) تشكيل دفاع المنطقة ** 
  األخرى الدفاعية للتشكيالت  األساسية التشكيالت  من(    6 –  صفر)  الدفاعي  التشكيل  يعتبر  ❖

   التالية الحاالت في  التشكيل  هذا ويستخدم المنطقة  دفاع لطريقة 
  بالقوة  الدفاعية التحركات  أداء على بالقدرة  يتميزون  العبين المدافع الفريق  لدى يكون عندما ❖

 .    المنافس لمهاجمة المطلوبة  والدقة   والسرعة

  من  المصوبة الكرات  صد على  القدرة لدية لتكون  القامة  بطول   المدافع الفريق  العبي يتميز  عندما ❖

 .  البعيدة  التصويب منطقة

  على القريب  التصويب بإتقان يتميزون  الذين المهاجمين من  كبير  عدد المهاجم الفريق يضم  عندما ❖

 .  الجناحين منطقة  من  أو الوسط  منطقة  من  سواء  المرمى دائرة

 التشكيل األساسي للمدافعين :  
يقف الالعبين جميعهم على خط واحد في منطقة التصويب القريبة أمام منطقة المرمى أو على بعد   ▪

م ( ويجب مراعاة أطول الالعبين المدافعين في وقفتهم األساسية  6الم أمام خط منطقة المرمى )  1:2من  
 حيث يقف الالعبين طوال القامة في المنتصف ثم األقل طوال بعدهم حتى مدافعي الجناحين . 

بالنسبة لالعبي الدفاع في الظهيرين تكون تحركاتهم بخطوات قصيرة وسريعة وحذرة وعادة يكون   ▪
لالعبين الوسط  المدافع يجب أن يتميزان    وبالنسبة وللجانب (  – للخلف    –   ملألماالتحرك على شكل مثلث )  

بطول القامة مع تميزها بخبراتهما الدفاعية والتفاهم والتعاون التام نظرا للقيام بالدفاع عن أخطر مناطق  
 المهاجمين.للتصويب من قبل 
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 :   ( 6 –مميزات التشكيل الدفاعي ) صفر 
 .  لمساحة  تحتاج   ألنها المراوغة وصعوبة   م 6 دائرة  على من  التصويب  صعوبة  ▪

 .   م 9 ال  منطقة  خارج  من   التصويب على المهاجمين  إجبار ▪

 .   األخرى األنواع  إلى بسهولة  الطريقة  هذه  تغير ممكن  ▪

 (  6 –عيوب التشكيل الدفاعي ) صفر 
 .  الثغرات فتح  على يعمل  مما للمقابلة  الخروج  على تعتمد  ▪

 .  م  9ال  منطقة   خارج البعيد التصويب  ضد  فاعليتها عدم ▪

 

 

 (: 5 -1تشكيل دفاع المنطقة )  **
الطريقة ضد الفرق التي تتميز بوجود مهاجمين يتميزون بالتصويب على الدائرة والعب   هذه تستخدم 

 م أو صانع العاب مميز . 9يتميز بالتصويب البعيد من خارج منطقة ال 

 التشكيل األساسي للمدافعين :  
يتكون هذا التشكيل من خطان للدفاع خط أمامي ويتكون من العب واحد فقط في منطقة التصويب  

 عيدة وخط خلفي يتكون من خمسة العبين في منطقة التصويب القريبة . الب
 التحركات الدفاعية : 

يقوم بمالزمة مهاجم معين نظرا لخطورته وتميزه    األماميبالنسبة لالعب الدفاع المتقدم في الخط  -
بالتصويب البعيد أو قطع وتشتيت الكرة التي يتم تمريرها بين مهاجمي الخط الخلفي أو منع وصول  

 األلعاب. الكرة لصانع 
بالنسبة لالعبي الدفاع في الظهيرين تكون تحركاتهم بخطوات قصيرة وسريعة وحذرة وعادة يكون   -

وللجانب (  فيقوم بالتحرك لألمام لعمل مقابلة دفاعية في  –للخلف   – لألماممثلث ) التحرك على شكل  
م للمنطقة المحددة له .مع عمل تغطية دفاعية   9المهاجم المستحوذ على الكرة من خط ال  اقتراب حالة 

 عن طريق التحرك الجانبي .  لهمن قبل الالعبين المجاورين 
كون تحركاته جانبية بين قائمي المرمى ليقوم بمتابعة العب  أما بالنسبة العب الوسط المدافع ت -

الكرات من العبي الخط الخلفي للهجوم مع القيام بالتغطية الدفاعية   استقبالالدائرة المهاجم ومنعه من 
 لالعب المتقدم أماما وتسليم وتسلم الالعبين . 

 

 (:  5 – 1مميزات التشكيل الدفاعي ) 
 .   الخاطف الهجوم طريق  عن  الهجوم إلى الدفاع من  بسرعة  االنتقال  يمكن ▪

  منع   األمامي  المدافع وظيفة  تكون  عندما  الخصم جانب  من  الخططي العمل  تنفيذ  صعوبة إلى تؤدي ▪

 .   األلعاب لصانع  الكرة وصول 

 (:  5 – 1عيوب التشكيل الدفاعي ) 
 .    المهاجم لمقابلة المتقدم لالعب التغطية  عدم حال في  المرمى  وسط  منطقة  في  ثغرات يحدث قد •

 .   كبيرة أمامية  مساحة  لوجود  األمامي  الالعب من  كبير  لمجهود  تحتاج •

 

 (:   4 – 2تشكيل دفاع المنطقة ) ** 
  مع   البعيد  التصويب يجيدان مهاجمين  العبين بوجود   تتميز التي  الفرق  ضد الطريقة  هذه  تستخدم -

 .   للهجوم  األمامي الخط العبي فعالية  عدم
 

 :   التشكيل األساسي للمدافعين
يتكون هذا التشكيل من خطان للدفاع خط أمامي ويتكون من العبين في منطقة التصويب البعيدة وخط  

 خلفي يتكون من أربعة العبين في منطقة التصويب القريبة .  
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 : التحركات الدفاعية لالعبين  - 

ة مهاجم معين  بالنسبة لالعبين المدافعان المتقدمان  في الخط األمامي للدفاع يقوم كل منهما بمراقب  -
دائرة منطقة المرمى   إلىمن الخط الخلفي للهجوم و أحيانا يتطلب األمر النزول مع المهاجم القاطع 

وأيضا القيام بالتصدي لتصويباتهم نظرا لخطورتهما وتميزهما بالتصويب البعيد أو قطع وتشتيت الكرة  
 التي يتم تمريرها بين مهاجمي الخط الخلفي .  

الدفاع في منطقة التصويب القريبة يفضل تميزهم بطول القامة مع تركيزهم على   بالنسبة لمتوسطي -
الدفاع المالصق لمهاجم الدائرة ومقابله صانع ألعاب المهاجم والقيام بالتغطية الدفاعية لالعبين  

 ر أماكنهم . يالمتقدمين أماما مع تسليم وتسلم المهاجمين في حالة تغي
الجناحين المدافعين يقومان بالدفاع الضاغط لمهاجمي الجناحين مع عدم السماح  بالنسبة لالعبي  -

 للمهاجمين بعمل حجز عليهم سواء من الداخل أو الخارج أو القطع على الدائرة . 
 
 

    (  3 – 3تشكيل دفاع المنطقة ) ** 
أو أكثر يتميزون بالتصويب   مهاجمين  3يستخدم هذا التشكيل ضد الفرق المنافسة التي تتميز بوجود  -

 البعيد. على إعاقة ومنع التصويب  قدرتهالبعيد حيث يتميز هذا التشكيل في 
 التشكيل األساسي للمدافعين : 

العبين للدفاع ضد التصويبات   3يتكون التشكيل األساسي للمدافعين من خطين خط أمامي يتكون من  -
 العبين للدفاع ضد التصويبات القريبة   3البعيدة وخط خلفي يتكون من 

 : التحركات الدفاعية لالعبين  -

يتمتع بالقدرة على قطع وتشتيت الكرات والتعاون مع الخط    أنبالنسبة لالعب األمامي األوسط يجب  -
 الخلفي للدفاع .  
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 مهارات كرة اليد
 

 
 

 

 الهجومية  االستعداد وقفة -1

 :األداء طريقة 

  قليال  لألمام مائل  بجسم  التلميذ  يقف -1

 األخرى  عن الرجلين إحدى وتتقدم  الحوض باتساع الرجلين  فتح-2

  . الكرة  أو  للخصم متجه  النظر -3     

  .بارتخاء األصابع وفتح  المرفقين ثني  مع للجانب انتمفرود  الذراعان-4

 

 :الخطوات التعليمية  

  . نموذج وإعطاء  األداء طريقة  شرح   ▪

 الهجومي  لالستعداد الصحيحة  الوقفة اتخاذ الصفارة سماع وعند  المشي ▪

 . الجري  من  السابقة  الخطوة تكرار  ▪

 ) مثال  خطوات  ثالث أو خمس بعد)   اإلشارة  إعطاء قبل   الخطوات تحديد ▪

  

 واحدة بيد الكرة مسكــ 2

  كالمحاورة  األساسية المهارات  أداء  المتعلم يستطيع ال  فبدونه   اليد بكرة  األساسية  المبادئ أول  وهو 

  على  واحدة بيد  يكون  الكرة مسك  اليد بكرة  وغالبا  السليمة بالطريقة واالستالم والتمرير والتصويب 

 السله كرة  عكس

 

  :األداءطريقة   
 
  على الكرة استناد بوجوب   االهتمام مع   توتر دون  قليال  وللخلف الكرة  فوق  جميعها  تنتشراألصابع ▪

 ها. علي السيطرة  يمكن   لكي اليد وراحة  األصابع  سالميات
 

 :   الخطوات التعليمية

 . كرة بدون  الكرة مسك  شكل  اليد تأخذ  •

 الصحيحة  بالطريقة ومسكها األرض  على  المستقرة الكرة لحمل  لألمام المشي •

  المتعلم يشعر حتى(  الجسم أمام من  - الجسم بجانب)  الصحيح بالوضع  الكرة مسك  على  التدريب •
 . الكرة على  التامة بالسيطرة

 
 
 

 :   بيد واحدةمن مستوى الكتف الكرة تمرير -3

 :  األداء طريقة

  أداء  بعد الكرة  خلف الذراع متابعة  مالحظة مع  الزميل  باتجاه لألمام ويسر ببساطة  الكرة بدفع  تؤدى

 . األمامي  القدم على الجسم ثقل نقل   مع التمرير  باتجاه لألمام خطوة  اخذ مع   التمريرة
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 -:واحدة  بيد التمرير أداء طريقة

 زاوية  الذراع يكون  بحيث اإلذن  وراء  ما  إلى الكتف  فوق   خلفا الكرة بها  التي اليد  برفع تؤدى

 . الكرة  خلف متابعة  أماما الذراع وامتداد  الكتف دوران  مع  لألمام الكرة تدفع  ثم  المرفق  عند قائمة 

  أداء عند  لألمام خطوة ثم  الكتف  فوق  الكرة رفع  عند للخلف  خطوة فتؤخذ   الرجلين لحركة بالنسبة  أما

 . للزميل للوصول الكافية  القوة ليعطيها الكرة خلف الجسم يندفع  بحيث   التمرير

 
 الصدر مستوى من  باليدين االستالم -4 

 :األداء طريقة 

  الكرة  باتجاه خطوة  وتؤخذ  لألمام تتجهان الصدر مستوى  في اليدان وترفع  الكرة باتجاه قليال  الجسم يميل

  فقط األصابع  وتالمس الستقبالهما أماما الذراعان تمتد  الكرة وصول  ولدى  بالركبتين بسيط  انثناء  مع

 . التمرير قوة  المتصاص بخطوة  للخلف أخذها مع   الصدر نحو  للداخل وتسحب  اليدين راحتي  دون

 

 واالستالم للتمرير  التعليمية الخطوات

 . عليها  االستحواذ ثم الجسم عن بعيدا  الكرة  ولقف رمي   •

 .  )  جثو  أو وقوف )  مختلفة أوضاع ومن مناسب حمل  باستخدام  السابق التمرين  أداء •

  الزميل  مع   ثم للحائط المواجه  الوقوف  وضع  من   واالستالم التمرير أداء  •

 ي بالجر ثم  بالمشي واالستالم  التمرير  أداء •

  الكرة تنطيط -5

 الحركة ومن  الثبات من -

 . المحاورة  من  األول  الجزء ويعتبر   واألصابع  والرسأل  الذراع على التنطيط  يعتمد 

    :األداء طريقة

  مستوى   ومن لألرض موازيا الساعد ويكون بارتخاء   بالركبتين بسيط  ثني   مع لألمام قليال  الجسم ميل 

  اتجاهها في الكرة  متابعة  مالحظة  مع  وتوجهها  وتدفعها  الكرة تالمس   بحيث  مرتخية  واألصابع الحوض

  بسالسة قليال  الخارج  والى الجسم أمام الكرة  دفع  ويكون  ارتدادها عند ضربها  دون ألسفل

 :  التعليمية  خطواتال
 .الصحيحة الهجومية  الوقفة  على التركيز  -1    

 . األرض  من  ارتدادها بعد  واستالمها  واحدة  لمرة التنطيط  -2    
 التنطيط من الجلوس ثم من الجثو على الركبة . -3
 التنطيط بيد واحدة من الوقوف . -4

 . واحدة  بيد المستمر التنطيط -5 
 .ن من الوقوف باليدي التنطيط تبديل  -6
 . السريع  الجري من  ثم  البطيء الجري من  ثم  المشي من  التنطيط  -7

 للكرة  النظر عدم  مع   الزميل أو الملعب على  التركيز مع   التنطيط-8    
 

 
   :والحركة الثبات  من الكتف مستوى   من التصويب-6

  ومن   األمام من  الجري ومن   الثبات من  المرمى  نحو التصويب  فن  إجادة اليد كرة  العبي  جميع على  يجب
 . الجانبين
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  :األداء طريقة
  عدم مراعاة مع   الرامية  اليد قبضة  في  ضئيلة  لمدة تترك  ثم  تقريبا  الكتف ارتفاع إلى الكرة اليدان تنقل  

 العضد مع  الساعد يشكل  بحيث  المرفق مفصل من  الرامية  الذراع وتثنى  باألصابع   الكرة على القبض
  بالقدم  خطوة اخذ  ذلك يلي ثم  أماما اليمنى القدم وضع  مع  ىعلأ إلى الرامية  اليد راحة   وتشير  قائمة  زاوية 

 للداخل االرتكاز  قدم  وهي  اليسرى القدم دوران  ويراعى  األيسر لالعب  بالنسبة والعكس  أماما اليسرى
  للجذع السريع الدوران ويجب   الحوض لمحور مقاطعا  الكتف محور  يصبح  حتى  الجذع دوران مع قليال

  للحركة اليمنى القدم متابعة  مع للذراع الكرباجية  الحركة  إلى باإلضافة  اليسرى للقدم االرتكاز وحركة 

 . الكرة نحو النظر وتوجيه  الجذعى علأ وميل
 : التعليمية  الخطوات

  الحائط على الثبات  من  الكتف مستوى  من  واحدة بيد  التمرير  على مراجعة   -1         
 – م  3 مناسبة  مسافات من (  خشبية  زجاجات -  كور -  أقماع)  ثابتة  أهداف  إصابة  محاولة    -2         

 م  7 – م  5
  مناسبة بارتفاعات الحائط على مرسومة  أهداف  على  السابقة الخطوة نفس -3         
 . يد  كرة هدف على  كاملة المهارة  عمل -4         
  . الخفيف  بالجري ثم  خطوات 3 المشي  من المهارة  أداء     -5         
  . للتصويب  خطوات 3 اخذ ثم  الجري من  التصويب  عمل    -6         

 
 الحوض  مستوى من واحدة بيد التمرير - 7
  : األداء طريقة  

  بندول  كحركة بسرعة  لألمام ثم  للخلف متأرجحا الذراع  امتداد مع الخلف إلى وتسحبها  الكرة اليد  تمسك
  في  القدمين  بقاء  مع الجسم جانب  من  تمر عندما للتمريرة كمتابعة الكرة مع  الجسم اندفاع مع  الساعة

 . التمرير أداء عند  األمامية  القدم إلى ينتقل  الجسم ثقل  أن إال  األصلي وضعهما
  :التعليمية الخطوات 

 . كرة  بدون الجسم بجانب  البندولية   الذراع حركة  تعليم -1    
  . الحائط على  التمرير ويؤدى الكرة باستخدام  السابقة الخطوة  نفس-2
 . الزميل  مع  واالستالم التمرير  تبادل   -3
  الجري ثم  المشي  من  ثم الثبات  من  واالستالم التمرير  أداء   -4

 
 باليدين  منخفض مستوى  من الكرة استالم -8

  : األداء طريقة 
  بمرونة  ألسفل  تمتدان الذراعان أن إال  الصدر مستوى  من  االستالم  في  المذكور نفس  االستعداد وضع

  وتؤخذ بينهما  الكرة  تمر ال  حتى  ومتقاربان لألمام الكفين ويتجه  الوسط تحت يكون   واالستالم  وارتخاء
  التقاطها فيتم   األرض على المتدحرجة  الكرة استالم حال  في  أما . التمرير  قوة  المتصاص للخلف خطوة

  تلتقط  الكرة وصول وعند  الكرة  على النظر وتركيز  قليال  الركبتين ثني   مع أسفل  إلى الذراعين  بمد
 . الصدر مستوى  إلى الكرة وترفع  الركبتاند تمت فيما   للخلف األمام من  باألصابع
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 : التعليمية الخطوات 
 .الثبات من(   منخفض -  متوسط  - عال )  مختلفة  مستويات من  ولقفها  الكرة  رمي -1
 . الخفيف  بالجري ثم  المشي  مع  السابق  األداء نفس   -2
 . واحدة  لمرة األرض  على  من  ارتدادها بعد  مختلفة مستويات  من  واستالمها  الكرة  تمرير  -3
  المناسب المكان  في معها  والتحرك  منخفض   مستوى من  الحائط على من المرتدة  الكرة استالم   -4

  . لالستالم
 . المنخفض  واالستالم التمرير  بتبادل الثنائي  العمل  -5
 . الجري استمرار  مع  األرض  على  من  والتقاطها  اتجاهها في   والجري  الكرة دحرجة   -6
  الوقوف ثم المتدحرجة  الكرة  التقاط  -7
 الرأس  فوق من باليدين التمرير-9

  الممرر  يكون  عندما وأيضا  الرأس من  عليأ مستوى  في   الكرة استقبال  عند السريع للتمرير تستعمل
 . قصيرا  والمدافع طويال

 : األداء طريقة  
  يستلمها حتى  قليال وألسفل   أفقي اتجاه  في الكرة وتسير  عاليا ممتدتان والذراعان باليدين  الكرة  تمسك
 .الزميل 

 : التعليمية الخطوات
 . كرة استخدام بدون التمرير  أداء   -1
 . بالكرة الحائط على التمرير  أداء   -2
 . الثبات  من  الزميل  مع الرأس مستوى  فوق  واالستقبال التمرير  أداء   -3
 . الجري ثم  المشي  من  السابقة  الخطوة نفس  أداء   -4

 : كرة بدون الخداع-10
 -ي:ه  طرق بعدة  يتم  حيث والتصويب  الكرة الستقبال   مدافعه المهاجم يتخطى   أن يهدف إلى

   الجري سرعة  بتغيرأوالً: 
 ً  ه االتجا بتغيير البسيط لخداعا   :ثانيا

  بالجسم المركب الخداع ثالثاً:

 
 الجري  سرعة : بتغيير أوال 
  : األداء طريقة 

 . مباشرة المدافع كتف بجانب للمروق سريع إلى بطيء من  الجري سرعة تتغير
 
 االتجاه بتغيير البسيط الخداع:   ثانيا 

 :  األداء  طريقة
  من  قريب  الالعب يكون  حين  ويستخدم السرعة  تغير استخدام في صعوبة  وجد  المدافع إذا يستخدم
  خطوة  االتجاه نفس  في اليسرى  قدمه بتحريك ويساعد مثال اليسار  لجهة جذعه بأعلى  يميل حيث  المدافع
 المدافع  يسار على للمروق  الجديد االتجاه في  اليمنى القدم مع  الجذع اتجاه يغير  وفجأة قصيرة 
 )المدافع يمين  المهاجم مروق )   بالجسم المركب الخداع ثالثاً:

   :األداء طريقة  
  . عليها الجسم ثقل ونقل   للجانب اليسرى بالقدم قصيرة  خطوة  بأخذ  يتم-

 لألرض  مالمستين  القدمين بقاء  مع اليمنى القدم  على الثقل  تغيير-

  بجانب للمروق  وبسرعة  فجأة وتؤدى   للمدافع األيمن  للجانب مائال  أماما اليمنى  بالقدم خطوة  اخذ-   

 ثم تغير الجهة )للجانب األيمن أو الجانب األيسر(.  عنه  بعيدا وليس  األيمن  المدافع كتف
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 : الخطوات التعليمية للخداع بدون كرة
 . الصفارة سماع عند  المفاجئ والوقوف  السريع لجريا-

  . اإلشارة عند المفاجئ  والتوقف  الجري  سرعات في التغيير -

 . السرعات في  المتفاوت  الجري  اتجاه في التغيير -

 . الزميل  مراقبة  من  التخلص محاولة-

 .بالجسم البسيط الخداع بطريقة عائق  أو  سلبي  مدافع   تخطي كيفية  تعليم-

 . ايجابي  مدافع ثم  ايجابي  نصف مدافع   وجود  مع   السابقة الخطوة نفس-

 . بالجسم  المركب الخداع بطريقة عائق  أو  سلبي  مدافع   تخطي كيفية  تعليم-

  بالملعب  مناسب مكان  اتخاذ مع ايجابي  مدافع ثم  ايجابي  نصف مدافع   وجود  مع   السابقة الخطوة نفس-

 

 

 

 

 : لفرد فردا الدفاع -11
  :األداء طريقة  

  بمتابعته  وذلك .الدفاع  فترة  طوال  له  شخصي كمنافس معين  مهاجم  متعلم  بمراقبة  مدافع   متعلم  كل يستمر
  حيازة  عند  أما .المراقبة  من  المهاجم المتعلم  خلو عدم  مراعاة وعليه .    ال  أم حيازته في   الكرة كانت  سواء

  على العمل  ومحاولة الهجومية  تحركاته  وإفساد مضايقته   محاولة  المدافع  فعلى  للكرة المهاجم المتعلم
               . الكرة حيازة

 
 التعليمية:  الخطوات

 ) منه  المفاجئ والوقوف  الجري - االتجاه تغيير  -  السرعة  تغيير )   القدمين  حركات  مراجعة -

 .األخر مراقبة من  التخلص احدهما ومحاولة معا  متعلمين  بوجود القدمين  حركات  مراجعة -

 . فقط  الملعب صف تمن   إلى المسافة تقلص  ثم  كامل الملعب في  السابقة  الخطوة تؤدى

  .منه  القريب  األخر  المدافع  للمتعلم المهاجم المتعلم  تسليم  محاولة  مع   السابقة  الخطوة تؤدى-

  :بالتصويب الحركة مع التنطيط ربط -12
 

 طريقة األداء: 
  األطول الوقت يأخذ انه  إذ اليد  كرة لعبة في األركان أهم من  يعتبر  ببعض  الحركية  المهارات  ربط   أن  

  الربط  هذا  ويأتي عنه  غنى  وال  والتفكير الجهد من الكثير  المعلم من  ينال   فهو التدريب  فترات  مدار  على

 . الحركية للمهارات التطبيقية التدريبات عليا يطلق  وتدريبات تطبيقات  صورة في 
 
   التعليمية: الخطوات 

   (.  والحركة  الثبات  من)    بالتبادل واحدة  بيد  التنطيط  على مراجعة  -

 . والحركة  الثبات  من  التصويب مهارة  على مراجعة -

  )  االرتكاز خطوة اخذ بعد  التصويب )  كرة بدون(   مركب  تدريب  في )   بالتصويب التنطيط  ربط -

 . الكرة باستخدام السابقة  الخطوة نفس  -
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ا   رابعا

 ألعاب القوى
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 . هي مجموعة من األلعاب الرياضية تنقسم بشكل أساسي الى مسابقات العدو والرمي والقفز 

 ـ :  كالتالي وهي الميدان مسابقات
  لوثب الطويل /الوثبة الثالثيةا / دفع الجلة / قذف القرص / إطاحة المطرقة / رمي الرمح / الوثب العالي

 القفز بالزانة  /
   : كالتالي وهي المضمار مسابقات

 .التتابع سباقات/  الموانع سباقات/  الحواجز سباقات/   المتنوعة الجري سباقات

 أوالا مسابقات الميدان

 الوثب العالي 

وهي رياضة تعتمد على قدرة الرياضي على الوثب عاليا من فوق عارضة، شرط عدم إسقاط العارضة 

 بطرق مختلفه .  االرتقاء بالجسم لتعدية العارضةمن فوق الحامل. ويتم االقتراب في نصف دائرة ثم 

 العالي:  الوثب انواع

 : يستطيع المتنافس استعمال طرق مشهورة للوثب أهمها 

  ( المقصية) الطريقة الغربية 

  الطريقة السرجية. 

  طريقة فوسبوري 

 الخطوات الفنية لمهارة الوثب العالي 

 مراحل (   4العالي بطريقة فوسبري الي)يمكن تقسيم األداء الحركي لمهارة الوثب 

  اإلقتراب 
  اإلرتقاء 
 الطيران و تخطي العارضة 
 الهبوط 

 

 فوسبري : الالخطوات التعليمية لمهارة الوثب العالي بطريقة 

 شرح وعرض المهارة  .1
 تحديد قدم االرتقاء  .2
الجري بسرعة عادية ثم التكرار بسرعة متزايدة على عالمات مرسومه على األرض لتعليم  .3

 االقتراب  
 الجري ثم رفع الركبة عاليا وللداخل والدفع بالذراعين ألعلى  .4
 الجري ثم االرتقاء لمالمسة أداة معلقة ثم التكرار مع أداء ربع لفة لتعليم االرتقاء  .5
 عمل تقوس بالظهر  الوقوف والوثب ألعلى بالقدمين ل .6
 الوقوف ومواجهة مرتبة بالظهر والدفع ألعلى والنزول على األكتاف ثم الظهر لتعليم المروق   .7
 خطوات في منحنى ثم االرتقاء   3خطوات وتكون أخر   7 -5من الجري طريق االقتراب   .8

 وتعدية العارضة المنخفضة 
 زيادة ارتفاع العارضة تدريجي  .9

 مسابقات ألعاب القوى
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 الوثب العالي  ةمسابق قانون                 
   . بالقرعة  محاوالتهم  ألداء المتنافسين ترتيب يتم •

 المحاوالت انتهاء بعد الزيادة وتكون الواحد االرتفاع على محاوالت ثالث  هناكفي الوثب العالي  •

  رفع يقل ال و البطولة  نظام حسب أو الدولية المسابقات في سم 10 أو سم 5 الواحد االرتفاع على

 .  دور كل عقب سم 2 عن العارضة

ــبق ارتفاع  أي على الوثب يبدأ أن  في  الحق  للمتنافس • ــاة  رئيس أعلنه  أن  سـ  الوثب   حرية وله القضـ

 تالي ارتفاع  أي على

  قبل بدء المنافسة على القضاة إعالم المتنافسين ببداية االرتفاع، واالرتفاعات المختلفة التي ترتفع  •

 إليها العارضة عند نهاية كل دورة إلي أن يبقى متنافس واحد في المسابقة 

 تحتسب لكل متنافس أخر إرتفاع تم إجتيازه .   •

فشل عليه يحرم الواثب من الوثبات عن االرتفاع الذي  رأي ثالث محاوالت متعاقبة بغض النظ •

 التالية

 ل ان يحاول المتنافسون عليهقبيجب قياس أي ارتفاع جديد  •
 الهبوط   مكان  أو  االرتقاء  ارض أن  الحكم  قرر  إذا  إال  المسابقة،  خالل  الوثب  أوأعمدة  قوائم  تحريك  يجوز  ال

 لجميع المتنافسين في الوثب  لةكام دورة انتهاء بعد  التغيير يتم الحالة هذه مثل  وفي مناسب، غير أصبح

العالمات: يسمح للواثب وضع عالمات ضابطة لتساعده في االقتراب واالرتقاء على أن تمده بها  •

اللجنة المنظمة ، كما يمكنه استخدام منديل صغير او مشابه يوضع على العارضة لغرض الرؤية في  

 . منطقة  االقتراب واالرتقاء

 م  15يجب أن يكون الحد األدنى لطريق االقتراب طوله  •

 يجب أن تكون منطقة االرتقاء مستوية .   •

باالستمرار في الوثب حتى ) األول (  بعد فشل جميع المتنافسين اآلخرين يسمح للمتنافس المتبقي  •

 يفقد حقه في التنافس .  

تي تحدد نتيجة حل العقدة على  ارتفاع تم إجتيازه شاملة الوثبات ال أحسن  تحتسب لكل متنافس •

 المركز األول فقط 
 

 :  ا ة اذتعتبر المحاولة فاشل

 أسقطت العارضة من فوق الحامل  .1

  الواثب   أن يعدي  دون  جسمه  من  جزء  بأي(  الهبوط  منطقة  الي  إضافة)    للعارضه  الموازي  الخط   لمس .2

 .العارضة

 إنتهاء زمن المحاولة  .3

 . اإلرتقاء بالقدمين  .4

 : حل العقدة

 فقط األول  المركز على العالي الوثب مسابقة في العقدة تكون. 
 إجتاز الذي المتسابق هو  األول بالمركز الفائز يكون  اإلرتفاع نفس علي متنافسين تساوى إذا  

 أ فيصبح الثالثة إجتازمن وب الثانية المحاولة من إجتاز  أ المتسابق ــ:مثال الوثبات من عدد بأقل  اإلرتفاع

 . الفائز هو
 مجموع اقل لديه الذي والمتنافس  مسابقهال بداية من الفشل محاوالت لعدد ينظر التعادل استمر إذا  

 . األول المركز على يحصل المنافسة خالل الفاشلة المحاوالت من
 وإذا  سم 2 بالعارضه النزول يتم ثم ، رتفاعاإل  فسعلى ن إضافيه محاولة تعطى التعادل استمر إذا 

 .  سم2 بالعارضه  اإلرتفاع يتم التعادل بقي
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 - :وتستخدم في مسابقة الوثب العالي األجهزة التالية

 : بحوامل ومزودة صلبة، تكون أن بشرط  األعمدة أو القوائم من نوع  أي استخدام يمكن القوائم  

 م  4.4وال تزيد عن   م 4 القائمين بين المسافة وتكون  فيها، مثبتة للعارضة

 تكون   أن   ويجب  ،  مناسبة  أخرى  ماده   أي  أو   الزجاجية  األلياف  مادة  من  تصنع  العارضة  :العارضة 

 .أقصى كحد جرام كيلو 2 ووزنها م 4.02و م  4 بين يتراوح طولهاباستثناء أطرافها، المقطع دائرية

 سم 4 منهما واحد كل عرض الشكل، ومستطيلي مستويين يكونا أن يجب  :حامال العارضة 

 سم 6 وطوله

 : سم 70 وارتفاع م 4 وعرضها أمتار 6 عن المرتبة طول يقل ال أن ويجب  منطقة الهبوط 

 الوثب الطويل (2

واالرتقاء والوثب الطويل، عملية فنية معقدة،   يحتاج العب الوثب الطويل إلي قدرة كبيرة من السرعة

يبذل العبها أقصى جهده للوصول الي أقصى مسافة خالل الوثب    تحتاج إلي صفات حركية وبدنية متعددة،

 األفقي  

 الطرق الفنية لمرحلة الطيران في الوثب الطويل: 
 القرفصاء 

  .التعلق 

  .المشي في الهواء 

 

 الخطوات الفنية لمهارة الوثب الطويل 

 وتمر الوثبة بأربع مراحل هي:  

 االقتراب   

 االرتقاء   

  الطيران 

  الهبوط 

وتعد هذه اللعبة من أكثر ألعاب القوى شهرة وانتشاراا، وهي وثبة واحدة يقوم بها الالعب بعد االستعداد  

ا، وكلما كان الجري أسرع وأعنف كلما كانت الوثبة أطول، ولذلك ينبغي لالعب الوثب الطويل أن  جريا

ا جداا في الجري وال سيما أن المسافة التي يقطعها قبل أن يثب  متراا.   40و  15تراوح بين  يكون سريعا

 الخطوات التعليمية للوثب الطويل 

 عرض نموذج وشرح المهارة  •

 تحديد قدم االرتقاء  •

 تعليم االرتقاء باستخدام سلم الوثب •

 على والهبوط الحرة الرجل بجانب االرتقاء رجل لسحب الصندوق من جزء فوق  من االرتقاء •

 سويا القدمين

 (  طويلة –  طويلة – قصيرة)  األخيرة خطوات  الثالث لضبط االقتراب طريق في عالمات وضع •

    بالجسم الهبوط  لتعليم الصندوق فوق من اإلرتقاء ثم خطوه أخذ •

 خطوات 9 –  7 االقتراب من والهبوط بالطيران االقتراب ربط •

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgqu6E1_HTAhWM7hoKHTCCC80QjRwIBw&url=http://forum.egypt.com/arforum/%E3%E4%CA%CF%EC-%C7%E1%D1%ED%C7%D6%C7%CA-%C7%E1%DE%CA%C7%E1%ED%C9-%E6%DF%E3%C7%E1-%C7%E1%C7%CC%D3%C7%E3-%E6%C7%E1%D1%ED%C7%D6%C7%CA-%C7%E1%E3%CE%CA%E1%DD%C9-f340/%E3%DA%E1%E6%E3%C7%CA-%DA%E4-%D1%ED%C7%D6%C9-%C7%E1%E6%CB%C8-%C7%E1%DE%DD%D2-%C7%E1%D8%E6%ED%E1-1507324.html&psig=AFQjCNHwEzqhik_7S1fYO6jTEY385RuGJQ&ust=1494930130982499
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 طريقة القرفصاء

تعتبر أسهل طرق الطيران وابسطها, ويمكن لتالميذ المدارس أداؤها دون المعلم، ومن أهم ما يميزها  

ما عيوب هذه الطريقة، أناء الطيران،  أثتقارب مراكز ثقل أجزاء الجسم المختلفة إلي مركز ثقل الجسم 

ثقل ولذلك ال ينصح بتعليم فهو عملية الهبوط غير االقتصادية والتي يفقد الواثب الكثير من مسار مركز ال

 هذه الطريقة لتالميذ المدارس والمبتدئين 

 طريقة التعلق 

ناء الطيران،  أثتعتبر طريقة التعلق قديمة أيضا وغير اقتصادية، حيث يتباعد مراكز ثقل أجزاء الجسم 

الطريقة   ا بالنسبة لمرحلة الهبوط فتؤدي بطريقة اقتصادية، وال ينصح بتعليم هذهأموهذا ما يعيبها، 

 لتالميذ المدارس والمبتدئين.

 ية الثالث ةالوثب

الوثبة الثالثية من المسابقات المشوقة والمرغوبة، إال أنها صعبة وشديدة التأثير على األجهزة 

 .والمفاصل والعضالت

والثانية )الخطوة ( بقدم واحدة وتؤدي   وثبات متتالية: الوثبة األولى) الحجلة( تؤدي هذه المسابقة بثالث

 . الثالثة ) وثبه ( بالقدمين معا 

 الخطوات الفنية للوثبة الثالثية 

  االقتراب 

  االرتقاء 

  الحجله 

 الخطوه 

 الطيران 

 الهبوط 

 الخطوات التعليمية  

 . شرح المهارة و  وذج نم  عرض .1

 تحديد قدم االرتقاء  .2

 ع تبادل الحجل على الرجلين ملجري ا .3
 الجري ثم الوثب ألعلى على قدم واحدة على صندوق   .4

 الوثب الطويل من االقتراب البسيط  .5

 الوثبة(   –الخطوة  –الوثب الطويل مع وضع ثالث أطواق لعمل ) الحجلة  .6

 الوثبة الثالثية مع وضع عالمات على األرض  .7

  قدم هبوط مكان لتحديد   األرض على عالمات بوضع البسيط االقتراب من  تأدية الوثبة الثالثية .8

 .  الخطوة بعد الحرة والقدم الحجلة بعد االرتقاء
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 قواعد مسابقة الوثب الطويل 

  يتم ترتيب المتنافسين بالقرعة. 

 األوائل   للثمانية  يسمح   كما  ،  محاوالت  بثالث  متنافس  لكل  يسمح  متنافسين  ثمانية  من  أكثر  وجد  إذا  

  ينظر   األول  المركز  على  عقده  حدوث  عند.    اضافيه  محاوالت  بثالث  محاوالت  أفضل  على  حصلوا   اللذين

 .للمتنافسين محاوله أحسن ثالث ثم محاوله أحسن لثاني

 محاوالت بست متنافس لكل يسمح اقل أو ثمانية المتنافسين عدد  كان إذا  . 

 خط خلف يوضع كما االقتراب طريق مستوى  في  بلوحة االرتقاء مكان يحدد : االرتقاء لوحة

 االرتقاء  مكان تحديد على القضاة لمساعدة الصلصال من  لوحه مباشرة االرتقاء

 االرتقاء لوحة توضع و.أمتار عشرة عن الهبوط  منطقة  ونهاية االرتقاء لوحة بين  المسافة تقل ال 

 .الخشب من اللوحة هذه وتصنع. م3 – 1 من  الهبوط منطقة بداية وبين  بينها المسافة تقل ال بحيث

  باللون تطلى أن  ويجب سم 10 عمقها وأقصى سم 20 فيتراوح عرضها  أما م 1.22  طولها يتراوح

 .األبيض

 م  7وطول  م 3والحد األقصى  م2. 75 لعرضها األدنى الحد : الهبوط منطقة

 اوأطراف جسم  من جزء أي تركه أثر أقرب من الوثبات جميع تقاس :الوثبة مسافة قياس

 .اوامتدادها إلي لوحة االرتقاء الهبوط  منطقة في المتنافس

 : إذا الالعب يفشل

 إذا إنتهى زمن المحاولة . 

 لمس األرض خلف خط االرتقاء  

 االقتراب طريق  باتجاه  خارجا للخلف عائدا مشى  الوثبة نهاية بعد . 

 الهواء في الشقلبات أو الدورانات من شكل أي استعمل . 

 االرتقاء  لوحة نهايتي إحدى من  الخارج من ارتقى 

 الهبوط منطقة بدايةو االرتقاء لوحة بين األرض لمس . 

 

 

 ولم  بقليل االرتقاء لوحة قبل  توقف ولكنه المحاولة ألداء  الجري في الالعب شرع إذا  

  واحده  دقيقه  هو  الذي  األولى  للمحاولة  المحدد  الزمن  في  ولكن   المحاولة  ألداء  يعود  الحالة  هذه  ففي  يتعداه

 .  فاشلة المحاولة فتعتبر االرتقاء لوحة تعدى إذا آما. المحاولة  بداية منذ وتحسب

 الالعب خارج الخطوط البيضاء التي تحدد منطقة اإلقتراب.  فاشله اذا جرى المحاولة تعتبر ال 
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 : باالقترا طريق

 .م 1.22 وعرضها أدنى كحد مترا 40إلي 15  من االقتراب طريق طول

 : االرتقاء مكان

ا  11 عن يقل ال بعد وعلى االقتراب، طريق مستوى في موضوعة بلوحة االرتقاء مكان يحدد  للسيدات مترا

 .  للرجال م 13 و

   منطقة الهبوط :     

ا 21 الهبوط منطقة  ونهاية االرتقاء لوحة بين المسافة تكون أن ويجب •   منطقة أما. أدنى كحد مترا

 .م 2.75 عن عرضها يقل ال أن فيجب الهبوط

  من جزء أي تركه الهبوط منطقة  في أثر أقرب من  الوثبات جميع  تقاس  الثالثية الوثبة قياس •

 االرتقاء  لوحةالى  المتنافس أطراف او جسمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفع الجلة  

 من أمام الكتف   دفعالقوى، وتتم عملية المسابقة دفع الجلة من مسابقات الرمي في ألعاب 

 وتوضع الجلة لتستقر تحت الفك السفلي فوق عظمة الترقوة. 

 نالحظ سلسلة   دفعم كما يحدد ذلك القانون الدولي، وفي أثناء عملية ال  2,135ومن دائرة قطرها 

 من المهارات تندمج مع بعضها البعض لتظهر بشكل حركة انسيابية واحدة. 
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 نية للمهارة الخطوات الف

 :كي نسهل عملية تدريس هذه المسابقة تم تقسيم الخطوات الفنية فيها الي الخطوات التاليةل

 . مسك الجلة وحملها •

 (. واالنزالق  الزحف بداية) االستعداد وقفة •

 .الميزان  •

 . الزحف أو االنزالق •

 .  الدوران •

  والتخلص منهادفع الجلة  •

 .االرتداد أو التوازن •

 التعليمي لمهارة دفع الجلة من الحركةالتدرج 

 عرض وشرح المهارة   •

 التعرف على األداة من حيث ، الشكل ، الوزن  •

تقف المتعلمة  حاملة الجلة مواجهة قائمين وثب عالي بينهما حبل مرتفع لتقوم بدفع الجلة من  •

 فوق الحبل. 

توضع كرة طبية في منتصف الدائرة ودفعها بقدم الرجل اليسرى خلفا مع سحب القدم اليمنى إلي   •

 منتصف الدائرة حتى تتم مرحلة الزحف على أن تدفع الجلة من الحركة 

 تعليم حركة الدوران ثم التخلص من الجلة  •

 تعليم حركات االتزان .   •

 .  الحركة أداء الحركة كاملة من •
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 قواعد مسابقة دفع الجلة 

 بالقرعة   محاوالتهم  ألداء المتنافسين ترتيب يتم 

 األوائل   للثمانية  يسمح   كما  ،  محاوالت  بثالث  متنافس  لكل  يسمح  متنافسين  ثمانية  من  أكثر  وجد  إذا  

 اقل   أو  ثمانية  المتنافسين عدد  كان   وإذا  إضافية  محاوالت  بثالث  قانونيه  محاوالت  أفضل  على  حصلوا  اللذين

  محاوالت  بست متنافس لكل يسمح

 إلي   ينظر  العقدة  استمرت   إذا  ثم  المتساويين  لالعبين  محاوله  أفضل  ثاني  إلى  ينظر  عقده  حدوث  عند 

 محاولة  أفضل ثالث

 الداخل من اإليقاف ولوحة الحديدي اإلطار من كل بلمس للمتنافس يسمح  

 أثناء الوضع هذا أسفل اليد تهبط ال بحيث منه  قريبة تكون أو الذقن الحديدية الكرة تالمس أن ينبغي 

 . الكتفين خط خلف الجلة إرجاع عدم يجب كما الدفع حركة

 جسمه   من  جزء  أي   لمس  ثم  الرمية  أداء  في  وشرع  الدائرة  المتنافس  دخل  إذا  فاشلة  المحاولة  تعتبر  

 . اإليقاف لوحة أو الحديدي الدائرة إلطار العلوي السطح أو الدائرة خارج

 بهلوانية حركة أو شقلبة بحركة المتنافس قام إذا  . 

