
 المحاضرة االولى : اإلحماء
 

 المبحث االول: مفهوم االحماء:

ع دديمإل ددكإل اإل  ددن إليعدداإلاماءددن إلءددنإلاسددمإلابادد إللايءيددنائإلايهددكإليعهءدداإلو ي ددنإل ددلإلهددا يبإل لإله
 ينضددددكنإللءددددنإلاي نايدددديإلايع ءيدددديإلبإليء ددددنإلاييددددا إلينيهءددددن ينإلايان دددديإلينيء ددددن ةإلءين دددد ةإلالنإلااءددددن إل
ايعضالتإللءفن لإلايجامإلايهكإلاهعءلإلو اإلايقينمإليناا إله كإلايء ن ةإلالا ًاإل ن تإلايلاداةإلهع يءيديإلامإل

قداإله دلنإلي يديإلايادالثإل اإلإلها يييينإللذيكإلبنإلا عاامإلاماءن إلايؤااإلإيىإلهنثي اتإلجن ييديإللا دنينت
 كإللقتإلاألاا إل فاهإل لإلو ىإلايءاىإلاييعيداإل ن دنينتإلايءج دلاإلايعدنيكإللايهدكإليعداإلاماءدن إللا عااءدهإل

إللاااإلءنإلاايني ن.
يقدداإلودد حإلاماءددن إلهعددن يحإلوايدداةإل ددذ  إلء  ددنإلققايءج ددلاإلايلاقددنإلو ددىإلوضددالتإلايجاددمإلو دداإل

 ييد ةإلءدنإلابل ادجينإلليدهمإلذيدكإلءدنإلاداللإلإلايقينمإلينيج اإلاييا كإلإذإليه  دبإلاادهااامإل ءيدنتإلاضدن يي
ه ظددديمإلوء يددديإلايهددد ف إللتيدددناةإلاددد وههإللايضدددًنإلتيدددناةإلاددد ويإلايدددال ةإلاياءليددديإللوء يددديإلايهءثيدددلإلاي دددذا كإل
ي جاددم  إللودد حإل يضددًنإلسددلإلققايهددا جإل ددكإليددذلإلايج دداإلاث ددن إلااا إلايا  ددنتإلايءاه فدديإلاهددىإله ددلإلإيددىإل

ًنإلققهادداينإلي ن دديإلايعضددالتإلايعنء دديإللايءفن ددلإلايا جدديإلايء  ليدديإليه فيددذإلاألاا إلاي  ياددك  إللسددلإل يضدد
اهددىإله ددلإلإيددىإلءاددهلىإلايقددا ةإللايء ن يدديإللايء ل دديإلايالتءدديإليددالاا إلاي  ياددكإليءددنإليؤس  ددنإلايعءددلإلالنإل

إلا نينت  .
 ددذيكإل ددننإلءددنإلاسددمإللاجيددنتإلاماءددن إلايهددكإله دد لإل ددكإلءضددءل  نإلجددت إلءددنإلءف لءددهإلسددلإلهافيددتإل

أايهدهإل دكإلايلاداةإلايهع يءيديإل لإلايها ياديينإللاماءدن إلجءينإلاج تةإلايجامإلي اءلإلاي  يادكإلايدذاإليجدبإله
 كإلايلااةإلايها ييييإل لإلايها ياييإليجبإل نإلي اوكإلو اإللضعهإلايءدا بإل لإلايءدا  إلايف لقدنتإلايف ايديإل
يينإلايءهع ءينإللايءها يينإلل دذيكإل داةإللاءدلإلل لويديإلايهدا يبإلقاياءدلإلاي  يادك إل   دنإل ءدل إلجلس يديإل

إل .هاالإل كإل ينغيإل ل ةإلل  لإلاماءن
إل
إل
إل

 المبحث الثاني: أهداف اإلحماء )الفسلجية(:

إلاماءن إليهإلاسءييإل يي ةإلءنإلاي ناييإلايفا جييإل ءنإلااليهإل اه ين:
هج ددبإلاب ددنينتإلايهددكإله دديبإلايج ددنتإلايا  ددكإللايددذاإلي ددءلإلايعضددالتإللابلهددن نإلاأل اددجيإل -1

إلاي اي يإلل ذيكإلايعظنمإلايهكإلهقلمإلين جنتإلايا  ي.



ام دنينتإلايعضدلييإلاي نهجديإلودنإلايا  دنتإلايءفنج ديإلو دىإلاألوضدن إلايهدكإل ن دتإلانء ديإلهج بإل -2
 دددكإلانيددديإلاي ااددديإليج دددنتإلايق دددبإللايدددال ةإلاياءليددديإلايدددثإلإنإلاماءدددن إليادددنواإلو دددىإلتيدددناةإلاهادددن إل
األلوييإلاياءلييإلليعءلإلو دىإلتيدناةإلاد ويإلضد ينتإلايق دبإللينيهدنيكإلتيدناةإل دكإلءدنإليدا نإلءدنإلايدامإل

ي يإلاي  ن يدديإلل ددللإل ءيددنتإلا يدد إلءددنإلابل اددجينإلايءادده  كإلإيددىإل ددكإل ددلإلضدد ييإللسددلإلينيا دد
ايعضالتإلايهكإلاهعءلإلااللإلاألاا إليهااي  نإلله ي ه نإلي عءلإل دذيكإل دننإلتيدناةإلايه ليديإلاي  ليديإل

 هجعلإلايه ف إلاوءقإلل ا  .

هج بإلإ نييإلايءفن دلإللايعضدالتإل هيجديإليعدامإلايه نادقإلايا  دكإلو داإلااا إلايا  دنتإلايءاه فديإل -3
قايه هي يدي إللان ديإلو داإلايءيهدا ينإلل دكإلاألوضدن إلايهدكإليقدنإلو ي دنإلايعدب إلاب يد إلءنإلاي نايديإل

  كإلاألاا إلايا  ك.

هج ددددبإلاماءددددن إلام ددددنييإلينيه دددد بإلايعضدددد كإللوددددامإلء ل دددديإلايعضددددالتإلايالتءدددديإلي قيددددنمإليددددناا إل -4
ايهءدددن ينإلي دددل ةإلءه نادددقيإلل  ددديقيإل دددذيكإل ن عددداامإلاماءدددن إليدددؤااإلإيدددىإلالجدددن إل دددكإلايعضدددالتإل

 ايهنثي إلو ىإل لوييإلايء ن ةإللاألاا إلايء ن اإلايء  لب.لينيهنيكإل

ق ددديإلاماءدددن إل لإلا عااءدددهإل دددكإلايلاددداةإلايهع يءيددديإلقايها يييدددي إليدددؤااإلإيدددىإلاددد ويإلا دددللإلايهعدددبإل -5
 يايبإلايه ا مإلايا ينإلي فضالتإلاي نهجيإلءنإلااه اقإلابل اجينإلاث ن إلايعءلإلايعض ك.

ماءن إلايؤث إلا يًنإلو ىإل فاييإلايالودبإلإنإل اإلا لإل كإلااا إلايءيهائإل نهجإلونإلق يإل لإلا عاامإلا -6
 لثقههإلي نإللينيهنيكإليقلاإلسذاإلاي عل إلابيهعناإلونإلاألاا إلاي ينضك.

 ي  نإلاماءن إلءنإلا جيإلا ا ةإلايجام. -7

 يانواإلو ىإلايه ي يإلباا إلايء ن اتإلايا  ييإلايعنءيإللايان يإليني ينضنتإلايها  يي. -8

 ي اإلايفعل.إليانواإلاماءن إلايل للإلإيىإلا قىإلا جيإلءنإلاباهجنيي -9



 المبحث الثالث: أقسام اإلحماء:

إليقامإلاماءن إلإيىإلقاءينإل  ياينإلسءن:
 اإلحماء العام: -1

لي احإلإيىإل  نإلا جيإلااهعاااإلاج تةإللاوضن إلايجامإلي ل ةإلونءيإليءءن ايإلاي  ن إلاي ينضكإل
 لايقنظإلاباهعااااتإلاي فاييإليايه.

 اإلحماء الخاص: -2

ادلإلاماءدن إلايعدنمإللي داحإلإيدىإلهن يداإله ي ديإلايجادمإليدا ينإليالإلسذاإلاي ل إلءنإلاماءن إلها يجيًنإلء
 للظيفينإللء ن ينإللا  ينإلل فاينإليءه  ينتإلايلااةإلايهع يءييإلايها ييييإلاييلءيي.

له ي إلايء نا إلإيىإل لوينإل ا ينإلءنإلاماءدن إلسءدنإليهدا جننإلضدء ًنإلضدءنإلاي دلوينإلايادنيقينإل
إللسك:

 اإلحماء لمتدريب:  -3

اوداااًاإلونييدًنإلب جدنتإلايلاجيدنتإلايها يييديإلايءا  ديإليدهإلاداللإلسلإلاماءن إلايدذاإليعداإلايالودبإل
 ايلااةإلايها يييي.

 اإلحماء لممباريات: -4

لسدددلإلاماءدددن إلايدددذاإلهادددامإلايالودددبإلي ل دددللإلإيدددىإلاو دددىإلادددنبتإلابادددهعاااإلين جدددنتإلايلاجيدددنتإل
إلايء قنتإلو ىإلونهقهإل كإلايءين ينتإلي  لإلجياإلل ي يإل ه ةإلايءين ينت.

إل



 المبحث الرابع: االعتبارات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ اإلحماء:

إلايها ج. -1
 ااهين إلايهء ي نتإليايثإلههءن ىإلءنإلاي احإلاي  ياكإلءنإلايلااةإلايهع يءييإل لإلايها يييي. -2

 ه نءلإل لإلءنإلاماءن إلايعنمإللاماءن إلايانص. -3

 ء اونةإلايظ لحإلايءاي يإلينيالويين. -4

 ء اونةإلايف لقإلايف ايي. -5

 .ايه لين -6

 هل ي إليابتإليالويينإلي ها يبإل كإلايجلإلايين اإلوءاًلإلو ىإلا ويإلاماءن . -7

 ه نابإلءاهلىإلاماءن إلءنإلاي ق . -8

  ه اتإلاي اايإلايء ناييإلااللإلاماءن . -9

 ايه ليقإللايه غيب. -11

ااددددهااامإليعددددلإلايلاددددن لإلايءاددددنواةإل ددددكإلاماءددددن إلءثددددلإليعددددلإلا ددددلا إلايهدددداييكإلليعددددلإلا ددددلا إل -11
 عضالتإلو اإلايانجي.اي  يءنتإلايءانواةإلو ىإلها  يإلاي

  نإلي نابإلاماءن إلايء ا يإلايعء يي. -12

ها يصإلايلقتإلاي ن كإلضءنإلا ن إلايلااةإلايهع يءييإل لإلايها ييييإليالاءدن إلايدذاإله دي إلاغ دبإل -13
 %إلءنإلايلقتإلابجءنيكإلي لااة.21-11ايء نا إلإيىإل اييإل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

إل
إل
إل



 المحاضرة الثانية
 المهارات االساسية بالكرة الطائرة

ي لإليعييإلءنإلاأليعنبإلاي ينضييإلء ن اتإل اناييإلان يإلي ننإليذاإلبيداإلو دىإل دلإلبودبإليءدن  إل
 اإليعيدديإل ينضددييإل نإليهعدد حإلو ددىإلء ن اه ددنإلاألاناددييإلليهق  ددنإليا جدديإلونييدديإلاهددىإليادد لإلو يددهإلء ءدديإل
ءع  ددديإلا ددد إلاي عدددبإلادددلا إل  ن دددتإلسجلءيددديإل لإلا نويدددينإلليعيددديإلاي ددد ةإلاي دددن  ةإللااددداةإلءدددنإلاأليعدددنبإل

ايهكإلي نإلء دن اتإل انادييإلايهدكإلهعد حإليأ  دنإلققايقيدنمإلينيا  دنتإليأاد لبإلسدناحإللاقه دنااإلاي ينضييإل
إلي ل للإلإيىإلءاهلىإل ينضكإلونلإلءنإلء اونةإلقن لنإلاي عيي  .

 ءددنإلهعدد حإليأ  ددنإلققايا  ددنتإلايهددكإليقددلمإلي ددنإلايالوددبإلليألضددن إلجاددءييإلءاه فدديإلي دد لإلء ددنإل
هء ي سدنإليتءي دهإل لإلإيدىإلء عدبإلايف يدقإلإلاقل إلاي  ةإلو ىإلا لإلء عيهإلونإل  يقإلض ي نإل لإل اسنإل ل

إلايء ن  إل كإل ل إلءاه فيإلهها مإل يهإلظ لحإلاي عبإللءلاقفهإلايءهعااة  .
لهعاإلايء ن اتإلاألاناييإلايع   إلاألان إليألاا إلايجياإل كإل ل إلاي  دن إلايءءدن  نإلليعيديإلاي د ةإل

ا  يددديإلايهدددكإلاي ددن  ةإللااددداةإلءدددنإلابيعدددنبإلايجءنويددديإلايهدددكإلهضددمإلءجءلوددديإلءدددنإلايء دددن اتإلاألانادددييإلاي
هاددهاوكإلءددنإلايالوددبإله لوددًنإل ددكإل اا  ددنإلل قددًنإلباددهالحإلظدد لحإلاي عيدديإلايءاددهء إليادديبإل ييعدديإلاي عيدديإل
ايان ددينإللو ددىإلايدد غمإلءددنإل نإلايء ددن اتإلهيددالإلادد  يإلاألاا إلإبإلا  ددنإلهه  ددبإليددذلإلج دداإل ييدد إل ددكإلاقدديإل

يدددن  احإلااا  دددنإللذيدددكإليءدددنإليف ضدددهإلقدددن لنإلاي عيددديإلءدددنإلايدددثإلق ددد إلءددداةإليءددد إلاي ددد ةإللهاايددداإليءاددد نإل
اب نينإللوامإلاياءنحإليءالءاه نإلاب لإل ضالإلونإل د  إلءادنايإلايء عدبإللاد ويإل يد انإللغي سدنإل
ءنإلاي لااكإلايقن ل يينإليذيكإليجبإلو ىإلبويكإلاي  ةإلاي ن  ةإلاهقن  نإلاهقن نإلهنءنإلب  نإلءدنإلاسدمإلايعلاءدلإل