 في   المحاولة  ألداء  يعود  الحالة  هذه  ففي  محاولته  أوقف  ولكنه  المحاولة  ألداء  الدائرة  الالعب  دخل  إذا  

  واحده . دقيقه أقصاه زمن

 فاشلة  المحاولة فتعتبر الرمي لدائرة األمامي النصف من الالعب  خرج إذا . 

 

 الجــلة : 
 كجم4لها شكل كروي وفي نواتها معدن رصاص ووزنها    حديد أو نحاستكون الجلة من معدن صلب 

وقطرها  فيهاالمتسابق  يتكون مجال الرمي عادة من الدائرة وهي تلك الدائرة التي يقف  مجال الرمي

 سم .2مم وارتفاعه 6وتكون محدده بإطار حديدي سمكه  م 2,135

التي تكون فيها منطقة  األمامية تكون موضوعة في محيط الدائرة و تكون في الجهة  اإليقافلوحة 

 .  في المنتصف 11.2سم من األطراف و  30سم وعرضها 122 -120طولها سقوط الجلة ، 

 هي تلك المساحة التي يرمي فيها المتسابق الجلة  منطقة سقوط الجلة ) قطاع الرمي (

 سم. 5حدد بخطين باللون األبيض وبسمك درجه وي  34,92وزاويتها 
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 :قياس الرمية
 بمركز   مرورا  اإليقاف  للوحة  الداخلية  الحافة  إلي  الجلة  سقوط  أحدثتها  أثر  أقرب  من  الرمية  تقاس  

 . الدائرة

 أداءالمحاولة تحضيره عند ثابتة بوضعية يبدأ أن المتسابق على. 
 الجلة خروج حتى الوضعية بهذه  واالحتفاظ الرقبة من قريبة و ملتصقة تكون الجلة. 
 بعد انتهاء المحاولة الخلف النصف من أي للدائرة الخلفية الجهة من  الخروج المتسابق على  
 الرمي  قطاع خطي على سقوطها أو الرمي مجال من خروجها عند الرمية تحسب ال . 

 
 

 الترتيب 
 تساوي حالة في أما ، مسافة  أقل إلي مسافة طولأ من تنازليا المتسابقين ترتيب يتم  

 محاولة أحسن ثالث ثم محاوله أحسن النظرلثاني يتم المسافة  نفس  في  متسابقين . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع دفع الجلة
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 قذف القرص مسابقة 

 هي احدى مسابقات الميدان والهدف منها قذف القرص 

   .ألبعد مسافة ممكنة

 

 

 الخطوات الفنيه لمهارة قذف القرص 

 مسك وحمل القرص  •

 وقفة االستعداد  •

 المرجحة التمهيدية  •

 الدوران •

 الرمي والتخلص  •

 

 

 الخطوات التعليمية قذف القرص من الثبات 

 عرض نموذج وشرح المهارة  •

 تعليم طريقة حمل القرص بالطريقة الصحيحة  •

 أماما وخلفا و السند باليد األخرىمرجحة الذراع الحاملة للقرص بحركة بندوليه  •

 تدريبات التعود على األداة  •

 ربط حركة دوران اليد مع ثني الركبتان  •

 مرجحة القرص على األرض لتعليم حركة التخلص من القرص بالسالمية األولى إلصبع السبابة  •

 تؤدى المهارة كاملة بدون  رمي القرص   •

 يؤدى الرمي دون التقييد بدائرة الرمي  •

 إتقان الرمي تؤدى الرمية بدائرة الرمي وبالقرص القانوني بعد  •
 

 الخطوات التعليمية لقذف القرص من الحركة 

  عرض نموذج وشرح المهارة .                              •

 تعليم مسك ومرجحة القرص. •

 . تقوم الالعبة بدحرجة القرص على األرض في اتجاه عقارب الساعة  •

تقوم المتعلمة برمي القرص ألعلى ، مع مالحظة أن آخر جزء يترك  القرص هو السبابة وتتركه   •

 ليسقط عاموديا على األرض .

 رمي القرص من فوق عارضة أو حبل معلق على قائمين . •

 رمي الطوق الحلق المطاط  من الثبات. •

 يم كيفية دوران القرص عن طريق رميه لألمام ودحرجته على األرض . تعل •

 .تعليم وقفة االستعداد والمرجحة  •

 رمي القرص من الثبات ) وضع الرمي (.  •

 نفس التمرين السابق مع التركيز على حركة الحوض . •
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  قواعد مسابقة قذف القرص 

 . تماثل قواعد مسابقة قذف القرص مسابقة دفع الجلة •

المحاولة  المحاولة ولكنه أوقف محاولته ففي هذه الحالة يعود ألداء دخل الالعب الدائرة ألداءإذا  •

 .في زمن أقصاه دقيقه واحده 

إذا خرج من غير المكان الصحيح   على المتسابق الخروج من الجزء الخلفي من الدائرة. أما •

 للخروج أو انتهى الزمن المحدد فتعتبر المحاولة فاشلة .

 لوحة إيقاف في دائرة القرص .ال توجد  •

 ال يسمح باستخدام القفازات لحماية األيدي . •

 يصنع القرص من الخشب أو من مادة أخرى مناسبة، ويحيط به إطار معدني ذو حد دائري- •

 .كجم 1وزن القرص للنساء  •

 . م 2,50دائرة الرمي قطرها من الداخل  •

   ــ : القرص وقذف الجلة دفع في الفاشلة المحاوالت

 .انتهاء زمن المحاولة -1

 . لمس اإلطار الحديدي من األعلي ولوحة اإليقاف في الجلة -2

 . الخروج من النصف األمامي للدائرة -3

 .الخروج قبل سقوط األداة -4

 أو على خطي المقطع. خارج مقطع الرمي األداةسقوط -5

ثم لمس أي جزء من جسمه    ةأداء الرميإذا دخل المتنافس الدائرة وشرع في  تعتبر المحاولة فاشلة

 الحديدي. خارج الدائرة أو السطح العلوي لإلطار 

 

 

 
 
 
 

 مسابقات العاب المضمار ثانياً : 
 

 

 

 صندوق قذف القرص
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 سباقات الجري 
 

 الخطوات الفنية لمهارة الجري 

السباق حيث تتحرك المتسابقة بخطوات متتابعة سريعة  العدو هو الجري بأقصى سرعة كامل مسافة 

 . وتتكون الحركة في الجري من عدة دورات متعاقبة تنقسم فيها كل دورة إلي خطوتين تتكرران باستمرار

 تتكون كل خطوة من: 

 . مرحلة االرتكاز)التي يمكن تقسمها الي مرحلة ارتكاز أمامي ومرحلة الدفع( •

 .(الطيران)التي يمكن تقسيمها الي المرجحة األمامية ومرحلة العودةمرحلة  •

 الخطوات التعليمية لمهارة العدو 
  شرح المهارة عرض نموذج. 

 تعليم حركة الرجلين. 

  . أداء تمرين لمس المقعدة من الثبات في المكان 

 أداء التمرين من الحركة  . 

 تمرين التوقيت في المكان ثم من الحركة. 

  رفع الركبتين في المكان ثم من الحركةتمرين. 

 تعليم حركة الذراعين. 

 )مواجهة الحائط بالظهر وأداء حركة الذراعين ) لمس الحائط بالكوع . 

 مواجهة الزميلة بالظهر ومحاولة لمس كفي الزميلة بالكوع. 

 .ربط حركة الذراعين بالقدمين 

 قواعد مسابقات الجري 

 م ويتكون من مستقيمين ومنحنيين يتساوى فيها  400ى يكون المضمار القانوني أللعاب القو

 . نصف القطر

  م بما في ذلك خط  1,22يجب أن تخصص حارة مستقلة لكل متسابق في جميع السباقات بعرض

 سم.5والذي يكون سمكه  الحارة

 يجب أن يتسع المضمار لعدد ثماني حارات . 

  يتم ترتيب الالعبين على الحارات عن طريق القرعة . 

 عب يعرقل العبا آخر بقصد منع تقدمه يعرض نفسه لالستبعاد من السباقأي ال. 

 

 - ويجب قبل تعليم العدو للطالبات تعليم البدء بأنواعه :

 البدء المنخفض 

 الخطوات الفنية لمهارة البدء المنخفض 

 يتكون البدء المنخفض من أربع مراحل   •

 تأخذ الالعبة وضع البداية خلف خط البداية   : خذ مكانك  •

 التحرك لألمام التخاذ الوضع المثالي للبدء :استعد  •

 الدفع بالخطوة األولى :الدفع) الجري(  •

 زيادة السرعة واالنتقال لحركة الجري :تزايد السرعة   •
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 خذ مكانك 

يدان موضوعتان على كلتا القدمين متصلتان باألرض, ركبة القدم الخلفية مرتكزة على األرض و ال

األرض باتساع اكبر من المسافة بين الكتفين قليال واألصابع على شكل أقواس والرأس بمستوى الظهر 

 والنظر الي أسفل ولألمام .

 استعد

الدفع بالمشطين للخلف والحوض أعلى من مستوى الكتفين قليال والجذع يميل لألمام , الكتفين أمام 

 .اليدين قليال

 ي( الدفع ) الجر

يرتفع الجذع تدريجيا ألعلى لحظة دفع القدمين بقوة, وترتفع اليدين معا عن األرض ثم تتمرجح 

 بالتناوب و تمرجح الرجل الخلفية لألمام وبسرعة بينما يميل الجذع لألمام . 

 تزايد السرعة 

 . يتم هبوط القدم األمامية بسرعة على المشط للخطوة األولى مع االحتفاظ بميل الجذع لألمام 

 البدء العالي 
 الخطوات الفنية لمهارة البدء العالي  

 ) وهو البدء واالستعداد للسباق من وضع الوقوف ( 

توضع القدم األمامية خلف خط البداية و القدم األخرى خلفها, ثقل الجسم يكون على القدم األمامية,  

 . حركة الذراعين تكون في توافق مع حركة الرجلين والدفع بالقدم األمامية 

 

  :الخطوات التعليمية
 .عرض نموذج  وشرح المهارة 

 . إشارة المعلمةاتخاذ وضع البدء العالي بعد خط واالنطالق مع 

 قانون المسابقة

 يء البدء الخاط

 . مناسب  وقت في النداء أمر الالعب يتخذ لم إذا •

 .السباق في اآلخرين الالعبين*  مكانك خذ*  أمر بعد العب أي  أزعج إذا •

 العب او هو بدأ وإذا  إنذاره يتم  المركبة المسابقات في أما ، خاطئة بداية يؤدي متسابق أي يستبعد •

 ده.استبعا يتم اإلنذار  بعد خاطئة بداية آخر
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 م 400× 4سباقات الجري 

 ال   السباقات  جميع  في  مستقل  مسار  متنافس  ولكل     م400  عن  طوله  يقل  ال   مضمار  في  السباق  يجري  

 . م1,22 عن عرضه يقل

 الحارة  تكون  بحيث  الحارات  وترقم  الداخل  لجهة   اليسرى  اليد  تكون  بحيث  فيكون  الجري  اتجاه  أما 

 . اليسرى اليد تجاه األولى

 اللقاءات في أمكن إذا لثمانية او األقل على( حارات)  مسارات ستةل المضمار يتسع أن ويجب 

 .الحاره ضمن من  ويحسب سم5  سمكه أبيض  بخط وتحدد الدولية

 

 م x400 4سباقات التتابع 

 الطريقة الالبصرية 

 .هذه الطريقة تعتمد على حاسة السمع وتلبية تعليمات الزميلة 

تحمل المتعلمة العصا من طرفها الخلفي ويترك الطرف األمامي لكي تستطيع المتسابقة   -البدء :

 ه.المستلمة مسك العصا بسهول

 -طريقة الجري في منطقة التسليم والتسلم :

عند وصول المتعلمة الحاملة للعصا عند نقطة معينة متفق عليها تقوم بإعطاء إشارة صوتية وفوراا تمد  

 . المستلمة ذراعها للخلف تجاه الزميلة الستالم العصا و االنطالق في الجري بأقصى سرعة 

وتية أما من  استالم العصا بعد سماع اإلشارة الص علىوهنا تركز المتعلمة  -طريقة التسليم والتسلم :

 أعلى اليد ، أو أسفل اليد .  

 

 -لتعليم المهاره:خطوات التدرج 

 .عرض وشرح المهارة وعمل نموذج لها  .1
 . التعرف على طريقة حمل العصا  .2
 .تقف أحد الالعبات خلف زميالتها لتبادل العصا ) مرة كمسلم ، ومرة كمستلم (  .3
اليد اليمنى   اليسرى ) أو ( من اليد اليسرى اليى تبادل العصا بالطريقة الالبصرية من اليد اليمنى ال .4

. 
 . قاطرات ونقل العصا من المشي 4الوقوف على شكل  .5
 .م 20ال تقل المسافة بين الطالبة والطالبة عن  التمرين السابق مع نقل العصا من الجري بحيث .6
 .يتم نقل العصا من العدو  .7

 

 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9oNSA6PHTAhXD2BoKHX-wDUUQjRwIBw&url=http://blog.iraqacad.org/?p=239&psig=AFQjCNFvRZfpyp_FxBaXXZaOcEKs8L2xmw&ust=1494934686539685


 

 

N 
82 

 ابع تقانون سباقات الت

 من  األولى  الحارة  إلي  يدخل  ثم  م100  أول  فيجري  الثاني  الالعب  أما  حارته  في  األول  الالعب  يجري .1

 .  الدخول منطقة خط عند

 .  م 20  التتابع سباقات في والتسلم التسليم منطقة طول .2

 . االستبعاد تسبب أخرى طريقه بأية أو بالدفع المساعدة .3

  الالعبين  يأخذ  ثم  م  800  الـ   سباق  خط   على  البدء   مكعبات  نضع  اقل  أو  أربعه  الالعبين  عدد   كان   وإذا .4

  األولى للحارة الدخول بإمكانهم الخروج لخط وصولهم وعند  األول المنحنى

 . حاراتال في بالكامل تجرى ان يجب م100× 4  سباق في  .5

 كل   المتنافسين  بقاء  مع  تنفيذها  يتم  والتي  األولى  التسليم  عملية  ولدى  م400×    4  تتابع  سباق  في   .6

 من   الجري  يبدأ  أن  وعليه  به  الخاصة  التسليم  منطقة  خارج  بالجري  البدء  الثاني  للعداء  يسمح  وال  حارته  في

  وليس  القادمين المتسابقين مع واحد خط على يكون  أن عليه فريق كل من الثالث الالعب  أما منطقته داخل

 . حارته داخل يكون أن العب كل على

  األول   المنحنى  من  الخروج  خط  يجتاز  حالما  حارته  من  فورا  الخروج  فريق  كل  من  الثاني  للعداء  يمكن .7

. 

 - عصا التتابع :
 .  أسقطها الذي المتسابق نفس يستعيدها أن فيجب العصا سقطت إذا -1

 قطعها الواجب السباق مسافة بذلك يقصر أال بشرط العصا الستعادة حارته مغادرة لالعب يحق -2

 .  آخر متنافس أي ذلك يعيق ال وبحيث

 . الفريق استبعاد العصا سقوط يؤدي ال -3

 .  بالعصا السباق 4  رقم الالعب ينهي أن يجب -4

 50  عن  يقل  ال  ووزنها  سم  4  الخارجي  وقطرها  سم  28  عن  يقل  وال  سم  30  عن  العصا  طول  يزيد  ال -5

 جم
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  - : الحواجز سباقات
 . حواجز م400 - حواجز م100 سباق للسيدات

 

 : الخطوات الفنية لمهارة الحواجز
 تدخل مسابقات عدو الحواجز ضمن سباقات السرعة بأشكالها المختلفة 

  مراحل 3ويمكن تقسيمها الي 

 قتراب ) إيقاع الثالث خطوات(اال 

   االرتقاء 

 اجتياز الحاجز 

 

 

 الخطوات التعليمية 
باستخدام خطوط متوازية او عصي او حبال على األرض وبمسافة متساوية والعدو عليها مع   -1

 عدم مالمستها أثناء تخطيها وليس الوثب

 نفس التمرين مع وضع كرات طبية.  -2

 وة ( نفس التمرين مع زيادة المسافة بين الكرات الطبية ) اكتساب إيقاع الخط -3

 تعليم حركة الرجل الحرة.  -4

 ثني الجذع من أوضاع مختلفة من الوقوف والجلوس . -5

 جانبا .  - عاليا   -من وضع الوقوف مرجحة الرجل الحرة أماما  -6

 وقوف أمام الحاجز بالقدم وثني الجذع أماما نحو الحاجز  -7

الحاجز  بالمشي بالجانب الحاجز تعدية الرجل الحرة وثنيها ومدها مع مرجحتها على طرف   -8

 القريب 

 نفس التمرين من الجري . -9

 تعليم حركة رجل االرتقاء .  -10

 أسفل ثم عاليا  االستناد برجل االرتقاء على الحاجز بزاوية قائمة ثني ومد الجذع أماما -11

  خطوة اخذ ثم القريب الحاجز طرف على قائمة زاوية  االرتقاء رجل  تعدية مع الحاجز جانب المشي-12

 .  العدو اتجاه في لألمام لها نسبيا ويلةط

 نفس التمرين من الجري . -13

 ربط مراحل المهارة . -14

 المشي من خمس خطوات لتعدية حاجز .-15

 نفس التمرين من الهرولة .-16

 .  الجري من التمرين نفس-17

  9-7نفس التمرين من الجري مع تعدية أربع حواجز لمسافات متساوية مالحظة )تحديد المسافة -18

 ( متر 

 ترتيب الحواجز على مسافة السباق .-19
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 - :  التالي للجدول  طبقا ترتب حواجز عشرة حارة كل في وتوجد •

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسافة  

 السباق

ارتفاعـــــات  

 الحــــــــــــــــــــــــواجز

المسافه 

بين خط 

البدايه 

واول  

 حاجز

المسافه 

بين 

 الحواجز

المسافه 

بين اخر 

حاجز وخط 

 النهاية 

 سيدات

 شابات

 بنات 

 ناشئات

  76,2 سم  83 ,8 متر  100

 سم

  8,5 متر 13

 متر 

10,50  

 متر 

  76,2 سم 76, 2 متر  400

 م

45 

 متراا 

35 

 متراا 

 متراا  40
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ا   خامسا

 التمرينات       
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 تعريف التمرينات: 
تشكيل وبناء الجسم وتنمية قدراته الحركية  هي مجموعة من األوضاع والحركات البدنية التي تهدف الي 

 المختلفة 

للوصول بالفرد ألعلي مستوي ممكن من األداء الرياضي والوظيفي وفي مجاالت الحياة المختلفة معتمدة   

 ىعل

 األسس التربوية والعلمية لفن الحركة. 

 أهمية التمرينات: 
 اء.تتميز بعدم خطورتها وتوافر عامل األمن والسالمة أثناء األد .1

 يمكن لجميع المراحل السنية ممارستها ابتداء من سن الطفولة الي الكهولة. .2

 تعمل علي تشكيل وبناء الجسم وإكسابه القوام الجيد.  .3
 تسهم في رفع مستوي اللياقة البدنية .  .4
 تشكل أساس اإلعداد البدني العام والخاص لجميع أنواع األنشطة الرياضية.  .5
 عويد الفرد النظام والدقة والعمل مع الجماعة. للتمرينات قيمتها التربوية في ت .6

 تقسيم التمرينات: 
 تنقسم التمرينات الي أنواع مختلفة: 

 تقسيم التمرينات من حيث تأثيرها المباشر علي أعضاء الجسم المختلفة) تمرينات االرتخاء  .1
 الرشاقة (.  –التوازن  –التحمل  –القوة  –اإلطالة – 

 الغرضية الخاصة   –تقسيم التمرينات من حيث أغراضها ) التمرينات األساسية العامة  .2
 المستويات(.  –
 علي األجهزة(.  –باألدوات  –تقسيم التمرينات من حيث مادتها او طريقتها )التمرينات الحرة  .3

 شروط اختيار جدول التمرينات : 
 اختيار التمرينات من مجموعات مختلفة حتى تؤثر على الجسم تأثيرا شامال .  .1

 التدرج في الصعوبة من السهل الي الصعب . .2

 اختيار التمرينات التي تقوم بإصالح القوام وتزيد من مرونة المفاصل والعضالت . .3
 اختيار التمرينات التي تساعد علي تربية اإلرادة والجلد. .4
 وجنسهم ونموهم.  المتعلماتتي تناسب سن اختيار التمرينات ال .5
 ان تكون التمرينات متنوعة حتي ال يصبح الدرس ممال.  .6

 مراحل تعلم التمرينات:
 ق األولي.ف مرحلة اكتساب التوا .1
 مرحلة اكتساب التوافق الجيد. .2
 مرحلة االتقان والتثبيت.  .3

 طرق تعلم التمرينات:
 الطريقة الجزئية.  .1
 الطريقة الكلية. .2
 الجزئية  -الكليةالطريقة  .3

 أسس اختيار الموسيقى : 

إن حسن اختيار الموسيقى أمر هام بالنسبة للتمرينات الحديثة فيجب اختيار الموسيقى التي تبنى على 

 والربط في الحركات . وحدات قوية
 
 

 التمرينات الحديثة 
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 تأثير اإلنسان باإليقاع الموسيقي من ناحيتين: 
 وزن الموسيقى . .1
 سرعة حركة األلحان .  .2

 المصاحبة الموسيقية للتمرينات: أهمية 
 .للنفس محبب انفعالي تأثير لها .1
 .بالحركة اإلحساس بااكتس سرعة علي تساعد .2
 .التوجيهات واعطاء األخطاء وتصحيح األداء مالحظة علي المعلمة تساعد .3
 .الحديثة التمرينات واتقان واكتساب لتعلم الهامة الوسائل من  تعتبر .4

 تنقسم إلي :   التمريناتاألوضاع في 
 أوضاع أساسيه. .1

 أوضاع مشتقه.  .2

 أوضاع أخري.  .3

 األوضاع األساسية 
 هي األوضاع الطبيعية الشائعة السهلة البعيدة عن التعقيد.

 أهميتها:

 تشكل أساس جميع األوضاع التي يتخذها الجسم . 

 أنواعه: 

 الوقوف  .1

 الجلوس ) جلوس تربيع(  .2

 الرقود  .3
 الجثو)ركوع(  .4
 التعلق .5

 األوضاع المشتقة:
 بتحريك جزء من أجزاء من الجسم  اما هي األوضاع التي تشتق أو تتفرع من األوضاع األساسية

 كالذراعين أو الجذع أو الرجلين إما بتحريكها كلها أو بعضها .

بتحريك الذراعين أو الرجلين  وهي أوضاع كثيرة ومتعددة مثل) أوضاع مشتقه من األوضاع األساسية

 الجذع (. أو 

 األوضاع األخرى: 
 هناك بعض األوضاع األخرى التي تستخدم في التمرينات البدنية وبعضها أوضاع مشتقة من األوضاع 

 األصلية بتحريك أكثر من جزء من أجزاء الجسم. 

 

 أنواعها: 
 الجثو األفقي  •

 الوقوف علي أربع  •

 الوقوف عالي  •

 االنبطاح  •

 االنبطاح المائل  •

 العالياالنبطاح المائل  •

 االنبطاح المائل األفقي.  •

 االنبطاح المائل العميق  •

 االنبطاح المائل الجانبي  •
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 الحركات األساسية:
هي الحركات المختلفة التي يستخدمها االنسان في حياته بصورة دائمة التي تساعد االنسان علي التكيف 

 ومحاولة التغلب عليها واخضاعها إلرادته.         مع البيئة 

 مهارات الحركية األساسية: الأنواع 
 المشي  .1

 الجري .2

 الحجل .3
 االرتداد  .4
 الوثب .5
 التوازن .6
 الدورانات .7
 المرجحات .8

 

 أوال : المشي 
 

 . يعتبر احدي الحركات األساسية التي يستخدمها اإلنسان بصورة دائمة 

 أهميته: 
  يعمل علي تقوية عضالت الرجلين. .1
 يسهم في إصالح القوام واعتداله. .2
 الحركة الرشيقة االنسيابية. إكساب  .3

 اع المشي:أنو
 المشي العادي  -1

 المشي السريع  -2
 المشي الرياضي  -3
 المشي الطويل  -4
 طراف األصابع أالمشي علي  -5
 المشي علي العقبين -6

 المشي العالي) الحاد ( -7
 المشي الجانبي المتقاطع  -8
 المشي بخطوة الطعن -9
 المشي الثالثي  -7
 المشي الراقص  -8
 المشي من االقعاء  -9

 أربع المشي علي  -10
 المشي الخلفي -11
 المشي الجانبي  -12
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ا : الجري  ثانيا
 

 يعتبر من الحركات األساسية الهامة التي تتطلب المزيد من بذل الجهد. 

 أهميته: 
 من الوسائل الهامة لعمليه اإلحماء والتدفئة. .1
 يعمل علي تنميه صفات السرعة والتحمل. .2

  أنواع الجري:
 لجري العادي ا.1

 الجري السريع.2

 الجري الرياضي.3
 الجري الطويل.4
 الجري العالي)الحاد( .5
 الجري خلفا .6
 الجري الجانبي .7
 الجري الجانبي المتقاطع .8
 الجري الثالثي.9

 

 

 ثالثا : الحجل
 ما علي القدمين أو قدم واحدة. إهي عبارة عن وثبات صغيرة تؤدي 

 

 أهميته: 
 ــ يعمل علي تقوية عضالت الرجلين.1

 
  أنواع الحجل:

 بقدم واحدة(. -المكان )بالقدمينالحجل في .1

 خلفا(.  -أماما  –الحجل بالقدمين )جانبا .2
 خلفا(. –أماما  –الحجل بقدم واحدة) جانبا .3

 فتح الرجلين(. –الحجل في المكان )مع تبادل فتح وضم الرجلين .4
 الحجل جانبا علي القدمين بالتبادل..5
 حجل الحصاني)الكومات(. ال.6
 الحجلة المستقيمة. .7
 الحجلة المائلة. .8
  الحجل المتقاطع..9
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  درابعا : االرتدا
 

 عبارة عن حركات متكاملة للثني والمد البسيط في مفاصل الفخذ والركبة والقدم. 

 أهميته: 
 تنمية القدرة علي االرتداد من النواحي الهامة إلتقان المشي و الحجل والوثب والمرجحة.

 

 أنواع االرتداد:

 العميق االرتداد .1
 االرتداد العالي.2

 خامسا :الوثب                                   
فقد االتصال باألرض لمسافة صغيرة ثم مالمستها مرة أخرى و يؤدي الوثب بالقدمين   هو

 معا وتشمل  

 الهبوط(.  - الطيران  –حركة الوثب ثالث مراحل ) االرتقاء 

 أهميته: 
 القدرة علي الوثب ألعلي ولألمام .يهدف إلي تعليم وإكساب الجسم .1

 يعمل علي تقوية عضالت الرجلين..2

 تأثيرها علي أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة..3

 أنواع الوثبات:

 برجل واحدة (. –الوثب في المكان ) بالرجلين معا .1

 الوثب من الحركة وهي التي تؤدى باالرتقاء بقدم والهبوط علي القدم األخرى..2

 

 تلفة:أنواع الوثبات المخ 

 
 الوثبة المفرودة  -1

 الوثبة المقوسة  -2

 بة القرفصاء وث -3

 الوثبة المفتوحة  -4

 وثبة النجمة  -5

 الوثبة مع رفع الرجلين أماما عاليا  -6

 وثبة مع ثني الجذع جانبا -7

 الوثبة مع تقاطع القدمين  -8
 وثبة المقص  -9

 الوثب الحصاني  -10
 وثبة االقعاء  -11
 وثبة الكليك -12
 الوثبة مع نصف لفة  -13
 الوثبة الطائرة  -14
 الوثبة الطائرة مع دفع الركبة الخلفية بالقدم األمامية بعد ثنيها  -15
 وثبة الحلقة -16
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 سادسا : التوازن   
 

 من العوامل الهامة في التمرينات الحديثة القدرة علي االحتفاظ بوضع ثبات الجسم عند أداء مختلف  

 الحركات واألوضاع . 

 

 أنواع التوازن:
 ــ التوازن الثابت مثل) الوقوف علي قدم واحدة في البداية يكون الوقوف علي كل القدم ثم المشط  1

 أخيرنهاية األصابع( 

 الوقوف علي المشطين أو أطراف األصابع( -الجري-ــ التوازن الحركي مثل)المشي2

 

 سابعا: الدورانات
 عبارة عن حركات متوازنة معقده من نوع خاص.

 

 أهميتها: 
 تعمل علي تدريب جهاز حفظ التوازن.

 :الدوانات أنواع

 قدم الثابتة للالدوران مع تقاطع الساق أماما أو خلفا .1

 الدوران علي قدم مع أداء مختلف األوضاع بالرجل الحرة .2

 الدوران مع ميل الجذع جانبا.3

 ثامنا : المرجحات
 علي ترقية التوافق العضلي العصبي. تعتبر المرجحات من التمرينات التعليمية التي تعمل 

 

 أهميتها 
 تسهم في بناء الجسم وتشكيله 

 أنواع المرجحات:
 مرجحه الذراعين -1
 مرجحه الحوض -2

 أوال مرجحه الذراعين:
 الذراعين( -المرجحة البندوليه )الذراع  -من ناحية شكل المرجحات  -1

 المرجحات األفقية(  - من ناحية مستوي واتجاه الحركة)المرجحات العمودية -2

 

 ثانيا مرجحة الحوض : 
 مرجحة أو دوران الحوض ) يمينا ويسارا في المستوي األفقي (  -1

 مرجحة أو دوران الحوض ) أماما وخلفا في المستوي   -2
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 )التمرينات باألدوات اليدوية( 

 
 أنواع األدوات اليدوية

 األطواق  •

 الحبال •

 كرة التمرينات  •

 الخشبية الزجاجات  •

 العصا الخشبية •

 اإليشاربات  •

 الشرائط •

 األعالم القصيرة •

 

االعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند استخدام األدوات اليدوية في 

 -: دروس التمرينات ومن أهمها ما يلي
 ينبغي علي المعلمة معرفة الخصائص المميزة لكل أداه بصورة صحيحة.  -1

 باألداة . إكساب اإلحساس والثقة  -2

 التنوع في اختيار التمرينات لعدم الشعور بالملل.  -3
 ي ال يتسبب في ضياع الوقت .تإعداد األدوات قبل بدء الدرس ح -4
 ثناء األداء لتالفي المصاعب واألخطار .أضرورة توافر النظام  -5
 العمل علي صيانة وحفظ األدوات جيدا ومراعاة عدم تركها عرضه للتأثيرات الجوية . -6

 

 الطوق:
سم وعرضه   80يصنع الطوق من الخشب أو المعدن الخفيف أو البالستيك قطره الخارجي 

 مم .  9  وسمكه   سم  2

  أهميته :
 

 يعمل علي ترقية القدرة علي التوافق العضلي العصبي *  

 تنميه المرونة وتحسين القوام . *  

 أوضاع الطوق :
 طوق موازي للجسم -1

 طوق متقاطع مع الجسم . -2
 

 أنواع المسكات :
 المسك من اعلي -1

 المسك من أسفل -2

 المسك من الخارج -3
 المسك المتبادل -4
 المسك مع اللف للخارج -5
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 األوضاع االبتدائية بالطوق :
 الطوق عمودي بجانب الجسم وال سفل  -1

 الطوق عمودي إمام الجسم وألسفل  -2

 ى الطوق عمودي ألعل -3
 . ىالطوق أفقي ألعل -4

 

 - باستخدام الطوق الي ما يلي:تنقسم التمرينات  
 البندوليه بالطوق  المرحجه -1

 المرجحة االفقيه بالطوق  -2

 دوران الذراعين بالطوق -3
 دوران الذراعين مع تسليم الطوق لليد االخري -4
 رمي ولقف الطوق  -5
 دحرجة الطوق  -6
 الوثب والحجل بالطوق -7
 بالذراعين دوران الطوق حول محوره   -8
 دوران الطوق حول اليد. -9
 

 الكرة: 
  16ختلف عن الكرات المستخدمة وتصنع الكرة من المطاط يبلغ قطرها من ات تالتمرينكرة 

 سم    18 -

 جم .  540 – 400ووزنها من 

 

 تنقسم التمرينات األساسية بالكرة إلي ما يلي:
 قوس(  على شكلالرمي  –الرمي من المرجحة البندوليه   –رمي ولقف الكرة) رمي الكرة ألعلي  -1
 للزميلةإلستقبالها باليدين( –بيد واحدة  –الكرة)باليدين تنطيط  -2

 دحرجة واستقبال الكرة )دحرجه الكرة باليد اليمني واستقبالها باليد اليسرى( -3
 )دحرجة الكرة يمينا جانبا أو يسارا جانبا (

 المرجحة البندوليه للذراع -4
 جانبا( –خلفا  –دوران الذراع  بالكرة )أماما  -5
والعكس)أمام الجسم وعلي ارتفاع  األفقي للذراع بالكرة )من الجانب األيسر إلي األيمنالدوران  -6

 الحوض(
 وبالعكس( أليسر إلي األيمنا الدوران األفقي للذراع فوق الرأس مع دوران الجذع من الجانب -7

 

 الحبل:
ويمكن أن يكون مصنوع من المطاط  ويستخدم في   بها األطفالالحبل : يعتبر من األدوات التي يلعب 

ستخدم في تمرينات  الذي يوهو  من خيوط القطن أو الكتان  التمرينات البنائية العنيفة ونوع اخريصنع

 الوثب والمرجحة. 
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 أنواع الحبال:
 لعدد كبير.  م وهو النوع المستخدم ألداء بعض الحركات10حبل طويل يبلغ طوله حوالي  -1

 مم. 8وسمكه  متر2.80وخاصة حركة لوثب والمرجحة وطوله  قصير يستخدم في التمريناتحبل  -2

 

 أهميته: 
 يساعد علي إتقان الحركات المركبة من الجري الوثب والحجل. .1

 من أهم األدوات التي تستخدم في تمرينات الوثب والجري والحجل والمرجحات..2

 الداخلية.تساهم بقدر كبير في تحسين عمل األجهزة .3
 تنمية قوة الوثب وزيادة التوافق العضلي العصبي..4
 

 استخداماته:
 في حركات الوثب والجري والحجل والمرجحات والدوران.

 

 الحركات التي يمكن أدائها باستعمال الحبل هي:
 الوثب والحجل والجري بالحبل.  -1
 ) الوثب في المكان علي القدمين ـــ الحجل في المكان علي قدم واحدة ورفع الرجل األخرى زاوية     

 لزحلقة في مختلف االتجاهات بالحبل ــ  الجري بالحبل مع أداء وثبة الفجوة ــ الوثب في المكانا ،قائمة

 علي رجل واحدة )الحجل( مع رفع الرجل األخرى خلفا 

 المرجحة بالحبل.  -2
 )المرجحة البندولية للحبل ـــ الدوران العمودي للحبل ـــ الدوران األفقي (       

 

 الزجاجات الخشية: 

 
 جم ( .     450الي  280سم ( ، الوزن )  3سم ( ، القطر ) 40الطول ) 

 

 أنواع التمرينات بالزجاجات الخشبية: 
 المرجحة العمودية للذراعين -1

 األفقية للذراعين  همرجحال -2

 (اليد دوران)  الخشبية الزجاجات دوران -3
 رمي ولقف الزجاجات الخشبية  -4
 الضرب بالزجاجات الخشبية -5

 

 أنواع المسكات:
 .أوالدورانات المرجحات  حركات أداء عند الرأس من باليدين المسك -1
 .الخشبية بالزجاجات األرض عليرب الض تمرينات أداء عند العنق من المسك -2
 .واللقف الرمي تمرينات أداء عند المنتصف من المسك -3
 المرجحات أداء أثناء حركتها توجيه في التحكم لمحاوله الزجاجة عنق علي السبابة وضع يمكن -4
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 الحركات التي يمكن أدائها باستعمال الزجاجات الخشبية هي:
 المرجحة العمودية للذراعين -1
 المرجحة البندولية العكسية للذراعين.  -2
 للذراعين.الدوران المتوازي  -3
 الدوران العكسي للذراعين  -4

 

 : الشريط
 يحتاج العمل بالشريط الثعباني الي جهد كبير ومهارة فائقة كما أنها تثير البهجة والسرور  

 م وكلما كبر طول الشريط تطلب زيادة الدقة والمهارة في 7-3وطول الشريط من  تمرينات العروض في

حرية الشريط في مختلف االتجاهات ويكون طول المقبض   ىعل يساعد بضاألداء ويتصل الشريط بمق

 سم 60-40من 

 سم. 1وسمكه  

  

 

 أنواع التمرينات بالشريط:
 (االتجاهات مختلف في بندوليه – دائرية) المرجحات.1

 (   ألسفل اعلي من أو  لألرض موازية  أو  مختلفة ارتفاعات علي عموديه )  الثعبانية الخطوط.2
 شريطين مع مراعاة انسيابية حركه الشريطين معا.يمكن استخدام شريط أو 

 

 اإليشارب :ـ 
 إلي متر واحد سم 74متر وعرضها مابين   25,2متر إلي  5,1يتراوح طولها مابين 

 ومستوى قدراتهم الحركية   المتعلماتوذلك حسب سن 

 

 الحركات التي يمكن أدائها بإستعمال اإليشارب :ـ 
 ـــ مرجحة ودوران الذراعين باإليشارب  1

 ــ مرجحة اإليشارب بشكل لولبي 2

 رفرفة اإليشارب وتموجه  3

 رمي اإليشارب واستالمه  4

 ويمكن تأدية الحركات السابقة بطول اإليشارب أو بعرضة 
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 )اللياقة البدنية(
 

 تعريف اللياقة البدنية : 
 الواجبات في المتطلبات الحياتية اليومية بكفاءة دون سرعة الشعور بالتعب.هي قدرة الفرد على أداء 

 

 اللياقة البدنية تهدف الي : 
 .القوام تصيب  التي والتشوهات األمراض من  خاليا وصحيحا سليما البشري الجسم علي المحافظة.1
 . وصحيحة سليمة  صحية عادات تكوين.2
 . األجزاء لجميع البدنية اللياقة مستوي  رفع.3
 .والعقلية البدنية األعمال في المبذول الجهد في اإلقتصاد مع  اإلنتاجية الفرد كفاءة زيادة.4

 .المجتمع وخدمة العمل علي قادر صالح مواطن وخلق سعيدة حياة إلي التأهل.5

 

 عناصر اللياقة البدنية :
 القوة •

 السرعة •

 التحمل  •

 المرونة  •

 الرشاقة  •

 التوازن •

 أوال : عنصر القوة                         
 القوة العضلية 

 تعريف القوة العضلية: مقدرة العضالت في التغلب علي مقاومات المختلفة أو مواجهتها. 

 

 تمرينات القوة: 
 الحركات واألوضاع التي يقوم بها أو يتخذها الفرد ويتطلب أدائها بذل قوة معينة. هي  تعريف القوة: 

 

 تمرينات القوة أنواع 
 .الشاملة العامة التقوية ليإ تهدف التي واألوضاع الحركات بانها تعرف :القوة العامة.1

 . معينة عضلية مجموعات تقوية علي تعمل التي واألوضاع الحركات  بانها تعرف :القوة الخاصة.2

 
 

 ثانيا : عنصر السرعة                      
 اإلنسان على أداء حركات متتابعة من نوع واحد في أقصر زمن. هي قدرة  تعريف السرعة :
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 ثالثا عنصر التحمل                       
قدرة الفرد علي أداء جهد أما في العمل أوالرياضة بدرجة وكفاءة عالية للعضالت   هيتعريف التحمل:

 التعب .الشعوردون 

 

 
 أنواع التحمل:

 التحمل العام أوال : 

 .. والفعالية الكفاءة مستوي  هبوط دون طويلة لفترات العمل على الفرد قدرة*  

 .عالية بكفاءة  والتنفسي الدوري الجهازين عمل واستمرار التعب  مقاومة علي القدرة* 

 . وبفعالية محددة تمرينات أداء علي والقدرة التعب مقاومة علي القدرة هو: التحمل الخاص   •

 - الخاص :  أنواع التحمل 
 : تحمل السرعة  •

 . تحمل السرعة القصوى  -1
 . القصوى من األقل السرعة تحمل -2
 . تحمل السرعة المتوسطة  -3
 . تحمل السرعة المتغيرة  -4

 

 : تحمل القوة •
 تحمل العمل أو األداء .1

 تحمل التوتر العضلي العصبي .2
 

ا   المرونة: رابعا
درجة معينة من المرونة  د إلي عناصر اللياقة البدنية فعندما يصل الفري أحد ه تعريف المرونــــة  : 

 في جميع المفاصل الجسم فان الفرد يمتلك قدرا من المرونة. 

 
 أنواع المرونة: 

 . المقاسة المفاصل جميع في واسع ىبمد عمل أداء على االنسان قدرة هي: مرونة عامة شاملة.1

 لمتطلبات طبقا المعينة االتجاهات في واسع بمدي الحركات أداء علي القدرة هي:  مرونة خاصة.2

 الفنية  النواحي

 للنشاط الرياضي الممارس. 

 

 

 خامسا : عنصر الرشاقة  
 قدرة الفرد علي تغيير أوضاع جسمه في الهواء وعلي األرض. هي  تعريف الرشاقة : 

 
 أنواع الرشاقة: 

 .مختلفة اتجاهات عدة في حركي واجب أداء علي  الفرد قدرة: العامة الرشاقة -1
 . الفرد يؤديه الذي والمميز الخاص العمل  وتطابق بتناسق واألداء العمل اكتمال: الخاصة الرشاقة -2
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 سادسا : عنصر التوازن  
اكي  اإلدرنسان في المجال هو التوافق الحيوي لردود الفعل االنعكاسية لجسم اإل تعريف التوازن :

 واألنظمة العضوية  
 والوظيفية في متابعة حركة مركز الثقل.

 

 أنواع التوازن: 
 البقاء في وضع من أوضاع التوازن .ـ التوازن الثابت: هو تغيير قدرة الفرد علي 1

 توالتمرينا ـ التوازن الحركي: هو تغيير قدرة الجسم علي المحافظة علي توازنه أثناء الحركات2

 )االصطالحات والنداءات( 
 

 االصطالحات هي األسماء الخاصة التي اتفق على إطالقها على األوضاع أو الحركات 

المستخدمة في التمرينات البدنية ، واالصطالحات المستخدمة في التمرينات تشمل   

 التمرين.  -الحركة  -االصطالحات الخاصة بالوضع
 الجلوس الطويل(. -هو الشكل الذي يتخذه الجسم قبل أداء الحركة مثل )الوقوف الوضع :

ي يؤديه عضو معين من الجسم  هي النشاط الذي يقوم به الجسم كله كوحدة أو النشاط الذ الحركة :

 )كالذراعين أو الرجلين أو الجذع (.