ن اتإلاباناددييإلايهددكإلهاقددقإلايفددلتإلي ف يددقنإلإذإليهلقددحإل جددنحإلايف يددقإلو ددىإلقددا ةإلبوييددهإلءددنإلااا إلايء دد
يءاهلىإلءه ن ئإللايذاإليانواإل كإله فيذإلاألاا إلضءنإلايلاجبإلاث ن إلاي عب.إل ضالإلونإلانإليعييإلاي د ةإل
اي ن  ةإلههءيتإليلجلاإلء ن اتإلا نوييإلل ا ىإلسجلءييإلله  لإلءنإليعض نإله اي ًنإلء ن يدًنإللااداًاإل ء دن ةإل

هإلاألودداااإلثددمإلايضدد بإلاياددناقإلاب اددنلإلي ددنإلوالقدديإلءددنإلء ددن ةإلإاددهقينلإلاب اددنلإللاماددهقينلإليددأهكإليعددا
ايددذاإليدد هي إليء ددن ةإلابوددااانإل ءددنإليدد هي إلايضدد بإلاياددناقإليءقدداا إلايهفددلقإلو ددىإلاددن  إلاي دداإللي فددنذإل
ايضددد بإلايادددناقإلءدددنإلادددن  إلاي ددداإلهدددأهكإلء دددن ةإلايدددا ن إلودددنإلايء عدددبإليه دددلنإل دددءنمإلابءدددننإلي ف يدددقإل

عضد نإليدنييعلإلاراد نإل دنذاإلايءاا ن.إليذاإل أنإلء ن اتإلاي  ةإلاي ن  ةإله لنإلءه اي يإللءهااا يإلهه لإلي
ا افلإلءاهلىإلااااسنإلاث إلو ىإلابا ىنإليذيكإلياعىإلايءاه لنإلإيىإلايجناإلايلان لإلاي في ديإليا دقإل
انيدديإلءددنإلايءلات دديإل ددكإلءاددهلىإله ددكإلايء ددن اتإليءددنإليادد مإل ددكإل  ددنإلءاددهلىإلاألاا إلايء ددن اإللايا  ددكإل

إلايءه نءل.



عنييإلايهكإليقلمإلبويكإلايف يقإليهلظيف نإلهعاإلايء ن اتإلاباناييإل كإلاي  ةإلاي ن  ةإلسكإلايلاي يإلايف
إل كإلا  إلاي عبإليهاقيقإلاي احإلايء  لاإللسلإلهاجيلإلاي قن إللايفلتإلينيءين اة.

 نيء ددن اتإلاباناددييإلسددكإلايا  ددنتإلايهددكإلي ي ددكإلو ددىإلايالوددبإله فيددذسنإللااددبإلايظدد لحإلايهددكإل
هددن جإلايجنييدديإلهه  ي ددنإليعيدديإلاي دد ةإلاي ددن  ةإلي دداحإلء ددنإلاددقل إلاي دد ةإلو ددىإلا لإلء عيددهإلي ل ددللإلإيددىإل 

إللابقه ناإل كإلايءج لاإلاييا كإليذيكإليابإلاهقن  نإلاهقن ًنإلهنءًن.إل
ليعيديإلاي دد ةإلاي ددن  ةإلهه ددلنإلءددنإلءجءلودديإلءددنإلايا  ددنتإلي  ددقإلو ي ددنإلايء ددن اتإلايف يدديإلاألاناددييإل

إللسك:
إلء ن ةإلام انل -1
إلء ن ةإلإاهقينلإلام انل -2
إلء ن ةإلابوااا -3
إلء ن ةإلايض بإلاياناق -4
إلء ن ةإلان اإلاي ا -5
إل ن إلونإلايء عبء ن ةإلايا -6

إلل ذيكإلهقامإلسذهإلايء ن اتإلإيىإلءجءلوهينإلقسجلءييإللا نويي إللسك:
 أواًل: الميارات اليجومية وتشمل:

 إلء ن ةإلام انل
 ء ن ةإلاموااا 

 ء ن ةإلايض بإلاياناق 

 ء ن ةإلان  إلاي اإلاي جلءك 

 

 ثانيًا: الميارات الدفاعية وتشمل:
 إلء ن ةإلإاهقينلإلام انل
 ء ن ةإلايا ن إلونإلايء عب 

 إلإل ء ن ةإلان  إلاي اإلايا نوك



إل
إل
إل

إل
إل
إل
إل

إل
إل

إل

إل  لإليلضحإلهقايمإلايء ن اتإلاألاناييإليني  ةإلاي ن  ة
إل

إل
إل  لإليلضحإلايء ن اتإلاباناييإليني  ةإلاي ن  ةإلاابإلها ا  نإل كإلاي عب

إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل

المهارات األساسية 
 بالكرة الطائرة

 المهارات الدفاعية

مهارة حائط الصد 
 الدفاعي

مهارة الدفاع عن 
 الملعب

مهارة إستقبال 
 اإلرسال

 المهارات الهجومية

مهارة حائط الصد 
 الهجومي

مهارة الضرب 
 الساحق

 مهارة اإلرسال مهارة اإلعداد
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إلايف لإلابلل:إلء ن ةإلام انل
Serve 



 
إلايءياثإلابللإلهع يحإلء ن ةإلام انل:

 إل1سدددلإلا  ددديإللضدددنإلاي ددد ةإل دددكإلاي عدددبإليلااددد يإلايالودددبإلايا فدددكإلاأليءدددنإلايدددذاإلي ددد لإلء  دددتإلق
ايءهلاجددداإل دددكإلء  قددديإلام ادددنلنإللهضددد بإلاي ددد ةإلينييددداإلايءفهلاددديإل لإلايءقف ددديإليعددداإلإ دددن ةإلايا دددمإلاألللإل

 دددداحإلإ اددددنلإلاي دددد ةإلءددددنإل ددددلقإلاي ددددي يإلاااددددلإلءجددددنلإلويددددل إلاي دددد ةإلإيددددىإلء عددددبإلايف يددددقإلقاي ددددن  ة نإلي
إلايء ن  .
إل

إلايءياثإلايثن كإل سءييإلء ن ةإلام انل:
ه جنإل سءييإلام انلإلإيىإلا هإل ااإلايء ن اتإلذاتإلاي دنينإلاي جدلءكإل دكإلاي د ةإلاي دن  ةإلليدهإلهدأثي إل

ي ف يقإلايء الإللا يكإلي ف يقإلايا دمإلإذاإلءدنإلهدمإله فيدذهإليني  يقديإلاي دايايإللايء  ليدينإل عنلإلايجنيكإل
لي ذاإل ننإلام انلإليي إلءج اإلويل إلاي  ةإل لقإلاي ي يإل ءنإليه ل هإلاييعلنإللا  ءدنإلسدلإل  يقديإلاقيقديإل
ياددااإل ي ددنإلايءاددن يإللاب هفددن إللايء ددننإلايءادداانإلليادده ينإلايالوددبإلايء اددلإلاادد اتإل ق دديإلءين دد ةإلءددنإل

 انلإلإذاإلءنإلهمإل اا هإلي  يقيإلءؤث ةإلو ىإلايف يقإلايء ن  إلءاهقاًلإل كإل اا دهإلودنإلتءال دهإل دكإلايف يدقإلام
 فادددهإل لإلايف يدددقإلايء دددن  نإللي دددذاإليجدددبإل نإليهءهدددنإلايالودددبإلايء ادددلإلينيدددذ ن إل دددكإلإ ادددنلإلاي ددد ةإلإيدددىإل

هع دكإلء ن قإلءعي يإلياااسنإلسلإلااالإلء عبإلايف يقإلايء دن  نإل ءدنإل نإليهءهدنإليقدلةإلاب ادنبتإلأل  دنإل
إل ق يإلهاللإلا ييهإلي ف يقإلايءاهقيلإللهع كإلا لييإل يي ةإلو ىإلءاهلىإلان  إلاي اإلي ف يقإلايء ال.

س ددنكإلودداةإل قددن إليجددبإلو ددىإلايالوددبإلايء اددلإلااددهثءن سنإلو دداإل اا إلام اددنلإلإيددىإلاااددلإلء عددبإل
إلايف يقإلايء ن  إللسكإل ءنإليأهك:

 .إلهلجيهإلام انلإلإيىإلايالوبإلايضعيحإل كإلاباهقينل
 إيىإلايالوبإلايء نجمإللايعاا إليهناي إلوء ييإلاي جلم.هلجيهإلام انلإل 
 .هلجيهإلام انلإلإيىإلء ا تإله ي إلايالويين 
 .هلجيهإلام انلإلإيىإلايالوبإلغي إلايءاهعاإل فايًنإلليا يًن 
 .هلجيهإلام انلإلإيىإلايء ن قإلايق يييإلءنإلاالاإلايء عب 
 .  هلجيهإلام انلإلاأل ث إل علييإل كإلاماهقينلإلي ف يقإلايء ن 



 .هلجيهإلام انلإلإيىإل ءن نإلايف اغ 
 .هلجيهإلام انلإلإيىإلايالوبإلاييايلإلايذاإلاالإلايء عبإلاايثًن 
 .هلجيهإلام انلإلإيىإلايالوبإلايجياإلمج ناه 
 .ااهااامإلايااا إلونإل  يقإله يي إلقلةإلض ييإلام انل 
 



إلايءياثإلايثنيث:إل سااحإلام انل:
إلهك:ي احإلام انلإلإيىإلهاقيقإلواةإل غ الإل اناييإلسكإل ءنإليأ

 .ا هانبإل ق يإلا يعيإلي نيحإل  يقإلايالوبإلايء الإليالنإلإج ناإلايف يق 
 .إو ن إل   يإل اايإلي ف يقإلايء ال 
 .ابإلايثقيإلألوضن إل  يقهإلءنإلاي ناييإلاي فايي  
 .ه هيتإلايف يقإلايءاهقيلإليإل انلإللتوتويإلايثقيإليأ فا م 
 

إلايءياثإلاي اين:إل  لا إلام انل:إل
ايه  يدددكإلإيدددىإل دددلوينإل اناددديينإللذيدددكإلل قدددًنإليلضدددنإلاي ددد ةإليني ادددييإلي ددد حإلام ادددنلإلءدددنإلايدددثإل

إليءاهلىإل هحإلايالوبإلسءن:
إلأواًل: اإلرسال من األسفل ويشمل:

إلام انلإلايءلاجهإلاألءنءكإلءنإلاألافل.إل- 
إلام انلإلايجن يكإلءنإلاألافل.إل-ب

إلثانيًا: اإلرسال من األعمى ويشمل:
إلام انلإلايءلاجهإلءنإلاألو ىإلقايه   .إل- 

إل انلإلايجن يكإلءنإلاألو ىإلايا ن ك.امإل-ب
إلام انلإلايءهءلجإلءنإلابو ىإلايءهءلجإلقايينين ك .إل-ج
إلام انلإلاياناق.إل-ا



 اوال: اإلرسال من األسفل:
 اإلرسال المواجو من األسفل: -أ

يعدداإلسددذاإلام اددنلإلءددنإل ادد لإل  ددلا إلاب اددنبتإلايءاددهااءيإل ددكإليعيدديإلاي دد ةإلاي ددن  ةنإلليعدداإلءددنإل
لياددهااءهإلايالويددلنإلايءيهددا لننإللاي د ن نإللاي اددن نإللذيددكإليادد لييإلااا ددهإللوددامإلإل لييدنتإلهع ددمإلاي عيددين

انجهددهإلإيددىإلقددلةإل ييدد ةنإل ءددنإلبإلياهددنجإلإيددىإلا  ددنتإل  يدديإلقه  يددك إل ددعييإل ددكإلاألاا إلءءددنإليددؤااإلإيددىإل
اددد لييإلاادددهقينيهإلءدددنإلقيدددلإلايف يدددقإلايء دددن  إللايدددا ن إلو دددهإللسدددذهإل ق ددديإلضدددعحإل يدددهنإلإبإلإنإلايالودددبإل

إللييإلإيىإلاءن نإلاي عبإلايفن غيإل كإلء عبإلايف يقإلايء ن  .ياه ينإلهلجي هإلليا 
 

إلايءياثإلايانء :إل  قإلاباا إلايف كإليء ن ةإلاب انل:
 طريقة األداء الفني لإلرسال المواجو من األسفل: -

إنإلااا إلام اددنلإلايءلاجددهإلءددنإلاألاددفلإليءدد إليأقاددنمإلءها ادد يإللءه دد يإللءه اي دديإلالنإلهلقددحإل لإل
إلقانمإلسك:هق نإليينإلقامإللاا إللسذهإلاب

 :إلالقسم التمييدي
يقددحإلايالوددبإلا ددحإلادد إلاي  نيدديإللءلاج ددًنإلءددنإلث ددكإلاي  يدديإلق ددياًلنإللي ددلنإللضددنإلايقدداءينإلقددامإل
يألءددنمإللقدداإلي ا ددحنإلله ددلنإلايقددامإلاألءنءيدديإلءعن ادديإلي يدداإلايضددن يينإل فددكإلانيدديإلايضدد بإلينييدداإلاييء ددىإل

ن يإليددينإلايقدداءينإله ددلنإله ددلنإلايقددامإلاييادد ىإليألءددنمإللايع دد إل ددكإلانيدديإلايضدد بإلينييدداإلاييادد ىنإلايءادد
يع لإلاأل هنحإللي لنإلاب ه نتإلو ىإلايقدامإلاألءنءيديإللي دلنإلايجدذ إلءدن اًلإلق دياًلإليألءدنمنإلاءدنإليني ادييإل
ي ذ ا إلغي إلايضن ييإلهاءلإلاي  ةإللي دلنإل ءنءدًننإللايدذ ا إلايضدن ييإلي  د ةإله دلنإلق ييديإلءدنإلاييداإلايانء ديإل