هو عبارة عن تكرار حركة معينة أو عدة حركات في صور مختلفة بقصد الوصول إلي تأثير  التمرين :

 معين أو تحقيق هدف خاص معتمدا في ذلك على المبادئ العلمية والتربوية السليمة 

 

 الصطالحات والنداءات في التمريناتا
 النداء االصطالحات

 

 األوضاع األساسية 

 على القدمين ..... قف  الوقوف 

 على األرض ..... تربيع  الجلوس 

 على األرض ..... تربيع  الرقود 
 مع فرد الرجلين أماما على .... رقود 

 على الركبتين .... جثو  الجثو

 بالمسك من أعلى على العارضة ... تعلق  التعلق

 القدمين .... اقعاء على  االنبطاح 
 مع رفع الرجلين خلفا على األرض ... انبطاح 
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 النداء االصطالحات

 األوضاع المشتقة 

  بتحرك الذراعين

 وقوف الذراعان جانبا .... رفع  ) وقوف : الذراعان جانبا ( 

 لثبات الوسط الذراعان .... وضع  ) وقوف : ثبات الوسط ( 

 للمس الرقبة الذراعان .... ثني  الرقبة ( ) وقوف : لمس 

  بتحريك الرجلين 

 على المشطين .... قف  ) وقوف : على المشطين ( 

 على الرجل اليمين )اليسرى( إماما ... طعن  ) الطعن أماما ( 
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 النداء على التمرينات()
التخاذ أوضاع خاصة  المتعلمات علىالمعلمة يقصد بالنداء األوامر أو الكلمات أو التعبيرات التي تلقيها 

 أو ألداء حركات معينة . 

 ويتكون النداء على التمرينات البدنية من ثالث أجزاء :

 . التنبيه  -1
 . برهة اإلنتظار  -2
 . الحكم  -3

 التنبيه: 
كل ما تريده المعلمة منهن ويتركب من كلمة أو بضع   للمتعلماتهو الجزء األول من النداء الذي يبين 

 كلمات توضح أجزاء الجسم المراد تحريكها مثل : 

 الذراعان     ...... .................................  ثني

 العقبان      ....................................     رفع 

 

 لتنبيه ()  برهة االنتظار() الحكم( )ا

 

 وقد يشتمل التنبيه على اتجاه أو اتجاهات الحركة مثل : 

 ماما عاليا ................................ رفعأالذراعان 

 ماما ....... ....................................ميلأالجذع 

 

 غي إن تكون عليها الحركةلحالة التي ينبايسبق التنبيه أحيانا عدة ألفاظ توضح 

 مثل:
 بأقصى سرعة  -1

 ببطء   -2

 . بسرعة -3
 

 أو توضح عدد مرات التكرار مثل 

 مرة واحدة   -1

 .باستمرار -2

 

 أو طريقة األداء مثل:  

 بالعدد   -1

 . بالتوقيت -2

 ويجب مراعاة ما يلي بالنسبة للتنبيه : 
 . وصحيحة سريعة االستجابة تكون حتى  منتبها الفصل يكون أن -1
 .  تعقيد أو إطالة دون واضحا التنبيه يكون أن -2
 . إزعاج  دون سماعة التلميذات جميع باستطاعة يكون أن -3
 . السرعة أو البطء أو القوة حيث من الحركة نوع عن معبرة اإللقاء طريقة تكون أن -4
 .  الصغار لألطفال بالنسبة عدا فيما الصحيحة االصطالحات استخدام -5
 .مثل كحكم بعد فيما سيلقى الذي األمر فعل أو المصدر على يشتمل ال -6
  رفع ....... ..........................رفع العقبين 

  ثني ....... ........................ثني الذراعين 
  ويحسن والمبتدئات لألطفال بالنسبة وخاصة الطويل التنبيه تجنب ينبغي  المركبة للحركات بالنسبة -7

 .  حده على حركة  لكل قصيرة تنبيهات عدة إلي تقسيمه
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هي فترة السكون التي تقع بين التنبيه والحكم وتهدف إلي تفهم التنبيه  )برهة االنتظار(

 واستيعابه وتصور ما ينبغي عمله وينبغي مراعاة الفترة الزمنية الصحيحة لبرهة االنتظار. 
 
 

 -تتوقف هذه الفترة الزمنية علي عوامل متعددة وهي:
 .والمبتدئين لألطفال بالنسبة طويلة تكون أن.1
 . االنتظار برهة تطول مركب  تمرين علي النداء عند.2
 ..التنبيه قصر أو التمرين سهولة عند االنتظار برهة تقصر.3
 المتعلمات . وتركيز االنتباه جذب لمحاولة والتقصير اإلطالة بين االنتظار برهة في التنويع يمكن.4

 
 

  .تبدأ بعدها االستجابة، وقد يكون الحكم بالعدد وباللفظهي عبارة عن كلمة  )الحكم(

 

 

 :يلي الحكم اللفظي يكون كما
 

 .ضع -سر -قف مثل :أمر فعل

  .خفض -رفع - مد -ثني  -جلوس -وقوف مثل :مصدر

  .ثابت - انتباه -اعتدال مثل :خاص لفظ

 
 

 اما اذا كانت األحكام العددية  فعندئذ يجب ذكر كلمة بالعدد  في بداية التنبيه مثل بالعدد مد الذراعين عاليا  
 يتناسب مع نوع الحركة  بتعبيريجب مراعاة إصدار الحكم بوضوح و

 الحكم الحاد القصير: يستخدم بالنسبة للحركات التي تتميز بالسرعة . 

 يستخدم مع الحركات التي تتميز بالسرعة المتوسطة مثل رفع الذراعين . الحكم األقل حده واألكثر طوال 

الحكم الطويل الخالي من الحدة فيستخدم للحركات البطيئة مثل حركات التوازن او حركات التي تتطلب  

 تحريك جزء كبير من الجسم كحركات الجذع. 
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أجزاء الطرق الخاصة بكتابة التمرينات : يشمل التمرين على ثالثة 

 رئيسية هي :
 

 و حركات التمرين . أوهو الوضع الذي تبدأ منه حركة  الوضع االبتدائي: 

التمرين   فيه وهي تمثل الجزء الرئيسي الذي يكون التي يتركب منها التمرين:الحركة أو الحركات 

 الهدف منه . والذي يحقق

 االنتهاء من حركات التمرين .وهو الوضع الذي يتخذه الجسم عقب  الوضع النهائي: 

 

 عند كتابة التمرينات يجب مراعاة القواعد واألسس التالية :
 : كتابة الوضع االبتدائي  •

يدون الوضع االبتدائي عند بدء كتابة التمرين ويوضع بين قوسين كبيرين ) .........( وقد يكون الوضع  

 االبتدائي واحد مما يأتي : 

 : يلي كما ويكتب(  أساسي)  أصلي وضع -1

 . والالم األلف معرفة وتكتب ، الخ .......  الجلوس ، الرقود ، الوقوف

 : يلي كما ويكتب األصلي الوضع من مشتق وضع -2

 . الخ .........  ، عرضا المد ، وقوف  ، القرفصاء الجلوس

 : يلي كما ويكتب مشتق وضع من  وأكثر اصلي وضع -3

  بتحريك مشتق وضع الذراعين بتحريك مشتق  وضع - الرجلين بتحريك  مشتق وضع  -أصلي وضع

 ( عاليا  ذراعان.  فتحا وقوف)   مثل الجذع

 : يلي كما ويكتب  خاصة تسمية له وضع -4

 الخ . وانبطاح. وقوف على أربع 

 

 :  التمرين حركات  أو حركة  كتابة •
 : عند كتابة كل حركة ما يليتكتب حركة أو حركات التمرين بعد كتابة الوضع االبتدائي مباشرة ويراعى 

 نوع الحركة  -1
 ( دوران - مرجحة -  خفض  - رفع  – مد  - ثني) 
 جزء الجسم الذي سيؤدي الحركة  -2

 ( القدمين -راسال -الرقبة - الجذع – عيناالذر) 
 اتجاه المطلوب -3

 ( عاليا - يسارا - اسفل - مائال – اماما) 
 توقيت الحركة  -4

 العدات الفورية او الموسيقية التي تشمل الحركة( تكتب بين قوسين صغيرين وهي عبارة عن 

 

 وقد يشمل التمرين على :
 - حركة واحدة تكون صلب التمرين :

 ويكتب في هذه الحالة كما يلي : 

 ( الرجوع إلي الوضع االبتدائي .2:1)وقوف( رفع الذراعين )

 وقوف : وضع ابتدائي 

 رفع : نوع الحركة 

 الذراعين : الجزء المؤدي لها

 ( توقيت الحركة 2:1)

 الرجوع الي الوضع االبتدائي : وضع نهائي 
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 أكثر من حركة متعاقبة : 

 وفي هذه الحالة يراعى كتابة الحركات حسب تسلسلها
 في التمرين مثل )وقوف . الذراعان عاليا( : 

 ( ،8:5( ، سقوط الجذع  مع مرجحة الذراعين خلفا أماما )4:1مثل ميل الجذع أماما )

 .يلي ذلك حركة سقوط الجذع مع مرجحة الذراعينثم   يعني أن الجذع يميل أماما ببطء أوالوهذا 

 

 حركة أصلية:

 
 وهي الحركة األساسية التي تحقق الهدف المباشر للتمرين

 وحركة إضافية )مكملة( وهي الحركة التي تضاف للتمرين لزيادة صعوبته والتقدم به.

 األصلية أوال ثم يليها الحركة اإلضافية والتقدم به ويراعى  هنا كتابة الحركة 

 مثل:)وقوف فتحا . المد عرضا( ثني الجذع جانبا مع رفع الذراعين عاليا . 

 

 

 

 

 

 

 

 كتابة الوضع النهائي  •
 تختلف اآلراء في تدوين هذا الجزء من التمرين فيرى البعض ضرورة تدوين الوضع النهائي  

 في التمرين حتى يزيد في إيضاحه ، في حين يرى آخرون عدم الضرورة لكتابة هذا الوضع 

 إال إذا كان يختلف عن الوضع االبتدائي للتمرين . 

  

صلية
حركة أ

 

حركة 
مكملة
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 لتمرينات وأهمها:االعتبارات الخاصة التي يجب مراعاتها عند كتابة ا
 

 يؤثر على أداء الحركة أو الحركات الحروف التالية : 

 
 مثل  بالترتيب تكتب و)+(  الجمع وعالمة( ثم( )الفاء( ) و ) العطف حرف يستخدم -1
 ( أسفل أماما الجذع ثني +  عاليا الذراعين مد ثم  العقبين فرفع الذراعين وثني أماما القدم وضع وقوف) 
 
 مثل  واحد وقت في الحركات أداء علي يدل لكل(  مع)  الجر حرف يستخدم -2

 . جانبا الذراعين مد مع الجذع  لف( انثناء-  وقوف: )  مثل

 
 
كلمة  الحركة نهاية  في  يكتب االبتدائي الوضع في ثبات دون متقابلين اتجاهين في الحركة أداء عند -3

 (.بالتبادل)
 . بالتبادل جانبا الجذع ثني( وقوف: )  مثل

 
 التمرين بداية في فيكتب  ما فترة  االبتدائي الوضع في الثبات مع متقابلين التجاهين الحركة أداء عند -4

 ( تبادل ) كلمة
 . جانبا الجذع ثني( وقوف: )  مثل

 
  ثالثة اشتراك على للداللة)...(  واإلشارة ، زوجي التمرين أن على للداللة)..(  اإلشارة تستخدم -5

 . التمرين نهاية في  اإلشارة هذه وتكتب طالبات أربعة اشتراك على للداللة)::(  اإلشارة أو طالبات
 
 التمرين نهاية في قوسين بين المستخدم الجهاز أو المستخدمة  األداة نوع يكتب -6

 ( .-الحائط عقل –خشبية زجاجات–طوق - سويدي مقعد: )  مثل

 

 التمرين  حركات من  حركة كل تحتويها  التي مرات  عدد كتابة يمكن -7
 4) والضغط عاليا الذراعين رفع ثم( مرات4)والضغط أسفل أماما الجذع ثني( فتحا وقوف: )  مثل

 (. مرات

 

  عقب   قوسين  بين  وذلك  التمرين  حركات  من  حركة   كل   تحتويها  التي التمرين باألرقام    عدد  كتابة  يمكن -8

 (  4 – 3)  كامال الركبتين ثني  ثم( 2-1)  العقبين رفع( وقوف :)مثل   مباشرة الحركة
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ا   سادسا

 الجمباز     
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 لقوانين متعارف عليها. ذلك النشاط الذي يمارس على األجهزة أو على األرض بصورة فردية ، طبقا 
 * انواع الجمباز وفوائده وخصائصه ومالئمته للمراحل السنية المختلفة : 

 جمباز البطوالت (.  - الجمباز اإليقاعي   - جمبـاز األجهزة   - جمبـاز الموانع  -) جمباز األلعاب  

 :    جمباز األلعاب -1
حيث يالئم ويناسب األطفال فى المرحلة  األجهزة،باز تعويد األطفال على يهدف هذا النوع من الجم

( وهذا النوع تكون التمرينات المعطاة سهلة غير معقدة حيث يتم استخدام األجهزة  6-4)نية منالس
 واألدوات الصغيرة  

 ويتم هذا النوع في ثالث أشكال وهى : 
القفز من   –)القفز من فوق أجزاء الصندوق المقسم   مسابقات دون لمس األدوات واألجهزة مثل -أ

 فوق المقعد السويدى ( 

الركوب على الجزء   – مثل )المشى فوق المقعد السويدى  مسابقات باستخدام األجهزة واألدوات  -ب 

 العلوى من الصندوق المقسم ( 

 (.  مثل )الجرى ذهابًا وإياباً على المقعد السويدى  مسابقات بتصعيب األداء على األجهزة -ت 

 فوائد جمباز األلعاب:  *
 تنمية بعض المكونات البدنية لألطفال.  -1
 االحتفاظ بالقوام السليم.  -2
 إكسابه روح التعاون مع الجماعة.       -3
 تنمية السمات النفسية والقدرات العقلية  -4
 أساس التقدم واالنتقال للمرحلة التالية )جمباز الموانع (  -5

 

 األلعاب :* نماذج لجمباز 
 التسلق المتتابع    - التتابع المتوازن    -البحث عن منزل    -
  .الخ.. قفزة األرنب فالتسلق ثم القفز   - التسلق المتتابع والقفز    -

 

 نماذج األدوات و األجهزة المستخدمة فى جمباز األلعاب :   * 
ترمبولين ، عقلة صـغيرة، ، مراتب  وهى تشـمل على مقاعد سـويدية ، حبال تسـلق ، سـلم قفز ، أجهزة  

 ، متوازي أرضي.   أحجام مختلفة وبأشكال هندسية منوعة ، ، صناديق مقسمة  ، أجهزة التسلق المركبة

 جمبـاز الموانع :  -2 
تستعمل فيه الالعبة األجهزة المختلفة في صور وأشكال متعددة ألغراض متباينة بحيث تكون كعوائق  

حتى تكون مستعدة مستقبالً على استعمال األدوات واألجهزة   التغلب عليها،وحواجز تكتشف كيفية 
 والحركات الصعبة . 

 

 * مميزات جمباز الموانع :  
 يمتاز جمباز الموانع بالتغيير والحركات المختلفة ففيه  )القفز والجري والتسلق والزحف والتتابع ....(   -1   
  وبأجهزة   أقوى   بصـورة   الكبار   كذلك   ويسـتعمله   ومتدرج   متطور   ولكنه   ،   فقط    الصـغار   على   قاصـراً   ليس   - 2

 أصعب لتقوية 
 .   حركاتهم   وتحسين   أجسامهم 

 يكسب ممارسيه صفات الجرأة والتصميم وقوة اإلرادة والتحمل والثقة بالنفس .   - 3
 يزيد من تعاون الفرد مع الجماعة ويبث فيهم الصفات االجتماعية .    - 4
 .   األجهزة   لجمباز   أساساً   الموانع   جمباز   يعتبر  -5

 تعريف الجمباز 
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 * نماذج وبرامج جمباز الموانع : 

 جمباز الموانع  ليس له قاعدة ثابته او طريقة معينه وغير مقيد بقوانين او قواعد حتى يعطى   -
الفرصة لالعبات  للتفكير واالبتكار ، ويستخدم هذا النوع من الجمباز لمراحل السن المختلفة لتقوية  

التحمل  لجسم المختلفة واعضالت ن تشتمل على عناصر لتقوية االجسم وتحسين الحركات .ويجب 
 والتعود على التفكير الذاتى واالكتشاف وتنمية االحساس الحركى . 

 وذلك في حاالت )القفز والتسلق والتوازن(.  التدرج من االجهزة المنخفضة الي االجهزة المرتفعة  -1
ــة  -2 وذـلك في ـحاالت الزحف ) تـحت او داـخل   الـتدرج من االجهزة المرتفـعة الي االجهزة المنخفضـــ

 الجهاز ( 
 تخطى مجموعة من االجهزة.  ىخطى جهاز واحد الومن ت -3
 من أداء بطئ الي آخر سريع ،  ومن المسافات القصيرة الي الطويلة . -4
 . تصعيب التمرينات والتدرج بها وتغيير مواضع األجهزة   -5
 

 * نماذج االجهزة واالدوات التى تستخدم فى جمباز الموانع : 

  –  المراتب  –  العقله جهاز  - عارضة التوازن  –الصندوق المقسم   – المهر  – المقعد السويدى 
 جهاز الحلق .. وغيرها   – الحبال المعلقة  –الكرات الطبية  – والنوافذ الساللم –  المتوازى

 

 جمبـاز االجهـزة :  -3
زة بصورتها الحقيقية  فيه األجهيعتبر جمباز االجهزة  النوع األساسي من أنواع الجمباز التي تظهر 

األجهزة المساعدة ويعد المدخل لتحقيق اعلى المستويات فى رياضة الجمباز على مختلف   ى باإلضافة ال
 االجهزة االساسية واالعداد للبطوالت والمنافسات طبقا لقواعد اللعبة . 

 * القواعد التي يجب مراعاتها عند ممارسة جمباز األجهزة :

 األجهزة في هذا النوع الي قسمين : *تنقسم 
وهى المستخدمة فى البطوالت والتى تخضع للمواصفات القانونية ، وتشتمل على  أجهزة أساسية : •

: 

– العقلة –المتوازى –حصان الحلق  -حصان القفز  –الحركات االرضية  ).. . جهزة الرجالأ -

 الحلق (

العارضتين مختلفتا   – عارضة التوازن –حصان القفز  – الحركات االرضية  ).. جهزة السيداتأ -

 االرتفاع ( 
 

 مساعدة :اجهزة  •

تستخدم كأجهزة مساعدة فى عمليات التعليم ، وتستخدم فى عمليات التعلم للمبتدئين ، ويمكن اقامة  
البطوالت عليها لكنها ال تخضع للمواصفات القانونية كما فى االجهزة االساسية ومن امثلتها )الصندوق  

 عقلة منخفضة ... وغيرها ( . –عارضة توازن ارضية  –المهر  –المقسم 
 

 :   الجمبازاإليقاعي -4
خدم العبة  تهذا النوع من الجمباز خاص باآلنسات ، ويعتمد على األداء الجمالي الفائق .وتس     

 الجمباز اإليقاعي عدة 
   أدوات ، ويمكن تقييم الجملة المؤداه بإحدى هذه األدوات وهي:       

 ) الطوق ، الشريط ، الصولجان ، الكرة ، الحبل ( باستخدام الموسيقى .       
 م. وتؤدى بشكل فردي او جماعي .  12×12وعلى مساحة أرضية        

 جمباز البطوالت :  -5 
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يعتبر جمباز البطوالت  من أعلى المستويات التي يمكن أن تصل اليها العبة الجمباز سواء في الجمباز  
هو النشاط التنافسى الذى يظهر فيه اللعب بافضل مستوي فنى من المهارات  فالفني او الجمباز اإليقاعي  

،  العالمية او االوليمبية  هتالمختلفة ومتطلبات كل جهاز حسب ما حدد القانون الدولى للجمباز خالل بطوال 
وهو يحتاج الي العديد من اإلمكانات والمدربين ذو الكفاءة والخبرة والي برامج تدريبية خاصة ذات خطة  

 طويلة المدى حتى تصل الالعبة الي المستوى الدولي . 

 

 

في الجمباز وفقاً للتصنيف الذي حدده االتحاد الدولي والبطوالت العالمية  * نظام المسابقات  

 على النحو التالي : 

 
 Artistic Gymnastic  الجمباز الفني للرجال   -

 Artistic Gymnastic  الجمباز الفني للسيدات   -

 Rhythmic Gymnastic     الجمباز اإليقاعي للسيدات -

 Gymnastic for all         الجمباز للجميع             -

 Acrobatics           األكروبات   -

 Trampoline           الترامبولين   -

   Aerobic                     األيروبك -
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 :الجمبـاز الفنـي أوال

Artistic gymnastics 
الجسم بما  يعتبر الجمباز الفنى ناحية من نواحي النشاط البدني الذي يتميز بتأثيره الشامل على أجهزة 

يضمن له التناسق والتكامل ، كما انه يساعد على تنمية التوافق العضلي العصبي ويعمل على تحسن  
 تحكم الفرد في جسمه وحركته . 

 
 ( الحركات األرضية  –عارضة التوازن   - * مواصفات لبعض أجهزة الجمباز الفني ) المهر  

 هذه األجهزة   ونماذج من محتوى مقرر الجمباز للمهارات المؤداه علي
 والنشاط المصاحب للمادة

 

 * ما يجب اتباعه فى دروس الجمباز  * 
 
ان طريقة التدريس التى تتبعها المعلمة فى إخراج درس الجمباز والتي تراعى فيها جميع األسس   -1

، فعند شرح وتعليم مهارة   تللمتعلماالتعليمية والتربوية هى فى الحقيقة صمام األمن والسالمة بالنسبة 

لها كلما أسهم ذلك فى   وكلما ازداد درجة فهمهن  ت للمتعلماحركية معينة البد وان تفهم المعلمة المهارة 

 تقليل  فرص وقوع الحوادث او اإلصابات فى الدرس . 

يجب ان تتبع المعلمة مبدأ التدرج فى تعليم الحركات والمهارات وتكون من السهل الي الصعب   -2

 .  تالمتعلماومن البسيط الي المركب وذلك بما يتناسب مع 

حيث ال يحدث اصطدام بينهن وذلك بتحديد  اثناء أداء المهارات وتنظيمهن ب  تالمتعلمايجب تقسيم  -3

مكان األجهزة ومكان األدوات حيث تضمن عدم االصطدام  أو العرقلة وأيضا طريقة الرجوع الي أماكنهم  

 بعد األداء . 

 التنبيه بعدم الصعود على األجهزة إال بعد إعطاء إشارة من المعلمة للعمل على األجهزة .  -4

   المتعلمات األولية حتى يمكنها التصرف بسرعة وإسعاف  أن تلم معلمة الجمباز باإلسعافات -5

خطورة الحوادث التى يمكن أن تحدث عن الخطأ في اتجاه   ة المتعلموقبل تعلم الحركة يجب ان تدرك  

 سير الحركة. 

 .   المهارات تعليم  عند السند طريقة تدريس   الواجب من -6
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 ( : جهاز المهر 1) 
 بالمهر وسلم القفز ** القياسات الخاصة 

 

 سلم القفــــز
 سم    120الطول:

 سم   60العرض: 
  سم  20االرتفاع: 

 

 جهاز المهر 

سم   80الطول   

سم  45العرض   
. سم  1.40سم إلي  90اإلرتفاع من   

  - الطيران الثاني  -االرتكاز الدفع باليدين -الطيران االول  - االرتقاء  -]  االقتراب   مراحل القفز:

 الهبوط [ 
 

 االقتراب :  -1
مهر حيث يتوقف عليها سالمة أداء القفزة.وهو عبارة  جهاز الوهي أهم مرحلة من مراحل القفز في 

الي سرعتها القصوى قبل االرتقاء على سلم   المتعلمة عن جري متدرج في زيادة السرعة حتى تصل 
 القفز . 

 

 االرتقاء:  -2
يبدأ االرتقاء بعد الخطوة األخيرة من اإلقتراب )خطوة االرتقاء او وثبة االرتقاء (. وتعتبر مرحلة انتقال  

من تعديل وضع جسمها الذي كانت عليه أثناء    المتعلمة بين االقتراب واالرتقاء وتهدف أساسا ًالي تمكين  
 خطوات االقتراب السريعة , وذلك بفقد قليل من السرعة لضمان الحصول على إرتقاء سريع وقوى .  

 

 ول:   الطيران اال -3
يعتبر هذا الجزء من القفزة جزًء هاًما يتأسس على مدى االستفادة من سرعة االقتراب القوي على     

ف مرحلة الطيران االولى اختالفا بيناً, طبقا لنوع القفزة وارتفاع الجهاز والمسافة بينه  سلم القفز , وتختل
 وبين سلم القفز 

 

 االرتكاز والدفع :   -4
 ً ,واالرتكاز يجب أال تزيد  مدته عن أجزاء من الثانية وفي   جدا   قصيراً   وتستغرق هذه المرحلة زمنا

 هذه المرحلة يكون دفع الذراعين في  اتجاه مضاد للجسم.مع مراعاة أن توضع اليدان باتساع الصدر . 
 

 الطيران الثاني :  -5
وتتم هذه المرحلة بعد دفع اليدين مباشرة للجهاز بقوة ألعلى  وأبعد مسافة لألمام بقدر اإلمكان لفرد  

 الجسم و االستعداد للهبوط.  
 

 الهبوط :   - 6
يتم الهبوط على مشطي القدمين المضمومتين الذي يتبعه إنثناء في مفاصل الركبتين والفخدين بغرض  

ك تصل الالعبة على كلتا القدمين نظراً لضرورة اإلحتفاظ بمركز الثقل  إمتصاص قوة الهبوط ، على أثر ذل
 فوق قاعدة اإلرتكاز . وفي  

 هذه اللحظة تمرجح الذراعان أماماً جانباً ، بعد ذلك تمد مفاصل الجسم من 
 . لوضع الوقوف  المتعلمةالركبتين والفخدين مع مرجحة الذراعين ألسفل لتصل  
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 القفــز داخــالً 
 الخطوات التعليمية: * 
 ) الوقوف ( الوثب مع ضم الرجلين على الصدر .  .1

 )اإلنبطاح المائل ( ثني الركبتين بين اليدين ثم قذفهما خلفاً مرة أخرى .  .2

) اإلنبطاح المائل ( محاولة ثني الركبتين بين اليدين للوصول الي وضع الجلوس الطويل مع   .3

 وصول الذراعين عالياً . 

 صندوق مقسم مع السند . أداء القفزة على  .4

 أداء القفزة على المهر بالمساعدة ثم بدون مساعدة .  .5

 أداء القفزة على حصان القفز بالمساعدة ثم بدون مساعدة .  .6

 :  * طريقة السند
 . تقف السانده بجانب الجهاز لمسك الالعبة من العضد باليدين   -
 

 ً  القفــز فتحا
 * الخطوات التعليمية  
 على األرض وفتح الرجلين جانبا باالرتداد بين كل وثبة ثم بدون ارتداد . )الوقوف ( الوثب  .1

)االرتكاز المواجه اماما ( فتح الرجلين والدفع باليدين لوضع ) الوقوف فتحا ً(، ثم وضع اليدين   .2

 على االرض والرجوع للوضع االصلى . 

 )اإلنبطاح المائل ( قذف الرجلين أماماً مع فتحهما  .  .3

 ى الصندوق المقسم ثم الجلوس فتحاً على ظهر الجهاز مع السند. أداء الحركة عل .4

 أداء القفز فتحا ًعلى المهر مع السند وبدون سند .  .5

 أداء القفز كاملة على حصان القفز بمساعدة ثم بدون مساعدة .  .6

 طريقة السند   -*
 الالعبة من العضدين . الوقوف في مواجهة الجهاز بالوقوف الوضع أماماً ، والذراعان أماماً ، سند 

 
 

 ]  Front handspringالشقلبة األمامية على اليدين ]
 التدرج التعليمى )طريقة التدريس ( * 

 
) اإلنثناء ( على حافة الحصان او الصندوق المقسم تبادل مرجحة الرجلين مفرودة من مفصل   .1

 ً  الفخد خلفاً عاليا

 الوقوف على اليدين على األرض .  المتعلمة إتقان  .2

باليدين والهبوط في وضع إستقامة الجسم  أداء الشقلبة األمامية على صندوق مقسم ثم عمل الدفع  .3

 )الرقود ( على مرتبة مرتفعه في مستوى الصندوق . 

أداء الشقلبة األمامية على الصندوق المقسم مع إنخفاض مستوى مرتبة الهبوط عن مستوى   .4

 السند . من الهبوط الصحيح مع   المتعلمة الصندوق لتتمكن 

 أداء الحركة على المهر مع وضع سلم القفز على أبعاد مختلفة منه مع زيادة البعد  .5

 فى كل مرة .مع السند .  

 أداء الحركة كاملة على المهر مع السند ، وبدون سند .  .6

 أداء الحركة كاملة على حصان القفز مع السند وبدون سند .  .7
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  طريقة السند* 
 بواسطة مساعدتين واحدة بين المهر والسلم على الجانب لرفع الالعبة من فخذيها   - 

 .ألعلى وللخلف  واألخرى جهة الهبوط وتساعدها من الكتف والظهر )عند بداية التعلم(   

 بعد اتقان الحركة يتم بواسطة مساعدة واحدة جهة الهبوط بجانب المهر يد من الكتف واليد االخرى  -

 من فخذيها.   المتعلمة لرفع     

 

 ( عارضة التوازن 2) 
 *المواصفات القانونية لجهاز عارضة التوازن : 

 
 تصنع عارضة التوازن من الخشب  -1
 سم 10م  ، وعرضها  5طول العارضة  -2
 سم . 120ارتفاع العارضة عن سطح االرض  -3

 سم .  40المسافة بين القائم الحامل للعارضة حتى طرفها الخارجى 

 
 المتقاطعالركوب 

 
 الخطوات التعليمية :  -
   مع السند . وضع الرجل على العارضة  بؤدى الحركة على عارضة توازن منخفضة ت -
 مع السند وبدون سند . تؤدى على االرتفاع القانونى للعارضة  -

 *طريقة السند  
وباليد القريبة تمسك   المتعلمة الوقوف المتقاطع عكس الرجل المرفوعة وتمسك باليد البعيدة عضد 

 بوسطها 
 

 طلوع القرفصاء  
 - - الخطوات الفنية :

االرتكاز على اليدين.مع ثني الركبتين على الصدر ووضع   ،طلوع العارضة باالرتقاء بالقدمين 
 ( المشطين على العارضة ) وضع القرفصاء

 
 الخطوات التعليمية :  

 عرض نموذج صحيح وشرح المهارة .   .1

 تعليم وضع القرفصاء على األرض .  .2

 عارضة منخفضة(    – صندوق مقسم  – تعليم الوضع على ) مقعد سويدي  .3

 األداء باستخدام سلم الوثب .  .4

 العمل على العارضة بالسند ثم بدون السند .   .5

 
 طريقة السند : 

 في الجهة المواجهة للمتعلمة , ويكون السند من العضد والساعد للمحافظة   الوقوف 
 . على اتزان المتعلمة 
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 الدحرجة األمامية في منتصف العارضة

 
 الخطوات التعليمية  -
1.  ً  . تمرن أوال الدحرجة على األرض حتى تتقن تماما

 على صندوقين بالطول خلف بعضهما البعض .  .2

 على مقعد سويدى .  .3

 عارضة توازن منخفضة .  .4

عارضة توازن قانونية بواسطة مساعدتين ثم بمساعدة واحدة تقف على احدى جانبى العارضة   .5

 وتمسك الالعبة من الفخذين . 

 أداء المهارة من بدايات مختلفة ونهايات مختلفة .   .6

 

 * طريقة السند 
سقوطها ومساعدتها فى  يكون السند من على جانبى العارضة وتمسك الالعبة من وسطها لعدم      

 .  دوران الجسم

 
 الدوران المفتوح 

تسبق األخرى قليال ثم الدوران نصف لفه  ومن الوقوف المتقاطع على أطراف األصابع إلحدى الرجلين 

)يجب ان يكون الدوران  الوسط في الذراعين جانبا او ،جهة الرجل الخلفية والجسم مفرود وعمودي 

 على اصغر مسافة من قاعدة االرتكاز حتى يكون األداء افضل (  

 

 الدحرجة الخلفية على الكتف 
  اهم النقاط الفنية التى تؤدى الي نجاح المهارة : *
 مسك العارضة باليدين من اسفل او احدهما من اعلى واالخرى من اسفل .   -

 النظر على العارضة من بداية الحركة الي نهايتها .  -

 الشد ياليدين لرفع المقعدة والرجلين .  -

 تقصير عضالت البطن .  -

 قلب الرأس بالنظر لالمام .   -

 تغير وضع اليدين من اسفل الي اعلى واحدة تلو االخرى .   -

 استمرارية الدحرجة مع االحساس بهبوط احدى الرجلين للخلف وركبة الرجل االخرى.  -

 رفع الجذع والرأس العلى للوصول لوضع ميزان الركبة .   -

 

فى بداية تعلم الحركة  السند يكون من جانب الالعبة ناحية الرأس وتمسك من الوسط  طريقة السند* 

 وعند اتقان 

جل ثم تنقلها الي  الحركة يكون السند بمسكها من العضد باحدى اليدين واليد االخرى مالمسة للر     

 الرجل التى سوف 

 تفرد .       
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 حركات الشقلبات )كنهاية على العارضة (
 

 *الخطوات التعليمية 
 . تؤدى المهارة اوال على االرض حتى تتقن من الثبات ومن الجرى   -

 على الصندوق المقسم وبارتفاعات مختلفة .  -

 على حصان القفز بالعرض .  -

 على مقعد سويدى .  -

 على عارضة توازن منخفضة .   -

توازن قانونية بواسطة مساعدة اثناء التدريب على الجانب الذى ستهبط فيه  على عارضة  -
 . المتعلمة 

، احدى اليدين تحت الكتف واالخرى فى الوسط حتى   المتعلمة يكون السند من خلف :طريقة السند*  
 المتعلمة تتمكن 

 .  من االحساس باتجاه هبوط جسمها    
 

 حركات التوازن على عارضة التوازن
 
 ميزان على قدم واحدة ويشمل الحركات التالية : *
 ميزان أمامي على ساق واحدة والذراعين أماما .  -
 ميزان أمامي والذراعين خلفا .  -
 ميزان أمامي ذراع أماما واألخرى خلفا .  -
 ميزان أمامي ثنى الركبتين قليال والذراعين خلفا. -
 
 :   ميزان الركبة ويشمل الحركات التالية*  
 الركبة واليدان على العارضة والرجل االخرى مرفوعة خلفا . الجلوس على  -
ً أل الثانية خلفا والذراع الثانية ميزان على ركبة وذراع الرج -  .  ماما
ً ألى قدم واحدة ورفع الرجل االخرى الوقوف ع -   زاوية قائمة والذراع تكون اماما عكس الرجل  ماما

 صابع . طراف األأالخرى تكون عاليا مع الوقوف على والذراع ا  المرفوعة
 

 الهبوط بالوثبة المفرودة 
 الخطوات الفنية : 

 ً   من الوقوف علي العارضة العقبان مرفوعتين و الذراعان أماما, ثني الركبتين قليال ثم الوثب أماما
 ً مع مرجحة الذراعين عاليا لمساعدة الحركة والهبوط على مشطي القدمين بعيدا عن الجهاز   عاليا

 سم تقريبا وثني الركبتين قليال والوقوف والظهر مواجه للعارضة. 50بحوالي 
 الخطوات التعليمية : 

 عرض نموذج وشرح المهارة.  -1
 . ة )وقوف( الوثب بالمكان ألداء الوثبة المفرود -2
 الوثبة المفرودة على مقعد سويدي مع السند. _أداء 3
 _أداء الوثبة المفرودة على صندوق مقسم مختلف االرتفاعات مع السند. 4
 _أداء الوثبة المفرودة على عارضة توازن منخفضة مع السند. 5
 _أداء الوثبة المفرودة على عارضة التوازن مع السند. 6
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 من العضد.   المتعلمةعلى الجانب البعيد لعارضة التوازن ومسك ذراعي وقوف ال طريقة السند :

 ( : الحركات األرضية 3) 
 المواصفات القانونية لجهاز الحركات األرضية  *

 

 م   12× 12تحدد منطقة الحركات األرضية بمربع مساحته  -

 م   14×14تجهز مسطبة من الخشب مساحتها  -

 سم   10-5تغطى المسطبة الخشبية ببساط من اللباد سمكة من  -

 م   14× 14يغطى اللباد ببساط من قماش )مشمع ( مساحته  -

 سم   5تحدد منطقة الحركات األرضية على البساط بخطوط واضحة اللون سمكها  -

 

 

 نماذج من المهارات الحركية على جهاز األرضى •
 Forward Rollالدحرجة األمامية المتكورة :

 
 
 
 الخطوات التعليمية  *
 )الوقوف (ثني الركبتين كامال للوصول لوضع التكور  .1

 والرأس بين الركبتين .   ا" القرفصاء " مع مسك كل يد لساق على حد      

دفع األرض من المشطين ونقل ثقل الجسم للخلف للوصول لوضع القرفصاء المقلوب والرجوع   .2

 لوضع القرفصاء. 

أربع( ثني الذراعين مع إدخال الرأس بين اليدين ولمس الذقن للصدر ووضع  )الوقوف فتحا على  .3

مؤخرة الرأس على األرض ثم دفع المشطين لألمام للنزول على الكتفين ثم الظهر لوضع الرقود ثم الدفع  

 أماما للوصول لوضع التكور . 

 ز كسطح مائل  أداء الدحرجة األمامية من مستوي عالي الي مستوي منخفض مثل سلم حصان القف .4

 يد خلف الرأس واألخري على الساق.  * طريقة السند:
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 Backward Rollمهارة الدحرجة الخلفية المتكورة :
 

 
 الخطوات التعليمية  -*
عائقا يمنع االستمرار  األرض وتكون  )جلوس القرفصاء (الدحرجة نصفا خلفا حتي تلمس الرأس  .1

 . 

وضع الكفين بجانب األذنين وتحت الكتفين وتكون األصابع فى  ( مع  1ؤدي الخطوة السابقة رقم) ت .2

 اتجاه الرأس والرجوع . 

( ولكن تقوم المتعلمة بدفع األرض باليدين ألعلي لعمل مسافة بين األرض  1ؤدي الخطوة )ت .3

 والجسم لمرور الرأس وتكملة الدوران للوصول للوضع االبتدائي 

 الحركة . يكرر ما سبق مع دفع األرض بالكعبين وتكملة  .4

)تكون الكفين على األرض( أداء الدحرجة الخلفية المكورة على مستوي مائل للعمل على تزايد   .5

 السرعة ومعرفة الطرق السليمة لسير الحركة  . 

 الكفين على األرض ( أداء الدحرجة الخلفية على المستوي األفقي .  - )تكور .6

 
 * طريقة السند: 

تحت الساقين    ىواألخر  ىألعل  المتعلمةمن الجانب وذلك بوضع احدي اليدين تحت الكتفين لدفع 
 . لالحتفاظ بالتكور

 

 *مهارة الدحرجة الجانبية المكورة 
 : *الخطوات التعليمية  

 تعليم وضع التكور  -
 التكور ألداء الدحرجة الجانبية وذلك بلف الجسم حول محوره الطولى .  }رقود{ -
   خرى للوصول واالنتهاء الي وضع الرقود مرة اخرى أتكور ثم الدحرجة مرة الوصول الي وضع ال -

 .  أداء المهارة على مستوى مائل ثم االنتقال بها الي مستوى افقى -
 

 – Handstand* مهارة الوقوف على اليدين : 
 

 *الخطوات التعليمية 
للوقوف على اليدين ) استخدام عقل   ىعلأق( ، التدرج فى وضع المشطين الي )انبطاح مائل عمي .1

 الحائط( . 
)جلوس على أربع. الرجل الحرة خلفا ( مرجحة الرجل الحرة خلفا عاليا مع دفع األرض بقدم   .2

 والرجوع . االرتقاء 

)ارتكاز اتزاني على عارضة فى مستوي الحوض ثني الجذع خلفا للوقوف على اليدين بالمساعدة   .3

 .) 

)الوقوف فى وضع الطعن( وضع اليدين على األرض أمام الرجل األمامية باتساع الصدر ،مرجحة   .4

 وف على اليدين.   الرجل الخلفية مفرودة ألعلي ودفع األرض بالرجل األمامية المثنية حتي الوصول للوق

 .  ا وذلك بتثبيته ة أداء المرجحة للوقوف على اليدين بمساعدة الزميل .5
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  المتعلمة  قومتسم( ثم 50-40نه )أداء المرجحة للوقوف على اليدين أمام حائط وعلى بعد خطوة م .6

 بدفع بسيط والثبات بعيد عنه . 

ي عمل الحركة بدون  عمل الخطوة السابقة ولكن مع محاولة الثبات قبل الوصول للحائط حت  .7

 مساعدة  
 

تقن  تك الساقين ، ثم من الجانب عندما بداية التعلم يكون بالسند من األمام بمس  يف *طريقة السند:
 المهارة   ة المتعلم

 

 Cartwheelمهارة الشقلبة الجانبية على اليدين : *
 
 : الخطوات التعليمية  *
 وبالثبات ) بمساعدة الزميلة( )وقوف ( الوقوف على اليدين مع فتح الرجلين   -1
األرض )بالسند(   من وضع الوقوف على اليدين فتحا نقل ثقل الجسم من يد الي أخرى بدفع  -2

 والكتفين على خط 
 واحد.      

يها على األرض مع ربع  ذراع عاليا واالخري أماما ( تضع المتعلمة كف يد – طعن أماما  – )وقوف  -3
 لفة للخارج 

  الذراع ةضع الالعبتعلى ان تكون بجانب قدم االرتقاء وعلى خط واحد من القدمين والذراع      
 على أن تكون  ىخراأل

الفتحة بين اليدين باتساع الصدر وتمرجح الرجل الحرة للوصول الي وضع الوقوف على اليدين       
 من فتح الرجلين 

 ) تؤدي هذه الخطوة بالمساعدة من الخلف(.       
 تؤدي الالعبة العجلة كاملة بالسند.  -4
نصف دائرة والمسافات بينهما مقننة    م فييرسم على األرض او المرتبة قدم وكف ووجه وكف وقد -5

 وتحاول المتعلمة وضع قدميها وكفيها على الرسم مع النظر للوجه المرسوم . 
 . رسوم على األرض  أداء العجلة على خط م -6
 .   طأداء العجلة بحرية دون تحديد عالمات أو خطو -7

 
 من الخلف مع مسك الوسط بالذراعين وهما متقاطعتين .  طريقة السند:*
 

 * القبــــــــــة 
 *الخطوات التعليمية  

 . تمرينات تمهيدية لمرونة عضالت الظهر   -
 

 . التدرج باألداء على عقل الحائط  -1

 . أداء المهارة على األرض بمساعدة الزميلة   -2

 . أداء المهارة بدون مساعدة  -3

 طريقة السند   -*
 حد الكتفين  أيكون السند من الظهر و -

 . على بكلتا اليدين  أومحاولة رفعها الي   المتعلمةيمسك بوسط  -
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 الميزان األمامي 
 
 الخطوات التعليمية * 
 تمرينات تمهيدية الطالة ومرونة مفاصل وعضالت الرجلين . اعطاء  .1

 أداء الميزان على عقل الحائط .  .2

 أداء الميزان بمسك يد الزميله .  .3

 أداء الميزان بدون مساعدة .  .4

 *الدحرجة األمامية من الطيران  
 : الخطوات التعليمية *  
 
 أداء الدحرجة األمامية مع إتقانها .  -1

لقدمين لألرض للطيران والجسم  بابالدفع المزدوج  المتعلمة وتقوم  المتعلمة تقف زميلتين بجانب  -2

ممتد مع رفع الذراعين جانبا ورفع الرجلين للخلف عاليا مع عمل تقوس فى الظهر ورفع الرأس العلى  

ران والثبات فى  من تحت الصدر والفخذين لمساعدتها على الطي  المتعلمةقليال وتقوم الزميلتين بمسك 

 هذا الوضع . 