إلء عبإلايف يقإلايء ن  نإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.إلي   ةنإللي لنإلاي   إلءعهاًبإللاي ظ إلإيىإلاألءنمإللو ى
إل



إل
إل

 :شروط القسم التمييدي 
إليجبإلايهأ ياإلو ىإل نإله لنإلايقامإلاألءنءييإلءعن ايإلي ياإلايضن يي. -1
 يجبإلايهأ ياإلو ىإل نإله لنإلايءان يإليينإلايقاءينإليع لإلاب هنح. -2

 ايقامإلاألءنءيي.يجبإل نإلي لنإلثقلإلايجامإلء ه تًاإلو ىإل -3

 يجبإل نإلي لنإلايجذ إلءن اًلإلق ياًلإليألءنم. -4

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلاءلإلاي  ةإلينيذ ا إلغي إلايضن ييإلله لنإليءاهلىإلايان  ة. -5

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلاي ظ إلإيىإلء عبإلايف يقإلايء ن  إللءالاظيإلء ن قإلايضعحإليف يق م. -6

 
 :القسم الرئيس 

اي هددحنإلء جادديإلايددذ ا إلاييء ددىإلإيددىإلايا ددحنإلإل ءددكإلققددذح إلاي دد ةإلينييدداإلاييادد ىإلب هفددن إلءاددهلى
ءدددنإلا ث دددن إليادددي إل دددكإلايجادددمإليألءدددنمنإلثدددمإل قدددلإلء  دددتإلثقدددلإلايجادددمإلءدددنإلايادددنقإلاألءنءيددديإلإيدددىإلايادددنقإل
ايا فيينإلثمإلء جايإلايذ ا إليألءدنمإليضد بإلاي د ةنإليعداسنإل قدلإلثقدلإلايجادمإلءدنإلايقدامإلايا فيديإلإيدىإلايقدامإل

بإللاب دنينإلءضدءلءيإل لإليلااد يإلايقيضديإلءدنإلاألءنءيينإللهض بإلاي د ةإلينييداإللسدكإلءجل ديإل لإلهضد إل
األاددفلإللايا ددحإل ددكإلا هفددن إلءاددهلىإلاياددللإلهق ييددًنإليهعيدد إلاي دد ةإلءددنإل ددلقإلاي ددي ينإل ءددنإل ددكإلاي دد لإل

إلاا نه.
إلإلإل

إل
إل



إل
إل

  
 

 :شروط القسم الرئيس 

إليجبإلايهأ ياإلو ىإلء جايإلايذ ا إلي ا ح. -1
 يجبإلايهأ ياإلو ىإل قلإلثقلإلايجامإلو ىإلايانقإلايا فيي. -2

 يجبإلايهأ ياإلو ىإل نإله لنإلايياإلايضن ييإلءهال قيإللءجل يإل لإله لنإلءضءلءي. -3

 يجبإلايهأ ياإلو ىإل ءكإلاي  ةإلو ىإلا هفن إلء ناب. -4

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلايهقن إلايياإليني  ةإلءنإلايا حإللابافل. -5

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلايها مإل كإلءان إل ي انإلاي  ةإلإيىإلااالإلء عبإلايء ن  . -6

 
 :القسم الختامي 

ههمإلوء ييإلايءهنيعديإليءداإلايجادمإلينهجدنهإلاي د ةإلل د اإلايدذ ا إلايضدن ييإليالءدنمإللاي  يهدننإلءءدالاهنننإل
ثدمإل قددلإلايجاددمإلإيدىإلايقددامإلاألءنءيدديإليعدداسنإلايهاد كإلءين دد ةإلي ددااللإلإيددىإلايء عدبإلييأاددذإلايالوددبإلء  ددتهإل

إل كإلايء عبنإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.
 

 
 
 
 
 :شروط القسم الختامي 
إليجبإلايهأ ياإلو ىإلءاإلايجامإليألءنمإللاألو ىإلينهجنهإلها يقإلاي  ة. -1
يجددبإلايهأ يدداإلو ددىإل قدددلإلايقددامإلايا فيدديإليألءدددنمإلبءه ددنصإل دداةإلاب هقدددنلإلايا  ددكإلينيجاددمإلءدددنإل -2

 ايا حإللايىإلاألءنم.



يجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلايهادد كإلايءين دد إليعدداإلضدد بإلاي دد ةإلاااددلإلايء عددبإليالاددهعاااإلي جددلمإلايف يددقإل -3
 ايء ن  .



 ال الجانبي من األسفل:اإلرس -ب
يه ددنيهإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلام اددنلإلءددنإلاي ددل إلاياددنيقإلءددنإلايددثإلادد لييإل اا ددهإللق دديإلايقددلةإلايالتءدديإل

إلي ض بإللي  حإلي  ن  ينإللاي ان .
 طريقة األداء الفني لإلرسال الجانبي من األسفل: -
 :القسم التمييدي 

 دننإلايالودبإل يءدنإلي دلنإلإليقحإلايالوبإلا حإلا إلاي  نيينإلليلاجهإلاي ي يإليجن دبإلايجادمنإل دنذا
اي هددحإلابيادد إلءلاج ددًنإلي  ددي يإللايع دد إليني اددييإليالوددبإلابيادد نإله ددلنإلايقدداءننإلءهينودداهننإليءاددهلىإل
ودد لإلاي هفدديننإلله ددلنإلايقددامإلاييادد ىإلي ا ددحإلق ددياًلإللذيددكإليءاددنواةإلايالوددبإلو ددىإلايددال انإللااددللإل

 اًلإلق دياًلإليألءدنمنإللهاءدلإلايء عبنإلءنإلا ث ن إل  فكإلي   يهيننإللي لنإلايجذ إلوءلااإلو ىإلايفادذإللءدن
إلاي  ةإلي اايإلايياإلاييا ىنإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.

إل

إل
إل

إلإل
 :القسم الرئيس 

ه ءددىإلاي دد ةإل ءددنمإل هددحإلاييدداإلايضددن يينإلء جادديإلايددذ ا إلايضددن ييإل اددفلإلا فددًنإليجن ددبإلايجاددمنإلثددمإل
و ىإلايقامإلاييء ىإلءنإلتيناةإلث كإلاي  يهيننإلثمإلهاهء إلء جايإلايدذ ا إليألءدنمإللاألو دىإلي قلإلثقلإلايجامإل

يضدد بإلاي دد ةإل ددكإلءاددهلىإلاياددللإلهق ييددًنإلءددنإلا هقددنلإلثقددلإلايجاددمإلو ددىإلايقددامإلاألءنءيدديإلياظدديإلضدد بإل



اي دد ةنإللهضدد بإلاي دد ةإل ددكإلايج دديإلايا فيدديإلاياددف ىإللاييدداإلءجل دديإللاأل ددنينإلءهال ددقيإل لإليقيضدديإلاييدداإل
إل.اا نهإل ءنإل كإلاي  لإللسكإلءضءلءين

 
 

إل 



 :القسم الختامي 
 ددكإل  نيدديإلا  دديإلايضدد بإليقددلمإلايالوددبإلينيددال انإليءلاج دديإلاي ددي يإليني ددا إليعدداإلاب ه ددن إلءددنإل
ضدد بإلاي دد ةنإلثددمإليعدداإلايه فيددذإل قددلإلثقددلإلايجاددمإلو ددىإلايقددامإلاألءنءيدديإلليددهمإلااددللإلايالوددبإلإيددىإلايء عددبإل

إلييأاذإلء  تهإل ل ًانإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.
إل



إلإل
 نيا: اإلرسال من األعمى:ثا
 اإلرسال المواجو من األعمى )التنس(: -أ

اددءكإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلام اددنلإليددنيه  إليه ددنيهإلا  دديإلايالوددبإل ث ددن إلاألاا إلايا  ددكإلءددنإلا  دديإل
بوبإلايه  إل ث ن إل اا إلام انلإلءنإلايثإلايذ ا إللاي هحإللايجذ نإلليعاإل  ث إل  لا إلام ادنلإلا ه دن ًاإل

لان ددديإليدددينإلايالويدددينإلايءهقددداءيننإلليعددداإلسدددذاإلاي دددل إلءدددنإلام ادددنلإلا ادددنًبإلإللاادددهعءنًبإل دددكإلايءين يدددنت
ءاققدددًنإلي فدددلتنإلايدددثإلياددده ينإلايالودددبإلايدددذاإليجيددداإلايه  يدددكإلاي دددايحإلي دددذاإلاي دددل إلءدددنإلايدددها مإليدددني  ةإل
لهلجي  نإل كإلايء ننإلايء نابإل كإلء عبإلايف يقإلايء ن  إلإذإل نإلايء ادىإلايدذاإلهادي إل يدهإلاي د ةإلي دلنإل

يبإلا يددنكإلايف يددقإلايء ددن  إللي ددعبإلو ددي مإلإاددهقينلإلاي دد ةنإل   ءددنإلتااتإلقددلةإلءدد افلإللادد ينإلءءددنإليادد
هقن هإليالويين. إلايض ييإلتااإلا ااا إلاي  ةإل كإلء عبإلايء ن  نإليذاإلي  حإليهع يءهإللا 

إل



 طريقة األداء الفني لألرسال المواجية من األعمى )التنس(: -
  :القسم التمييدي 

اي  نيدديإللايقدداءننإلءهينودداهننإلايءاددن يإليي  ءددنإليأهاددن إلاياددللإللادد إليقددحإلايالوددبإلا ددحإلادد إل
ءاددن إلاي هفددينإلءددلاتاإلي  ددي ينإلثقددلإلايجاددمإلءددلت إلو ددىإلايقدداءينإلينيهاددنلانإلاي جددلإلايياددن إلإيددىإلاألءددنمإل
لايع دددد إل ددددايحإلااددددبإلاييدددداإلايضددددن يينإلاي  يهددددننإلءث يهددددننإلق ددددياًلإللايجددددذ إلءاددددهقيءًنإللاي ظدددد إليالءددددنمإل

جيددهإلاي دد ةإليددهنإله  ددنإلاي دد ةإلو ددىإل اادديإلاييدداينإل لإل اادديإلاييدداإلاي يدد إلضددن ييإللي  ددي يإللي ء ددننإلايءدد ااإلهلإل
لاءنمإللا إلايالوبإللي لنإلايجذ إلء اا إلق ياًلإلإيىإلايا حإلءدنإل  دنإلاييداإلايضدن ييإلونييدًنإل دلقإلايد   إل
له دلنإلا ددنينإلاييدداإلءهال ددقيإليقددلةإلاءددنإلابي ددنمإلي ددلنإلءه دد بإللءهجددهإلإيددىإلاياددن جنإل ءددنإلءلضددحإل ددكإل

إلاي  لإلاا نه.
إل

إل
 -  :شروط القسم التمييدي 
إليجبإلايهأ ياإلو ىإلايلقلحإلي  لإلءلاجهإلي  ي ي. -1
 يجبإلايهأ ياإلو ىإل نإله لنإلايءان يإليينإلايانقينإليع لإلاي هح. -2
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلهقايمإلقامإلاي جلإلايءعن ايإلي ياإلايضن يي. -3
 ياإلايضن ييإلل ءنمإلاأل هنح.يجبإلايهأ ياإلو ىإلاءلإلاي  ةإلينيذ ا إلايءعن ايإلي  -4
 
 :القسم الرئيس 



يقلمإلايالوبإليقذحإلاي  ةإليألو ىإلءان يإلء ناييإلل ءنمإلاي هحإلاأليءنإل كإلانييإلايضد بإلينيدذ ا إل
اييء ددىنإليعدداإلذيددكإليددهمإلء جادديإلايددذ ا إلايضددن ييإلونييددًنإلا فددًنإلءددنإلهقددل إلايجاددمإلا فددًنإلليفدديإلق ددياًلإلج دديإل

يضدد ييإللايء ددننإلايءدد ااإلهلجيددهإلاي دد ةإليددهنإل ددحإلاييدداإلاييء ددىنإلليعهءدداإلهقددل إلايجاددمإلي ا ددحإلااددبإلقددلةإلا
ايضن ييإله لنإلءجءلقيإللهأادذإل د لإلاي د ةإللاجء دننإلثدمإلهضد بإلاي د ةإل دكإلايتاليديإلايا فيديإلايادف ىإلثدمإل
ي هقدلإلثقدلإلايجاددمإلإيدىإلايقدامإلاألءنءيدديإل دكإلياظديإلضدد بإلاي د ةإلم ادنبإلايضدد ييإلايقدلةإلايء  ليدينإل ءددنإل

إل كإلاي  لإلاا نه.
إل
إل
إل
إل



 :شروط القسم الرئيسي 
 إلمإللي دددل ةإلق ييددديإلءدددنإل2-1يجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإل نإلي دددلنإلا هفدددن إلاي ددد ةإلءادددن يإلبإلهقدددلإلودددنإلق -1

إلايجامنإلإبإلإ  نإله لنإلايعنءلإلاألاناكإلي جنحإلايض يي.
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلء جايإلايذ ا إلايضن ييإلونييًنإلا فًن. -2
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلض بإلاي  ةإل كإلايتالييإلايا فييإلاياف ى. -3
يهأ يددداإلو دددىإلقدددلةإللاددد ويإلايدددذ ا إللايجدددذ إلو ددداإلايضددد بإللايقدددا ةإلو دددىإلايه اددديقإلايا  دددكإليجدددبإلا -4

 يي  ءن.
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلايها مإل كإلءان إل ي انإلاي  ةإلااالإلايء عب. -5
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلقا ةإلايه  يتإلو ىإلء ن قإلضعحإلايف يقإلايء ن  . -6
 
 :القسم الختامي 

ه دلنإلايددذ ا إلايضدن ييإلءفد اةإليألو دىإللءن  ديإلق ددياًلنإلايدثإلي هقدلإلثقدلإلايجاددمإليعداإله فيدذإلام ادنلإل
ءنإلايقامإلايا فييإلإيىإلايقامإلاألءنءييإلليقلمإلايالوبإلينيااللإلينيقامإلايا فيديإلي ء عدبإلألادذإلء ن دهإل يده.إل

إل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.
إل
إل
إل



 :شروط القسم الختامي 
إلايا فييإليألءنمإلبءه نصإل اةإلض بإلاي  ة.يجبإلايهأ ياإلو ىإل قلإلايقامإل -1
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلءيالنإلايجذ إلاءنءًنإلب هانبإلقلةإلايض ييإلايء  ليي. -2
يجبإلايهأ ياإلو ىإلايها كإلءين  ةإليعاإلض بإلاي  ةإلإيدىإلااادلإلايء عدبإلألادذإلايء دننإليالادهعاااإل -3

 ي جلمإلايف يقإلايء ن  .
 