 . نفس التمرين السابق مع االقتراب ثالث خطوات   -3

هبط بهذا الوضع  ت وترتقى وعمل الطيران و  المتعلمةوضع عدد من المراتب فوق بعضها ثم تقترب  -4

 فوق المراتب  

 . أداء الدحرجة بالطيران فوق المراتب مع االرتقاء على سلم القفز   -5

 . أداء التمرين السابق مع االقالل من عدد المراتب فى كل مرة  -6

 . أداء المهارة على االرض وبدون سند   -7

 طريقة السند   -*
بوضع اليد القريبة تحت الصدر واليد البعيدة على الفخذين لمحاولة   المتعلمة تقف الساندة على جانبى 

 على الطيران .  المتعلمةمساعدة 
 

 *الوقوف على الكتفين                           

  
 * الخطوات التعليمية 

 ومحاولة رفع  باليدين العقلة المتعلمةأداء الحركة امام عقل الحائط على ان تمسك  -

 والرجوع للوضع االبتدائى . المقعدة العلى والرجلين منثنيتين من مفصلى الركبة  

 على . أأداء التمرين السابق ولكن بفرد الرجلين الي  -

لتدفع مقعدتها بركبتها   المتعلمة أداء الوقوف على الكتفين على االرض وتقف المساعدة امام ظهر  -

 وهى تمسك قدميها وترفعها العلى . 

 . تتم الحركة على االرض بدون مساعدة  -
 

 * طريقة السند 
   . المتعلمةمع وضع اليد البعيدة على المقعدة واليد القريبة على رجلين   المتعلمةتقف المساعدة بجانب 
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 * مهام لجنــــة الحكــام * 
اوالً :   لبطولة الجمباز الفني  ) المهر + عارضة التوازن 

 + الحركات األرضية (
 

       :  أعضاء اللجنة 
 حكم عام للبطولة                                
 رئيسة  الحكام .  

 (.    D1   -  D2)  (      Dحكام  من الفئة )  2عدد 
 حكم خطوط .   2مساعد مسجل (  ،  ميقاتي  ،    – سكرتارية  ) مسجل 

 للبطولة .   Eحكام من الفئة  4عدد 
 .  Eمعيار الحكام   Rحكام    2عدد 

   

   -مهام الحكام :

   مهام الحكم العام :* 
 إدارة البطولة و تنظيم االجتماعات الخاصة بالحكام إلصدار التعليمات والتوجيهات.  -  
على األجهزة باالتفاق مع  (   ( Eوتوزيع الحكام (   (D  تعيين رؤســاء لجان التحكيم   -  

 رئيسة المحكمات.
 إعداد استمارات التحكيم.   -    

 يقدم لها االعتراض على درجة الالعبة من قبل المدربات.  -  
 تقديم التقرير النهائي للبطولة وإرفاقه بالتوصيات للعام المقبل إن وجدت .  -  
 

 :    D 2و       D 1مهام حكام *  
 

 مهارة  )الشقلبة األمامية على اليدين (      اوالً : جهاز المهر :
 ( R( والحكم ) E يتم التحكيم بناء على القانون عن طريق خصم األعشار من الحكم )  -

 عن طريق شطب أعلى درجة وأقل درجة(  Dثم تحدد الدرجة من الحكام )      
 .   = الدرجة النهائية لالعبة (  Dدرجة  - 4) وتجمع األربع الباقين و÷    
 وتحتسب أحسن محاولة من المحاولتين لكل العبة .  -   
 
 

 ثانياً : ) عارضة التوازن +  الحركات األرضية (     
 لبطولة. تحديد قيمة الصعوبات التي تؤديها الالعبة في الجملة و عددها كما هو مطلوب في شروط ا - 
 (  10تحديد درجة بداية الالعبة إن كانت أدت جميع المهارات المطلوبة تكون الدرجة من )  - 

   (  D. Scoreأما ذا كانت الجملة ينقصها بعض الصعوبات المطلوبة تقل درجة الالعبة ) 
 خصم قيمة الخصومات الحيادية من الدرجة النهائية لالعبة قبل إعتمادها . -   
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 (  Rمهام حكام المعيار )
 وتكون معيارا لهم بناءا على جدول الخصومات وتدرج   Eتقوم بالخصم مثل حكام    

 درجتها ضمن إستمارة التحكيم المخصصة لذلك .

 :    Eمهام الحكم  *    
 خصومات األخطاء عن :تشمل 

 أخطاء أداء عامة وشكل الجسم .  -

 أخطاء أداء فنية خاصة بالجهاز . -

 . (الحركات األرضية    -أخطاء اإليقاع ) عارضة التوازن  -

 

 * مهام  السكرتارية ) المسجل + مساعد المسجل ( :   
 الفردية ،استقبال مندوبات المناطق التعليمية واستالم بطاقات الطالبات  -

 وكشف أسماء الطالبات المشاركات في البطولة والتأكد من البيانات    
 استناداً على البطاقة المدنية .    
 تسجيل الالعبات بشكل دقيق في ورقة التسجيل بالترتيب حسب مدربة الفريق  -

 او المندوبة المسئولة وكشف أسماء الفريق المعتمد  .   
 الالعبات لبداية الجملة.النداء على  -
 ( .  Dتسجيل الدرجة بعد تبليغها إياها من قبل الحكم )  -
 

 مهام الميقاتــى :*  
   بداية إدارة الوقت مع بداية أول خطوة لالعبة على الحركات األرضـــــية أو لمس المنط أو عارضـــــة -

 التوازن .

 ضبط توقف الزمن خالل السقوط على العارضة  -

 مهام حكم الخط :*    
قفز ( من خالل رفع العلم  . ومن ثم تســـجيل مرات الخروج لكل   –بيان تجاوزات الخط ) أرضـــي   -   -

 العبة إن وجد على ورقة  صغيرة وتسليمها لطاولة التحكيم .

يجب أن تجلســـــان في الركنين المتقابلين وتقومان بمالحظة أقرب    محكمتي الخطوط على األرضـــــي -

 خطين لهما .

 يجب أن تجلس عند الركن البعيد من منطقة الهبوط .محكمة الخط على حصان القفز  -
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 اإليقاعي ثانياً : الجمبـاز  

Rhythmic gymnastics 

 إنسياب مع الموسيقى المصاحبةهو خلق و إبداع جمالي لحركات جسمية مترابطة في " 
 لتعبرعن جمال الجسم و قدراته الفائقة وفقا ألسس علمية و تربوية محددة ." 

 وهو "رياضة تنافسية تجمع بين الفن والرياضة، ال يمارسها  إال االناث وتمارس 
 باستخدام االدوات الصغيرة ) الحبل ـ الطوق ـ الكرة ـ الشريط الثعبانى ـ الصولجان (

شكل بطوالت )  فردية او جماعية ( ،  وتؤدى المهارات في شكل جملة حركية يطلق عليها)  في 
 التمرين  ( 

 
 
 

 * أسس التدريب  *  
 

 ) أ ( *. إعداد و تهيئة الجسم و يشمل :    
 اإلحماء .   -        
 تدريبات باليه .  -        
 تدريبات مرونة .  -        

 
 ) ب ( *. التكنيك  و يشمل :   

 مهارات حركات الجسم .  -        
 مهارات إستخدام األدوات .  -        

 . الربط بينهما -   
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 * الشروط والقواعد العامة لبطولة الجمباز اإليقاعي * 
 

على أن تحتسب درجة  ، والعبة احتياط( تانالعبتان أساسي)  يتكون الفريق منعدد الالعبات :    
 أحسن العبة  

الصولجان اثنان   - الشريط الثعباني واحد   –الحبل – الكرة  – ) الطوق  أداة أساسية وقانونية :  األداة :  
 . ) 

 ( دقيقة .    1.30ق ( الي )    1.15الزمن المحدد للجملة من ) : الزمن 

 :    الموسيقي 
 يجب أن تكون الموسيقى خالية من الغناء .   -
 يسمح بالموسيقي العربية المناسبة لألداء بدون الغلو في اإليقاع الشرقي .  -
 تنتهي الجملة مع انتهاء الموسيقى .  -
 و موصولة  .  أن الموسيقي متسلسلة وغير متقطعة أن تكو -

منطقة أمان حول محيط الملعب ، يحدد خط   م1م ( + مساحة   12×  21   ) الملعب مساحة  الملعب:
 م ، وأيضاً يحدد 12

 سم .   10خط األمان بشريط عرض   

 

 . مايوه غير شفاف استر تش ثقيل  +  حذاء جمباز او بدونه :المالبس
 

  تشمل الجملة علي  
 (.  Bوأربعة صعوبات )   - (           Aخمسة صعوبات ) -

  دحرجات مع  -دورانات على قدم واحدة - مرونات   -توازنات  - ) فجوات :  *الصعوبات عبارة عن

 الرمي او بدون  ( 

بخطوات تعبيرية تتماشى مع الموسيقى ) وثبة الكليك  تنقالت   *حركات الربط والرشاقة المسموح بها :

   وثبة  –

 ( الوثب العمودي – الوثبة المقوسة   – وثبة الكومات   –المقص 
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   - : لدحرجاتا -1

 األمامية الطائرة .* الدحرجة 
 *. الدحرجة الخلفية اإلعتيادية 

  ) إال في حالة المرور على أحد الكتفين
 و النزول على الصدر (. 

 اإلتزانات :  -3
 *الوقوف علي اليدين 

 *الثبات في الوقوف علي الكتفين 

 الشقلبات :  -2

 
 الجانبية ) العجلة (. *. لحظة الثبات ممنوعة في الشقلبة 

 *. تكرار العجلة المفتوحة بيد واحدة . 
 *. الشقلبات في الهواء

 *. الشقلبة األمامية و الخلفية مع الثبات
 في وضع الوقوف على اليدين . 

 *الشقلبة األمامية أو الخلفية  
 مع النزول على القدمين معا .        

 

X   ) المحظورات ) الممنوعات X   
 الجمباز اإليقاعي  في  
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 القياسات القانونية لألدوات األساسية للجمباز االيقاعى
 

 

 - الثعباني: الشريط  
 سم   1سم ( وسمكها  60ـ 40متر ( وطول العصا من )   7ـ 3طول الشريط من )  -

 مع مالحظة استخدام شريط واحد في الجمباز اإليقاعي.  -

 * االستخدامات:  
 رميات  (   -) بالدفع ، المرجحات ، الدوائر أشكال ثمانية ، المروق من داخل الشريط     
 

 الحبــــل :
 الطول حسب طول الالعبة ويقاس من القدم الي تحت اإلبط .  -

 * االستخدامات : 
 ت  الحبل مفتوح بين اليدين ) دورانات الحبل أماما خلفا ، جانبا ، وثبات ، فجوات داخل الحبل ، حجال -
 خطوات راقصة داخل الحبل الرمي و اللقف ) من نهاية الحبل (   -
 . ) مرجحات ، دوائر ، أشكال ثمانية ، دوائر كبرى (  -
 
 الطوق :  
 مليمتر ( .   9سم ( ، وسمكه )  2سم ( ، عرضه )  80القطر الخارجي )  -

  ويكون ارتفاع الطوق مالمس من األرض الي مفصل الفخذ .  -

 االستخدامات :  *
 دحرجات فوق الجسم و على األرض ، دورانات حول اليدين او اى جزء من الجسم ،   - 
 الرمي و اللقف / المروق  داخل الطوق ، مرجحات ، دوائر ، أشكال ثـمانية .  -
 
 رة : ـالك 

 سم   18 - 16تصنع الكرة من المطاط يبلغ قطرها من 

 جم .  540 –  400ووزنها من 

 * االستخدامات : 
رمى و لقف الكرة ، دحرجات على الجسم وعلى األرض ، حركات توازن الكرة على يد و واحدة   -

 الدفع ،  
 . المرجحات ، الدوائر ، األشكال الثمانية   -
 
 الزجاجات الخشبية :  

 جم ( .     450الي  280سم ( ، الوزن )  3سم ( ، القطر ) 40الطول ) 
 * االستخدامات : 

 دوائر صغيرة ) طواحين (   -
 الرمى ) مع او بدون دوران الصولجان فردى او زوجي اللقف (   -
 الخبط الدفع ، المرحجات ، الدوائر ، األشكال الثمانية .  -
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 الجمباز االيقاعي الهيكل التنظيمي للحكام
 

 (  10ودرجتها من )              :            رئيسة الحكام 

 (30) (A( تقوم بنفس مهام اللجنة )ِ Aرئيسة اللجنة )     -  :   (   Aحكام اللجنة )  

A1                                      )   :(   ،  20)حكام الصعوبات  (A2.( ( . 10حكام القيمة الجمالية ) 

 

 ( 20)(    B) تقوم بنفس مهام اللجنة   (  B)  رئيسة حكام اللجنة  -    :  (Bحكام اللجنة  )  

  (10)   (   B2حكم )     ،    (10) ( B1حكم )  -                                    
 الجسم (، تقوم هذه اللجنة بتقييم ) النواحي الفنية مع األداة ( ) والنواحي الفنية لحركة  -     

 واألداء اإليقاعي ) الموسيقى والحركة (            

 حكم ميقاتي :  
 احتساب الزمن والزيادة او النقصان إن وجد.  -   

 . حكم الخط :  
هو مالحظة وتدوين أي إجتياز لحدود المساحة األرضية سواء بواسطة الالعبة او األداة ، والتحقق      

 من  إستخدام الالعبة لألداة البديلة في الوقت الذي لم تخرج األداة األصلية خارج حدود المساحة  
 األرضية بعد سقوطها . ويتم اإلعالن عن كل خطأ بواسطة علم أحمر ، وتسجيل األخطاء على                  
 استمارة صغيرة وارسالها في النهاية الي محكمة التنسيق المختصة .         

 محكمة التنسيق :  
 ات من الدرجة تطبق الجزاءات التي تقع في اختصاص مسئوليتها وتخصم مجموع هذه الجزاء       
 النهائية لالعبة .        

 كالتالي: إحتساب الدرجة الكلية        

تقسم  علي  العدد   60(     +   رئيستهم      =    A1 +  A2)  : تجمع درجات محكمات الصعوبات 

 درجات   10=  6

 =        6÷        60درجة  (   =  30(   +  )  20+    10)  

 درجات  10

 

  10=    4تقسم علي العدد   40=     رئيستهم (  +          B1 + B2)   :    درجات محكمات القانونتجمع  

 درجات  

 =         4÷             40درجة ( =  20(   +  )    10+    10)   

 درجات  10

 =     2÷   درجة   20حكام القانون =  10حكام الصعوبات + 10=   النتيجة النهائية للمحكمات 

 درجات  10

 

  10درجات ( مع الدرجة النهائية للمحكمات )  10تجمع درجة رئيسة المحكمات ودرجتها )     
 2درجات (  وتقسم ÷ 

  10=           2÷   20=         الدرجة النهائية للمحكمات  10+   درجة رئيسة المحكمات 10    
 درجات   

                
 درجات (  10الدرجة النهائية  لالعبة  )    
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ا   سابعا

 التعبير الحركي
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  أما واضعوها  إال يفهمها ال  ببيئتها خاصة  فالكلمات بالحركات، االلفاظ عن استغنت  عالمية  لغة" 

 . " جميعا  الناس يفهمها  للتعبير  سهلة  فأداة الحركات
 

 :  أنواع التعبير الحركي 
 الحديث.  . االبتكاري3ي               الشعب . 2        الباليه .. 1           

 الرباعي . .  6          المزدوج . . 5        التربوي. . 4      
 التخصصي . . 7                            

 

 :  تعريف الباليه   -1
فن مسرحي رفيع المستوي يعبر عن فكرة واقعية أو خيالية مستخدما قدرات جسمية عالية في التعبير  

 ة , المالبس .  ءبعناصر فنية متعددة مثل الموسيقي , الديكور ، اإلضا عن هذه الفكرة مستعيناً 
 
 

 :  مكونات وعناصره الباليه
 

 يجب أن يعبر عن قصة أو موضوع خيالي أو واقعي يعبر عن   الموضوع:الفكرة أو  •
   في اتصاله بالموسيقي والديكور واإلخراج.  الماضي أو الحاضر                       

 يبدأ مصمم الباليه بوضع فكرة وتعتبر أهم عنصر من عناصر الباليه حيث يؤدون   :  المصمم •
 الخطوات التى يرسمها المصمم. الراقصون                   

 ب ان تتناسب مع الفكرة و الموضوع .  يج :  الموسيقي  •

 لذلك   يفهي تتميز بالصعوبة ومستوي أداء عال ه تعتبر من أهم عناصر البالي :  الفنية المهارات •
عليها لفترات طويله من الزمن وهي : الثني ، المد ، الدوران ،   يتطلب التدريب                    

 الوثب، الرفع،  
 الزحف واالنطالق                   

يمتلك  حيث اختيار الراقص الذي  الباليه من ويتوقف علي هذا العنصر نجاح : الراقصين اختيار •
 المهارات الفنية العالية. 

 يعطي الديكور المناخ المناسب للفكرة من خالل تصميم المناظر وتلعب األلوان في     :  الديكور •
 دور كبير في إظهار القيمة االنفعالية.  الديكور              

 هناك عالقة وثيقة بين المالبس والحركة التي يؤديها الراقصين كونها عنصرمن     :  المالبس •
 . عناصر الشخصية الراقصة ولها أهمية في إظهار القصة التعبيرية               

 حذاءالباليه حذاء  مميز مصنوع من الجلد الخفيف او من قماش الخيش   الحذاء: •

 التعبير عن المواقف والمشاهد وفي التأثير علي الجمهور من خالل تلعب دور كبير في   : اإلضاءة •
 ألوان ودرجات اإلضاءة .              

 يجب أن يكون كبير األبعاد يصلح الستعراضات الباليه .     :  المسرح خشبة •

 . وهو الربط بين هذه العناصر بعضها ببعض  لتظهر في أحسن أداء     :   اإلخراج •
 

 الحركي تعريف التعبير  
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 الوضع األول  
 يتالمس الكعبان ويتجه طرفا القدمين إلي الخارج 

 تماماً ويشكالن خطا مستقيماً تمام االستقامة .    
 

 الوضع الثاني  
 ينتظم القدمين بنفس الوضع علي أن يتباعد الكعبان إحداهما عن األخرى . 

 
 الوضع الثالث 

ً القدمان متجهتان للخارج تمام  ومتالصقان ,   ى عند منتصف القدم اليمن ىويستقر كعب القدم اليسر ا
 .  ى القدم اليمنبحيث يلمس طرف 

 
 الوضع الرابع  

 القدمان متوازيتان ومتجهان للخارج , والمسافة بينهما قدم ونصف القدم . 
 

 الوضع الخامس  
 .    ىكعب القدم اليسر ى القدمان متجهان للخارج تماماً ومتالصقان , بحيث يلمس طرف القدم اليمن

 
 
 

 
 الوضع األول :  

 عند مستوي الحوض  أسفل ذراعان أماماً ال
   مستديران بعض الشئ. والمرفقان جهان للداخل ومتقاربان  ومستديرتان والكفان مت

 

 الوضع الثاني: 
 الذراعان مرفوعتان في مستوى أسفل الصدر وأمام الجسم بشكل دائري.  

 
 :  الثالث الوضع

 مع االحتفاظ بالشكل الدائري.  ولألمام قليالً الذراعان مرفوعتان في مستوى الرأس  
 

 :   الرابع الوضع

 .  مع ثني بسيط في مفصلي الكوعين الذراعان ممتدان جانبا بمحاذاة الكتفين
 
 
 
 

 في الباليه: األوضاع األساسية للقدمين

 في الباليه: األوضاع األساسية للذراعين
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 : الشعبي  عريفت  -2
 ذ أنه ولد بمولد االنسان حيث عبر عن أفراحه وأحزانه، فهو نوع  إيعتبر من أقدم األنواع 

 من أنواع الفنون الشعبية التي تعبر بصدق عن مشاعر الشعوب وتحكي تاريخها وتحفظ تراثها. 
نطلقت على لسانه  إعماقه وأخطواته معروفة وموسيقاه موضوعة تتوارثها األجيال حتى رسخت في   

 ً  واغنيات.  حكما

 : الحديث االبتكار تعريف -3
للتقليد، وهذه   يميل  لكونه ال  االبتكار  بالحداثة وأكتسب خاصية  التعبير وقد اتصف  انواع  تعتبر احدث 

األخرى ألنه النوع الوحيد الذي يعطي الفرد حرية التحرك للتعبير عما  الصفة ميزته عن جميع أنواع الفن  
في أعماقه من مشاعر في حدود امكانية الطبيعة، ويتيح الفرص للنمو البدني، كما ينمي القدرة على الثبات  

 . والسيطرة واالتزان
 

 : تعريف التربوي   -4
الحديث ( ووضعت في إطار تربوي منظم أضيف لها      واالبتكار   هو حركات اقتبست من )البالية، الشعبي  

الفن   هذا على  اجلها وينطبق  التي وضعت من  التعليمية  المرحلة  او  السن  تناسب  تسهيالت وصعوبات 
 الشعبي المدرسي بالمدارس وكذلك الباليه واالبتكار الحديث بهدف إعداد تربويين مدربين.  

 :   يالحرك التعبير في ساسيةاأل الفنية لمهاراتا

 الثني .  •

 المد .   •

 الرفع .  •

 االنزالق.  •

 القفز.  •

 الوثب .  •

 الدوران .   •

 :الى الحركي التعبير في  ساسيةاأل الحركات تنقسم
 :الحركات االنتقالية وهي 

 المشي  .  •

 الجري .  •

 القفز .  •

 الوثب .  •

 الحجل .  •

 الزحلقة .  •

 الفجوة .  •

 الدوران .  •

 الحركات الثابتة وهي 

 المرجحات .   •

 الدورانات .   •

 االرتداد .   •

 السقوط .   •
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     . * المد.          التوزان •

ن الحاجة إلي التعبير عن النفس هو محفز قوي في سلوك الفرد ويظهر هذا  إ:  الحركات التعبيرية   

بداخله يجيش  التنفيس عما  في  إما حركات سهلة  ع  التعبير  فتكون   , المختلفة  الجسم  ن طريق حركات 

 . وبطيئة أو حركات عنيفة وتحتاج إلى مجهود وطاقة كبيرة  

ً  األكثر التعبيرية الحركات  :  ومعرفة شيوعا

 . وهي حركات بسيطة في أدائها وتخلق شعور بالحرية واالنطالق    : المتأرجحة  الحركات •

 هي حركات متصلة وغير منقطعة األداء من بدايتها وحتى نهاية الحركة.   :االنسيابية الحركات •

 فجأة وتبدأ    يث أن قوة الدفع تبلأل أقصي مداها وتمتاز بالقوة والحدة والجرأة ح    :   الفجائية   الحركات •

 )الرمي _ الوثب(.  الفجائية بقوة كبيرة وإنقباضة سريعة الحركات                        

من الحركة    وهي عبارة عن سلسلة من الحركات القوية العنيفة التي تنشأ  :    االهتزازية   الحركات •

   تكرارها عند

 في تتابع سريع فينتج عنها اإلهتزاز.                            

والحركات :    (  المختلطة)  المعلقة  الحركات • القوية  الفجائية  الحركات  من  خليط  عبارة عن    وهي 

 وربطها  

 في موقف تعبيري وتمثيلي .                                      

سقوط    ه تنتج في حالة عدم وجود أي توتر أو شد ووجود استرخاء كامل ينتج عن  :   الهابطة  الحركات •

 . أو هبوط  

 

   الحركي  التعبير  في  الحركية  الجمل  في التصميم خطوات
 

   الفكرة  أو الموضوع  اختيار  - : أوال
الفترة مشغولة   هذه  في  المعلمة  وتكون  التصميم  مرحلة  بداية  في  الفكرة  أو  الموضوع   اختيار  يأتي 

 باختيار فكرة أو 
 موضوع جديد ومبتكر .   

 التخطيط ووضع اإلجراءات    - ثانيا :
ن  أبعد تحديد الموضوع أو الفكرة ترسم المعلمة المواقف التعبيرية الموجودة داخل هذه الفكرة وتحاول  

 تتخيل تلك  
للموضوع  المناسبة  المواقف وما الحركات المناسبة لكل موقف وكذلك االتجاهات والتشكيالت   

 أو الفكرة .  
 اختيار الموسيقي  -ثالثا:

وبين   بينها  وتوافق  انسجام  هناك  يكون  أن  ويجب  الفكرة  أو  للموضوع  المكمل  الجزء  هي 
يتم   العمل بصورة رائعة وبالنسبة للمبتدئين  الموسيقالراقصين حتى يخرج  الحركات    أوالً   ى اختيار  قبل 

بمعني أن تبني الحركات علي الموسيقي ويجب أن تكون الموسيقي مناسبة ومعبرة عن الفكرة أو الموضوع  
 . 

 دمج الحركات االساسية  -رابعا:
المتميز   والتفوق  الفنية  البراعة  وتحقيق  وإبداعية  صحيحة  بطريقة  األساسية  الحركات  دمج 

 باألداء. 
 

 المعلمة في درس التعبير الحركي: مسئولية 
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يجب أن تكون المعلمة مقتنعة ومؤمنة بأن مادتها تساهم مساهمة كبيرة في تنمية القدرات   .1

 العقلية للمتعلمات وخاصة قدرات التفكير واالبتكار والتصور والتخيل. 

 تساعد المتعلمات على عالج الخجل وبناء الثقة بالنفس .   .2

 التعبير عن الذات .  ترشدهن وتوجههن إلي كيفية   .3

 تشجع المتعلمات على التلقائية في األداء واالبتكار.    .4

 أن تكون علي درجة عالية من الذكاء والقدرة علي فهم المتعلمات أثناء األداء .    .5

أن تكون علي درجة عالية من قوة المالحظة والبراعة لتعزيز األنماط االيجابية في الدرس    .6

  . 

 اذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .  أن تكون قادرة علي اتخ  .7

  

بتكار تعبيراتهن فحسب , بل  إ   ىعلمتعلمات  من هنا نتعلم أن االبتكار ال يعني القدرة علي حث ال

 ً ً   هو عملية تشجيع وإرشاد مستمرة من خاللها تتحسن المتعلمة بدنيا وعقليا , مما يساعدها علي    وعاطفيا

 أن تطبق معلوماتها بفاعلية علي جوانب حياتها األخرى . 

 

 :   التعليم مجال في الحركي التعبير من الهدف

فكار واآلراء والحلول  األفي  فهو عملية تقدم للمتعلمة الجديدة    عبيررضاء الحاجة الى التإ .1

 المتنوعة واألساليب الجديدة. 

ليم، لالكتشاف والتقصي والتجربة ففيها حرية التفكير التي  تعكثيرة للهو عملية تنتج طرق   .2

ً   تلقائيا    تتطلب تعبيراً  ً  هادفا فكار والمشاعر التي يجب  قها تتعامل المتعلمة مع كل من األ وعن طري  وموجها

 أن تظهرها في تعبير خاص بها وحدها دون غيرها. 

تنمية الشخصية   .3 الذات من خالل  المساعدة في تحقيق هدف  المتكاملة عن طريق تحقيق 

 تقبله ورضاه عن نفسه كوجود ذهني وجسماني وعاطفي . 

ستعمال جسمه  إبراز قدرته على  إرصة أمام الفرد إلكتشاف موهبته ويتيح التعبير الحركي الف .4

ختيار  إمن  ن التعبير الحركي يمكن الفرد  حد. كما أأقته الخاصة التي ال يشابهه فيها  كأداة للتعبير بطري

 وتنظيم الحركات المبتكرة في األنماط التي تعطيه خبرات جمالية مرضية. 

لما يدور حوله في العالم الذي   اً ن خالل الحركة يجعل اإلنسان حساسإن نمو القدرة على التعبير م .5

 يعيش فيه. 

 المه. الموجودة في ع الكاملة على تذوق التعبير الحركي في جميع الفنون األخرى  يعطيه القدرة .6

إتاحة الفرصة ألي فرد كي يتحرك ويشعر ويستمتع ويعرف قيمة قدرته على التعبير بطريقته الخاصة   .7

تزويدهم  عطاء الفرصة لإنفسهم وأون في التعبير عن  خر ا يقدر المجهودات التي يبذلها اآل)الفردية( كم

بمهارة متزايدة،  وعلى معرفة  ستخدام الجسم كأداة أو وسيلة من وسائل التعبير  إبالخبرة التي تساعد على  

 شكال وأوضاع وحركات مميزة. أالتنظيم الحركي في  بكيفية
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الحركات    ألداء مكانياته الطبيعية  إ الى مستوى أعلى في حدود قدراته ورتقاء به  جسم واإل تكييف ال .8

 الفعالة والمؤثرة ينتج عن ذلك إعطاء التكنيك المتنوع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ا   ثامنا

 ألعاب المضرب
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ن أحدث الرياضات  شعبية من حيث عدد الالعبين، وهي ماألكثر   الرياضات هي إحدى

و أربعة العبين )العبان  ، ها العبين في المسابقات الفردية  يتبارى فيالتي  الكبرى الحالية

 ات الزوجية لكل فريق( في المسابق

 

 

 :القبضة  (1

  توجد طريقتان للقبض علي المضرب 

 القبضة التقليدية ) المصافحة (ا/ 

 الخطوات الفنية  

 اليد مفتوحة واالصابع مضمومة بحيث يكون االبهام زاوية قائمة مع السبابة .  •

 توضع قبضة المضرب علي راحة اليد .  •

 عكس اتجاه االصابع . لف االصابع حول قبضة المضرب ماعدا االبهام يلف  •

 اسفل قليال .  ىيوضع اصبع السبابة علي استقامة خلف المضرب وال  •

 قبضة القلم  ب/

 الخطوات الفنية  

طريقة هذه القبضة تكون بوضع أصبعي اإلبهام والسبابة على الحافة العليا القريبة من عنق   •

 الخلفية . القبضة واألصابع الثالثة األخرى توضع على النصل في الجهة 

وفى هذا النوع يستخدم وجه واحد من المضرب ألداء الضربات وهذا ما يجعل المهاجم مسيطراً   •

 على الكرة بوجه واحد دون تغيير في حركة اليد في أثناء ضرب الكرة  

 
 :  ضع االستعداد(2

 هو الوضع االبتدائي الذي يتخذه المتعلم في الحاالت التالية : 

 استقبال الكرة    •

 بعد قيامة بضربة الكرة   •

 حركات القدمين :    •

 حفظ توازن الجسم   •

   اليدين  حركات مختلف  أداء حسن  علي القدرة •

   االتجاهات لمختلف  والتحرك  االستجابة  سرعة  •
 
 
 

 الطاولة كرةتعريف 

 الطاولة كرة مهارات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
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 :لضربات  (ا3

 الضربة االمامية : 
 هي الضربة التي تؤدي بسطح المضرب االمامي ) وجه المضرب (  

 
 الخطوات التعليمية : 

مسك المضرب مع تنطيط الكرة بوجه المضرب االمامي , ويكون بداية التنطيط بارتفاع حوالي   ✓

 سم , ثم التدرج في زيادة المسافة .  10

 نفس التمرير السابق مع المشي ثم زيادة السرعة في المشي الي ان تبدأ بمرحلة الجري   ✓

 نفس الخطوة السابقة مع أداء انواع الجري االتية : لألمام , للخلف , للجانب   ✓

الوقوف امام الحائط بمسافة متر , واتخاذ وضع الضربة االمامية , وضرب الكرة بالحائط , ثم   ✓

 تمسك باليد الحرة بعد ارتداد الكرة الي االرض  

نفس الخطوة السابقة بدون مسك الكرة, واللعب باستمرار, ثم الزيادة بالمسافة بين الالعب  ✓

 والحائط 

 قليال   لألمام. والتحرك   نفس الخطوة السابقة مع التحرك للخلف ✓

 الوقوف مقابل الطاولة , ثم تأدية الحركة بدون كرة   ✓

باستخدام الكرة يمسك المتعلم الكرة باليد الحرة ويسقطها علي الطاولة وبعد ارتدادها يضربها   ✓

 بالطريقة الصحيحة للضربات االمامية بحيث تسقط الكرة في ملعب المنافس   

ثم يرمي الكرة بالقرب من ذراع الزميل الماسك للمضرب , ثم يبدأ   بجانب الطاولة ,  لمتعلميقف ا ✓

 بضرب الكرة بالطريقة الصحيحة للضربة األمامية على طاولة المنافس  متعلم ال

 مقابل زميله  متعلم نفس الخطوة السابقة بوقوف ال ✓

مية  الوقفة الصحيحة مقابل زميله مع استمراره باللعب بطريقة الضربة األمامتعلم وقوف ال ✓

 الصحيحة

 

 هي الضربة التي تؤدي بسطح المضرب الخلفي ) ظهر المضرب (   الضربة الخلفية :

 
 الخطوات التعليمية   

  10مسك المضرب مع تنطيط الكرة بوجه المضرب الخلفي . يكون بداية التنطيط بارتفاع حوالي  ❖

 سم, ثم التدرج في زيادة المسافة  

 نفس الخطوة السابقة مع المشي , ثم زيادة السرعة في المشي الي أن تبدأ بمرحلة الجري   ❖

 لف , للجانب  ألمام , للخلنفس الخطوة السابقة مع أداء أنواع الجري االتية :  ❖

الوقوف أمام الحائط بمسافة متر, واتخاذ وضع الضربة الخلفية, وضرب الكرة بالحائط, ثم تمسك   ❖

   .  باليد الحرة بعد ارتداد الكرة من األرض 

 والحائط  متعلم نفس الخطوة السابقة بدون مسك واللعب باستمرار, ثم الزيادة بالمسافة بين ال ❖

 لخلف , والتحرك لألمام قليالً  نفس الخطوة السابقة مع التحرك ل ❖

 الوقوف مقابل الطاولة , ثم تأدية الحركة بدون كرة   ❖

باستخدام الكرة يمسك الالعب الكرة باليد الحرة, ويسقطها على الطاولة, وبعد ارتدادها يضربها   ❖

 بالطريقة الصحيحة للضربة الخلفية بحيث تسقط الكرة في الملعب المنافس  

ولة , ثم يرمي الكرة بالقرب من ذراع الزميل الماسك للمضرب , ثم يبدأ  يقف المتعلم بجانب الطا ❖

 بضرب الكرة بالطريقة الصحيحة للضربة الخلفية على طاولة المنافس . متعلم ال
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 مقابل زميله  متعلم نفس الخطوة السابقة يقف ال ❖

 خلفية  الوقفة الصحيحة مقابل زميله مع استمراره باللعب بطريقة الضربة ال متعلم  يقف ال ❖

 ضربات االرسال : 
 هي الضربات التي تؤدي مع مراعاة لمس الكرة اوال لنصف ملعب المرسل وتعبر الشبكة  

 الي نهاية النقطة .   التداول  لمسها لملعب المستقبل ويستمر 

 الخطوات التعليمية  : 
   وقفة االستعداد لضربة االرسال للدوران العلوي  او الجانبي للكرة 

   يمسك المتعلم الكرة باليد الحرة, ثم تلمس الكرة بالمضرب بهدف لعب نوع معين من انواع

 االرسال  

   يلعب االرسال لتسقط الكرة علي طاولة المرسل, ثم تمر الكرة من فوق الشبكة لتسقط علي طاولة

 المستقبل   

   التنويع في االرسال سواء كان دورانا جانبيا او علويا او سفليا 

    ) التغيير في اتجاه االرسال ) يمين المرسل , او في الوسط او يساره 

 الطويل والقصير (   التغيير في شكل االرسال ) االرسال 
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 الطاولة 
متر وبعرض  2.74يجب أن يكون سطح الطاولة العلوي والمعروف بسطح اللعب مستطيالً بطول  •

 سم عن األرض  76متر وعلى ارتفاع   1.525

 

 ال يشمل سطح اللعب } الجوانب العمودية { ألعلى الطاولة •

{ سم عند  23من أية مادة تحقق ارتداًدا منتظماً مقداره حوالي } سطح اللعب (  يجوز أن يكون )  •

 سم  30كرة قانونية عليه من ارتفاع   اسقاط

يجب أن يكون سطح اللعب موحد اللون داكناً ومطفي } غير المع { ولكن مع خط جانبي أبيض   •

كل حافة   سم على  2متر وبخط نهاية أبيض بعــــرض   2.74سم على طول كل حافة والبالأل  2بعرض  

 متر  1,525والبالأل 

يجب أن يقسم سطح اللعب الي ملعبين متساويين بشبكة عمودية تمتد موازية لخطي النهاية على   •

 أن يكون امتدادها متصالً فوق كالً من الملعبين 

مم    3يقسم كل ملعب الي نصفين متساويين بخط وسط أبيض يبلأل عرضه   في الزوجي يجب أن •

 انبين ويعتبر خط الوسط جزًءا من النصف األيمن لكل ملعبويمتد موازياً لخطي الج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مجموعة الشبكة 

 تتألف مجموعة الشبكة من الشبكة ورباطها واألعمدة الساندة ) العمودي واألفقي ( بما فيها   ✓

 . المثبتة لهما بالطاولة المالزم 

سم وحدوده الخارجية عن   1.25تعلق الشبكة بحبل متصل من كل طرف بقائم عمودي ارتفاعه  ✓
 . سم خارج الخط الجانبي 15.25العمود تبلأل 

  سم فوق سطح اللعب 15.25  بارتفاع قدره  -وعلى طول امتدادها  -يجب أن يكون أعلى الشبكة  ✓

مالصقا بقدر اإلمكان لسطح اللعب ويكون    -وعلى طول امتدادها - يجب أن يكون أسفل للشبكة    ✓

 . لقوائمطرفا الشبكة مالصقين ل

 الطاولة كرة قانون
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  الكـرة

 جم   2,7مم ووزنها   40قطرها   يجب أن تكون الكرة كروية  •

يجب صناعة الكرة من مادة السليولوز او من مواد بالستيكية مشابهة ويكون لونها أبيض او   •

   ( . برتقالي ومطفياً  } غير عاكس للضوء

 المضرب 

  المضرب يجب أن يكون  يجوز أن يكون المضرب من أي حجم او شكل او وزن إال أن جسم
 ً  % من جسم المضرب على األقل مصنوعاً من الخشب الطبيعي  85أن يكون . ويجب مستوياً وصلبا

 أن يغطي جانب جسم المضرب المستخدم في ضرب الكرة إما بطبقة من المطاط المحبب العادي و
 ذات حبيبات بارزة الي الخارج . 