 اإلرسال الجانبي من األعمى الخطافي: -ب

 ادددددنلإلءددددددنإل  دددددعبإل  دددددلا إلام ادددددنلإل  ي ددددددًننإلليادددددهااءهإلايالويدددددلنإلايءاه قددددددلنإليعددددداإلسدددددذاإلام
لايءهقاءلننإل ءنإليعاإلءنإلاب انبتإلايقلييإليايبإلا  يإلايء جايإلاي ييد ةإليدذ ا إلاييداإلايضدن ييإل ضداًلإل
ونإلا  يإلث كإلليحإلايجذ نإليذاإليعاإلءنإلاب انبتإلايفعنييإللايقلييإلضاإلايف يقإلايء دن  إلإذاإلءدنإل هقدنإل

إل ااؤه.
 يقيإلاااؤهإل  كإللقلحإلايالوبإل كإلء  قيإلام انلإللي  لإلجن يكإلي  ي يإلله دلنإلايقداءننإلاءنإل 

 إلاددمنإلاءددلإلاي دد ةإل ءددنمإلاي ددا إلثددمإلء جادديإل65-55ءهينودداهننإل  ثدد إلءددنإلاهاددن إلاأل هددنحإلليءاددن يإلق
ايددذ ا إلايضددن ييإليألاددفلإللءيددلإلايجددذ إلق ددياًلإلي اددن جإلءددنإلث ددكإلاي  يدديإلاييء ددىإلق ددياًلنإلءدداإلاي جددلإلايءث يدديإل

ثقددلإلايجاددمإلإيددىإلقددامإلاي جددلإلايءعن ادديإلي يدداإلايضددن ييإلثددمإلها يددكإلايددذ ا إلايضددن ييإلليعدداإلضدد بإلإلل قددل
اي دد ةإله قددلإلقددامإلاي جددلإلايان جيدديإلإيددىإلاااددلإلايء عددبإليالاددهعاااإلي جددلمإلايف يددقإلايا ددمإلل ءددنإلءلضددحإل

إل كإلاي  لإلاا نه.
إل



 اباني(:اإلرسال المتموج من األعمى )الي -ج
ي يهإلسدذاإلاي دل إلإ ادنلإلايهد  إلءدنإلايدثإللضدنإلايجادمإللي  دهإلياه دحإلو دهإليدأنإلاد إلادي إلاي د ةإل

إلي لنإلءهءلجًننإلاءنإل قانءهإل  ك:
 اإلرسال المواجو من األعمى المتموج )األمريكي(: -1

قابء ي ددك إليادديبإل  ددلإل  ددأههإللياايدديإلءءن اددههإل ددكإلاء ي ددننإليددؤااإلي  ددقإلو ددىإلسددذاإلام اددنلإل
ي ف إل  يقيإلإ انلإلايه  نإللي نإلضد بإلاي د ةإلي دلنإل دكإلء ه دف نإل ءدنإليجدبإلء اودنةإلايه  يدكإلارهدكإل

إلو اإلاألاا :
إليجبإل نإلي لنإلقذحإلاي  ةإليألو ىإل كإلءاهلىإلاقلإلءنإل  يقيإلإ انلإلايه  .إل-
إلفه ةإلق ي ة.هأسبإلايذ ا إلايضن ييإلقيلإلقذحإلاي  ةإليإل-
إلهلقحإلا  يإلايياإلونإلءهنيعيإلاي  ةإلوقبإلايض بإلءين  ة.إل-
ي لنإلا ه اكإلايجدذ إلي دذاإلاي دل إلءدنإلام ادنلإلق دياًلإليع د إلإ ادنلإلايهد  إلي دلنإل ييد ًاإلل عدنًبنإل ءدنإلإل-

إل كإلاي  لإلابهك.
إل
إل
إل
إل

  



 
 
 
 
 
 
 اإلرسال الجانبي من األعمى المتموج )الياباني(: -2

ي  ددقإلو ددىإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلام اددنلإلقايينيددن ك إليادديبإل ثدد ةإلااددهاااءهإلءددنإلقيددلإلايفدد قإلايينين يددينإل
لي ددلنإلادد إلاددي إلاي دد ةإلءهءلجددًنإلادداللإل ي ا  ددنإل ددكإلاي ددلا إلءءددنإلهددؤااإلإيددىإل ددعلييإلااددهقينيهإلءددنإلقيددلإل
ايف يقإلايء ن  نإلليؤااإلسذاإلاي ل إلءدنإلام ادنلإليدنيلقلحإليجن دبإلاي دي يإللا دحإلاد إلاي  نيديإللهاءدلإل

ي د ةإليدذ ا إلاييدداإلايءعن اديإلي يداإلايضددن يينإلايد جالنإلءث يددننإلق دياًلإلله دلنإلاب ددنينإلءهال دقيإللءجل دديإلا
ي ااالنإلها حإلايياإلايضن ييإلو ىإلاءهاااسنإلءدنإلاي هدحإللهضد بإلاي د ةإلءدنإلايتاليديإلايجن ييديإلايءلاجدهإل

إل نه.ي ياإلايضن ييإللءنإلثقبإلاي  ةإلليعاإلايض بإلءين  ةإلههلقحإلا  يإلايذ ا إل ءنإل كإلاي  لإلاا
إل
 
 
 
 
 
 
 اإلرسال الساحق: -د

ليعدداإلسددذاإلام اددنلإل  ثدد إل  ددلا إلاب اددنبتإلااددهاااءًنإلءددنإلقيددلإلايفدد قإلذاتإلايءاددهلينتإلايعنييدديإل
 ظ ًاإليقلههإللاقههنإلليعهءاإله فيذإلسذاإلاي دل إلءدنإلام ادنلإلو دىإلقدلةإلوضدالتإلايد ج ينإلي قفدتإللوضدالتإل

 



هدنحإللايدذ اوينإليضد بإلاي د ةنإلاءدنإل  يقدديإلايدي نإللايظ د إليهقدلي إلايجادمإلا فدًنإلل ءنءدًنإللوضددالتإلاأل 
األاا إلايا  ددكإلي ددذاإلاي ددل إلءددنإلام اددنلإل ي ددلنإل فدد إل  يقدديإلإ اددنلإلايهدد  إلايعددنااإلي ددنإلي ددلنإل اا ددهإل
ينيلثددبإل نيضدد ييإلاياددناقينإلإذإلهاءددلإلاي دد ةإليددينإل ااهددكإلاييدداينإلل ءددنمإلاددتامإلايلادد نإل ءددكإلاي دد ةإل ددلقإل