  إذا ترك   -المضرب او سطح جسم المضرب   يجب أن يكون سطح المادة الغطائية لجانب جسم
غير عاكس للضوء )مطفي( وذو لون أحمر زاهي على أحد الجانبين وأسود على الجانب   - بدون تغطية 

 . اآلخر

 
 

 
 
  

 :  تعريفـــات

 هي الفترة التي تكون خاللها الكرة في اللعب   : تداول الكرة  •

قبل الشروع بقذفها     استقرت فيها على راحة اليد الحرة : منذ آخر لحظة  في اللعب ت عتبر الكرة •
عادة او نقطة    عمداً باإلرسال حتى يتم تقرير نتيجة لعب الكرة إما م 

 هي انتهاء تداول الكرة بدون احتساب نتيجتها : كرة معادة •

  هي انتهاء تداول الكرة مع احتساب نتيجتها :  النقطة •

 

 او يحمله يالمس الكرة وهي    اذا هو او أي شيء يرتدية    :الكرة يعترض  الالعب •

 في اللعب وخالل وجودها فوق او مرورها باتجاه سطح اللعب ولم تالمس ملعبه منذ اخر ضربه للخصم

 . هو الالعب الذي يضرب الكرة اوالً في تداول الكرة : المرسل   •

  ة هو الالعب الذي يضرب الكرة ثانياً في تداول الكر  : المستقبل  •

   المعين إلدارة المباراةهو الشخص   :  الحكم •

 هو الشخص المعين لمساعدة الحكم بقرارات معينة  : المساعد الحكم •
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مجموعة الشبكة إذا عبرت أي مكان عدا مرورها بين الشبكة   فوق او حول   :ت عتبر الكرة عابرة •
 بين الشبكة وسطح اللعب وعمود الشبكة او

  اإلرسال

 اإلرسال بالكرة المستندة بحرية على راحة يد المرسل الحرة المفتوحة المستقرة يبدأ  •

يقوم المرسل عندئذ بقذف الكرة لألعلى باتجاه رأسي تقريباً دون إعطائها دوران بحيث ترتفع   •

  سم بعد تركها لراحة اليد الحرة ثم تسقط دون أن تلمس أي شيء قبل ضربها 16على األقل 

الكرة ، يجب على المرسل ضربها لتلمس اوالً ملعبه ثم بعد عبورها فوق او حول  أثناء سقوط  •

مجموعة الشبكة تلمس مباشرة ملعب المستقبل ، وفي الزوجي يجب أن تلمس الكرة بالتتابع النصف  

 األيمن لملعب المرسل و المستقبل 

  الرد

جموعة الشبكة لتلمس سطح  الكرة التي تم إرسالها او ردها يجب ضربها بحيث تمر فوق او حول م

  ملعب المنافس إما مباشرة او بعد لمسها لمجموعة الشبكة

 نظام اللعب 

في الفردي: يؤدي المرسل اوالً إرساالً ثم يؤدي المستقبل رداً وبعدها يؤدي كل من المرسل   •
 والمستقبل وبالتناوب رداً 

ثم يؤدي شريك المرسل رداً ثم  في الزوجي : يؤدي المرسل اوالً إرساالً ثم يؤدي المستقبل رداً  •
 . يؤدي شريك المستقبل رداً وبعدها يؤدي كل العب في دوره رداً بنفس نظام التناوب

 :اإلعادة

 يعتبر تداول الكرة معاداً   

إذا لمست الكرة في اإلرسال مجموعة الشبكة أثناء عبورها فوقها او حولها سواء كان اإلرسال   •
  اعترضت الكرة من قِب ل المستقبل او شريكه  صحيحاً او إذا  

في حالة توجيه اإلرسال الي الالعب او الثنائي المستقبل الغير مستعد / شريطة أال يحاول   •
  المستقبل او شريكه ضرب الكرة

 إذا كان اإلخفاق في اإلرسال او االستقبال ألية حالة أخرى تعذر منها تطبيق القوانين •
 بسبب اضطراب خارج عن إرادة وسيطرة الالعب 

  إذا اوقف اللعب من الحكم او مساعده •

 بعد لمسها ملعب المستقبل عائدة في اتجاه الشبكة  •

 ط جوانبه في الفردي / تركها لنصف ملعب المستقبل بعد لمسها أحد خطو •

 اللعب  إيقاف

  لتصحيح خطأ في ترتيب نظام اإلرسال او االستقبال او جهتي الطاولة •

 لتحذير او معاقبة العب او الناصح  •

  إذا حدث خلل } بظروف اللعب { بطريقة تؤثر على تداول اللعب •
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    النقطــة

 إذا لم يكن تداول الكرة معاداً فإن الالعب يكسب نقطة  •

 أداء إرساالً صحيحاإذا فشل منافسة في  •

•  ً  إذا فشل منافسه في أداء رداً صحيحا

  إذا لمست الكرة بعد اإلرسال او الرد أي شيء عدا مجموعة الشبكة قبل ضربها من قِبل منافسه •

  تلمس ملعبه بعد ضربها من منافسه  إذا عبرت الكرة فوق ملعبه او خط نهايته دون أن •

 إذا اعترض منافسه الكرة  •

  الخصم ضرب الكرة مرتين على التوالي تعمد إذا •

  مجموعة الشبكة او   إذا حرك منافسه او أي شيء يرتديه او يحمله سطح اللعب •

 . إذا لمست يد منافسه الحرة سطح اللعب •

 .  إذا ضرب منافسه الكرة في الزوجي خارج نظام الدور المتعاقب ألول مرسل واول مستقبل •
 

ل كالً من الالعبين  11الزوجي الذي يسجل )يفوز بالشوط الالعب او     الشوط ( نقطة اوالً إال إذا س جَّ

( نقاط عندئذ يفوز بالشوط الالعب او الزوج الذي يسبق في تسجيل نقطتين متتاليتين قبل  10او الثنائيين )

 . الالعب او الثنائي الخصم

 من أي عدد فردي من األشواط. ة تتكون المبارا  المباراة   

 اختيار اإلرسال او االستقبال وجهتي اللعب  

 إن حق االختيار المبدئي لإلرسال واالستقبال وجهتي الطاولة يتقرر بواسطة القرعة  •

 . ويمكن للفائز من اختيار اإلرسال او االستقبال اوالً او البدء من جهة محددة 

بعد تسجيل كل نقطتين : يصبح الالعب او الزوجي المستقبل مرسالً وهكذا حتى نهاية   •
الشوط إال إذا سجل كال الالعبين او الزوجين عشرة نقاط او تم استخدام نظام التعجيل  

واالستقبال كما هو ولكن سيرسل كل العب نقطة واحدة في فعندها يبقى تسلسل اإلرسال 
 . دوره

 

  :اإلخالل بنظام اإلرسال او االستقبال او جهة اللعب

إذا أرسل الالعب او استقبل خارج دوره المحدد فيقوم الحكم بإيقاف اللعب بمجرد اكتشاف الخطأ   •
المحتسبة بناء على تسلسل أماكنهم عند بدء  ثم يستأنفه بعد ترتيب الالعبين من نفس عدد النقاط 

المباراة ، وفي الزوجي حسب ترتيب اإلرسال الذي اختاره الفريق الذي له حق اإلرسال في الشوط الذي 
 . اكتشف فيه الخطأ

إذ لم يقم الالعبون بتغيير جهتي الطاولة عند وجوب ذلك فيقوم الحكم بإيقاف اللعب بمجرد   •
بعد إعادة الالعبين للجهات التي ينبغي أن يتخذوها ، من نفس النقاط   اكتشاف الخطأ ثم يستأنفه

 . المحتسبة ، وحسب التسلسل الذي تم في بداية المباراة 
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 .المحتسبة قبل اكتشاف أي خطأ  في جميع األحوال يجب اعتماد جميع النقاط •

 ات المعد •

 باختبار الكرات داخل منطقة اللعب لالعبين  ال يسمح ل

    المالبس

تتكون مالبس اللعب عادة من قميص ذو أكمام قصيرة وبنطال قصير ) شورت ( او تنوره وجوارب   •
و كلها إال بتصريح  وأحذية لعب وال يسمح بارتداء مالبس أخرى أثناء اللعب كأي من أجزاء بدلة التدريب ا 

 م . من الحكم العا

ياقة القميص مختلفاً    اللون الرئيسي للقميص والشورت او التنوره باستثناء أكمام ويجب أن يكون   •
 .  اختالفاً واضحاً عن لون كرة اللعب

 . يجوز للمالبس أن تحمل أرقاماً او حروفاً على ظهر القميص  •

  ال يسمح بأي إعالنات على مالبس او أرقام الالعبين بمنتجات التدخين او المشروبات الكحولية او  •
 . العقاقير  الضارة

 الحكام 

 الحكم العام 

 الحكم العام مسؤول عما يلي  

 .  إجراء القرعة  •

 .  جدولة المباريات من حيث الوقت والطاولة •

 .  تعيين الحكام •

 .  التدقيق على أهلية الالعبين للمباريات  •

 .  البت في إمكانية مغادرة الالعبين منطقة اللعب خالل أية مباراة  •

 . إمكانية تمديد فترات التمرين القانونية البت في  •

البت في أي مسألة تتعلق بتفسير القوانين والقواعد بما في ذلك قانونية المالبس وأدوات وظروف   •
 .اللعب

 الحكم األول
 إلى مخالفة أي وتقرير  اللعب وظروف  باألدوات توافرها الواجب الشروط  استيفاء  من التأكد •

 .العام الحكم

 .جهة الطاولة أو  االستقبال  أو  اإلرسال الختيار قرعة  إجراء •

 . الشأن بهذا  خطأ أي وتصحيح اللعب وجهتي واالستقبال اإلرسال نظام مراقبة  •

 .  أوإعادة نقطة الحتسابها الكرة تداول  في البت •

  .  بذلك الخاص اإلجراء  مع  يتفق ماب  النتيجة على النداء •

 . المناسب الوقت في  التعجيل نظام تطبيق  •

 . اللعب استمرار على  المحافظة •

  السلوك لتعليمات  أو  النصح تقديم  في  انتهاك ألي  إجراء اتخاذ •
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 الالعبين قمصانحالة تشابه   في قمصانهم لتبديل الفرق أو واألزواج الالعبين بين القرعة إجراء •

 يل التبد على  يتفقوا ولم الفريقين  أو المتقابلين

 

 الحكم المساعد 
المساعد أن يقرر فيما أذا لمست الكرة أثناء اللعب لحافة سطح اللعب لجانب الطاولة على الحكم  •

  القريب منه

 السلوك   أو   النصيحة   تعليماتِ  لخروقاتِ  يعلم الحكم •

   :يجوز لحكم المباراة او مساعده التقرير بما يلي

 البت في عدم قانونية حركة إرسال الالعب  •

 ة أثناء عبورها فوقها او حولها بعد إرسال سليمالبت في لمس الكرة لمجموعة الشبك •

 البت باختالل ظروف اللعب لدرجة تؤثر على نتيجة تداول الكرة  •

يمكن للحكم المساعد او مسؤول آخر منفصل القيام بمهمة ) عداد الضربات ( الحتساب ضربات   •
   التعجيل نظام في  الزوجي  أو  المستقبل

    االعتراضــات

او اللجنة المنظمة   - االعتراض للحكم العام على قرار اتخذه الحكم حول مسألة واقعية ال يجوز  •
 ة .  اتخذه الحكم العام حول مسألة تفسير القوانين او القاعدر على قرا 

يجوز التقدم باعتراض الي الحكم العام ضد قرار اتخذه الحكم المسؤول عن إدارة المباراة حول   •
 القوانين او القواعد ويكون قرار الحكم العام قطعياً مسألة تتعلق بتفسير 

         

 

   سير المبــاراة

 إعالن النتيجـة 

 . يعلن الحكم النتيجة فور انتهاء الكرة الملعوبة بعد إتمام تداول الكرة او أي لحظة ممكنة عندها •

المسجلة من قِبل الالعب  يجب على الحكم عند إعالن النتيجة خالل الشوط أن يعلن اوالً عدد النقاط  •
او الزوجي صاحب الحق في أداء ضربة اإلرسال في فترة التداول التالية من الشوط ثم يعلن عدد النقاط  

 . المسجلة من قِبل الالعب او الزوجي المنافس 
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  لمشدودة ا فرديا أو زوجيا ويقوم الالعب بقذف الكرة عبر الشبكة يلعب تنس الريشة العبان أو أربع أي

في منتصف الملعب, فيجري الالعب اآلخر لصد الكرة دون أن تلمس األرض أوترتد مرة أخرى , فإذا فقد  
هدف , أما بالنسبة لمباريات    15من يسجل    فرصته في صد الكرة سجل الالعب األول هدفا  و الفائز هو أول

ثة أشواط )جوالت(. و تكون  هدف  و تنقسم المباراة من ثال11النساء  فالالعبة الفائزة هي أول من تسجل  
لمكان الكرة المقذوفة رغم حركتها البطيئة و صدهما قبل سقوطها السريع    مهارة الالعب في حسن تقديره

 .دون أن تلمس األرض

 

 

 

 Grip :القبض على المضرب   .1

 الضربات هي مسك المضرب بطريقة المصافحة وتستخدم في جميع  

 : األمامية القبضة •

 يتم استخدام هذه القبضة لضرب الكرات التي هي على الجانب 

 يجب ان يكون وجه المضرب عمودي على األرض.  

 ضع اليد على المقبض كما لو كنت تصافح   

 * القبضه الخلفية: 

 يتم استخدام هذه القبضة لضرب الكرات االتية على الجانب -

 اليسار الخلفي من جسمك   

  وضع االستعداد  .2

 هو الوضع الذي يتخذه الالعب الستقبال الريشة الطائرة او بعد القيام بضربها   

 التعليمية   الخطوات

  بالتساوي  موزع الجسم ثقل   ومركز الجسم  بارتخاء   االحتفاظ مع   للشبكة مواجهين الالعبين  وقوف •

   القدمين  علي

   متباعدتان ومتوازيان وبينهما مسافة تسمح بالراحة والتوازن الوقوف والقدمان   •

   قليال  ثنيا الركبتين ثني  •

   االصابع اطراف علي  قليال  الجسم ثقل ميل  •

   االيسر لالعب بالنسبة  والعكس  اليمني  باليد  الصحيحة بالطريقة  المضرب  علي القبض •

   تدريبات لتركيز النظر نحو المنافس وبصفة خاصة نحو الكرة •

 

 ريشة تعريف ال

 للريشة الطائرة  األساسية المهارات
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 حركات القدمين   .3

مختلف االتجاهات ليصبح الالعب على مسافة مناسبة من كرة الريشة تسمح له   يف هو التحرك    
 . فوائد حركة القدمين الصحيح بحرية حركة المضرب واهم 

 . الجسم توازن حفظ •

 .  اليدين  حركات مختلف  أداء حسن  علي القدرة •

 .سرعة االستجابة والتحرك لمختلف االتجاهات •
 الخطوات التعليمية  

   .بسرعة  ألخرى رجل من  الجسم ثقل   نقل •

  يمكن ما  بأسرع الريشة الي  الوصول بهدف  للخلف او لألمام  يسارا او  يمينا  الجانب الي التحرك •
 .   بالملعب مكان  اي وفي 

   

 يمكن تقسيم الضربات في لعبة الريشة الطائرة إلى الضربات  .4

  Forehand Shot :الضربة األمامية  •

المهارة األساسية ألي لعبة من ألعاب المضرب المختلفة ، وأكثرها استعماال في الملعب والتدريب  هي 

) مستقيمة ، متقاطعة ، منخفضة ، عالية ( والضربة األمامية هي التي تؤدى   وتؤدى بطرق عديدة

بالوجه األمامي للمضرب ردا على الريشة آالتية في اتجاه اليمين من جسم الالعب على األغلب )غير  

 . األيسر( 

يكون هدفها حسب شكل الضربة األمامية، فعندما تكون منخفضة تكون ردا على ضربات الشبكة  

ة من الخصم أما عندما تكون متوسطة االرتفاع او بالوضع الطبيعي للجسم فإنها تكون ردا على  القادم

الضربات العائدة للساحة الخلفية من الملعب تضرب من أعلى نقطة ممكنة وهي بعيدة عن الجسم وتوجه  

 . الشبكة الي ساحة الملعب الخلفيةالي جوانب الملعب وبارتفاعٍ كاٍف بحيث تبتعد عن 

 Backhand Shot: الضربة الخلفية  •

هي أيضا من المهارات األساسية ألي لعبة من ألعاب المضرب المختلفة كما في الضربة األمامية فهي  

)مستقيمة ، متقاطعة ، عالية (، ويجب   تؤدى بطرق وأشكال عديدة حسب مواقف اللعب المطلوبة 

 المتساوية لها التدريب على كل الضربات معا لألهمية 

اتجاه اليسار من جسم   القادمة في  وتؤدى الضربة الخلفية بالوجه الخلفي للمضرب ردا على الريشة 

 . الالعب على األغلب ) غير األيسر( ، ويكون هدفها كما ورد في الضربة األمامية تماما

 CLEAR SHOT األبعاد ضربة  •

 : وتكون على شكلينوهي من اكثر الضربات استخداما في لعبة الريشة 
 

فيها تضرب الريشة بشكل شبه مستقيم وسريع الى المنطقة الخلفية الفارغة   ضربة االبعاد الهجومية: 
 . من الملعب

 
 ضربة االبعاد الخلفية   

وهي الضربة التي تضرب الريشة فيها بعمق الى الخط الخلفي لملعب الخصم على شكل قوس كبير،  
اللعب الفردي بهدف تحريك المنافس بعيدا عن القاعدة قدر االمكان واعادة الالعب  وكثيرا ما تستخدم في 

لتوازنه، اذ يمكن تحويل الخصم من حالة الهجوم الى حالة الدفاع، وتستخدم ايضا بفاعلية في اللعب  
 . الزوجي لتعمد ارهاق المنافسين
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 ة والهجومي مسار الريشة في ضربة االبعاد الدفاعية 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المراحل الفنية الداء ضربة االبعاد الدفاعية 
 

  Smash Shot الضربة الساحقة  •

ويقصد بها توجيه الريشة بضربها بقوة وبشكل حاد نحو االسفل ، وهي المهارة الهجومية الرئيسة في  
والخاطفة للريشة التي التكاد  لعبة الريشة الطائرة ، ومن اكثر الضربات اثارة ومتعة ، للسرعة الشديدة  

تشاهد ، وتلعب بطريقة ضربة االبعاد ومسارها نفسها ، اال ان االختالف يكون في نقطة الضرب ، حيث  
تضرب الريشة على بعد قدم امام الراس ثم يتجه المضرب لالسفل بعد الضرب ، وان هدفها االساسي هو  

دء الدفاع من جهة الخصم بارجاع الريشة عاليا ،  كسب نقطة مباشرة ، وتغيير االداء الخططي للخصم وب 
بحيث يكون المهاجم هو المسيطر بشكل دائم على سير المباراة . وتؤدى اما باالرتقاء والوثب لالعلى ،  

 . او من الثبات
 

 
 :  ويمكن تقسيم الضربات االمامية والخلفية إلى

 . القدم  من قليال أعلي  الريشة كرة  المضرب  يقابل :  منخفضة  ضربات ✓

 . تقريبا  الكتفين  مستوي  عند الريشة كرة  المضرب  يقابل :   متوسطة  ضربات ✓

 .  الرأس مستوي  من  أعلي الريشة  كرة المضرب يقابل:  عالية  ضربات ✓

  في المنافس  خلف  اسقاطها لمحاولة  الهواء في عاليا الريشة  كرة  ضرب  :المرفوعة  الضربات ✓

 .  ملعبه نهاية 

 .  مباشرة الشبكة  خلف  المختار للمكان بدقة الريشة  كرة بتوجيه تتميز   :الساقطة الضربات ✓

  المنافس تجبر  التي الشائعة الهجومية  الضربات من  وهي  بالسرعة  تتميز  :المستقيمة الضربات ✓

 .االتجاهات لمختلف  التحرك علي
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 Serve -:اإلرسال  .5

اللعب عند بداية كل تبادل بحيث  يشكل المفتاح االول لبداية اللعب كضربة تستخدم لوضع الريشة في  

ترسل الي المكان الذي من الصعب على الخصم إرجاعه بقوة او إحراز نقطة منه مباشرة، و االرسال  

يز والثبات واالتزانات  يتطلب بعض االشتراطات النفسية الحركية واخري خاصة بقواعد اللعب وكذلك الترك

المنخفضة وتكون القدمان في لحظة الضرب ثابتتين علي  ويعتبر االرسال من الضربات االمامية  والدقة .  

 االرض .  

 هناك أنواع متعددة وأشكال مختلفة لإلرسال وما يجمعها إنها تخضع جميعها لقانون اللعبة.  

 (،  Drive( ، السريع المستقيم بقوة ) Flickفهناك االرسال العالي ، المنخفض ، السريع بخفة ) 

( ويمكن  Slicedالريشة بجانبها مما يجعلها تنحرف لليمين او اليسار ) واإلرسال على شكل ضرب  

 وبشكل عام هناك نوعان أساسيان لإلرسال هما :  كال الوجهين للمضرب. بتأديتها  

 The Long light serve : االرسال العالي الطويل -أ

الفردي بحيث ترسل الريشة  وينفذ في الغالب بالوجه األمامي للمضرب ، ويستخدم بشكل كبير في اللعب 
لوراء  للخصم إلجبار المنافس على الرجوع  لتطير الي أعلى وأعمق مستوى ممكن للحدود الخلفية لملعب ا

وأضعاف هجومه، إذ يتخذ المرسل وضعية اإلرسال بوقفه على بعد ثالثة أقدام من خط اإلرسال األمامي  
وبقدر كاٍف يمكن الريشة من الهبوط ببطء    وقريبا من خط الوسط ، ويضرب الريشة لتطير بمسار عال 

فوق الالعب المستقبل وإتاحة المجال للمرسل للعودة لقاعدة اللعب )مركز الملعب(، كما إنها قد تسبب  
 للمستقبل سوء تقدير توقيت للضرب والشكل  يوضح مسار الريشة في االرسال العالي الطويل. 

 

    The Short Low Serveاالرسال القصير : -ب

ويكون أما بالوجه األمامي للمضرب او الخلفي منه وهو األساس واألكثر استعماال واألفضل في السيطرة  
فه خلف خط االرسال األمامي مباشرة وقريبا  و على الريشة لألعلى ، ويتخذ المرسل وضعية االرسال بوق

بكة العليا حتى يكون  من الخط الوسطي مستخدما القبضة الخلفية للمضرب ويتم التركيز على حافة الش
 االرسال أقل ارتفاعا قدر االمكان ،ولتسقط الريشة في ساحة الخصم عند خط االرسال األمامي  

  الخطوات التعليمية
 .   اإلرسال ضربات أداء دون الملعب في   السريعة الحركة  على  التدريب ❖
 . اإلرسال  وأداء للعب األصلي  للوضع  والعودة مختلفة  اتجاهات  في التحرك ❖
 . االستقبال لعملية  الصحيحة المراكز وأخذ الصحيح مكانه من  االرسال  تأدية ❖
 . اإلرسال  ضربات  أداء عند  بها الطائرة الريشة  إلسقاط ودوائر  مربعات  تحديد ❖
 .   األساسية  بواجباته  العب  كل  يقوم أن على  الملعب في  اللعب تبادل ❖
 <نقطة  يكسب  حتى الخاصة اإلرسال  منطقة  تغيير   عدم المرسل  الالعب على ❖
 .   الكرة بدون  الضرب  حركة  أداء ❖
 .   الصحيح بالشكل للريشة  المتعلم مسك ❖
  وعودة   خلفا  المرجحة  بعد  وذلك المضرب،  لرأس  الداخلي  السطح  تقابل   بحيث  الريشة  إسقاط ❖

 . لألمام  المضرب
 .   م4  بعد على الحائط الي  اإلرسال ضربة توجيه ❖
للمتعلم    اليمنى  الجهة  الي  المرسل متعلم  لل  اليمنى   الجهة  من   الصحيحة  المنطقة   في  اإلرسال  أداء ❖

 .  المستقبل 

http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html


 

 

N 
148 

 

 

 

 

 

سوف يتم عرض البنود التالية بالتفصيل حسب اخر تعديالت لقانون كرة الريشة العالمي في سبتمبر  

 م2011

   الملعب وتجهيزات الملعب .1

  4يجب أن يكون الملعب مسطح ومستطيل الشكل وتحدد جميع خطوط الملعب بخطوط سمكها )  •

 . سم(

 . ( امتار  5,18( م . والعرض )  13.40ابعاد الملعب الفردي : الطول )  •

 . ( امتار  6.10( م . والعرض )  13.40ابعاد الملعب الزوجي: الطول )  •

 . ويسمي خطا الطول بالحدين الجانبيين خطا العرض بخطي الحد الخلفي   •

 . متر    1.55يجب أن يكون ارتفاع القوائم عن سطح الملعب  •

 . أن توضع على الخط الجانبي للملعب فردي او زوجي   القوائم يجب  •

 .   يجب أن يكون الجزء العلوي من الشبكة محاط بشريط ابيض مزدوج •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    الريشة .2

 . مناسبة  مادة  بإحكام بأي و تثبت  مم  68و 58قطرها بين   بالقاعدة  مثبتة ريشة   16تتكون الريشة من

 . جرام 5،50 إلى 4،74 بين   الريشة ما مم وتزن  70إلى  62من  القاعدةمن الرأس إلى  طول الريش 

 

 ريشة ال قانون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85_%28%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%29


 

 

N 
149 

 المضرب   .3

وعرضه   مم  80وشكل المضرب ولكن يجب أن ال يتجاوز طول إطاره اإلجمالي  وزن  قد يختلف
 . مم  230اإلجمالي 

 

   القرعة .4

   . قبل البدء باللعب، يجري الحكم عملية القرعة بين المتنافسين •

 . و االستقبال او اختيار أحد نصفي الملعب  االرسالالفائز بالقرعة له حق االختيار بين  •

 نظام التسجيل   .5

 .أشواط  3المباراة تتكون من أفضل  •

 .اوال   21الشوط سوف يربح من الجانب الذي يصل للنقطة  •

 .  الفريق الذي يكسب التداول سوف تضاف نقطة لنتيجته •

المنافس خطأ او أن الريشة توقفت عن اللعب بسبب لمس سطح   الفريق التداول إذا ارتكب يكسب •

 .الملعب بداخل ملعب الخصم 

 .الذي يتقدم نقطتين اوال يكسب الشوط الجميع، الفريق  20النتيجة  إذا وصلت •

 .يكسب الشوط   30  النقطة يسجل  الذي الفريق الجميع ،  29 النتيجة إذا وصلت •

 .الفريق الرابح للشوط سوف يرسل اوال في الشوط التالي   •

 ( نصفي الملعب ) تبديل النهايات   .6

 . يجب على الالعبين تبديل الملعب في نهاية الشوط االول •

 . في نهاية الشوط الثاني إذا كان هناك شوط ثالث •

 .  11في الشوط الثالث عندما يصل النقطة  •

 اإلرسال  :  .7

  والمستقبل  المرسل يكون   عندما اإلرسال تنفيذ  تأخير  في  عمدا التسبب عدم الالعبين على  يجب •

   .لإلرسال  جاهزين

  تأخير يعتبر  أن يجب  اإلرسال  بداية  في   تأخير أي الالعب مضرب  لرأس الخلفية الحركة  إتمام  عند •

 .  مناسب غير  لعب

خطوط منطقة  دون لمس   اإلرسال منطقة  في  متقابل  قطري  بشكل الوقوف  والمستقبل  المرسل  على •

 .اإلرسال

  لحظة  منذ مستقر   ثابت  بوضع الملعب سطح  على والمستقبل  المرسل  قدمي  من  تبقى جزء  أن يجب •

 .اإلرسال تنفيذ  حتى اإلرسال بدء

 .يجب أن يلمس مضرب المرسل أوال قاعدة الريشة  •

  مضرب  من  الريشة ضرب  لحظة في  المرسل خصر  مستوى   تحت كاملة الريشة  تكون  أن يجب •

 .  المرسل

 .السفلي  االتجاه الي  يشير أن يجب  الريشة ضرب  لحظة  في   المرسل لمضرب  الساق •

 .مستعدا  المستقبل يكن  لم إذا اإلرسال عدم المرسل  على  يجب •

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
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 اللعب الفردي .8

   منطقة اإلرسال واالستقبال  

و االستقبال في منطقة اإلرسال اليمنى إذا لم يسجل نقاط أو سجل عدد زوجي من    على الالعبين االرسال 

 . النقاط بنفس الشوط و االرسال من منطقة اإلرسال اليسرى إذا سجل عدد فردي من النقاط في الشوط  

 اللعب الزوجي  .9

 

 منطقة اإلرسال واالستقبال   

إذا لم يسجل نقاط أو سجل عدد زوجي من  الالعب المرسل يرسل من منطقة اإلرسال اليمنى  •
 . النقاط في الشوط

 .   إذا سجل عدد فردي من النقاط في الشوطالالعب المرسل يرسل من منطقة اإلرسال اليسرى  •

ا  الالعب المستقبل الذي أرسل أخيرا، يجب أن يبقى في نفس منطقة اإلرسال التي أرسل منه •
 سابقا، الشكل المعاكس يجب أن يطبق لشريك المستقبل . 

الالعب من الجانب المستقبل يجب أن يقف بشكل مقابل قطري لمنطقة اإلرسال ، يجب أن يكون   •
 . هو المستقبل  

يجب على الالعبين عدم تغيير مناطق اإلرسال الخاصة ، حتى كسب نقطة عندما يكون هو الجانب   •
 . المرسل  

 ور يجب أن ينطلق من منطقة اإلرسال اعتمادا على نتيجة الجانب المرسل . اإلرسال في أي د •

 

   ترتيب اللعب والمواقع في الملعب

خالل التداول يمكن أن تضرب الريشة من أي من الالعبين في الجانب المرسل وكذلك أي من الالعبين    

جهة الشبكة، حتى تتوقف  في الجانب المستقبل بالتناوب و من أي موقع في جانب ذلك الالعب من 

 .الريشة عن اللعب

 
 النتيجة واإلرسال 

إذا كسب الجانب المرسل التداول يسجل نقطة و يحتفظ المرسل على اإلرسال و ينفذ  من الجهة الثانية  
   لمنطقة اإلرسال 

 . إذا كسب الجانب المستقبل التداول يسجل نقطة و يصبح الجانب المرسل الجديد  
 

   أخطاء منطقة اإلرسال .10

 تحدث عندما يقوم الالعب : 

 . إذا أرسل او استقبل خارج دوره   •

 . إذا أرسل او استقبل من منطقة اإلرسال الخاطئة  •

 . إذا اكتشف خطأ منطقة اإلرسال، يجب أن يصحح الخطأ وتبقى النتيجة كما هي   •
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  األخطاء .11

 تعتبر خطأ: 

 صحيحا  اإلرسال  يكن لم إذا •

 :  اإلرسال أثناء  للريشة  حدث إذا •

o الشبك  على علقت  الشبك فوق  عبورها بعد و  اإلرسال  أثناء  الشبكة  على علقت إذا   

o  المستقبل إذا ضربت بواسطة شريك   

 : أن اللعب أثناء  للريشة  حدث إذا •

o ( الجانبية للخطوط  مالمسة  عدمو)  للملعب الجانبية  الخطوط خارج سقطت 

o  الشبكة تحت   او عبر  مرت . 

o الشبكة أعلى اجتياز  في أخفقت . 

o البناء شكل  ليتناسب  الضرورة دعت  إذا)   الجانبية الجدران او السقف  لمست  ،   

o الفرعية التعليمات بعض  تضع  أن حقها من  الطائرة  للريشة المحلية  اإلتحادات فان   

o الموجودة العوائق  الريشة  تلمس  التي الحاالت فيها تعالج) 

o الالعب مالبس   او جسم  لمست . 

o الملعب خارج  شخص  أي لمست. 

o ضربة  تنفيذ   أثناء(  علقت )  عليه  واستقرت بالمضرب   ومسكت التصقت. 

o  الرأس  تضرب التي  الريشة  ،  حال أي وعلى الالعب نفس قبل   من  بنجاح  مرتين  الريشة  ضربت  

 .خطأ تعتبر  ال  أن يجب  واحدة  ضربة  في  االوتار  ومنطقة 

o الالعب ذلك لملعب الخلف باتجاه  بالحركة واستمرت  الالعب مضرب   لمست  . 

 :الالعب اللعب، أثناء إذا •

o بمالبسه او  بجسمه  ، بالمضرب   دعائمها او الشبكة  لمس. 

o الريشة يتبع   أن للضارب  )ويمكن بجسمه  او  بمضربه  الشبكة فوق  للخصم الملعب  حدود تجاوز  

  التالمس  االتصال  نقطة تكون أن وبعد  ،  قطري بشكل الضربة  استمرارية حالة في بالمضرب  الشبك فوق 

 .للضارب(  الشبكة جهة من  للريشة  االولية

o عن عجزه  او  منافسه  إعاقة يسبب  مما بجسمه   او بمضربه  الشبك تحت الخصم ملعب  حدود تجاوز  

 .يلهيه   او التركيز 

o او  الصراخ مثل أفعال  بأي بقيامه   المنافس(  انتباه  صرف )  تشويش الالعب تعمد اللعب أثناء إذا  

 .عدوانية  بحركات القيام

 . عليها  أصر و  وكررها متعمدة  فاضحة  مخالفة  الالعب ارتكب إذا •
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 ا إلعادة   .12

 اإلعادة يجب أن تنادى من قبل الحكم، اومن خالل الالعب) إذا لم يكن هناك حكما( إليقاف اللعب   

 يجب أن تكون إعادة إذا :   

 .  مستعدا  المستقبل يكون   أن قبل المرسل  أرسل •

   . أثناء اإلرسال، المرسل والمستقبل كالهما مخطئين •

 : للريشة  يحدث  اإلرسال، يرد أن بعد •

o (   اعلي من  الشبكة)  القمة  على  متوقفة  وبقيت  بالشبك علقت 

o الشبك في  علقت الشبك فوق  اجتيازها بعد . 

 . الريشة  بقية  عن  منها  جزء  او   تماما القاعدة وانفصلت  الريشة تفككت  اللعب خالل •

في رأي الحكم ، الفوضى في اللعب ، او الالعب من الجانب المعاكس قد صرف انتباهه من   •

 .المدرب  

 . قرار   إعطاء على الحكم  قدرة عدم  و  الريشة سقوط  رؤية يستطع  لم الخط حكم •

 . حصول أمر غير متوقع او حصول حادثة   •

 . على الالعب الذي أرسل أن يرسل مرة أخرى  و  النقطة  تحسب ال عند حدوث اإلعادة، 

 

 (  باللعب ليست )   اللعب عن المتوقفة  الريشة .13

 الريشة متوقفة عن اللعب عندما: 

 .  القوائم او  الشبك جهة الملعب سطح  على بالهبوط بدأت إذا •

 .إذا المست سطح الملعب   •

 .  إعادة او خطأ حدث إذا •
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   التصرف (، العقوبات استمرارية اللعب، سوء السلوك )  .14

 القانون  في  مطبق  هو ما  باستثناء المباراة  انتهاء وحتى االول  اإلرسال من  يستمر أن يجب اللعب •

 االستراحات •

 . للفريق المتقدم نقطةال 11  عند شوط،  بكل  ثانية  60 عن تزيد  ال ➢

  يجب  وهذا   الثالث والشوط  الثاني الشوط وبين والثاني  االول  الشوط  بين  ثانية  120 عن تزيد  ال ➢

 .  المباريات جميع في  يطبق  أن

 (  تعليق ) إيقاف اللعب  •

في حالة اقتضاء الضرورة ولظروف خارجة عن إرادة الالعب، يجوز للحكم إيقاف اللعب للفترة   ➢

 . التي يراها ضرورية 

 . تحت ظروف استثنائية يمكن أن يأمر الحكم العام الحكم بإيقاف اللعب ➢

 . إذا توقف اللعب فان النتيجة المسجلة تظل كما هي ويستأنف من تلك النقطة  التي وصل اليها  ➢

   اللعب في التأخير •

  او قوته استعادة من  الالعب يمكن   بحيث اللعب في  تأخير  هناك  يكون ال  أن يجب  ظرف  أي تحت ➢

   واإلرشادات  النصائح تقبل او  تنفسه 

 ألعب.  تأخير  أي عن وحيدا قاضيا  يكون الحكم ➢

    الملعب بترك   يسمح •

 .   المباراة خالل  النصائح تلقي الالعب بإمكان فانه   ، متوقفة  الريشة  تكون عندما فقط         -     

 . االستراحة  باستثناء الحكم إذن بدون  المباراة  خالل  للملعب العب  أي مغادرة  يمنع          -  

 :  الالعبين على •

 . اللعب إيقاف  او اللعب في  التأخير  عدم -   

 . طيرانها  او سرعتها  لتغيير الريشة  تحطيم  او  تأخير   -

 .عدائي  او  هجومي  سلوك تعمد   عدم -   

 .  الطائرة الريشة  قانون  في  عليه منصوص غير  تصرف  بسوء   يتهم   -

 (   االنتهاكات)   الخروقات ضبط  •

 :  خالل  من  القانون في  انتهاك او  خرق  أي(  يضبط)  يدير الحكم أن على ➢

 .   المخالف الفريق   الي  إنذار توجيه  -

 .  إنذاره سبق إذا الفريق المخالف بحق الخطأ إعالن -

إحتساب خطأ و إبالغ   الحكم على القاعدة  خرق او  سلوك تكرار  او فاضح سلوك  ارتكاب حالة في  •

 حية إعالن  إنسحاب إلفريق الحكم العام الذي له صال
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( يتبارى فيها العبان في مباريات الفردي او فريقان مكونان من   التنس األرضي  كرة  المضرب ) او

 العبين في مباريات الزوجي. 

فوق الشبكة لمنطقة الخصم. وعدد الضربات ليس   كرة ليستخدمه في ضرب  مضربا يحمل كٌل العب 

 .محددا إنما النتيجة تحدد الرابح

 

 المضرب  مسك .1

ً   جزءاً  هي للمضرب الصحيحة  القبضة ان   كما المنافس  الالعب كرة الستقبال   االستعداد عملية  من  هاما

  القبضات  هذه  وتسمي  الضربات. أنواع من  نوع أي تنفيذ  في   الالعب نجاح مدى  تحديد  في األساس  تعد أنها

   .  الالعب بها  يقوم   التي الضربة  نوع مع   يتناسب بما

 القبضة الشرقية   •

   الغربية  القبضة •

 قبضة المطرقة  •

   وضع االستعداد: .2

  والتحرك   االستجابة  بسرعة  له   يسمح  بحيث   للكرة  استقباله   حسن  لضمان  الالعب  يتخذه  الذي  الوضع  هو

  لمسافة   بعضهما   عن  متباعدتان  والقدمان   الوقوف   خالل  من  يكون  لالستعداد  الجيد   الوضع  ان     مكان   ألي

ً   األكتاف  عرض  بقدر  تكون   والركبتان   القدمين  أمشاط  مقدمة  على  يمتساو  بشكل  الجسم  وزن   ويتوزع  تقريبا

ً   فيكون  المضرب   أما  قليالً،  مثنيتان   األخرى   تمسك  بينما  القبضة  الضاربة  اليد  تمسك  إذ  الجسم  أمام  مرفوعا

 .   المضرب عنق  بخفة 

  حركات القدمين  .3

 . الضربات  مختلف  أداء في   الالعب نجاح  في  تسهم  التي العوامل اهم من
 وتنقسم حركات القدمين الستقبال الكرات الملعوبة كاالتي :  

   .الملعب جانبي علي القادمة الملعوبة الكرات •

 .الكرات القادمة في اتجاه الجسم مباشرة  •

 .الكرات القصيرة  •

 .الكرات الطويلة العالية  •

   :   االمامية   االرضية   الضربات   /   أ    الضربات : .4

 . االرض من واحدة لمرة الكرة ارتداد بعد المضرب بوجه تؤدي •

 اللعب   أن  من  الرغم  على  التنس  لعبة  في  األساس  الحجر  هي  والخلفية  األمامية   األرضية  الضربات  تعد •

  أداء  أن  إال.  اإلرسال  أداء  بعد  الشبكة  باتجاه  التقدم  مفهوم  على  الحاضر  الوقت  في  يؤكد  الحديث  الخططي

 .والناشئين  المبتدئين العبينلل بالنسبة  السيما كبيرة أهمية يكتسب  والخلفية األمامية الضربات

   وتنقسم الضربة االرضية االمامية الي : 
 المستقيمة المسطحة .   .1
 الدوران العلوي للكرة .   .2
 الدوران الخلفي للكرة  .  .3

 األرضي   التنستعريف 

 األرضي  التنس  مهارات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9
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  :   الخلفية   االرضية   الضربات   /   ب 

 .  االرض من واحدة لمرة الكرة ارتداد بعد  المضرب بظهر تؤدي التي الضربات هي •

 . االمامية  االرضية الضربات تقسيمات  نفس هي الخلفية االرضية  الضربات تقسيمات •

  إذ العب،لل كبيرة أهمية تحتل والتي والهجومية الدفاعية الوسائل من الخلفية األرضية الضربة تعد •

  الضربات من النوع هذا استخدام إجادة في كفاءته  ودرجة مقدار  على كبير حد  الي يعتمد مستواه تطور أن

 . 

   :   االرسال   ضربات   /   ج 

  مفتاح  فاإلرسال الجيد التنس العب  بها يتميز  أن يجب  التي  المهارات  أهم من واحدة  اإلرسال مهارة  تعد 

  تكون والدقة  بالقوة يتميز   إرساالً  يمتلك  الذي الجيد والالعب اللعب في  الضاربة  والقوة  الهجومي اللعب

  بالفوز الالعب  فرصة  يادةز  الي  يؤدي  جيد بشكل  اإلرسال أداء ان،   المباراة كسب في   كبيرة فرصته

  أثناء الخصم الالعب معنويات  على التأثير  الي  باإلضافة  هذا البدني،  المجهود  من  يمكن ما  بأقل بالمباراة

  يضمن وبما  مستمر بشكل  عليها والتدريب   اإلرسال بمهارة  االهتمام جداً  الضروري من  يكون لذا المباراة.

 .   داء األ في الثبات من عالٍ  مستوى  وعلى إتقانها

  اإلرسال  إرجاع الخصم على  الصعب من  يكون بحيث اللعب حالة في   الكرة وضع  هو اإلرسال  من  الهدف إن

  ضربة  تعد  إذ الضربة،  أدائه عند الكاملة  الحرية  المرسل لالعب وإن  اإلطالق على  إرجاعه عدم او  بقوة

  الكافي الوقت  لديه  يكون   حيث ما، ضغط  تحت الوقوع دون الالعب يؤديها  التي الوحيدة  الضربة اإلرسال

  .  الكـرة بضرب  للقيام نفسه  إلعداد

  وال كبيرة، سيطرة  الي تحتاج   ألنها الضربـات أصعب ومن اللعب لبداية  االول  المفتاح  اإلرسال ضربة وتعد

 .  الضربة  هذه بعد  إال النقاط بتسجيل  البدء  يمكن
 

 :   االرسال   لضربات   رئيسية   انواع   هناك 

 ( بدون دوران )  المستقيم المسطح •

 (  دوران جانبي للكرة ) االرسال القاطع   •

 (  دوران علوي للكرة ) ارسال اللف   •

 
 اإلرسال  ضربة   أداء في    التعليمية  الخطوات

 .أداء حركة الضرب باستخدام المضرب بدون الكرة  •

 . رمي الكرة عاليا مع مسك كرة واحدة ثم كرتين  •

 .الكرة   أداء حركة المضرب باستخدام المضرب و •

  .توجيه ضربة االرسال مع استخدام التدرج التالي •

 . توجيه الكرة الي أي مكان داخل منطقة االرسال  •

 . توجيه الكرة في نهاية منطقة االرسال  •

  .تصغير مساحة مكان التوجيه  •

التوجيه لعالمة معينة ) كرة مثال او علبة كرات او قمع ( موضوعة في نهاية منطقة  محاولة  •

  .االرسال
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•  

 
 د / الضربات الساحقة :  

تشبه في حركتها ضربة االرسال ولكنها تختلف عنها في سهولة األداء والقدرة علي ضربها ألي نقطة  

 . في ملعب المنافس , وتتميز بقوتها وسرعتها وصعوبة ارجاعها او التحكم بتوجيهها من قبل المنافس  

 
 :   الساحقة  الضربة  أداء في    التعليمية  الخطوات

 . كرة بدون الساحقة  الضربة حركة أداء •

 .   الزميل بواسطة الكرة رمي بعد الساحقة  الضربة حركة أداء •

 . عالية وهي للكرة المنافس ارجاع بعد  الساحقة الضربة •

 . التوالي علي عاليا الكرة بإرجاع يقومون متعلمين 3 ضد الساحقة الضربة •

   
 ه / الضربات الطائرة :  

 تنقسم الي : 

 .الضربة الطائرة المستقيمة   •

 .الضربة الطائرة بالدوران الخلفي  •

 .الضربة الطائرة المنخفضة   •

 . الضربة الطائرة الساكنة  •

 وتؤدي قبل مالمسة الكرة لألرض ومن اهم مميزاتها :  

 تؤدي في جميع اتجاهات الملعب ويكثر استخدامها من قرب الشبكة .   .1

 تؤدي بوجه المضرب ) ضربة امامية (  او بظهر المضرب ) ضربة خلفية ( .  .2

 . تؤدي من ارتفاعات متعددة   .3
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 الملعب  .1

التي تقام عليها المسابقة مثلها مثل كرة   األرضية نوع  حسب منافساتها   في   تصنف األرضي التنس
 القدم وتصنف مالعب التنس علي النحو التالي 

 رملية   مالعب •

 مالعب صلبة  •

 عشبية )المالعب الخضراء (  ال مالعبال •

 قدم   27الفردي ملعب :العرض  قدم   78الطول الشكلمستطيلة  و  وأبعاد هذه المالعب ثابتة دائما

 . قدم 36 الزوج ملعب

 .  انش  4 القاعدة خط  عدا ما انش، 2 إلى1 بعرض  ترسم الخطوط كل -

 .  أنش  2 بعرض دائما  ترسم  االرسال وعالمة اإلرسال  منتصف  خط -

 .اللون بنفس الملعب كل خطوط ترسم -

ومن جهتي الشبكة   خطي الجانب والخطان االخران بخطي القاعدة يسمى الخطان الجانبيين من الملعب

ترسم في منتصف خط القاعدة عالمة الوسط  ويكون   خطان موازيان لهما يسميان بخطي االرسال 

 . مرسوما الي داخل الملعب بشكل عمودي  

 

 

 

 الشبك .2

 اقصى بحد ارتفاعها الزوج  قوائم أو الفردي بعصى  مثبت ويان نصفين متسا الى الملعب يقسم   -
 .قدم 3.5

 . الزوج  قوائم / الفردي عصى  بين المنطقة يمأل  و  مشدود   يكون -

 . خاللهامن  الكرة بمرور  تسمح صغيرة بحيث ال  تكون  الشبك فتحات   -

 من  الشبكلتثبيت انش  2 عرض الرباط اللون، ضٌ ياب Strap بالرباط  ٌربط  الشبك  منتصف -
 المنتصف 

 . قدم 3 المنتصف  عند  الشبك يكون ارتفاع

 . الفردي ملعب  لحدود الخارج  الحد من قدم 3 بعد على الفردي عصى  تثٌبت  -

 .  الزوج ملعب لحدود الخارج الحد من  قدم  3 بعد  على  الزوجيثبت قائم  -

 األرضي  التنس قانون

http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
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  ادوات اللعب .3

 أـ المضرب : 

 .)التقاطع من  واحد  خط فقط  (احادي بشكل متقاطعة والعرض خطوط بالطول  عن عبارة

 .اللعب خالل  طولة أو  المضرب يتغير شكل  ال  ان يجب -

 :المقبض ذلك في  بما سم 73.3 اقصى المضرب يكون بحد -

 .سم 31.7 جاوز يت ال المضرب عرض -

ً  سم 29.2 و  طوال، سم 39.4 جاوزيت ال  المضرب  رأس  -  .عرضا

 .اهتزازه  او قوته  او المضرب  شكل  من  ير تغ ذلك شابه  ما  او  اجهزة او معلقات اي بوضع  محس -

 .التقاطع خارج  المنطقة  في  االهتزاز مضادات بوضع ح مس  -

 الكرة :   - ب 

 . ITF من  معتمدة  تكون   و   أصفر   او   أبيض   لونها   و   مخيطة  غير   تكون     -

 .النقطة  يجب أن تعاد نقطة، خالل  مقطوعة/مكسورة الكرة كانت إذا -
 من  الكرة تسحب لكن النقطة  تعاد ال مكسورة / مقطوعة و ليست الضغط منخفضة الكرة كانت إذا -

 .  الكرة وتبدل  اللعب

 :الحكام  .4

 (  مساعد حكم 11+   رئيسي حكم)  حكم( 12) الدولية  للمباريات حكام عدد •

 المرسل و المستقبل  .5

 . الشبكة من جهتين في الالعبان يقف أن يجب •

 )المستقبل)اآلخر الالعب و(  المرسل)  اوالا  الكرة بضرب يقوم الذي الالعب على يطلق •

 القرعة  .6

  .القرعة طريق  عن االستقبال او اإلرسال حق و الجهتين اختيار يتقرر  االول الشوط بداية في •

 .يختار  أن خصمه من يطلب او يختار أن بالقرعة الفائز لالعبل يجوز •

 أداء االرسال  .7

عند القيام بأداء اإلرسال يجب على المرسل أن يقف بالتبادل خلف خط القاعدة من الجهة اليمنى و   •

  .اليسرى للملعب حتى نهاية الشوط 

 .يبدأ اإلرسال من الجهة اليمنى في كل شوط •
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 خطأ االرسال  

 إذا أخفق الالعب المرسل في إصابته للكرة أثناء محاولته لضربها. •

 الكرة المرسلة أحد التركيبات الثابتة و ذلك قبل أن تلمس األرض.إذا لمست  •

 إذا سقطت الكرة خارج منطقة اإلرسال.  •

 إعادة اإلرسال

 إذا لمست الكرة بعد إرسالها الشبكة او الشريط او الحزام و سقطت بمنطقة اإلرسال. •

شيء يلبسه او يحمله  إذا حدث بعد لمسها الشبكة او الشريط او الحزام أن لمس المستقبل او أي  •

 قبل سقوطها على األرض.

إذا قام المرسل باإلرسال الصحيح او الخاطئ عندما يكون المستقبل غير مستعد حسب ما يراه   •

ا.  الحكم  ألنه عندما يكون المرسل مستعد يجب أن يكون المستقبل مستعداا أيضا

 

   الكرة في الملعب .8

 . الملعب حتى تنتهي النقطةهي من لحظة بدء إرسالها تبقى في           

 تسجيل نقاط األشواط .9

 ( لصالحه 15النقطة االولى يكون النداء  بالعدد ) •

 ( لصالحه 30النقطة الثانية يكون النداء بالعدد )  •

 ( لصالحه 40النقطة الثالثة يكون النداء بالعدد )  •

 النقطة الرابعة يكون النداء بكلمة ) شوط ( لصالحه •

 ( يكون النداء ) تعادل ( لكليهما. 40الالعبين على النقطة الثالثة ) و إذا حصل كل من  •

إذا حصل أي العب على نقطة أخرى تسمى أفضلية او فرصة , و إذا نجح في الفوز بالنقطة التي   •

 تليها ينهي الشوط لصالحه , و إذا استطاع المنافس كسب النقطة نرجع الي التعادل. 

 تسجيل االشواط في المجموعة   .10

 .   بر فائزاً بالمجموعة الالعب الذي يفوز اوالً بستة أشواط بفارق شوطينيعت •

يغير الالعبان جهتي الملعب بعد نهاية الشوط االول و الثالث و الخامس .. و هكذا حتى يفوز أحد   •

 , الالعبين في المجموعة 

  3مجموعات للرجال و السيدات يلعبن من  5الحد األقصى لعدد المجموعات في أي مباراة هو  •

 . مجموعات 

يطبق شوط يسمى ) كسر التعادل ( يتكون من سبع نقاط, و يفوز    6/6عند التعادل باألشواط  •

 . الالعب بالشوط و المجموعة عندما يحصل على سبع نقاط عن اآلخر و بذلك تنتهي المجموعة 
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ا   تاسعا

 التايكوندو  -الكاراتيه 
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   -االوضاع االساسية وطرق تعليمها:

 ري (  – ) كيونج  ri-kiyong -التحية:•

 .   تؤدي في المباريات الرسمية وقبل اداء البومزا وفي التدريبات•

 تعتبر تقليد رئيسي من أداب وتقليد اللعبة . •

 وبعد التدريبات.   والمدربين وقبليتم ممارساتها في المباريات بين الالعبين واتجاه الحكام •

مستوى   تعني االستعداد بوضع اليدين على  وقوف عند سماع كلمة ) تشاريوت ( تبدأ بوضع ال•
 .   45ْواحد مالصق للجسم ثم أداء التحية بميل الالعب قليال لألمام بزاوية 

 

 تسوجي (  -)تشاريوت   -وقفة االنتباه :•

 قبل هي من الوقفات االساسية في رياضة التايكوندو وتؤدي 
 : اداء التحية وتكون كاالتي 

 من وضع الوقوف القدمان متالصقان واالصابع تشير لألمام  
 ووضع اليدين على مستوى واحد مالصق للجذع . 

 

                                         junbi  ( بينالوقفة المتوازية ) جو •
 معظم مهاراتو  البومزاهي وقفة االستعداد التي تسبق اداء 

 التايكوندو لليد والقدم   
 

 الوقفة االمامية البسيطة ) ابسوجي (     •
 من الوقفات األساسية والهامة في التايكوندو  

 التدريب وتعتبر خطوة المشي البسيطة . في أثناء أداء مهارات البومزا وأثناء تستخدم  
 

 وهي من الوقفات الهامة في رياضة التايكوندو         DWITKUBIالوقفة الخلفية )ديت كوبي(  •
 

 من الوقفات االساسية في رياضة التايكوندو           apkubiالوقفة االمامية القطرية  •
 

   -الخطوات التعليمية الوقفة االمامية القطرية:

 والقدم الخلفية تشير الي الخارج قليال بزاوية  لألماممن وضع الوقوف القدمان تتجهان 

 القدمين متباعدتين عن بعض بمقدار خطوة ونصف ضعف مسافة االبسوجي 

الخلفية علي امتدادها دون حدوث  القدم األمامية منثنية بحيث تكون الساق عمودية علي األرض والقدم 

 انثناء في الركبة 

الجسم عمودي علي األرض ومركز ثقل الجسم موزع علي القدمين بالتساوي بنسبة  

50 % 
 الصد
 ARAE-MAKKIصدة أسفل الحزام )أراي ماكي( •

 MOMTONG-MAKKI( مومتونج ماكيصد منقطة الجذع )•

 - :OLGUL-MAKKI( أولجل ماكيالصد ألعلى في مستوى الوجه )•

  وفي تلك المهارة يتم الصد بالجزء الخارجي لراحة اليد الساعد ويأخذ مسار الحركة 

 التجاه العلوي من أسفل إلى أعلى مع انثناء في مفصل المرفق.وا

 التايكوندو 



 

 

N 
163 

 

 الركالت :

 UOP CHAGIالركلة الجانبية )يوبي تشاجي( •

 DOLLYO CHAGIالركلة األمامية الدائرية )ديليو تشاجي(  •

 DWI CHAGIالركلة الخلفية )تي تشاجي( •

 تؤدى تلك المهارة للخلف  بخط مستقيم  •

 AP CHAGIالركلة األمامية المستقيمة )أب تشاجي( •
 

 - الخطوات التعليمية الركلة األمامية المستقيمة :

مع امتداد الساق في  المؤدية للمهارة ألعلى ولألمام وتكون منثنيةوضع الوقوف يتم رفع الركبة •

 مام باتجاه الهدف. ألخط مستقيم ل

يتم فرد الركبة كامالا مع توجيه الركلة بمقدمة القدم كلوة القدم )أبتشوك( إلى المكان المناسب وفي   •

 توازن الالعب.نفس الوقت تتحرك الذراع المماثلة للقدم إلى الخلف قليالا للمحافظة على 

 .90- 45القدم الثابتة قدم االرتكاز في حالة انثناء خفيف ويتم لفها للخارج أثناء الركل بزاوية من •

 يتحرك الفخذ إلى الخلف مرة أخرى بعد أداء الركلة ويعود الذراع إلى مكانه مرة أخرى.•
 

 (  14قانون اللعب : مادة ) 

 االفعال الممنوعة والتي تستحق عقوبة : 

 أو تعطيل اللعب  التفادي •

 ي الخروج من الخط الحدود•

 السقوط أرضا•

 الهروب من اللعب•

 شد أو مسك أو دفع المتنافس•

 . أو أسفل الحزام  مهاجمة تحت الحزام•

 ضرب الالعب الساقط أرضا •

 ضرب رأس الخصم باليد•

 سوء سلوك من الالعب أو المدرب •

 إهانة الالعب الخصم أو المدربسب أو •
 

 : قوانين خاصة بالملعب
العوائق   ▪ ومغطاه بالخشب أو أي مادة ناعمة الملمس, وعلى  يكون الملعب مسطحاً مستوياً خالياً 

 امتداد جوانبها ومغطاه ببساط مرن ال يسبب التزحلق . 
 متر وتنقسم إلى :   12في 12مساحة الملعب  ▪
بلون مختلف عن  متروتحدد    8في    8والالعبان ومساحتها  الوسط    منطقة اللعب ويتواجد فيها حكم ▪

 متر من كل جانب.   2منطقة األمان ،و  منطقة األمان
 

 الحكام:  •

 . رئيس حكام ، ميقاتي ومسجل 1حكم ساحة ، 1قضاه  4حكام  6يقوم بتحكيم مباريات التايكوندو  

 



 

 

N 
164 

 والمالبس:  ينشروط خاصة بالالعب •

 في حالة المباريات الدولية يجب على الالعبين أن يكونوا حاصلين على الحزام األسود •

 نسية البلد التي يمثلها. ومسجلين لدى االتحاد الدولي ، كما يجب أن يكون الالعب حامالا ج  •

 بالنسبة للمالبس :  •

ا لكل من : •  يرتدي المتسابقون بدلة التايكوندو )الطوبك( ويجب أن يرتدوا فوقها واقيا

 

واقي  -5  الرأس ) الهيد جارد (   - 4       الساعدين   -3الساقين             -3الصدر)الهوجو(         -1
 تحت الحزام 

 الجوارب الحساسة ) في حال استخدام النظام االلكتروني في احتساب النقاط(القفازات و -6

 على أن تكون أدوات الحماية المذكورة مطابقة للوائح والمواصفات .

 

  لمباريات: ا

يفصل بين كل جولة وجولة دقيقة  دقيقتينحيث تحدد المباراة بثالث جوالت كل منها زمن المباراة: 

 للراحة .

 كيفية احتساب النقاط: 

تسديد أي ضربة في أي مكان بالجسم من األماكن المسموح بها مما يؤدي لسقوط الالعب )الخصم •
نقاط حسب الضربة    و خمس ( تعتبر نقطة أو نقطتين أو ثالث نقاط  وفي بعض األحيان تصل الى أربع

 منتصف الجسم (   – ومكان الضربة ) الرأس 
 

 خصم النقاط:  

في المباراة يقوم الحكم بايقاف المباراة واعالن هزيمة   إنذار  10في حالة حصول الالعب على 
 المتسابق حتى لو كان المتسابق أعلى في النقاط  

قف المباراة ويوضح الخطأ الذي ارتكبه  عندما يرتكب أحد المتسابقين فعالً ممنوعاً فعلى الحكم أن يو  
 المتسابق ويخصم عليه ، ومن األفعال الممنوعة :  

 الهجوم على المنافس بعد سقوطه على األرض  •

 تعمد توجيه لكمة بقبضة اليد على رأس المنافس  •

 تعمد الضرب بالرأس في رأس المنافس  •

 ه الضربات للمنافس بعد إيقاف المباراة مؤقتاً بإعالن الحكم )كاليو(  ي تعمد توج•

• ً  الخروج خارج الملعب هروبا

 التلفظ بألفاظ غير ضرورية من قبل الالعب أو مدربه  •
     
 حساب الفوز: -

 يحسب الفوز على األسس اآلتية:   

 الفوز بالنقاط •

 الفوز بالضربة القاضية  •

 الفوز لخصم النقاط على المنافس •

 الفوز إلصابة المنافس وعدم استطاعته مواصلة اللعب •

 الفوز لعدم كفاءة المنافس •

 الفوز النسحاب المنافس  •

 نقطة في النتيجة بين الالعبين  20الة وجود فارق  الفوز في ح•
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كاراتيه هي كلمة يابانية مركبة وتعني اليد الخالية أي المجردة من السالح . أي القتال باليد الخالية . وهو 

دون   والعقلية  الجسمانية  والقوى  البدنية  اللياقة  على  معتمداا  النفس  عن  للدفاع  التصرف  حسن  أسلوب 

 .استعمال لألسلحة التقليدية الفتاكة 

يه مرونة وقوة العضالت والتوافق العضلي العصبي وسرعة التلبية . وال  ومن أبرز صفات ممارس الكارات

يقف هذا الفن على الحركات الجسمانية بما فيها من عنف وهدوء ، إنما يتعداها إلى الفكر فينميه ويطوره  

.   ، وإلى النفس فيربي فيها الثقة والجرأة ، كما يدعم الشجاعة والتحكم في اإلحساس والشعور لدى األفراد

ومن ميزات فن الكاراتيه أنه ليس مقصوراا على مرحلة سنيه معينة بل إنه يناسب جميع األعمار ، ويستطيع  

ا للدفاع عن النفس ، وممارس هذا الفن ال يستخدم   أن يمارسه الصغار والكبار . وفن الكاراتيه الحديث يعد فنا

الضرب باليد ، والركل بالقدم ، والعب أي نوع من األسلحة بل يستخدم يده وقدمه العاريتين عن طريق  

 الكاراتيه الذي اكتسب فيه خبرة طويلة يستطيع أن يدافع عن نفسه ضد عدة أشخاص .

ا لتدريب العقل على تطوير الوعي الصافي الذي يمّكن الفرد   إذاا فن الكاراتيه الحقيقي هو بذل الجهد داخليا

ا. أما التواضع فهو أمر ذو  من مواجهة العالم بشكل واقعي، وفي نفس الوقت تط وير القوة العضلية خارجيا

أهمية جوهرية، بل يقال بأن اإلنسان المغرور ليس أنساناا مؤهالا لتعلّم الكاراتيه. وعلى الطالب أن يكون  

 أدائه . مستعداا لتقبل النقد من اآلخرين و تحسين 

 

 انواع الوقفات:

 انها المحور الرئيسي لتحركات الالعب تعتبر الوقفات األساسيه هامة جدا للمتدرب حيث •
 ومنها :

 هايسوكوداتشي ) عند التحيه (  -1•

 ) عند الوقوف (  داتشي موسوبي -2•

 هيكوداتشي ) عند االستعداد ( -3•

 زنكوتسوداتشي ) وقفة اماميه (  -4•

 كوكوتسوداتشي ) وقفه خلفيه (  -5•

 كيبا داتشي ) وقفه االتزان ( -6•
 

 اللكمات : بعض أنواع 

 األماميه اوي تسوكي  اللكم ) الهجوم باليد ( اللكمه

 وهي لكمه طويلة ومستقيمة ومباشره وتبدأ من جانب الخصر 

 وبشكل مستقيم إلى الخصم وهي ضربه قويه ومؤثره وتنفذ  

 بمساواة اليد مع الرجل )ضربه باليد اليمنى تكون القدم اليمني 

 . إلى األمام ( 

 
 العكسيه ) كياجو تسوكي (  اللكمه•

 من الوفقة االمامية في القسمين االعلى واالسفل من الجسم وتكون حركات االيدي عكس حركات االرجل 

 الصد و انواعه : 
 

 (ن برايالصد السفلي ) جيدا•

 الصد العلوي ) اجي اوكيه (•

 ) سوتو اوكيه ( من الداخل الصد في منطقة الجذع•

 اوكيه( الصد بسيف اليد )شوتو •

 الكاراتيه
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 ما هي الكاتا ؟ 
 شكل نمطي الكاتا هي القتال الوهمي الذي يحتوي على مجموعه من حركات الفنون القتاليه في

 الكاتا ليست للدفاع عن النفس ضد عدد من المهاجمين و تستخدم الكاتا في تدريبات الكاراتيه 

 يجب ان يكون  االتقليديه كم رقص او اداء مسرحي و يجب االلتزام فيها بالمباديء و القيم 

 لكاتا و ايضا يجب ان ل و االثر الفعال لتكنيكات  ةي واقعيا و اظهار التركيز و القواالداء القتال

 .السرعه والجمال و االيقاع و االتزانوة و القوالقدره ا تظهر الكات

 الزي الرسمي للكاتاالمالبس و 

 يجب على جميع الحكام و المدربين و الالعبين ارتداء الزي الرسمي  

 اوال الحكام  

 الزى هذا  ارتداء  يجب و  الحكام لجنة قبل من  المقرر  الرسمى الزى ان يرتدوا  يجب القضاة و الحكام

او ارتداء الحجاب   للشعر ماسك وضع  يستطيعون  النساء والقضاة الحكام الدورات و  البطوالت جميعٌ  فى

 الرسمي المعتمد من قبل االتحاد الدولي للكاراتيه 

 ثانيا : المدربين 

مع اظهار الهويه و في  يجب على المدربين ارتداء بدلة التدريب ) الترينينج سوت ( طوال البطوله

المدربات تستطيع ارتداء  مبارايات الميداليات يرتدي المدربين بدلة رسميه غامقة اللون مع رابطة عنق و 

 نفس اللبس او تنوره داكنة اللون كما يمكنهم ايضا ارتداء الحجاب المعتمد من االتحاد الدولي للكاراتيه .

 ثالثا الالعبين 

 يجب أن يرتدى الالعبين بدلة كاراتيه بيضاء بدون أى شرائط أو

 خطوط أو أى زخرفة شخصية و ارتداء حزام احمر او ازرق  

 ه .حسب القرع

    الحزام األحمر و األزرق يجب ان يكونا بدون أى زخرفة شخصيه أو عالمات أو

 تطريز فقط عالمة المصنع.  

 يجب احكام ربط البدله و ال يسمح لالعب اللعب اذا كانت شرائط البدله غير مربوطه .

يتمكن من ذلك الالعب غير الملتزم بالمالبس الرسميه سوف يمنح دقيقة واحدة لتبديل الخطأ فاذا لم 

 يستبعد و يعتبر منسحبا 

 الملعب : 
 يجب ان يكون مستوي وخالي من أي عوائق وان يكون 

 متر من كل جانب كمنطقة امان . x 8   +1 8مربع الشكل 

 انواع مسابقات الكاراتيه 
مسابقات  ه و كل منهما تتكون من ي تتكون مسابقات الكاراتيه من مسابقات للكاتا و مسابقات للكوميت

 فردى و مسابقات جماعي للذكور و لالناث ) الفريق يكون كله ذكور أو اناث (

 رجال وسيدات ) كاتا و كوميتيه ( فردي : 

 .العبين للكاتا( اما الكوميتيه بخمسة العبين للذكور و ثالثه لفرق االناث  3رجال وسيدات ) جماعي : 

 ادارة وتنظيم مسابقات الكاتا : 
 للميداليه البرونز .  تلعب المبارايات بنظام خروج المغلوب و تطبق الترضيه 

 لمعتمده و الرسميه ا يجب ان يؤدي الالعب كاتا من قائمة الكاتات

 الكاتا طاقم حكام مكون من خمسة قضاه . كيم مباراياتيقوم بتح

 يتم تقييم اداء الالعب بناء على ثالث اسس و هي : 

 التوافق  -1

 االداء الفني  -2

 االداء الرياضي-3 
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 وزارة التربية 

التوجيه الفني العام للتربية  

 بنات  -البدنية 

 عاشراا 

 صاالت الكرة قدم 

http://www.google.com.kw/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTibv9vO3TAhUEPRQKHQn8AagQjRwIBw&url=http://www.bdnia.com/?p=397&psig=AFQjCNEWyvZ81VBL7bVt6vV7e4tZf5ZUQg&ust=1494785697284607
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 بذة عن اللعبة ن

 
ثم تطورت من حيث الخطط والقوانين مما ساعد على انتشارها   1930بدأت اللعبة من تشيلي في عام 

 في أوروبا و أمريكا الالتينية.
اللعبة من حيث تنظيم المسابقات المحلية والدولية ومسابقات للمراحل من أهم الدول الراعية لهذه 

 هولندا (.– روسيا  –األرجنتين –إيطاليا –أسبانيا –السنية والمحترفين هي ) البرازيل 
بدأت هذه اللعبة باالنتشار في آسيا في منتصف الثمانينات وتأتي جمهورية إيران اإلسالمية في مقدمة  

 هذه الدول .
م حيث تم تشكيل أول   2000القدم داخل الصاالت في دولة الكويت في صيف عام  هتمام بكرةاالبدأ 

 منتخب رسمي لدولة الكويت .
أول بطولة رسمية شاركت فيها دولة الكويت في لعبة كرة القدم داخل الصاالت هي البطولة الدولية التي 

 الخامسة.المركز الرابع في البطولة  إيران اإلسالمية سنويا حيث حصلت الكويت على تنظمها جمهورية
بعد ذلك أصبحت دولة الكويت من الدول المتقدمة في هذه اللعبة في قارة  أسيا حيث تشارك في جميع  

 البطوالت األسيوية التي ينظمها االتحاد األسيوي لكرة القدم.

 

 تعريف اللعبة
الكرة والسيطرة عليها والتحرك بنشاط ويتجلى مفهوم اللعب في محاولة كل فريق االستحواذ على 

ا كل الحركات البدنية والمهارية والخططية التي تمكنه من   وحيوية وفاعلية خالل زمن المباراة مستخدما

 التغلب على مقاومة الخصم ومحاولة تسجيل اكبر عدد من األهداف في مرمى الخصم.

يشتمل على كافة المواد والضوابط واألساليب التي ويقوم طاقم تحكيم المباراة بتطبيق قانون اللعبة الذي 

 تنظم بدقة كفاءة األداء وسالمة الالعبين وتحقيق المتعة لكل اإلطراف بما في ذلك جماهير المشاهدين. 

كل ذلك من خالل سلوك رياضي يساعد في تحقيقه باإلضافة إلى قانون اللعبة أو لوائح إضافية يصدرها 

 ضافة إلى االتحادات المحلية.االتحاد الدولي للعبة باإل

 :  ويقوم الالعبون خالل زمن المباراة بتنفيذ ثالث مهام رئيسية هي

 
محاولة الحصول على الكرة والسيطرة عليها وتنظيم الهجوم على مرمى الفريق الخصم ومحاولة   .1

 إحراز اكبر عدد من األهداف .
 .االنتقال إلى الدفاع عند فقدان الكره ومحاولة مهاجمة الخصم  .2
 استخالص الكرة ثم البدء في تنظيم هجوم جديد.  .3

ويسعى كل فريق إلى تحقيق النجاح في هذه المهام الرئيسية. ولكن يبقى تحقيق النجاح للفريق الذي 

ر في العبة كرة القدم سواء أن  يتمتع أفراده بالمميزات الضرورية والصفات الفعالة التي يجب أن تتوف

 كانت صفات بدنية أو مهارات فنية مثل : 

كما ال يمكن تحقيق ذلك اال باستمرار المواظبة على   -الرشاقة –المرونة   –التحمل   –السرعة  –القوه 

التدريب في وجود تخطيط علمي متكامل وبرنامج تفصيلي يتم تنفيذه بدقة وفق األساليب العلمية للتدريب  

تي تتعامل مع األجهزة الحيوية لالعبة واحتياجاتها وإمكاناتها وبصفه خاصة الجهاز الدوري والجهاز وال

التنفسي )القلب والرئتين( فلم تعد حركات الجري والقفز والوثب وأداء المهارات األساسية وحدها كافيه  

سية والحاجة الفعلية لمثل إلعداد الالعب دون الربط بين ما يؤديه الالعب من حركات والمتطلبات األسا

 . هذه الحركات والتي قد تضر الالعبة وال تنفعها

 

 المهارات األساسية لكرة القدم : 
 : تنقسم مهارات كرة القدم الى قسمين  رئيسين

 . مهارات حركية بالكرة   -2                    .مهارات حركية بدون كرة -1

 

 مقدمة في كرة القدم النسائية 

 الصاالت( م) كرة قد
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 أوالا : المهارات الحركية بدون كرة  
 .  يعتبر الجري هو الوسيلة الحركية الرئيسية في كرة  القدمالجري  ▪
 مام للجنب او ألعلى .لوثب كثيرا في كرة القدم سواء لأليستخدم ا  الوثب ▪

إليها  الدوران إثناء اللعب يكون غالبا عامال من العوامل التكتيكية )الخططية( التي تلجأ الدوران  ▪

 .الالعبة لتنفيذ سرعة اللعبة أو إيقاعه
 

 ثانيا :-  المهارات الحركية باستخدام الكره : 
  )1( الجري بالكرة  وأنواعه :-  

الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي  -أ  

. يجب أن تتجه القدم المستخدمة للخارج قبل لمسها  
الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي -ب  

. المتعلمة للداخل قبل لمسهايجب ان تتجه قدم   

. الجري بالكرة بوجه القدم األمامي -ج  

 قبل مالمسة القدم للكرة يجب أن يمد مشط القدم لإلمام مع  

 ثني قليل بالركبة حتى يواجه مشط القدم .
.الجري بالكرة بأسفل القدم -د  

.الجانب حسب الحاجةيجب أن يكون أسفل القدم فوق الكرة ويتم دحرجة الكرة لألمام أو   

 
 )2(  ركل الكرة بالقدم:

 
 الطرق المستخدمة في ركل الكرة بالقدم 

 

 . ركل الكرة بجانب القدم الداخلي )باطن القدم ( ▪

  .ركل الكرة بوجه  القدم األمامي الداخلي ▪
 ركل الكرة بجزء القدم األمامي الخارجي.  ▪
 .القدم( جهركل الكرة بمقدمة القدم )و ▪
 بسن القدم.ركل الكره  ▪
 .ركل الكره بكعب القدم ▪

 

 )ا( ركل الكرة بجانب القدم الداخلي )باطن القدم( 
 تستخدم هذه الطريقة بكثرة إثناء اللعب حيث أنها  

 سهله األداء كما تتصف بالدقة وأحكام التوجيه. 

 الخطوات التعليمية

 القدم الثابتة .سم من  20- 15أداء المهارة بكرة ثابتة على األرض مثبتة على بعد  •

نفس الخطوة السابقة مع تحرك الالعبة نحو الكرة الثابتة قبل الركل للكرة وتمريرها إلى الزميلة أو  •

 متر.  4-3حائط على بعد 

 اداء المهارة من الحركة بكرة متحركة نحو الالعبة . •

 أداء المهارة من كرة مرتدة مرتين ثم مره واحدة من األرض . •

 . م من مسافات مختلفة باستخدام كلتا القدمين ثم اتجاهاتركل الكرة بباطن القد •

 

 )ب( ركل الكرة بجزء القدم األمامي الداخلي 

 تعتبر هذه المهارة من أكثر مهارات ركل الكرة شيوعا واستخداما فهي الطريقة المثلى        

          الكرة إلى مسافات بعيدة . لإلرسال      
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 الخطوات التعليمية 

 أداء المهارة من الوقوف بدون كرة.  ▪

 أداء المهارة من الوقوف بكرة ثابتة . ▪

 خطوات بكرة ثابتة .  4-3أداء المهارة باالقتراب من ▪

 أداء المهارة باالقتراب بكرة متدحرجة نحو الالعبة .  ▪

 أداء المهارة من الحركة والكرة متحركة من مسافات مختلفة . ▪

 . المهارة من الجري والكرة مرتدة مره أو مرتين ومن مختلف المستويات وفي الظروف المختلفةأداء   ▪

 )ج( ركل الكرة بجزء القدم األمامي الخارجي  

 تستخدم بكثرة خالل اللعب سواء في أداء         

 لتمريرات القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة وكذلك في ا

 أنواعها. لحرة بمختلف االركالت  

 الخطوات التعليمية

 أداء المهارة من الوقوف بدون كرة.   -1

 أداء المهارة من الوقوف بكرة ثابتة .  -2

 أداء المهارة باالقتراب بكرة ثابتة .-3

 . أداء المهارة باالقتراب بكرة متدحرجة -4

 أداء المهارة من الحركة والكرة متحركة من مسافات مختلفة .  -5

 من مختلف المستويات وفي الظروف المختلفة.  أداء المهارة-6

 

 القدم( جه) د ( ركل الكره بوجه القدم )و

 : تتميز بدقة عند التسديد على المرمى وتستخدم في 

 .تنفيذ الركالت الثابتة أو نصف الطائرة أو الطائرة )العالية(  

 

 الخطوات التعليمية

 المستخدم في أداء الركلة.ركل كرة معلقة باستمرار ألخذ اإلحساس بالجزء  .1

 ركل كرة مثبتة على األرض لنفس الغرض السابق .  .2
القدم من زميلة تقف على مسافة قصيرة او ركل الكرة التي تسقطها الالعبة  جه ركل الكرة بو .3

 لنفسها على القدم . 
 ركل الكرة المرتدة من األرض مرتين ثم مرة واحدة . .4
 متر من الثابت ثم الحركة .  5 ركل الكرة المرسلة من زميله على مسافة .5
 . ركل الكرة بوجه القدم المرسلة على األرض أو نصف طائرة أو عالية .6
 أداء المهارة من جميع المستويات وفي كافة الظروف .  .7

 )ه( ركل الكرة بسن القدم

تستخدم المهارة في حاالت مهاجمة الخصم وتشتيت الكرة وإبعادها عن المرمى وتتميز بقوتها وسرعة 

 . أدائها 

 

 

 

 الخطوات التعليمية 

 أداء المهارة من الوقوف بدون كرة.  •

 أداء المهارة من الوقوف بكرة ثابتة . •

 أداء المهارة بكرة متحركة نحو الالعبة من مسافة قصيرة . •

 المهارة من الحركة والكرة متحركة من مسافات مختلفة .أداء  •

 أداء المهارة من مختلف المستويات وفي الظروف المختلفة.  •
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 )و ( ركل الكرة بكعب القدم

 تلجأ الالعبة الى استخدام هذه المهارة في ظروف خاصة لتواجد زميله لها خلفها في وضع مناسب . 

            

  

 الخطوات التعليمية 
 .اداء الركلة بدون كرة من الثبات ثم الحركة  .1
 .اداء الركلة لكرة ثابتة بواسطة زميل او حائط   .2
 .خطوات 4-3اداء الركلة من التحرك للخلف واإلمام من   .3
 .  خارجي باطن القدم ( –داخلي  –تبادل التمرير بين زميلين باألجزاء المختلفة للقدم ) امامي    .4
 . رة العالية بالهواء مباشرة قبل ان تلمس االرض باتجاه الزميل او المرمىركل الك  .5

 

 : ( استقبال الكرة3)

استقبال الكرة هو عملية إخضاع الكرة القادمة باتجاه المتعلم تحت سيطرته سواء كانت كرة عالية أو 

 منخفضة وذلك بامتصاصها أو كتمها باستخدام األرض . 

 

 واألجزاء المستخدمة في استقبال الكرة هي :  

o  باطن القدم . 
o  . إيقاف الكرة والسيطرة عليها بباطن القدم 
o  وجه القدم األمامي . 
o   . امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي 
o وجه القدم  الخارجي .    
o  .السيطرة على الكرة بوجه القدم الخارجي 
o  أسفل القدم . 
o  . كتم الكرة بأسفل القدم باستخدام األرض كعامل مساعد 
o   . امتصاص الكرة باستخدام  الفخذ 
 

 يعتبر االستقبال للكرة من المهارات المميزات واالستخدام :

 األساسية في كرة القدم للصاالت حيث أن االستقبال الجيد للكرة يساعد  

 ، ويمكن لمستقبل الفريق على االستحواذ على الكرة ولبدء هجمة للفريق  

 الكرة أن يجري بها أو يمررها أو يصوبها على المرمي. 

 

 ضرب الكرة بالرأس 

 تستخدم بصورة اشمل في التمرير إلي الزميلة      

 . وكذلك في التسديد على المرمى وتسجيل الهدف 
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 ( المراوغة  ) المحاورة ( 4) 

 
 بالكرة  ((  --)) بدون كرة   

 
 :عديدة للمحاورة تعتمد على مهارة المتعلم وخبرته ولياقته البدنية ومن أهم هذه الطرق*هناك طرق 

 . المحاورة بالتمويه للجانب مرة واحدة   .1
 .المحاورة بالتمويه للجانب مرتين   .2

 .المحاورة  باستخدام الجذع    .3
 .المحاورة  بسحب الكرة للخلف    .4
 .المحاورة  بإيقاف الكره فجأة  .5
 . بتعديه القدم من فوق الكرهالمحاورة     .6
 

 ( التصويب  5)

 في عملية التصويب على المرمي تستخدم جميع أجزاء  

 القدم حسب وضع المتعلم داخل الملعب وحسب ظروف اللعب  

 طريقة األداء لكل ركلة على حدة كما سبق شرحه .  ويمكن تعليم

 

 (حراس المرمى 6)
 

 األوضاع األساسية .  ❖
 اختيار المكان المناسب .   ❖
 االرتماء على  الكرة .   ❖
 .ركل الكرة بالقدم   ❖
 .رمي الكرة باليد  ❖
 

 مهام حارس المرمي     

 
 . مسك الكرة : وتختلف طريقة مسك الكرة تبعا لمستوى الكرة  - 1
 مسك الكرة األرضية المتدحرجة على األرض .  - 2

 . مسك الكرة النصف الطائرة متوسطة االرتفاع  - 3
 . مسك الكره العالية - 4
 . إبعاد الكره بالقبضة )او القبضتين (  - 5
 . االرتماء على األرض  - 6
 .ركل الكره بالقدم  - 7
 .رمي الكرة باليد  - 8
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 )قوانين اللعبة (
 

 ( الملعب والمقاسات1قانون )

 . يحب أن يكون الملعب مستطيال ، طول خط التماس يجب أن يكون أكبر من طول خط المرمى 

 متر   بحد أقصى    42،  متر بحد أدنى    25الطول : 

 متر   بحد أقصى   25 ،    متربحد أدنى    16العرض :

 

 المباريات الدولية  

 بحد أقصى  متر     42 ،  بحد أدنى  متر     38الطول : 

 بحد أقصى  متر     25،    بحد أدنى متر    20العرض :

 

 تخطيط الملعب 

 يخطط الملعب بخطوط تنتمي هذه الخطوط إلى المناطق التي تحدها .

ط ى خطوط المرمى كل الخطوتسمى خطوط التماس ، أما الصغرى فتسم  رىخطوط الحدود االثنين الكب

المنتصف ، عالمة المنتصف محددة بالنقط الوسطي في    سم عرضا ، الملعب مقسم إلى نصفين من خط8

 متر . 3خط المنتصف ، وترسم حولها دائرة نصف قطرها 

 

 منطقة الجزاء 

 يتم تحديد منطقة الجزاء في كل من نهايتي الملعب كما يلي :

 متر يتم رسمها بحيث تتمركز خارج كل من قائمي المرمى . 6ربع دائرة نصف قطرها 

يتم رسم ربع الدائرة من خط المرمى حتى تقابل الخط الوهمي عند الزاوية اليمني لخط المرمى من خارج  

متر يجري متوازيا مع خط المرمى ما بين   3,16قائم المرمى يتقابل الجزء العلوي من ربع دائرة بخط  

 قائمي المرمى . 

 

 ( الكرة  2قانون ) 

 :الخصائص والمقاييس الكرة يجب أن تكون 

 مستديرة . ▪

 مصنوعة من الجلد أو مادة أخرى مناسبة .  ▪
 سم . 64سم وال يزيد عن  62ال يقل محيط الدائرة عن  ▪
 جرام عند ابتداء المباراة . 440جرام وال يزيد عن  400ال يقل وزنها عن  ▪
( عند مستوى سطح  2جرام / سم  600  –  400ضغط جوي )    0,6إلى    0,4يكون الضغط مساوي   ▪

 البحر .

 
 ال الكرة التالفة :استبد

 إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سير المباراة ، يتم ما يلي :  

 إيقاف المباراة . ▪

إعادة بدء اللعب بإسقاط الكرة البديلة في المكان الذي أصبحت فيه الكرة األولى تالفة  إذا انفجرت  ▪

الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب عند ركلة البداية أو ركلة المرمى أو ركلة مباشرة أو ركلة جزاء أو  

 .ركلة إدخال 
 خالل المباراة بدون استئذان الحكم .يعاد بدء اللعب طبقا للقوانين ال يجوز تغيير الكرة  ▪
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 ( عدد الالعبين 3قانون ) 

 

تلعب المباراة بين فريقين يتكون كل منهما مما ال يزيد عن خمسة العبين أحدهم حارس الالعبون  

 المرمى . 

 

 

 

 يجوز استخدام البدالء في أي مباراة تجري حسب قواعد مسابقة رسمية   إجراءات التبديل 

 فيفا أو مستوى القاري أو األهلي العدد األقصى للبدالء المسموح به هو سبعة العبين . على مستوى 

 

 المخالفات والعقوبات   

إذا حدث أثناء التبديل أن دخل البديل الملعب قبل مغادرة الالعب المستبدل الملعب تماما ، فإنه يجري ما  

 يلي : 

 إيقاف اللعب .  ▪

 عب .يطلب من الالعب المستبدل مغادرة المل ▪
 إنذار الالعب البديل وإشهار البطاقة الصفراء . ▪
 . المضاد من المكان الذي كانت فيه الكرة  – استئناف اللعب بركلة حرة غير مباشرة تمنح للفريق   ▪
 

 ( الحكام    5قانون ) 

 سلطة الحكم  

بالمباراة التي يتم تعيينه تدار كل المباراة بواسطة حكم له سلطة كاملة لتنفيذ قوانين اللعب فيما يتعلق 

 فيها ، من لحظة مكان الملعب حتى مغادرته . 

 

 ( الصالحيات والواجبات) حكم أول ◼
 .ينفذ قوانين اللعب ▪
 . خارجي أوتدخل مخالفة إي بسبب المباراة اوينهي يعلق أو يوقف ▪
 .المختصة للجهات ويقدمه المباراة بسجل يحتفظ ▪
 ه.تواجد عدم حال في الميقاتي عمل يعمل ▪
 .والطرد اإلنذار بمخالفات عبيناللا ضد التاديبي اإلجراء يتخذ ▪
 .باللعب له غيرمرخص شخص إي دخول عدم من يتأكد ▪
 .(2) القانون متطلبات تلبي  مستخدمة كرة أي من يتأكد ▪
 
 (الصالحيات والواجبات) حكم ثاني ◼
 . صحيحة بصورة التبديل تنفيذ من التأكد ▪
 .للقوانين مخالفة حدوث عند  المباراة إيقاف سلطة له ▪
 .المباراة على السيطرة في األول  الحكم يساعد ▪
 .يسمح له باستخدام الصفارة ▪
 
 (الصالحيات والواجبات)  حكم ثالث ◼
 .للفريق أخطاء خمسة أول بسجل يحتفظ ▪
 . وسببها المباراة إثناء  التوقفات بسجل يحتفظ ▪
 .اوالمطرودين المنذرين الالعبين وأرقام أسماء على المناداة يعيد ▪
 .األهداف يسجلون الذين الالعبين أرقام حول مالحظات يدون ▪
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 الميقاتي   ◼
 .الساعة وإيقاف تشغيل خالل من القانون تطابق  المباراة مدة إن يتأكد ▪
 . دقيقة لمدة المستقطع الوقت يسيطرعلى ▪
 اما يستعمله عن ختلفت صفارة بإطالق المستقطعة األوقات ونهاية األول الشوط نهاية إلى يشير ▪

 الحكام. 

 

 

 

 

 

 ( مدة المباراة  8قانون ) 

 

 . دقيقة  20مدة المباراة شوطان متساويان كل منهما  فترات اللعب 

 

يحق للفريقين طلب وقتا مستقطعا مدته دقيقة واحدة في كل من شوطي المباراة حيث   الوقت المستقطع 

 -: يتم تطبيق المبادئ التالية 

 يحق لمدربي الفريقين مطالبة الميقاتي بوقتا مستقطعا لمدة دقيقة واحدة . ▪

 يجوز طلب وقتا مستقطعا لمدة دقيقة واحدة في أي وقت ولكن عندما يكون الفريق مستحوذا على ▪

 الكرة .
 

 .دقيقة 15يجب إال تزيد فترة الراحة بين الشوطين عن  فترة الراحة بين الشوطين 

 

 ( بداية واستئناف اللعب  9قانون )

 إجراءات أولية 

الفريق الذي يفوز بالقرعة يحدد المرمى  ,يتم اختيار نصفى الملعب بإجراء قرعة بعمله معدنيه  ❖

 الشوط األول .الذي يرغب في الهجوم عليه في 

 يلعب الفريق اآلخر ركلة بداية المباراة .  ❖
 الفريق الفائز بالقرعة يلعب ركلة البداية في الشوط الثاني .  ❖
 يقوم الفريقان في الشوط الثاني بتغيير نصفي الملعب والهجوم على المرمى المعاكس . ❖
 

 ركلة البداية  

 استئناف اللعب .تعتبر ركلة البداية طريقة لبداية اللعب أو 

 عند بدء المباراة . ❖

 بعد تسجيل هدف .  ❖
 عند بدء الشوط الثاني للمباراة . ❖
 عند تطبيقه . –عند بدء كل فترة وقت إضافي  ❖
 .  مباشرة  البداية ركلة  من هدف يجوزتسجيل ❖
 

 اإلجراءات 

 يكون كل الالعبين في نصف الملعب الخاص بهم .   ❖

متر على األقل من الكرة   3يكون العبو الفريق المضاد للفريق الذي يلعب ركلة البداية على بعد   ❖

 حتى تصبح في اللعب .
 تكون الكرة ثابتة عند عالمة المنتصف .  ❖
 ال يجوز لمنفذ الركلة لمس الكرة مرة ثانية حتى تلمس العب آخر .   ❖
 .  األخر الفريق بواسطة  بداية ركلة  تنفيذ يتم لهدف، الفريق تسجيل بعد ❖
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 ( الكرة في اللعب وخارج اللعب  10قانون ) 

 الكرة خارج اللعب  

 : عندما اللعب خارج الكرة تعتبر 

 . الهواء في أو ألرضا على سواء تماسط الأوخ المرمى خط بكاملها تجتاز 

 .عندما يوقف الحكم المباراة  
 .عندما تصطدم بالسقف  
    .الكرة في اللعب 

 : التالية الحاالت ذلك ويشمل األخرى األوقات كل  في اللعب في الكرة تعتبر 

 إذا ارتدت من قائم المرمى أو العارضة إلى الملعب .  

 إذا ارتدت من أي من الحكميين عندما يكونا داخل الملعب . 

 

 ( ركلة اإلدخال   16قانون )

 

  .يتم منح ركلة اإلدخال 

 يجب أن تكون ثابتة على خط التماس .  ❖

 تركل في اللعب في أي اتجاه . ❖
 .العبي الفريق المضاد  ❖

 متر على األقل من المكان الذي تنفذ فيه ركلة اإلدخال . 5يكونوا على بعد  ❖

 اإلجراءات 

 ثوان من وقت استحواذه على الكرة .  4اإلدخال أن ينفذها خالل يجب على الالعب الذي ينفذ ركلة  ❖

 . ال يجوز لالعب منفذ ركلة اإلدخال أن يلعب الكرة مرة ثانية حتى يلمسها العبا آخر ❖
 

 ( رمية المرمى  17قانون ) 

 . رمية المرمى طريقة الستئناف اللعب 

 . ال يجوز تسجيل هدف مباشرة من رمية المرمى 

 :تحتسب رمية المرمى عندما 

 تجتاز الكرة بأكملها خط المرمى بعد أن كان آخر من لمسها العب من الفريق المهاجم سواء  ❖
 في الهواء أو على األرض  

 

 بالسقف .عندما تجتاز الكرة بأكملها خط التماس سواء على األرض أو في الهواء أو ترتطم  ❖
 تنفذ الركلة من المكان الذي اجتازت فيه خط التماس . ❖
 تمنح الركلة للفريق المضاد لالعب الذي كان آخر من لمس الكرة .  ❖
 

 الكرة 
 

 اإلجراءات 

 يتم رمي الكرة من أي نقطة داخل منطقة الجزاء بواسطة حارس مرمى الفريق المدافع . ▪

 ثانية حتى تلمس العبا آخر .ال يجوز لحارس المرمى لعب الكرة مرة  ▪
 تصبح الكرة في اللعب عندما يتم رميها مباشرة خارج منطقة الجزاء . ▪
 

 المخالفات / العقوبات  

ا ، فانه يجري ما   إذا حدث أثناء التبديل أن دخل البديل الملعب قبل مغادرة الالعب المستبدل الملعب تماما

   :يلي

 . إيقاف اللعب  ❖
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 .مغادرة الملعب يطلب من الالعب المستبدل  ❖
 إنذار الالعب البديل وإشهار البطاقة الصفراء   .  ❖

استئناف اللعب  بركلة حرة غير مباشرة للفريق المضاد وتنفذ من المكان الذي كانت فيه الكرة عند   ❖

إيقاف المباراة، وعالوة على ذلك إذا كانت الكرة داخل منطقة الجزاء يتم منح ركلة حرة غير مباشرة من  

 الجزاء في اقرب مكان لموقع الكرة عند إيقاف اللعب  . على خط 

 :السلوك وسوء األخطاء ارتكاب  على المعاقبة

 .تمنح الركلة الحرة المباشرة  ❖
 . ركلة الجزاء ❖

 اخطاء تستحق الطرد 

 .اللعب في جسيمأ خط العبال ارتكب ❖
ا  ❖ ا عنيفا  .ارتكب سلوكا
 .شخصأي  او المنافس على بصق ❖
 .بيده الكرة عباللا بلمس وذلك  إلحرازهدف واضحة فرصة او هدف من  المنافس الفريق منع ❖
 .مهينة  بذيئة او  استخدم ألفاظ ❖
 .المباراة بنفس اإلنذارالثاني على حصل ❖

 

 ؟ ما هي عالقة منهج كرة القدم بالتربية العامة  

 

بدورها جزءا هاما ال يتجزأ من  تعتبر كرة القدم جانبا حيويا من جوانب التربية البدنية والتي تعتبر 

اجزاء التربية العامة والتي تهدف الي خلق مواطن صالح قادر على التكيف مع المجتمع طبقا لالستعدادات 

والقدرات واإلمكانات المتاحة كما انها تنمي الثقافات من خالل تبادل الخبرات في مجال كرة القدم وكيفية  

 ممارستها .

 

 اذكري بعض منها : العوامل القومية واإلدراكية التربوية  المتعلقة بممارسة كرة القدمهناك العديد من 

 توظيف االستراتيجيات التربوية للتعامل مع الفروق الفردية وإظهار المميز منها وانتقاء المواهب . ❖
الحلول  االسهام في تكوين شخصية تربوية قادرة على تحليل المواقف وسرعة االستجابة وإيجاد  ❖

 المناسبة .

 استخدام استراتيجيات التواصل المحددة مع الزمالء من خالل الخطط الموضوعة  . ❖
اكتشاف المواهب المميزة عن طريق صناعة الالعب العالمي لتمثيل الوطن ورفع اسم بالده  ❖

 .بالمحافل الدولية 
 

 على الفرد  الممارس اشرحي كيف يؤثر تعليم كرة القدم باالرتقاء بالمستوى التربوي والنفسي

ال شك انه يوجد عالقة وطيدة بين ممارسة النشاط المحبب للفرد وحالته النفسية والذي ينعكس تربويا 

على كيفية التعامل مع االخر والتصالح مع النفس فهي تحسن روح الجماعة ضمن العمل كفريق واحد  

لى انها تظهر التعامل التربوي باحترام  وتتغلب على االنانية لكون الفريق سيفوز ككل لألفراد اضافة ا

 الذات واحترام القوانين وتضفي المتعة والترويح والشعور بالرضا  .
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 التعليمية األهداف

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحادي عشر 

 الجانب التربوي 
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إن تحديد األهداف يُعتبر من الخطوات الهامة والضـرورية ألي منهاج للتربية الرياضـية يُراد له النجاح ، 

فاألهداف تتضـمن ألوان السـلوك المرجو إكسـابها للمتعلم من خالل المرور بخبرات تربوية معينة كما أنها 

 توجيه العملية التربوية .تعتبر العمود الفقري الذي من خالله يُمكن 

  وتتشـكل األهداف وفقاا الختالف وجهات النظر في الحياة واختالف الفلسـفات التربوية كما أنها تُشـتق من

ــ اقتراحات  مصــادر عدة منها   ــ الفلســفات التربوية ــــ ــ تحليل ثقافة المجتمع ــــ ) ســيكولوجية التعلم ــــ

" التربية الرياضية " ــ التطورات العلمية الحديثة ـ   المتخصصين ــ دراسة طبيعة المتعلم ــ المادة الدراسية

دوافع ورغبات واتجاهات معدي المناهج والبرامج التربوية ـ المعلمون المشاركون في إعدادها وتنفيذها ( 

. 

 صياغة األهداف
يُقصد بصياغة األهداف تحديد األهداف التعليمية المختلفة في صورة سلوكية أو التعبير عن الهدف المحدد  

بعبارات توضح الحصائل المتوقعة من العملية التعليمية ، ومن أبرز المشكالت التربوية التي تُعاني منها 

ديد األهداف في صورة سلوكية ،  مناهج الدراسة بوجه عام ومناهج التربية البدنية بشكل خاص مشكلة تح

 ولذا يجب االهتمام بصياغة األهداف في منهج التربية الرياضية بصورة سلوكية .  

 وهناك طرق متنوعة تُصاغ بها األهداف عند وضعها ومنها : ـ

ا يقوم به المعلم وحده دون  1  المتعلم.ـ أن تُكتب األهداف في شكل عبارات تتضمن نشاطا

 معينة. داف في شكل عبارات تتضمن حقائق أو عبارات ـ أن تُكتب األه 2

 سلوكية. ـ أن تُكتب األهداف في عبارات  3

 وهناك شروط لصياغة األهداف السلوكية تتمثل فيما يلي : ـ

 ـ أن تكون واضحة ومحددة . 1

 ـ أن يمكن قياسها .  2

 بينها. ـ أن تتوافر فيها البساطة وعدم التعقيد وعدم التداخل فيما  3

   األداء.ـ أن تتضمن الحد األدنى من  4

  التعليم.ـ أن تُركز على ناتج التعلم وليس عملية  5

   المعلم.ـ أن تهتم بسلوك المتعلم وليس سلوك  6

) ملخص ( : عند صياغة هدف تعليمي في صورة سلوكية ) أي يمكن قياسه ( يجب أن يُكتب على النحو 

 التالي :  

     [1  ]            [2  ]           [3  ]           [4  ] 
 +    الشيء المراد تعلمه ) المصطلح العلمي (    أن أو إن   +    فعل سلوكي   +     فاعل ) المتعلم ( 

             [5  [                        ]6  ] 
 +   الحد األدنى لألداء      +     ظهور تحقيق الهدف  

 أمثلة في التربية الرياضية : 

 في تنمية القوة العضلية للذراعين : ـ مثال :  1

أن يكون المتعلم قادراا على الشد على العقلة أربع مرات على األقل بالمسك من أعلى بشرط أن تصل الذقن  

 فوق العارضة مع عدم المرجحة .

 في المجال المعرفي :   مثال : ـ  2

أن يكون المتعلم قادراا من خالل قائمة لألنشطة الرياضية على وضع عالمة )      ( أمام جميع المصطلحات  

 الخاصة بكرة القدم .   

 في المجال االنفعالي :   ـ مثال :  3

 تربية الرياضية .  أن يعرف المتعلم من خالل وحدة دراسية ماهية قيمة النشاط البدني ويقدر أهمية ال

 نستعرض فيما يلي قائمة لبعض الكلمات ) أفعال األداء ( التي تُستخدم في الصياغة
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 ) المجال المعرفي ( 

 

 (  يالنفس حرك) المجال 

 

 ( المجال االنفعالي) 

 " الوجداني " 

 يستقبل  يفضل  يضبط  يجري  يترجم  يتعرف

 يسأل  يتقبل  يمسك يثني يعرض  يسمي 

 يسمع  يتوقع  يتسلق  يرمي يفرق  يعدد 

 يختار  يناقش  يقبض  يربط  يشتق يكافئ 

 يجيب  يتفهم  يضرب  يفحص  يفهم  يختار 

 يتعاون  يشارك  يقفز  يطبق  يتنبأ  يحسب

 يقرر  يصف يؤدي  يضبط  يعيد ترتيب  يقارن 

 يتطوع  يشجع يشد يسدد  يلخص  ينظم 

 يوافق  يكتسب يدفع  يسرع ينقل  يشرح

 يساند  يحدد  يتدحرج  يدقق  يركب يقدر 

 يصمم يربط 
يرد 

 بسرعة
 يتجنب  يرتب  يتزحلق 

 يحافظ  يقارن  يمشي  يصوب يصيأل يبرهن 

 يستعمل يشرح يتقوس  يستقبل  يحدد  يستنبط 

 يسمع  يعمم يتابع  يمرر يطبق  يستكمل

 يساعد  يبتكر  يخطو  يرسم يكتشف يشك

 يبلغ  يحل  يرسل يمثل يعدل  يفسر 

 يحضر  يطبق  يدافع يشكل يحكم  يضبط 
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 مما سبق يمكن القول أن األهداف في منهاج التربية الرياضية  

 يمكن تقسيمها إلى مجاالت ثالثة : ـ

 

 ) النفس حركي (  المهارى  المجال   -1
ويعمل على تنمية المهارات الحركية واكتساب مختلف عناصر اللياقة البدنية والتنمية العضوية لمختلف  

 أجهزة الجسم واكتساب الصحة .

المعرفي   - 2  التفكير    المجال  المعارف والفهم ومهارات  وتنمية  العقلية  النواحي  ويؤكد على 

 واإلدراك . 
 المجال الوجداني  - 3  

ويؤكد على اكتـساب القيم والعادات واالتجاهات وهي تـصاحب األداء الحركي وعلى كل حال فإن المجاالت 

 السابقة

ا ، وهذا  ) المهاري ــ المعرفي ــ الوجداني ( متدا  خلة مع بعضها البعض بشكل يستحيل معه تجزئتها عمليا

ــمل مختلف جوانب المتعلم عند عمل   ــنيفها بحيث تشــ ــيم األهداف وتصــ يعكس في حد ذاته االهتمام بتقســ

منهاج للتربية الرياضـية ألي مؤسـسـة تعليمية ، وهذا يتفق في نفس الوقت مع ما يشـير له علماء التربية  

ة الرياـضية في أن الهدف التربوي والتعليمي الجيد البد وأن يـشمل المتعلم ككل جـسمياا وعلم النفس والتربي

ا . ا ونفسيا  وعقليا

 

 مواصفات األهداف في التربية الرياضية 
 لكي تؤدي األهداف دورها في مادة التربية الرياضية يجب أن تتوافر فيها المواصفات التالية : ـ

 أن تستند إلى فلسفة تربوية واجتماعية سليمة .  -1

ا .     2 ا واقتصاديا  ـ أن تساير خطة الدولة اجتماعياا وسياسيا

 ـ أن تُبنى على أسس نفسية سليمة .    3

 ـ أن تكون قابلة للترجمة إلى مواقف سلوكية يُمكن قياسها .    4

 ـ أن تهتم بالنمو الشامل للمتعلم .    5

 اقعية يمكن تحقيقها . ـ أن تكون و   6

 ـ أن تُميز بين أنواع الخبرات المطلوبة لتنمية وتحقيق السلوك المتوقع .    7

 ـ أن تكون واضحة ومحددة وخالية من التناقضات .    8

 ـ أن تمتاز باالستمرارية والشمولية والتنسيق .     9

 ـ أن تكون ذات قيمة .   10

 ـ أن تراعي حاجات وميول واهتمامات المتعلم .  11

 ـ أن تحدد عبارات األهداف نوع السلوك المتوقع مضمونه . 12
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 طرق التدريس
 

 ما هي طريقة التدريس؟
طريقة التدريس : هي الخطوات التي يستخدمها المعلم لتحقيق أهداف الدرس وتحقيق نتائج تتمثل في  

المتعلمين ، وهي بذلك تشمل مجموعة اإلجراءات التي يجريها المعلم لتحقيق هذا الغرض تغيير في سلوك 

. 

 ونذكر هنا أن : 

*. الطريقة الناجحة هي التي توصل إلى الغاية المنشودة وتحقق أهداف الدرس في أقل وقت وبأقل مجهود  

 وبأيسر السبل . 

  .إلى الهدف المنشودبالمتعلم *. وتصبح الطريقة غير مجدية إذا لم تصل 

ويذكر الخبراء أنه ال توجد طريقة مثالية واألهداف الموضوعة للدرس يمكن تحقيقها بأكثر من طريقة  

ا .  والمعلم هو الذي يحدد الطريقة التي يستخدمها وأي طريقة تحقق نتائج أكثر نجاحا

 

 *.  وبوجه عام فإن نجاح الطريقة يتوقف على عدة اعتبارات :

 يدرك ويفهم المعلم أوالا األهداف التي يسعى الدرس لتحقيقها .ـ أن  1

 الهدف من الدرس . متعلم ـ أن يوضح المعلم لل 2

 ومستوياتهم وما يوجد بينهم من فروق فردية . المتعلمينـ أن يلم المعلم بخبرات  3

 ى جهد ممكن . ـ أن يعمل المعلم على استثارة دوافع المتعلمين بالطريقة المختارة ليبذلوا أقص 4

 ـ أن يدرك المعلم طبيعة المادة التي يقوم بتدريسها فهناك مواد نظرية ومواد عملية . 5

ا لمختلف مصادر التعلم التي تستخدم في التدريس فذلك ييسر له استخدام الطريقة   6 ـ أن يكون المعلم مدركا

 المناسبة .

ا للعالقة بين طريقة التدريس    7 المستخدمة وبين ما يمكن تنفيذه من نشاط فالطريقة  ـ أن يكون المعلم مدركا

 تحتاج إلى إمكانات كاألجهزة واألدوات .

على ممارسة مواقف التعلم بأنفسهم فكما أن الدافع شرط  المتعلمين  ـ إن االختيار األمثل للطريقة يساعد    8

ا يناسب  بالمتعلم  من شروط التعلم فالممارسة شرط آخر ، والمقصود بالنشاط هنا أن يبذل   نفسه نشاطاا حقيقيا

موضوع التعلم الذي نريد أن نحققه ، فإذا كان موضوع التعلم يتصل باكتساب مهارة حركية فالبد أن يمارس  

 التلميذ مواقف حركية تؤدي به في النهاية إلى اكتساب هذه المهارة .

التي يحققونها نتيجة تعلمهم  على تقويم أنفسهم بأنفسهم ودراسة النتائج    المتعلمين  ـ أن تساعد الطريقة9

 والحكم على هذه النتائج .  

 

 أنواع طرق التدريس : 
يستخدمها   التي  الطريقة  كانت  ومهما  عامة   بصفة  للتدريس  ومختلفة  كثيرة  طرق  هناك 

 المعلمين فإن  
 عليهم أن يراعوا ما يلي : ـ

 التدرج من المعلوم إلى المجهول .  -

 االنتقال من السهل إلى الصعب . -

 التدرج من البسيط إلى المعقد . -

ا .  -  التدرج من الكل إلى الجزء ثم إلى الكل ثانيا

 التدرج من المحسوس إلى المجرد . -

 . التدرج من الجزئيات إلى الكليات  -

 

 

 



 

 

N 
183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المباشر األسلوب 

 
يختار المعلم النشــــاط أو المهارة الحركية التي ســــيقوم بتعليمها ثم يصــــف الحركات  هذااألســــلوب  في

المتضــمنة في المهارة باختصــار ويعرض بنفســه أو بواســطة وســائل بصــرية أخرى كيفية تأدية الحركات 

في  لكي يتم انجازها ، ويبدأ المتعلمين في تجربة المهارة الحركية بينما يصـــحح المعلم أي أخطاء يالحظها 

 المباشر فيما يلي : ـاالسلوب وتتلخص خطوات التدريس في  ،أدائهم

 أ  ـ الشرح للمهارة الحركية المطلوب تعلمها من المعلم .

 للمهارة الحركية . ن المتعلمينب ـ عرض المعلم أو نموذج م

 . المتعلمينج  ـ الممارسة من جانب 

 انب المعلم .د   ـ التشخيص والنقد والتعقيب وتصحيح األخطاء من ج

 مع تقديم المساعدات الفردية من جانب المعلم .المتعلمين هـ ـ الممارسة من جانب 

 

المباـشر بـشكل فعال ومؤثر عندما يكون المـستوى العام المهاري للمتعلمين   األـسلوب*.  ويمكن اـستخدام 

ا مع المتعلمين الضـعا ف في حفظ النظام وهي  منخفضـاا وعند تعليم مهارات حركية ذات نوعية معينة وأيضـا

 كطريقة توفر األمان والسالمة بدرجة عالية للمتعلمين .

 
 المباشر : األسلوب . من عيوب *

 ـ ال تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين .

 ـ ال تمنح المتعلمين فرصة التعبير عن النفس واالبتكار .

المباـشر إال أن المعلم يـستخدم األـسلوب *.  وتمثل الطريقة الكلية والجزئية إحدى الـصور المـستخدمة في 

 الطريقة الكلية عند تعليم المهارات البسيطة والطريقة الجزئية عندما تكون المهارة مركبة .

 

 

 

 

 

 

 التدريس أساليب 

 مباشراألسلوب الغير  األسلوب المباشر 

 الطريقة الجزئية  الطريقة الكلية 
 االستكشاف  حل المشكالت
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 الغير مباشر : األسلوب 
      يقوم المعلم بتقديم العمل الحركي للمتعلمين في صورة مشكلة  ا األسلوبفي هذ

 ويحدد المعلم المشكلة بمستوى نضج وخبرة المتعلمين حيث يعتمد المتعلم على

 نفسه من خالل التجربة واالستكشاف ومن خالل المجهود الذاتي الذي يقوم به   

ومن ثم القيام بالمهمة    كنة ثم يتخذ القرار فهو يدرس المشكلة المعروضة عليه ثم يستعرض الحلول المم

 الحركية 

 مثال : 
مع األطفال وصغار السن ـ كيف تنتقل من مكان آلخر دون مشي أو جري ؟ وهنا نجد البعض يحجل بقدم  

واحدة وبعضهم يحجل بالقدمين والبعض اآلخر الذي لديه تخيل أكبر يقفز قفزة األرنب أو يؤدي الدحرجة 

 ه إلى مكان آخر .األمامية لدفع جسم 

وهذا األسلوب الغير مباشر في طريقة التدريس يشجع على االستقالل في التعليم ألن المتعلم يجب أن يفكر 

في الحلول الممكنة ويقرر أيهما يجرب ويختار الحل الذي ينتهي إلى اختياره كأحسن جهد مبذول منه وبذلك 

 داء .يشجع المعلم المتعلم على االبتكار والتقدم في األ

 التدريس الغير مباشرة ) حل المشكالت ( فيما يلي : ـ أساليب  وتتلخص

 أ   ـ يقرر المعلم المشكلة أو السؤال . 

 ب  ـ يستكشف المتعلم ويجرب إليجاد حل للمشكلة . 

 ج  ـ يسمح للتالميذ بعرض حلول المشكلة . 

 وصلوا إليها . في التمرين وتصحيح حلولهم الفردية التي  متعلميند   ـ يستمر ال

 لتقديم مساعدات فردية .  متعلمينهـ ـ يمر المعلم بين ال

 الغير مباشر : األسلوب * من مميزات 
 المتعلمين في العملية التعليمية اشتراك عدد كبير من  •

تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين في حل المشكالت المقدمة إليهم ويسير فيها كل متعلم حسب  •

 وقدراته وخبراته ويحقق درجات جيدة من النجاح ،مستواه 

 . وسيلة لتنمية مفهوم الذات لدى المتعلم   •

 تنمي عنده االبتكار  •

 الغير مباشر :   األسلوب * من عيوب 
ا أكبر وتتطلب خلفية جيدة من المعلم القائم بالتنفيذ _1  .تستنفذ وقتا

 . تحتاج إلعداد جيد للمعلمين لتنفيذها والعمل بها  _2

بصورة أفضل مع األطفال الصغار حيث ال تشكل المهارة والدقة درجة كبيرة    ااألسلوبيمكن استخدام هذ_3

 من األهمية لدى المعلم والمتعلم .

 

 ة :الطريقة المركب 
ويمكن تدريس  ،المباشــــرة وطريقة حل المشــــكالت في التدريس  األســــلوب تجمع الطريقة المركبة بين 

) المباشــرة والغير مباشــرة ( فالطريقة  األســلوبينالتربية البدنية بشــكل أكثر فاعلية عن طريق الجمع بين  

األـسلوبين  المركبة تكون أكثر فاعلية في تحقيق أهداف درس التربية البدنية عن االـستخدام المطلق إلحدى 

ــعوره بافتقار المتعلمين لألمان والطمأنينة مع طريقة حل   ــابقتين وفي نفس الوقت فإن المعلم عند شــ الســ

 األســلوبل الحركي المطلوب منهم فإنه يمكن أن ينتقل إلى اســتخدام المشــكالت نتيجة للفشــل في حل العم

 المباشر ) التقليدي( فوراا .

 *. من مميزات الطريقة المركبة :  
 ـ يمكن استخدامها للمتعلمين الصغار والكبار على السواء .

 ـ يساعد استخدامها على االبتكار والتجريب .

 متعلمين . ـ تقود إلى االستكشاف الموجه من جانب ال
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 *. من عيوب الطريقة المركبة :  
ا كبيراا أطول من الطريقة التقليدية .1  ـ تستنفذ وقتا

 ـ هناك صعوبة في بناء أسئلة في تتابع صحيح وتوقع سليم الستجابات المتعلمين لهذه األسئلة .2

 

التدريس في درس التربية البدنية والمواد الدراسية  أساليب  نماذج وأمثلة لبعض  

 األخرى :  

 
 ـ االستكشاف . 1

 ـ حل المشكالت .  2

 ـ االستكشاف الموجه . 3

 ـ األمر . 4

 .   Herbartـ هاربارت  5

 للمتعلم. ـ النشاط الذاتي  6

 .   Daltonـ دالتون  7

 .  Kilpatrickـ المشروع لكلباترك    8

 .   Murrison( ـ الوحدة ) الدمج  9

 ـ التعلم الذاتي . 10

 ـ تدريس الكتب المقررة . 11

 ـ الدراسة الحرة والبحث . 12

 ـ التربية الحركية . 13
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 اإلدارة
 * تعريف اإلدارة : 

 مجهوداتهم ( خرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة آ) أنها عملية تنفيذ األعمال بواسطة 

 * االعمال التي يقوم بها االداري :  
  .التخطيط وتحديد السياسات واإلجراءات .1
  .تنظيم أنشطة األخرين .2
 .تفويض السلطة والمسئولية  .3
 الرقابة علي النتائج المطلوبة . .4
 اإلشراف علي النتائج المطلوبة .   .5
 إصدار األوامر العامة والتعليمات .  .6
 تفسير السياسات وتبليغها .  .7
 ل العبء اإلداري . حمتدريب المرؤوسين في المراكز ذات المسئولية لت .8
 تنسيق جميع الجهود المتلفة والعناصر المكونة لها . .9

 . األخرين جهود ورقابة وتنسيق بتوجيه  يترتب علي ذلك أن اإلداري هو الشخص الذي يقوم.10

 

 * الوظائف الرئيسية لالدارة : 
  -4     التنظيم واإلدارة. -3 .هالساسيات اإلداري -2    .  التخطيط-1

 . القيادة
 . التقويم  -7               .الرقابة ) اإلشراف (   -6    . ـ التنسيق 5

 

 عناصر من أساسي  عنصر قرارات باتخاذ وتنتهي عمل أي تسبق تفكير عملية هي: التخطيط _1

  دون وجه خير علي األعمال تنفيذ يمكن ال إذ ، األخرى  اإلدارة عناصر جميع علي أولوية  وله اإلدارة

 . لها تخطيط
لقواعد أو المبادئ واألسس التي توضح طريقة العمل لتنفيذ هذا  ا : اإلدارية السياسات_2

 المشروع أو هذا البرنامج . 
  ، اختالف بينهما  كان وان متكامالن عنصران واإلدارة التنظيم: واإلدارة  التنظيم_3

 .   معينة إنتاجية عالقات في وتوزيعها الوظائف تحديد يعني:  فالتنظيم

 .     هادف ونشاط عمل حالة في الهيكل أو البناء يجعل الذي الحي العنصر هي : اإلدارة

 الغاية المنشودة. لبلوغ  والجماعات األفراد بين التنسيق فن :  قيادة_ ال4

  هدف  تحقيق أجل من  العمل وحدة إلي للوصول الجماعة لجهود المنظم الترتيب هو:   لتنسيق_ ا5

 .وبذلك فهو المطلب في التنظيم . ) التنظيم هو التنسيق والتنسيق هو التنظيم ( ، محدد

   . العمل سير ىعل واإلشراف واإلرشاد التوجيه هي  ) اإلشراف( :الرقابة_6

  وسيلة هناك يكون أن الواجب فمن عمل أي لنجاح الزمة  عملية هو_ التقويم والمتابعه : 7

 العمل أن من  األمر ىعل القائمون يتأكد ىحت ألخر وقت من نتائجه ومراجعة سيره وحسن العمل لتقويم

 . المرسومة الخطة وفق يسير
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 تنظيم و إدارة البطوالت 
 

 * مفهوم البطولة الرياضية أو " الحدث الرياضي " :  
هو عبارة عن نشاط أو مجموعة من االنشطة تحدث على فترات متباعدة شبه منتظمة ومن أكثر السمات  

ا للبطوالت و األحداث الرياضية وجود نقطة واضحة ومحددة للبدء واإلنتهاء ووجود مواعيد وجداول   شيوعا

ا تتواجد أكثر من منظمة ضمن الحدث أو البطولة تتميز إحداهم في النهاية على زمنية ثابتة كما أن عادة م

ا والكثير من العمل  الشاق لتحقيق الهدف .    اآلخرين وتتطلب هذه السمات إدارة فعالة وتخطيطاا سليما

 

اإلدارية    - * اللجان المختصة فى تنظيم البطوالت والمنافسات الرياضية ) الفنية  

  ) 

 أوالا : اللجان الفنية : 
   .لجنة المالعب واألدوات -     .اإلشراف العام على البطولةلجنة  - 

   .لجنة الحكام -      .لجنة المسابقات والبرامج   -

   .لجنة السكرتارية الفنية -      .لجنة الطعون واالحتجاجات -

   . لجنة النظام -                  .لجنة اإلذاعة –

ا :   :    اللجان االداريةثانيا
   .لجنة اإلقامة واإلعاشة  -                .لجنة االستقبال -

   .لجنة المواصالت -      .لجنة التغذية    -

       .لجنة الجوائز -         .لجنة اإلعالم   -

  .لجنة الشئون المالية -       .اللجنة الطبية -

 .لجنة المراسم   -

 * من أهداف البطوالت الرياضية  :   
 .  اإلنسان في طبيعية كظاهرة والودي السليم التنافس 

 . والتنافس باالحتكاك والفرق لألفراد الفني األداء بمستوى االرتقاء 

 .إبراز المستويات المهارية والرقمية لالعبين  

 .إشباع الحاجات النفسية  

   . وإصالحها لتداركها الفريق أو الالعب في الضعف نقاط اكتشاف 

 . البطولة في الفائز أو المجموعة بطل تحديد  

 . الشباب عند االجتماعية المفاهيم وتحقيق الصحية والعادات التربوية القيم غرس  

   . والمشاركين الجمهور و المشاهدين عن الترويح 

 . البطولة في المشاركين بين التعارف أو العالقات توطيد 

 .(   الفراغ وقت)  الحر الوقت قضاء حسن 

   الخارجية البطوالت في الدولة أو المؤسسة أو الهيئة تمثيل 

 *  من أهم طرق تنظيم الدورات والبطوالت الرياضية :   
 .  طريقة خروج المغلوب  -1
 . طريقة الدوري    -2
 .  طريقة المزج   -3
 .طريقة التحدي -4
 . طريقة التمايز -5

 والشائع منها :  
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    :طريقة خروج المغلوب من مرة واحدة 
 وتتميز هذه الطريقة بأن الفرد أو الفريق الذى يتبارى على اساسها يستمر مشتركا فى المباريات   

 يهزم فيها يخرج من المباريات نهائيا وتستمر المباريات على هذا النمط    وفى أول مرة، حتى يهزم 

 .الفائز بالدورة حتى تسفر عن فائز واحد هو

 القانون المتبع لمعرفة عدد المباريات بهذه الطريقة :   -
 .(  1 –عدد المباريات بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة = ) عدد الفرق  القانون هو : 

   طريقه خروج المغلوب من مرة واحدة:من عيوب   -
 .  منهم كبير عدد أمل خيبة إلى يؤدي مما دور  أول من يخرجون الدورة في المشتركين عدد نصف .1

 .  االحتكاك عن الناتجة والخبرة الفني المستوى  رفع فرص يتيح ال .2

 .  األسباب من سبب ألي األول بالمركز الفرق أحسن يفوز ال قد .3

 .   الحماس يقلل وذلك  بالفوز األمل المتوسطة دون أو المتوسطة للفرق ليس .4

 .   القرعة سحب عملية في الحظ حسن لمجرد النهائي الدور إلى فنيا  ضعيف فريق يصل قد .5

 .*. نماذج من طريقة تنظيم بطوالت بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة

 طريقة تنظيم دورة بطريقة خروج المغلوب من مرة   – 1

 فرق (  8) المثال لعدد 

 أ

 

      1       

  ب 

                         

                                          3 
 

 ج

  

      2   
 د

 

                                                                       7 
 و   

  

      4 
 ه

 

                                             6 
 س

  

        5 
 ص 

 

 

 مباريات    7فرق مشاركة،     8
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 االستبقاء توزيع طريقةـــ 2

 

  2 قوى حتى عدد أقرب  يساوى بحيث المنتظمة غير األعداد حالة فى التسجيل  جدول يرسم

  من  عدد أقرب فإن مثال خمسة المشتركة الفرق عدد كان فإذا المشتركة الفرق عدد من وأكبر

( ليكمل    2عدد )  B  يضاف  6 الفرق عدد كان وإذا..  ثمانية هو  منه  وأكبر العدد إلى 2 قوى

 :  التالي الشكل  فى كما لثمانية  جدول  ..... ويرسم 8ال 

B  

         1 

 3  أ 

 ب                                   

        2 

 ج

 7د                                                                                

        4 

   ه

 6 

         5 

B 
 

 

 

 ثال :م
ـ   13( فرقة تلعب بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة هو =  13عدد المباريات لعدد ) 

1  =12 

 
 

 1-عدد المباريات = عدد الفرق 
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 للمعلمينالتنمية المهنية 
 

  تعرف التنمية المهنية للمعلم بأنها :* 
تهدف إلى تطوير المعلم، وتحسين كفاءاته المهنية وأدائه،  عملية نمو مستمـرة، شاملة، وطويلة المدى، 

من أجل تحسين العملية التعليمية، وذلك من خالل البرامج واألنشطة المتاحة له داخل وخارج المدرسة،  

 على أن ُتتاح له الفرصة لتنمية نفسه بنفسه وذلك من خالل تقويمه لذاته وتأمل أعماله.

 * أهداف التنمية المهنية :  
  مساعدة المعلمين حديثي التعيين على ممارسة أدوارهم بكفاءة وزيادة ثقتهم بأنفسهم.-1

تالفى أوجه القصور في إعداد المعلم قبل التحاقه بالمهنة، وتزويد بمؤسسات إعداده بتلك الجوانب  -2

     حتى يتسنى لها مراجعة خطط اإلعداد.

إطالعه على أحدث النظريات التربوية والنفسية،  تحديث خبرات المعلم وتطويرها؛ وذلك من خالل -3

    وطرق التدريس الفعالة وتقنيات التدريس الحديثة.

   تحسين وتحديث المعارف التخصصية للمعلمين. -4

  تبصير المعلمين بخطط الدولة وتوجهاتها، ومشكالت المجتمع، والمطلوب منهم. -5

  لك األمان الوظيفي.مساعدة المعلم على الترقي والتقدم الوظيفي، وكذ-6

  تغيير االتجاهات السلبية للمعلمين نحو مهنة التدريس .-7

   حث المعلم على التعلم الذاتي واالتجاه نحو التعلم مدى الحياة . -8

أي ربط النظرية    تاحة الفرصة أمام المعلم لتجريب وتطبيق النظريات التربوية داخل حجرة الدراسةإ-9

 بالتطبيق  

  عليها.لميه متعتنمية الصفات األخالقية التي ينشدها المجتمع من المعلم كي يستطيع تنشئة  -10

   تنمية استعداد المعلم لتحمل المسئوليات واألدوار الجديدة .-11

ا ،وتحقيق الرضا الوظيفي له .-12   رفع مكانة المعلم اجتماعيا

  تواجهه .مساعدة المعلم على حل المشكالت التربوية التي -13

  تشجيع المعلم على التعاون واالستفادة من زمالئه .-14

   تشجيع المعلم على االبتكار واإلبداع في عمله .-15

مما سبق يتضح أن التنمية المهنية للمعلمين تؤدي إلى زيادة قدراتهم وكفاياتهم، وتحسين جودة العملية 

الرئيسة للمؤسسات الفعالة، بما تمثله من تحسين مستمر للمعلمين  التعليمية، فهي تعتبر أحد أهم المقومات  

 لتلبية احتياجات محددة ومتجددة

 :* دواعي التنمية المهنية للمعلمين  
% من    60مما الشك فيه أن المعلم يُعد أهم مدخالت العملية التعليمية ؛ إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن  

المعلم وحده، وأن النسبة الباقية ترجع إلى العوامل األخرى، فمن خالل  نجاح العملية التعليمية ترجع إلى  

المعلم وخبرته، واكتمال إعداده، وسالمة أدائه، واستمرار تنميته مهنيا، تصل العملية التعليمية إلى أهدافها 

 في ضوء ما هو متاح . 

ة المهنية للمعلمين في النقاط هذا وتتجلى دواعي التنمي وعليه فإن التنمية المهنية للمعلمين ضرورية ، 

 التالية :

 الحاجة إلى تمكين المعلمين من تحقيق غايات وأهداف التعليم. -

 التوجه نحو تمهين الهيئة التدريسية.  -

 الثورة في مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت ومتطلبات اللحاق بها.  -

 ها إلى معلمين أكفاء.المستجدات في مجال استراتيجيات التدريس والتعلم، وحاجات -

 المستجدات في مجال التقويم. -

 التوجه نحو تطبيق معايير الجودة الشاملة. -

 تعددية األدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق المعلم.  -

 الثورة المعرفية.  -



 

 

N 
191 

 * برامج التنمية المهنية للمعلمين  :  
 تتعدد األهداف تعدد ومع منه، الهدف التنمية المهنية للمعلمين باختالف يختلف برنامج

 التنمية المهنية والتي منها :  وبرامج أنواع 

 تأهيل  في المساعدة يمثل الهدف الرئيسي لمثل هذه البرامج في : رامج التأهيل_ ب1

 على تساعدهم  أو دورات برامج لهم على القيام بمهامهم بشكل صحيح ؛ إذ تعقد المستجدين المعلمين 
توصيل المعلومة، وطرق  وفن الوسائل استخدام في واإلبداع التدريس وطرق  األداء أساليب على اإلطالع

  .التواصل مع الطالب، والتعامل مع الزمالء والهيكل المدرسي، الخ
 أو  الشخصية الناحية من سواء المعلمين في قصور  أي لوجود وتكون :رامج العالج   _ ب2

التربوية، ومن ثم فهي تناقش جوانب محددة في أداء المعلم وتعمل على عالج ما بها   أو اإلدارية  أو  الفنية

من قصور، وهي برامج شديدة الحساسية ؛ خاصة وأنها إن لم تخاطب القناعات الشخصية للمعلمين  

لمعلمين  المتدربين فلن تكون ذات جدوى، األمر الذي يضع على كاهل من يقومون بها مسئولية إقناع ا

 أوال بأهمية البرنامج ومردوده اإليجابي عليهم، ثم االنتقال لتغيير قناعات أو أداءات سلبية يرجى تعديلها. 
 التربوية بالنظريات المعلمين لتعريف دوري بشكل عادة هي برامج تعقد:رامج التجديد _ ب3

برامج شديدة األهمية ألسباب   والتعليم، وهي في التربية تخصصهم  مجال  في  الجديدة والمعارف  الحديثة

 عديدة منها:   
أن التطور حقيقة ال مفر منها ، وأن ما يصــلح اليوم من وســائل تعليمية واســتراتيجيات تدريســية قد ال 

يصــلح للغد  أو على األقل قد يتطلب التعديل فيه ليواكب متطلبات الغد ، كما أن التميز في األداء يتطلب منا  

 دائما البحث عن كل ما هو جديد ونافع. 

 العمل بمتطلبات تعريفهم بهدف إدارية مناصب إلى ترقيتهم وقعللمت تعقد برامج الترقي :4 

الجديد، لذا يكون محتواها متعلقا بطبيعة الوظيفة التي سيُرقى إليها المعلم / المتدرب ، وبالتالي فهي  

  .تتناول جوانب معرفية ومهارية ووجدانية تتعلق بطبيعة العمل الجديد
 

 :  للمعلمين* أساليب التنمية المهنية 
 

  :  الصفية الزيارات  -1
  :أهداف الزيارة من خالل ثالث مراحل  تتحقق 

 " المرحلة األولى : " مرحلة ما قبل الزيارة  
تحديد نوع الزيارة  وتحديد الهدف منها في ضوء عوامل منها دراسة أوعالج مشكلة   ويتم فيها مراعاة

 .ذلك طرق التدريس المتبعة أو غير معينة ومدى تحقق األهداف التربوية من خالل 
 " المرحلة الثانية: " مرحلة الزيارة نفسها

 أسلوب األداء وحسن استخدام الوسائل والتقنيات التربوية والتنوع في أساليب التقويم وفيها تتم مالحظة 
 .المتعلمين  ونتائج كل ذلك وأثره في مستوى المتعلمينوعالقة المعلم ب

 " حلة ما بعد الزيارةالمرحلة الثالثة: " مر
 اإليجابيات والملحوظات بشأن الزيارة ومناقشة المعلم فيها بأسلوب تربوي لتحقيق  وفيها يتم تسجيل 

مع  األهداف المنشودة منها ووضع تقرير موضوعي يتضمن عناصر القوة والضعف مع عقد اجتماع

 .دةالفائ المعلمين ذوي المشكالت المشتركة لتبادل الرأي بشأنها ولتعم

   :تبادل الزيارات   -2
الدراسي لالطالع على   تكون بين المعلمين داخل القسم وخاصة الذين يقومون بتدريس نفس المنهج

الزيارة مناقشة اإليجابيات لتدعيمها   الطرق واألساليب التي يتبعونها في األداء, على أن تتم بعد

يحقق الخبرة المتكاملة بين المعلمين, ومن ناحية  مما   والملحوظات لتالفيها في جو تربوي يتسم بالمودة 



 

 

N 
192 

بين المعلمين بالمدارس األخرى لالطالع على تجاربها وخبراتها والدروس   أخرى تتم الزيارات المتبادلة

 تعقد فيها . الريادية التي 

  :النموذجية  الدروس  -3
  توى المدرسة أو وسائل اإلنماء المهني للمعلم إعداد وحضور الدروس النموذجية على مس  من

القسم   على مستوى مدارس  المنطقة التعليمية خاصة أنها تتميز بالدقة في اإلعداد وإشراف رئيس

 عليها 

وطرائق التدريس واإلبداع في التقنيات   وحسن صياغة األهداف السلوكية واالبتكار في أسلوب األداء

ما يتم عقد حلقة نقاشية بعد االنتهاء من  أساليب  التقويم ك التربوية والوسائل التعليمية والتنوع في 

 من التوجيه الفني ورئيس القسم والمعلمين من داخل المدرسة وخارجها الدرس النموذجي بحضور كل
 .األداء مما يسهم في تحقيق الخبرة المتكاملة ومستوى االمتياز في 

  :الحلقات النقاشية وورش العمل  -4
حيث تتيح الفرص للمشاركين   ,كبير في برامج اإلنماء المهني للمعلمينتفيد الحلقات النقاشية بشكل 

منها كما توفر الفرصة لالبتكار واإلبداع عن  لتبادل اآلراء واألفكار للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة

 .المشاركون طريق األسئلة الخالقة التي يطرحها
يستفاد بها   يؤدي إلى إنتاج مواد وأدوات تعليميةالعمل فقد سميت بهذا االسم ألنها تمثل عمال   أما ورش

 ومهارات متعددة  في العملية التعليمية كما يكتسب المشتركون أثناء عملهم بالورشة معلومات

   :االجتماعات الفنية واإلدارية   -5
عملية  االجتماعات الفنية واإلدارية للمعلمين لمناقشة كل ما يتعلق بال رئيس القسم المبدع هو الذي يكثف

 يمكن أن يخلق جوا تربويا في بعض االجتماعات التي يقوم أحد المعلمين فيها بإدارة التربوية كما
 .لها االجتماع ومناقشة بعض المشكالت الميدانية للخروج بالحلول الناجحة

  :التدريبية  الدورات  -6
التنوع و اإلبداع   تطور أسلوب األداء أوالدورات التدريبية الكفاءة المهنية للمعلمين ألنها تسهم في  ترفع

 الحاسوب كما في دورة الباوربوينت  في استخدام التقنيات والوسائل التعليمية أو التدريس من خالل جهاز
( Power Point )  أو غيرها واالستفادة من تكنولوجيا المعلومات كما في دورة ( ICDL ) " 

 ." الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب
في أساليب وطرق التدريس وفن توصيل المعلومة وغيرها من الدورات التي تعقد من  التي تعقد  والدورات

في المدرسة  التوجيه الفني أو بين المدارس على مستوى المنطقة التعليمية أو بين األقسام العلمية  قبل 

  .الواحدة لتحقيق الخبرة المتكاملة في التخصصات المختلفة

   :الذاتية   التنمية  -7
 بدافع داخلي وحرص من المعلم لتطوير نفسه بالقراءة واالستعانة بالمكتبة كمرجع أساسي وتتحقق

الجانب الشخصي  والحرص على االطالع على أحدث النظريات التربوية الحديثة لتنمية  ،لإلنماء المهني

 لدي المعلم 

   :اإلنترنت   -8
والتعليمية باإلنترنت, كما يمكن أن تقوم كل   بالعملية التربوية المعلم الناجح يطلع على المواقع الخاصة 

فيه كل قسم من أقسام المدرسة بوضع ما تم إنجازه من أعمال  مدرسة بإعداد موقع على اإلنترنت يشترك

 المعلمين  العملية التعليمية لتطلع عليه المدارس األخرى فتعم الفائدة على جميع  أو معلومات تفيد في 

   :لتدريس المصغرأسلوب ا -9
كل منها حوالي خمس دقائق   ويقوم على أساس تقسيم الموقف التعليمي على مواقف تدريبية صغيرة مدة 

استخدام كاميرات الفيديو لتسجيل العملية   معمتعلمينه على سبيل المثال بوجود زمالء للمعلم يمثلون 

يقوم بتدريس هذا الموقف التعليمي الصغير  المعلم الذي  التعليمية حتى يمكن عرضها بعد ذلك ليعرف

المرة التالية وهكذا حتى يصل إلى درجة إتقان السلوك الصحيح ومن أهم   أخطاءه ويعدل من سلوكه في

  :األسلوب   مميزات هذا
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مصادر متعددة مثل: مشاهدة المعلم لنفسه وهو يقوم باألداء ثم تحليل هذا  يقدم إثراء للمعلومات ومن *. 

 .ومعرفة األخطاء والمناقشة مع الزمالء  األداء
 التدريب على مهارات التدريس بصورة حقيقية ويمكن أن تصل بها إلى مستوى اإلتقان *. يتم فيه 
 .المطلوب

 .المشرف على التدريب  يوفر وقت المعلم ووقت  *. 

 

   :أسلوب العصف الذهني   -10
 كار بهدف تنمية قدراتهم العقلية  من األف ويقوم على تشجيع المعلمين على إنتاج عدد كبير

 المتتابعة والمتنوعة في نفس الوقت حول قضية ما  من خالل التدريب على توليد األفكار

 مما يؤدي إلى توليد أفكار كثيرة من خالل مجموعة   أو مشكلة تطرح عليهم في أثناء الجلسة

مشكلة من المشكالت بحيث تعطي الفرصة  من القضايا أو في حل  من األفراد يركزون تفكيرهم في قضية 

ليطرح أفكاره بناء على األفكار التي يسمعها من اآلخرين ثم يتم التوصل إلى  عدة مرات لكل فرد فيهم 

 .وآراء وحلول يرضاها الجميع أفكار
 :ومن أهم مميزات هذا األسلوب 

 .جمع المعلومات بصورة سريعة  . *
 .مشاركةتشجيع كل فرد في المجموعة على ال *. 
 .اإلجابات التلقائية الحرة  *. 

 

  :أسلوب العروض العملية  -11

تشغيل جهاز معين أو   يقوم على استخدام المشاهدة حيث يعرض أمام المعلمين تجربة ما أو

مجاالت وإمكانيات   يقدم نموذج معين , ويعرف هذا األسلوب بأنه نشاطات تعليمية ذات 

للمعلمين ويحقق فهما مشتركا   يوفر قدرا كبيرا من الخبراتمتعددة فعالة في التدريس , حيث 

 . لهم
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 القياس والتقويم 

 ودورهما في العملية التربوية 
تعتبر عملية القياس والتقويم جزءا من مهام المعلم ، وتشكل نهاية المرحلة األخيرة من عملية التعلم 

جديدة من التعلم تهدف إلى معرفة مواطن الضعف والقوة في عملية التعلم والتعليم ، وهي بداية لمرحلة 

والتعليم بهدف تحسين وتطوير هذه العملية من ناحية أساليب التدريس والمادة الدراسية والوضع  

 التعليمي بوجه عام .

يوجد في  وتستطيع القول أن القياس هو العملية التي نحصل بواسطتها على صورة كمية لمقدار ما 

الظاهرة من صفة ، أما التقويم فهو عملية إصدار حكم على مدي تقدم المتعلمين نحو بلوغ األهداف التي  

 .تم تحديدها في ضوء معايير معينة

 مفهوم القياس والتقويم : 
تهدف عملية التعلم إلي أحداث تغيير في سلوك المتعلم ، سواء كان ذلك السلوك معرفيا ، أو حركيا ، ولهذه 

العملية أهداف عامة ومحددة ، ولها أدواتها وطرقها ووسائلها ومستلزمات تنفيذها ، وهذه الجوانب تشكل  

بمجموعها مدخالت عمليتي التعليم والتعلم . أما المخرجات فتركز على ما يسمي بنتائج التعلم أو األهداف  

 المتحققة منه . 

التعليمية   األهداف  أو  النتائج  تحقق  مدي  من  بإجراءات وللتأكد  عادة  المعلمون  يقوم   ، المتعلمين  لدي 

مختلفة يقيسون بها التغير الذي يحصل في سلوك المتعلم نتيجة عملية التعلم . وتعرف مثل هذه اإلجراءات  

 بعمليتي القياس والتقويم . 

،  والقياس هو العملية التي بواسطتها نحصل على صورة كمية لمقدار ما يوجد . في الظاهرة عند الفرد  

من سمة معينة . وتتوقف دقة النتائج التي نحصل عليها بصورة رئيسية على دقة أداء القياس المستعملة . 

أما التقويم التربوي ، فهو يعني    فنحن مثال نقيس التحصيل الدراسي بأدوات تتمثل باالختبارات الصفية ،

 تحديدها والتخطيط لها .  عملية إصدار حكم على مدي تقدم المتعلمين نحو بلوغ األهداف التي تم

عن طريق إعطائهم قيمة ووزنا لمعرفة مدي التغير الذي حصل في   متعلمينهويتولى المعلم تقويم أداء  

سلوكهم ، وفيما اكتسبوه من مهارات ، ومعارف ، واتجاهات نتيجة عمليتي التعليم والتعلم ، في ضوء  

وبناء على ذلك فان التقويم يعتبر جزءا من عمليتي  معايير محددة ، وباستخدام وسائل وأدوات معينة .  

التعليم والتعلم ، ويشكل المرحلة األخيرة منها ، ونقطة البداية لتعلم جديد أو الحق . وباإلضافة إلى ذلك ، 

فهو يشير إلى مواطن الضعف والقوة في هاتين العمليتين . بهدف إدخال تحسينات عليها من حيث أساليب 

 .أو المادة الدراسية ، وغير ذلك ع التعليميالتدريس أو الوض

 العالقة بين القياس والتقويم :

القياس هو جزء من التقويم ، وهو سابق له ، وهو أداته ، فهو يقدم بيانات موضوعية تبنى عليها أحكام 

ــيــل ال يقيس تحصــ فــالمعلم  التي    متعلمينالتقويم ،  عن طريق إجراء اختبــارات لهم ، وتعتبر العالمــات 

حـصلون عليها وـصفا كميا أو تعبيرا رقميا يمثل مقدار تحـصيلهم . وإلجراء عملية التقويم نقارن العالمات ي

 .ايير معينةبمع متعلمينالتي يحصل عليها ال

يستعمل القياس والتقويم في التربية لتحقيق أهداف متعددة  أغراض القياس والتقويم : 

 ويخدم مجاالت كثيرة منها : 
 التخطيط التربوي :في  -1
o  . التعرف على الحاجات الفعلية للمجتمع من كل نوع من أنواع التعليم 

o  . تحديد مواصفات القوي العاملة وتوزيعها 

o ــوء أعداد ال ــية المختلفة في ضــ الملتحقين في   متعلمينتحديد الحاجة من المباني واللوازم المدرســ

 المدارس .
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o   والكفاية عند األفراد ، الالزمة للوصـول بهم إلى درجة معينة من الكفاية في  تحديد مسـتويات القدرة

 مهنة أو تخصص معين .

 

 وتصنيفهم في أنواع من التعليم :متعلمين  في قبول ال -2
o  وخصائصهم التي يمكن على أساسها قبولهم متعلمين التعرف على استعدادات ال 
 في كل نوع من أنواع التعليم . 

o الذين يمكن أن ينجحوا في منهاج أو تخصيص معين. متعلمينالتعرف على ال 

o  متعلمينرسم سياسة الترفيع والترسيب والتخريج لل . 

o .وضع قواعد اإليفاد في بعثات دراسية واختيار المتفوقين لدراسة برامج معينة 

 في اإلرشاد والتوجيه : -3
o ــــــي تخصـص أو ،  مهنة اختيار  في لمـساعدته متعلم ال  خصـائص  تقويم   ،  قدراته  وفق ، معين دراـس

 ، الذكاء اختبارات:   مثل  ،  عليه النفـسية االختبارات  تطبيـــــق  طريـــــق  عن ذلك  ويتم  ،  ورغباته  ،  وميوله

 .  الخ……الميول  ، القدرات

o  في التكيف الناجح تربويا ومهنيا واجتماعيا المتعلم تهيئة البيئة االجتماعية التي تساعد 

 في تطوير عملية التدريس وتحسينها : -4
o  ــمون خبرات التعلم  متعلمين  تأكيد أهداف التدريس لدي المعلمين وال ــواء ، واختيار مضــ على الســ

 وتنظيمها بداللة الفاعلية التي تتحقق فيها األهداف .

o  متعلمينعند الالتعرف على مدي التقدم أو النمو الذي حصل. 

o  تشــخيص صــعوبات التعلم ، وحصــر نقاط القوة والضــعف ، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز نقاط

 القوة ، والتغلب على نقاط الضعف وتالفيها .

o . توفير الدافعية للتعلم ، وتوجيه نشاط المتعلم 

o . تطوير المهارات والقدرات وصيانتها 

o   ــل ــاس األحكام التي يتم التوص إليها بالتقويم تتخذ قرارات هامة تتعلق بجوانب متعددة في  وعلى أس

 العملية التربوية ومن هذه القرارات :

 تغيير وتعديل أسلوب التدريس . .1

 إعادة تنظيم مادة الدرس . .2

 تطوير أو تعديل المنهاج . .3

 تعديل األهداف لتصبح أكثر قابلية للتحقق . .4

 إعادة تنظيم العالقات اإلدارية . .5

 علم العلمي والمهني .رفع مستوى الم .6

 تعديل الكتاب المدرسي أو تطويره أو تحديثه . .7

 وسائل القياس والتقويم : 
نظرا ألهمية عمليتي القياس والتقويم ، فقد تعددت وسائلها وتنوعت أساليبهما ، وفيما يلي أهم الوسائل  

 واألساليب .

 

 أوال : االختبارات :

ـــمل فقرات من نوع   االختـيار من متـعدد ، وفقرات من نوع المزاوـجة ، واإلـجاـبة بنعم أوال ، وـهذه ـقد تشــ

ــروط   ذه الفقرات شــ ل نوع من ـه ال . ولـك ــيرة ، وفقرات المـق ات القصــ اـب ة ، وفقرات اإلـج وفقرات التكمـل

ومواصـــفات يجب مراعاتها حتى تكون نتائج االختبارات صـــحيحة . إذ يجب أن تتصـــف هذه االختبارات  

ما صـممت من أجل قياسـه ( والثبات ) تعطي نفس النتائج إذا طبقت في فترات زمنية    بالصـدق ) أي تقيس

ــحة  ــتعمال ) يجب أن تكون تعليماتها واضــ ــورا مختلفة ( ، وقابلية االســ متفاوتة ، أو إذا عملت منها صــ

 ومقروءة ومفهومة من قبل الجميع ( .
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 ثانيا : المالحظة :

 التي يجب استخدامها في الصفوف    يعتبر هذا األسلوب من األساليب الهامة

 للمتعلمين  االبتدائية األولى ، ويتطلب هذا من المعلم االستمرار في المالحظة  

 عند قيامهم بالواجبات أو النشاطات ، وتسجيل تلك المالحظات بصورة مختصرة ،

ــم كل    ، وبذلك تتجمع لدي المعلم صـــورة جيدة عن ســـلوك تالميذه من حيث متعلم  أمام اسـ

كتابتهم ، وقراءتهم ، وتعاملهم مع أقرانهم ، وهذا كله يســاعد المعلم في اتخاذ الطرق الفعالة  

لتحسـين تدريسـه ، وتمكنه من األخذ بيد الطالب الذي يحتاج إلي عناية ، من خالل أعالم ولي  

ــلوك  األمر ، أو من خالل العـمل ا ذ ، كـما وتمكن المعلم ، من تعميق ســ لفردي مع ذـلك التلمـي

د   دي أـح ه ـل ا يالحـظ ا ، حينـم ل ـم ات والفن    المتعلمينمعين ، أو مـي ـــي اضــ كـحب القراءة والرـي

 الخ .  ………واللعب  

 
 

 ثالثا : قوائم التدقيق : 

ألولى وهذه تعتبر من الوســائل الهامة التي يجب أن يكون معلم الصــفوف االبتدائية الثالثة ا

ــبـية ، والكـتابـية ، والحركـية   على علم بـها . وفي ـهذا المـجال يجري تـحدـيد المـهارات ) الـحاســ

الخ ( في قائمة ويجري تخصــيص    ………الخ ( والمعارف ) الحروف ، اإلعداد    ………

 .  متعلمبطاقة لكل طفل من هذه القائمة وتوضع إشارة × مقابل المهارة التي أتقنها ال

 
 

 تقدير :رابعا : مقاييس ال

درجة على إتقانه ألداء مهارة معينة ، فتوضـع   متعلم  ويسـتخدم هذا األسـلوب عندما يري المعلم إعطاء ال

=  2= جـيد ـجدا ،  3= ممـتاز ، 4المـهارات في ـقائـمة ، ويجري اعتـماد أرـقاـما لـتدل على درـجة إتـقانـها مـثل : 

= مقـصر ، ـصفر= ـضعيف جدا . ويـضع هنا المعلم الرقم المناـسب أمام المهارة حـسب درجة إتقان 1جيد ، 

 لها .  متعلمال

 
 

 سة الحالة : خامسا : درا

، الذين تدل كافة  متعلمينيعتبر هذا األسـلوب أحد األسـاليب الهامة في التقويم . إذ يتم من خالله دراسـة ال

أســــالـيب التقويم األخرى على تخلفهم عن زمالئهم ، ويجري جمع البـياـنات الالزـمة عن مـثل ـهذه الـحاالت 

ــتوي دخلها ، وثقافة الوالدين ، لكل ــرة ، ومسـ والده في الجيش ،   فمتعلمفرد على حده .  مثل وضـــع األسـ

ــرف المزيد من الوقت مع هذا  ووالدته أميه يتطلب عناية كبيرة من قبل المعلم ، ويلزمه في هذه الحالة صـ

 في حصص النشاط ، أو بعد الدوام ، باالتفاق مع الوالدين أو إلى غير ذلك من األساليب .   متعلم ال
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 مبادئ القياس والتقويم  :  
 اتساق االختبارات مع األهداف المراد تحقيقها  .1
 المالئمة : يجب أن يالئم المقياس طبيعة األشخاص الذين يطبق عليهم . .2

ــوع : المعرفـية ، واالجتـماعـية ،   .3 ـــمل المقـياس جميع جواـنب الموضــ ــمول : أي يـجب أن يشــ الشــ

والمبادئ والمهارات الرئيســـية التي يتضـــمنها محتوي    واالنفعالية ، والجســـمية ، بحيث تشـــمل المفاهيم

الخ     …………المادة ، ووـضع فقرات تتناول جوانب : المعرفة ، الفهم ، االـستيعاب ، التحليل ، التركيب 

. 

ــمل عملية التقويم جميع النواحي المتعلقة بالعملية التربوية مثل :  .4 علم  م، الالمتعلمكما يتطلب أن تشـ

ــية   ــاطات المدرســ ــي ، النشــ ــائل التعليميـــــــــة ، المبني المدرســ ــي ، الوســ ، المنهاج ، الكتاب المدرســ

 الخ .  ……………

ل يكون في نفس الموقف ، كجزء ال يتجزأ  .5 دا عن الوقف التعليمي ـب نراعي أن ال يكون التقويم بعـي

 . متعلممنه ، وأن تأتي فقرات االختبار من المادة التي تعلمها ال

ــ .6 ــرفين  أن يشــ العمليـة التعليميـة من معلمين ومشــ ترك في عمليـة التقويم جميع من لهم عالقـة ـب

 وأولياء أمور .  متعلمينو

 ، وروحا معنوية عالية عنده  متعلميراعي في التقويم أن يترك أثرا حسنا في نفس ال .7
 ، فال يخلق الضيق في نفسه ، وال يكون سببا في يأسه نتيجة فشله 

 ا يعني أن يكون التقويم عملية مستمرة لمعرفة ما يحققه البرنامج التربوياالستمرارية : وهذ .8
ــوـمة لعملـية التربـية ، فتقويم العـمل التربوي يـجب أن ال يكون عملـية نـهائـية ، وإنـما    من األـهداف المرســ

يها  فيتم رـسم الخطط المناـسبة لتالفمتعلمين  يكون بداية لعمل جديد . فالتقويم يكـشف نواحي الـضعف عند ال

ــتطيع المعلم بناء على ذلك أن يغير من   ــلوب التدريس للمعلم ، فيسـ ــبة أسـ ــف مدي مناسـ ، والتقويم يكشـ

أســلوبه في المســتقبل ، والتقويم يكشــف القصــور في المناهج المدرســية فيتم التوصــية بتعديلها ، وكذلك 

 خالل العام .  متعلمينيجب أن يكون التقويم مستمرا على مدار السنة ، حيث تعمل اختبارات متعددة لل

ــنى لـنا  .9 التنوع في أســــالـيب وأدوات التقويم : يـجب أن تتنوع أســــالـيب وأدوات التقويم حتى يتســ

الحصـول على معلومات أوفر عن المجال الذي نقومه ، ففي تقويم السـلوك اإلنسـاني يصـعب االعتماد على 

ــف ـكل منـها عن ـجاـنب من ج ــيـلة واـحدة ، ـفاالختـبارات ، والمـقابـلة ، والمالحـظة وغيرـها يكشــ واـنب وســ

السـلوك له أهمية ، ولذلك فإننا ال نسـتطيع أن نقتصـر على اسـتخدام أسـلوب واحد منها فحسـب ، بل ينبغي  

 أن نستعين بعدد معقول منها حتى تكتمل الصورة التي نريد أن نحكم عليها . 

 أو التحصـــيل  حيث منمتعلمين  ال بين  الفردية  الفروق كشـــف على االختبار  قدرة  به  ويقصـــد  التمييز.10

 .  األكاديمية أو العملية مستوياتهم ويحدد األداء

سـهولة التطبيق والتصـحيح واسـتخالص النتائج : وهذا يعني أن ال تسـتغرق االختبارات وقتا طويال  .11

وكـذلـك يجـب إعـداد معـايير منظمـة لالختبـارات بحيـث يمكن ترجمـة عالمـات الطلبـة إلى   متعلمينمن ال

 مستويات محددة .

 وإرهاقهما .متعلم القتصاد في الوقت والجهد والمال وذلك للحيلولة دون إجهاد المعلم والا.12

صــدق االختبار : ويعني ذلك أن يقيس االختبار بالفعل ما وضــع لقياســه ، فاالختبار الذي أعد لقياس .13

 .مهارة معينة يجب أن يقيس تلك المهارة بدقة وأن ال يقيس أي شئ آخر 

 أنواع التقويم حسب المراحل التي يتم فيها :
 وهي على ثالثة أنواع هي : تمارس عملية التقويم عادة في جميع مراحل العملية التعليمية ، 

ويجري قبل البدء بتطبيق البرنامج التربوي ، للحصول     أوال : التقويم التمهيدي ) القبلي ( : 

المتعلمين  استعداد  مدي  قياس  إلى  ويهدف   ، تطبيقه  في  تؤثر  التي  القبلية  األساسية  المعلومات  على 

أي    ، الالحق  للتعليم  السابق  التعليم  لمتطلبات  ،  وامتالكهم  السابقة  والمهارات  والمبادئ  المفاهيم  تحديد 

الضرورية لفهم المعارف والمهارات الجديدة المتضمنة في وحدة دراسية مثال . ويستفيد المعلم من هذا 

الدراسية   المادة  يمكن أن تتضمنها  التي  النشاطات  أو  التدريبات  التخطيط لبعض  التقويم ، في  النوع من 

 ية التعلم والتعليم . ويقاس ذلك إما باختيار استعداد أو باختبار قبلي الجديدة ، وذلك لتسهيل عمل 
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وهو التقويم الذي يتم أثناء عملية التعلم والتعليم ،    ثانيا : التقويم التكويني ) البنائي ( :

من تقدم ، وما فشلوا فيه خالل تعلم موضوع دراسي معين ، المتعلمين ويركز هذا التقويم ، على ما أحرزه 

في االختبار البنائي ، وجب النظر في أساليب التعليم والتعلم ، أما إذا فشل قلة المتعلمين  فإذا فشل أغلبية  

فينبغي إعداد وصفات تصحيحية لمهام تعليمية محددة ، من أجل تصحيح األخطاء التعليمية الفردية  منهم ، 

يدلنا االختبار   الفردية ، وبذلك  تعليمية معينة  المتعلم من مهام  البنائي على تمكن  يدلنا االختبار  ، وبذلك 

 البنائي على تمكن المتعلم من مهام تعليمية معينة . 

 ) التقويم التكويني(: لتي يحققها هذا النوع أما أبرز الوظائف ا

، ومراقبة تقدمه وتطوره خطوة خطوة ، بقصد االستكشاف المستمر بجوانب  المتعلمالتعرف على تعلم   •

 الضعف
 لعالجها فورا وجوانب القوة لتعزيزها .  

إثارة دافعيه المتعلم للتعلم ، واالستمرار فيه ، عن طريق تعريفة بنتائج تعلمه واعطائه فكرة  •

 واضحة عن أدائه 

 مراجعة المتعلم في المواد التي درسها ، بهدف ترسيخ المعلومات المستفادة منها . •

 ، وتوجيهه في االتجاه الصحيح .المتعلمقيادة تعلم  •

 تمهيدا لربطه بالمعلم ، أو المتعلم ، أو المنهاج . ،المتعلمتحديد الخلل في تعلم  •

 حفز المعلم على التخطيط للتدريس ، وتحديد أهداف الدرس بصيغ سلوكية ،  •
    .المتعلمتحقيقها من جانب اأو على شكل نتاجات تعليمية يراد 

 مساعدة المعلم على تحسين أسلوب تدريسه ، أو إيجاد طرق تدريس بديلة . •

 أثر التعلم ، وذلك عن طريق تأثير التعلم الجيد السابق في التعلم الالحق .زيادة انتقال  •

 ة االختبارات القصير عن طريق ويتم مثل هذا التقويم من خالل المالحظة المستمرة لنشاط الطالب وتعلمه

 لتمرينات والتطبيقات العملية ، المناقشات الصفية .

 ثالثا : التقويم الختامي أو النهائي :

ا يكون تخلله  ويقصد به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية البرنامج التعليمي ، الذي ربم

ومن أمثلة هذا النوع من التقويم ، االمتحانات تجري في نهاية كل فصل دراسي ، أو سنة  التقويم التكويني

 دراسية العامة.  

ضوء محددات معينه ، من أبرزها تحديد موعد إجرائه ،   وتجدر اإلشارة إلى أن التقويم الختامي ، يتم في

 وتعيين القائمين به ، ومراعاة الدقة في القياس  .

 )التقويم الختامي (: وفيما يلي أبرز األغراض التي يحققها هذا النوع من التقويم 

قياس مدي تحقيق األهداف الشاملة للوحدة التعليمية بعد االنتهاء منها ، أو تحديد مدي استيعاب   .1

 للمادة التعليمية ، أي يعمل علي تحديد أو قياس التحصيل النهائي للمتعلمين . المتعلمين وفهم 

ب .2 تتعلق  أحكام  وتوزيع    المتعلمإصدار  والرسوب  النجاح  حيث  من  التخصصاالمتعلمين  ،  ت على 

 المختلفة .

 الحكم على مالئمة المناهج التعليمية والسياسات التربوية المعمول بها . .3

 الحكم على ما تحققه المدرسة من واجبات وأعباء لكل من المسؤولين واآلباء والمهتمين .  .4

في الشعب الدراسية المختلفة التي تضمها المدرسة الواحدة ،   المتعلمينإجراء مقارنات بين نتائج ا .5

 في المدارس المختلفة . المتعلمين أو بين نتائج 
الممتاز في الحساب في االختبار الختامي في المرحلة اإلعدادية   المتعلممستقبال ، ف  المتعلمالتنبؤ بأداء   .6

الث المدرسة  الجبر في  بأن يكون ممتازا في مادة  له  نتنبأ  العلوم في    المتعلمانوية ، و،  المقصر في مادة 

المرحلة اإلعدادية نتنبأ له بأن يقصر في العلوم في المرحلة الثانوية شريطة أن تبقي ظروفه على ما هي 

 عليه .
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 الجودة الشاملة 

   مفهوم الجودة الشاملة
المعلومات التي نتمكن في إطارها ) هي عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم تستمد طاقة حركتها من  

من تنظيف مواهب العاملين في النشأة التربوية ، واستثمار قدراتهم الفكرية مختلف مستويات التنظيم على نحو 

 إبداعي لتحقيق التحسن المستمر ( . 

   .المدارس والمؤسسات التعليمية اليوم ترتكز أكثر على الدرجات من تركيزها على تطوير المهارات المطلوبة 

 

 :. بعض مبررات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة ومنها 
 باإلنتاجية .  ـ ارتباط الجودة 1

 ـ اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة المجاالت . 2

 الجودة ، وهي سمة من سمات العصر الحديث .ـ عالمية نظام 3

 ـ عدم جدوى بعض األنظمة واألساليب اإلدارية السائدة في تحقيق الجودة المطلوبة .4

 ـ نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية .  5

تراتجيات التي ينبغي أتباعها لتطبيق الجودة الشاملة تحتاج في تطبيقها إلى القيادة الواعية والسياسات واالس   

بخطط  تدعم  أن  يجب  اإلستراتيجيات  هذه  وأن   ، التربوية  المؤسسات والسيما  كافة  في  الشاملة  الجودة  نظام 

 وأهداف وطرق عمل . 

مدى   وتقويم   ، التعليمي  التربوي  النظام  في  الشاملة  الجودة  إدارة  معايير 

 ية التي يتم توظيفها .تحقيق األهداف ، ومراجعة الخطوات التنفيذ
ويعتبر إدوارد ديمنج رائد فكرة الجودة الشاملة حيث طور أربعة عشر نقطة توضح ما يلزم إليجاد       

 " جوهر الجودة في التعليم " وتتلخص فيما يلي    وتطوير ثقافة الجودة ، وتسمى هذه النقاط

 ـ إيجاد التناسق بين األهداف . 1

 الجودة الشاملة .ـ تبني فلسفة  2

 ـ تقليل الحاجة للتفتيش . 3

 ـ أنجاز األعمال المدرسية بطرق جديدة .  4

 ـ تحسين الجودة ، اإلنتاجية ، خفض التكاليف . 5

 ـ التعليم مدى الحياة .  6

 ـ القيادة في التعليم .  7

 ـ التخلص من الخوف . 8

 ـ إزالة معوقات النجاح . 9

 ـ خلق ثقافة الجودة . 10

 ـ تحسين العمليات .  11

 ـ مساعدة الطالب على النجاح . 12

 ـ االلتزام . 13

 ـ المسئولية .  14

 بعض المبادئ التي تقوم عليها الجودة الشاملة ومنها   
 ـ التركيز على التعرف على احتياجات وتوقعات المستفيدين والسعي لتحقيقها . 1

 . ـ التأكيد على أن التحسن والتطوير عملية مستمرة 2

 ـ التركيز على الوقاية بدال من البحث عن العالج .  3

 ـ التركيز على العمل الجماعي . 4

 ـ اتخاذ القرار بناء على الحقائق . 5

 ـ تمكين المعلمين من األداء الجيد .  6
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 أهداف إدارة الجودة الشاملة ومنها

 ـ حدوث تغيير في جودة األداء . 1

 ـ تطوير أساليب العمل . 2

 الرفع من مهارات العاملين وقدراتهم .ـ  3

 ـ تحسين بيئة العمل . 4

 ـ الحرص على بناء وتعزيز العالقات اإلنسانية .  5

 ـ تقوية الوالء للعمل والمؤسسة والمنشأة .  6

 واختصارها من حيث الوقت والتكلفة . ـ تقليل إجراءات العمل الروتينية  7

 التربية الرياضية مؤشرات الجودة و التمييز لمعلمي 

  .ـ الشهادة الجامعية 1

 ـ التأهيل التربوي . 2

 ـ الخبرات السابقة .  3

 ـ االستخدامات التكنولوجية . 4

 .ـ اللغات األجنبية  5

 ـ الرخصة الدولية في الحاسب اآللي .  6

 ـ سرعة األداء . 7

 .ـ  االلتزام و النظام التام بالعمل  8

 .ـ القدرة على اإلبداع واإليضاح 9

 . ـ االلتحاق بدورات التدريب من اجل الترقية  10

 . ـ معرفة كل ما يتعلق بالمادة وتحديثها باستمرار 11

 . عن المعلم المتعلمين ـ ايجابية ورضا  12

 .ـ معدالت التردد على مصادر ومراكز التعليم  13

 .ـ إلمام بالثقافة العامة  14

 .ـ االيجابية في التعامل مع اإلدارة المدرسية   15

 .ـ امتالك القدرة على التقويم الموضوعي   16

 .  ـ المساهمة و المشاركة المجتمعية 17

 . اإللمام بالقضايا التربوية المعاصرة   - 18

 .القدرة على إنتاج المعرفة   - 19

 المناسبة .  خلق البيئة التعليمية  -20

 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو :

 ؟ ما هي متطلبات تطبيق نظام الجودة الشاملة ؟ وقد تحدث عنه المحاضر بتركيز

 ـ تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية . 1

 ـ قياس األداء للجودة .  2

 ـ إدارة فاعلة للموارد البشرية بالجهاز التعليمي .  3

 تعليم وتدريب مستمرين لكافة األفراد .ـ  4

 ـ تبني أنماط قيادية مناسبة لنظام إدارة الجودة الشاملة . 5

 ـ مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى األداء . 6

 ـ تأسيس نظام معلومات دقيق إلدارة الجودة الشاملة  7
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الي بناء منظومة  ان   الكفايات والمعايير وهو يهدف  الكويتي المطور يرتكز على  المنهج 
الكفايات المتناسقة لدى المتعلمين بشكل تدريجي والتي يمكن قياسها من خالل معايير االداء 

 . في المنهج 
ي ويتم تحقيق غايات نظام التعليم في المنهج القائم على الكفايات من خالل التطوير التدريج 

انجاز  معايير  بوسائل  للقياس  القابلة  الرئيسية  والعامة  الخاصة  الكفايات  من  متسق  لنظام 
 .واتها الوصفية التفصيلية د ا التعليم ومؤشراتها و

 

 ماهي الكفايات ؟؟ 

عارف والمهارات واالتجاهات والقيم والمعتقدات التي يتم تطويرها  م هي نظام متكامل من ال
من خالل التعليم والذي يسمح للمتعلمين بان يصبحوا مسئولين وقادرين على حل مجموعة  

 .المعايير  هعنتعبر متنوعة من المشاكل وأيضا قادرين على االداء بمستوى الجودة التي 
 

 

 

 

 

 

 

وهي مجموعة من المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم والمعتقدات والسمات الشخصية 
واالجتـماعـية التي يحـتاج اليـها المتعلم الكتســـــابـها ولتحقيق االنجاز والتطور الشـــــخصـــــي 

ــف )  ــية بنهاية التعليم الثانوي للصــ ــاســ وهى   (12ويفترض ان يتم تحقيق الكفايات االســ
 مرتبطة مع جميع المواد الدراسية .

 
 
 
 
 
 
 
 

  

وهي مـحددة بـمادة دراســــــية واـحدة وتـحدد المـعارف والمـهارات واالتـجاـهات والقيم الـعاـمة  
وهى ثابتة من الصف االول (   12المتكاملة في نتائج المتعلمين المتوقعة في نهاية الصف ) 

 الى الصف الثاني عشر .
 

 المقدمة 

ت:انواع من الكفايايغطي المنهج الوطني ثالث *  

كفايات أساسيه.  *  

 * كفايات عامه. 

. * كفايات خاصة  

 الكفايات االساسية : 

  :الكفايات العامة 
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هي اقســــام فرعية من الكفايات العامة وتمثل مراحل في عملية اكتســــاب الكفايات العامة   
وتنتهى بانتهاء  ويتم تنظيم وتطوير الكفايات الخاصـــة لدى المتعلمين خالل العام الدراســـي  

وأيضـــا تحدد انظمة اكثر للمعرفة والمهارات واالتجاهات والقيم وتحتوي الصـــف الدراســـي  
 .للمرحلة المتوسطة اربع مجاالت  مرحلة االبتدائية  ثالث مجالت للعلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الكفايات الخاصة
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مستوى الجودة الذى يحققه المتعلم في رحلة تطوير الكفايات في مراحل مختلفة  هي تحدد  
 م. من عملية التعلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتنقسم المعايير في المنهج الوطني المطور القائم  
الكفايات الي نوعينعلى   

 المعايير 

 معايير االداء  معايير المنهج 

الي مستوى الجودة في   تشير
تحقيق الكفايات الخاصة في  

 نهاية كل صف دراسي

 

شير الي مستوى الجودة في  ت
تحقيق الكفايات العامة في  
 نهاية كل مرحلة دراسية

 

 مجاالت الكفايات الخاصة 

ةاالبتدائيللمرحلة   

  مجال الحقائق - 1 

   عملياتمجال ال - 2

االتجاهات  مجال  - 3
   والميول

) المعرفة والمعلومات المتنوعة  
 المتعلقة بالمادة (

المهارات واالستراتيجيات  ) 
بالمادة ( المحددة  

) المواقف والقيم والمعتقدات التي تتم  
المكتسبة من   عبر المعرفة والمهارات 

موضوع معين ( خالل   
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وهناك نوعان من التقويم في مادة التربية البدنية والصحية 

 وهما:

 تحصيلي التقويم ال 

      يالتقويم النهائ 
 

 

 

 

      
 

 مجاالت الكفايات الخاصة 

المتوسطة للمرحلة   

  مجال الحقائق - 1 

   عملياتمجال ال - 2

االتجاهات  مجال  - 3
   والميول

) المعرفة والمعلومات المتنوعة  
 المتعلقة بالمادة (

المهارات واالستراتيجيات  ) 
بالمادة ( المحددة  

المواقف والقيم والمعتقدات التي تتم  ) 
المكتسبة من   عبر المعرفة والمهارات 

 خالل موضوع معين ( 

 

مجال االرتباط  -4  
 بالمواد األخرى 
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  المحددات الوصفية لمستويات التقويم 

 للمرحلة االبتدائية في مادة التربية البدنية والصحية 

 

في مادة التربية  المحددات الوصفية لمستويات التقويم

 للمرحلة المتوسطة  البدنية والصحية

 

 

 
 
 
 
 
 

1 
 

لم يحقق 

 المعيار 

2 
 

حقق الحد 

األدنى من 

 المعيار 

3 
 

حقق 

المعيار  

بمستوى  

 متوسط

4 
 

حقق 

المعيار  

بمستوى  

 عال

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول

0 
 

لم يحقق  

 المعيار

1 
 

حقق  

المعيار  

بمستوى  

 مقبول 

2 
 

حقق الحد  

األدنى من  

 المعيار

3 
 

حقق  

المعيار  

بمستوى  

 متوسط 

4 
 

حقق  

المعيار  

بمستوى  

 عال

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول  ضعيف 
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 موسوعة تدريب كرة السلة  )الدكتور مصطفى زيدان(-1

 كرة السلة للجميع  )الدكتور حسن سيد معوض(-2

 –منهج التربية البدنية للمراحل الثالث االبتدائية -3

 الثانوي ) الطبعة االولى( –المتوسط 

  لكرة السلة الدولي القانون -4

التعديل علي قانون كرة السلة من االتحاد الكويتي لكرة -5

 مذكرة قواعد كرة السلة 2015السلة القانونالدولي 

 التربية البدنية للمرحلة االبتدائية )الطبعة االولى(منهج -1

 منهج التربية البدنية للمرحلة المتوسطة)الطبعة االولى(-2

 منهج التربية البدنية للمرحلة الثانوية )الطبعة االولى(-3

للكرة الطائرة )االتحاد الكويتي للكرة  الدوليالقانون -4

 (2016الطائرة 

قانون  –تحليل  –تدريب  –تعليم  –الكرة الطائرة تاريخ -5

دار الفكر  21/6/1905)الدكتور علي مصطفى طه( 

 العربي )الطبعه االولى(

 –المتوسط  –منهج التربية البدنية للمراحل الثالث االبتدائية -1

 الثانوي ) الطبعة االولى(

 اليد كرة ل الدوليالقانون -2

  2016االتحاد السعودي لقانون كرة اليد كتاب القانون من -3

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المراجع

 كرة السلة

 الطائرةكرة 

 اليد كرة 
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 2012قانون مسابقات العاب القوى ، االتحاد الدولي اللعاب القوى -1

موسوعة العاب القوى الرمي والمسابقات المركبة )ذكي محمود -2

 1994عادل محمود عبد الحافظ ( –درويش 

عادل محمود عبد الحافظ  –فن العدو والتتابعات )ذكي محمود درويش -4

)1994 

 الثانوي  –المتوسط  –منهج التربية البدنية للمراحل الثالث االبتدائية -5

 ) الطبعة االولى(

 

ألسس العلمية لتدريس التمرينات البدنية) دكتور أحمد فؤاد ا-1

 دكتور يوسف عبد الرسول بوعباس( –الشاذلي 

 -األسس العلمية والفنية للجمباز والتمرينات ) نبيلة خليفة-2

 نبيلة صبحي( –ليلى زهران 

األسس العلمية لتدريس التمرينات الحديثة ) دكتور فؤاد -3

 ليلى زهران ( –الشاذلي 

دار الفكر  2003اسس تعليم الجمباز )محمد ابراهيم شحاته -1

 العربي )الطبعة األولى((

النظريات واالسس العلمية في تدريب الجمباز الحديث )عادل عبد -2

 دار الفكر العربي ( 1998البصير علي 

سامية  –الجمباز الفني مفاهيم وتطبيقات )اديل سعد شنودة -3

 ملتقى الفكر االسكندرية )الطبعة األولى(( 1999فرغلي منصور 

دار  1995موسوعة الجمباز العصرية )عبد المنعم سليمان برهم -4

 الفكر العربي(

 2000-2017القانون الدولي للجمباز الفني للسيدات -5

 –س التطبيقية لتعليم وتدريس الجمباز )أحمد فؤاد الشاذلي األس-6

 (2000محمود محمد الحرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 العاب قوى 

 التمرينات

 جمباز
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 البدنية منهج التربية•
 البتدائية )بنين _ بنات(للمرحلة ا

 الطبعة األولي
 ه1422

 م2002_2001
 والمناهج وزارة التربية _قطاع البحوث التربوية

 

 

 )كرة الريشة(
 منهج التربية البدنية للمرحلة الثانوية .-1
 اإلتحاد المصري للريشة الطائرة-2

http://egybadminton.weebly.com/index.html 

 االتحاد الفرنسي للريشة الطائرة.-3
 الطائرة  الريشة-4

page.html-http://badminton20.blogspot.co.uk/p/blog 

 

 

 )كرة الطاولة(
 منهج التربية البدنية للمرحلة الثانوية .-1

 االتحاد العربي لكرة الطاولة .-2
 

 ) التنس األرضي(
 
 منهج التربية البدنية للمرحلة الثانوية .-1

 قانون التنس أرضي للحكم الدولي الكويتية )أسيل شاهين(.-2
 

 

  

 تعبير حركي 

 العاب المضرب 

 )كرة الطاولة( 

 العاب المضرب 

 )كرة الريشة( 

 العاب المضرب 

 )التنس األرضي( 

http://egybadminton.weebly.com/index.html
http://badminton20.blogspot.co.uk/p/blog-page.html
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للمرحلة الثانوية ) الطبعة منهج التربية البدنية -1

 األولى(

التحاد الدولي للكاراتيه لعام لقانون الكاراتيه -2
2017 

أيام  ل محمد  7تعلم فن الدفاع عن النفس في -3
 محمود المندالوي 

شرح القانون الدولي للكاراتيه للحكم الدولي / حاتم -4
 2017عصام الدين لعام 

الشوتوكان المختلفه لمدرسة  كتاب شرح التكنيكات-5
. 

) الطبعة  الثانويةمنهج التربية البدنية للمرحلة -1

 األولى(

إشراف  2016قانون كرة قدم الصاالت -2

 المحاضرالدولي / عصام مشاري الشطي

 ترجمه وإعداد الحكم الدولي / عبدهللا محمد الصراف-3

التنمية المهنية د.يحيى كمال الدين )كلية التربية -1

 جامعة القاهرة( /
التنمية المهنية للمعلمين د. راضي فوزي حنفي -2

 )كلية التربية / جامعة الحدود الشمالية(
مناهج التربية البدنية المعاصرة :آمين الخولي / -3

جمال الشافعي )دار الفكر العربي القاهرة 

 م(2000
التربية وطرق التدريس د. صالح عبد العزيز -4

 عبد المجيد )دار الكتب(
التربية البدنية مناهجها وطرق تدريسها د. -5

سهير بدير ، د. بدور المطوع )مطابع الوطن 

 (1996الكويت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -كاراتيه

 تايكوندو

كرة قدم 

 صاالت

 الجانب التربوي 
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