 ث دن إلايد ج ينإللاباده ناإلو دىإلايء د يننإلء جاديإلل ءنمإل هحإلايياإلايضن ييإل كإلاب هفن إلايء نابإلثدمإلا
ايذ اوينإل افلإلا فًنإلايجامإل افلإل ءنءًنإلثمإلايقفتإلونيينإلءدنإلهقدلي إلايجادمإلا فدًنإل  ثد إلءدنإليء دنإليتيدناةإل
ءادددن يإللاددد ويإلا  ددديإلايدددذ ا إليءضدددنوفيإلقدددلةإلايضددد ييإلثدددمإليعددداإلضددد بإلاي ددد ةإلاي يدددل إلااادددلإلايء عدددبإل

إلايف يقإلايا منإل ءنإل كإلاي  لإلابهك.إللاباهعاااإلماهقينلإلاي جلمإلايءضناإلءنإلقيل
إلإل



إلايءياثإلايانا :إلاا ن إلاباا إلايف كإليء ن ةإلاب انل:
 أوال: أخطاء األداء الفني لميارة اإلرسال المواجو من األسفل:

 .إلتيناةإل لإلق يإلايءان يإليينإلايقاءين
 .تيناةإل لإلق يإلاب ث ن إل كإلاي  يهين 
 . ايءيني يإل كإلء جايإلايذ ا 
 ينيذ ا إل لإلينيذ اوينإلي ل ةإلان  ي.ءاكإلاي  ةإل 
 .ءكإلاي  ةإلي ل ةإلق يييإل لإليعياةإلونإلايجام  
 .ض بإلاي  ةإليأ نينإلاييا 
 .وامإلض بإلاي  ةإلينيقلةإلايالتءيإلءءنإليؤااإلإيىإلوامإلويل سنإلاي ي ي 
 .قذحإلاي  ةإلءي  ًاإلقيلإلء جايإلايذ ا إلا فًن 
 و ىإلايقامإلايا فييإلثمإلإيىإلايقامإلاألءنءييإل ث ن إلايض ب.وامإل قلإلثقلإلايجامإل ث ن إلايء جايإل 
 ضدد بإلاي دد ةإلءددنإلاألاددفلإلءددنإلث ددكإلايء  ددقإللءلاج دديإلاييدداإليألو ددىإلو دداإلايضدد بإلءءددنإليددؤااإلإيددىإل

  ي انإلاي  ةإليألو ىإلياًبإلءنإلاألءنم.
 .قذحإلاي  ةإلق يينإلءنإلايجامإل لإل  ث إلا هفنوًن 

 و من األعمى )التنس(:ثانيا: أخطاء األداء الفني لميارة اإلرسال المواج
 .ءكإلاي  ةإلق ييًنإل لإليعياًاإل لإلإيىإلا هفن إلغي إلء نابإلءءنإليؤااإلايىإلوامإلاياي  ةإلو ىإلاي  ة  
 . وامإلايء جايإلاي ن ييإلي ذ ا 
 وامإلاالثإل قلإلا  دكإلءدنإلايجدذ إلإيدىإلايدذ ا إلءءدنإليدؤااإلإيدىإلودامإلابادهفناةإلءدنإلايجدذ إليتيدناةإل

 قلةإلايض يي.
  اإلض بإلاي  ة.وامإلاءهاااإلايجامإللايذ ا إلو 
 .وامإلايهلقيتإليينإلا ويإلاي  ةإللا  يإلايض ب 
 .ء جايإلايذ ا إلي ل ةإل يي ةإلءءنإليؤااإلإيىإلا لجإلاي  ةإلان جإلايء عب 
 .وامإلض بإلاي  ةإل كإلايتالييإلايء  ليي 
 .وامإلءاإلايذ ا إلايضن ييإلاث ن إلض بإلاي  ة 



 .وامإلااهء ا ييإلايذ ا إلايضن ييإللايجامإلينهجنهإلا إلاي إلاي  ة 
 إيىإلايء عبإليعاإلايقينمإلينم انلإلءين  ة.إلوامإلاياالل 
 



إلايءياثإلايانين:إلاباهين إلايانصإليقين إلاألاا إلايف كإليء ن ةإلام انل:
 اباهين إلاأللل:إلام انلإلإيىإلايج يإلاألا ىإلءنإلايء عب.

اي  لإلءنإلاباهين :إلقين إلءاهلىإلاألاا إلايء ن اإليإل انلإلايءلاجهإلءنإلاألادفلنإلام ادنلإلايءلاجدهإل
إلونإل  يقإلاياي ا .إلءنإلاألو ى

إلاألالات:إلء عبإلاي  ةإلاي ن  ةإلقن ل كنإلثالثإل  اتإل ن  ة.
ام اددنلإلإل-ءلا ددفنتإلاألاا :إليقددحإلايءاهيدد إلا ددحإلادد إلاي  نيدديإليددؤااإلام اددنلإلايءلجددهإلءددنإلاألاددفلإل

ايءلاجهإلءنإلاألو ىإليهعي إلاي  ةإلإيىإلايج ديإلاألاد ىإلءدنإلايء عدبنإل ءدنإل دكإلاي د لإلاا دنهإلايدثإليع دكإل
إلانلبت.ي لإلءاهي إلثالثإلء

ايهاددجيل:إليددهمإلهقيدديمإل اا إلايءاهيدد إل ددكإلايءاددنلبتإلايددثالثإلوددنإل  يددقإلايايدد ا نإللي ددلنإلهقادديمإلايا جدديإل
إل نألهك:

إل .3ايقامإلايهاضي ا:إللا جههإلقإل- 
إل .5ايقامإلاي  ي :إللا جههإلقإل-ب
إل .2ايقامإلاياهنءك:إللا جههإلقإل-ج
 

 
 
 

 شكل يوضح اختبار اإلرسال إلى الجية األخرى من الممعب

 



إلايءياثإلايثنءن:إل  يقيإلها ي إلء ن ةإلاب انلإليناهااامإليعلإلايهءن ينإلايهع يءيي:
 

تمارين ميارة  ت
 اإلرسال

 الشكل نقاط ميمة لممراجعة 

يقففففف الطفففف ب فففففي  1
صفففففف عمفففففى طفففففول 
الخطففففففوط الجانبيففففففة 
لممعب الكرة الطفائرة  
ثففففم ينخفففف ون وضففففع 
االسففففتعداد لإلرسففففال 
ويفففتم تنفيففف  الحركفففة 

 بدون كرة.
 

نقاط ميمة لممراجعة عند أداء 
 اإلرسال المواجو من األسفل

* يجب أن تكون ساق اليسار 
لألمام ورجل اليمين لمخمف والفتحة 
بينيما مناسبة حفاظًا عمى التوازن 

. 
* يجب أن تكون اليد الحاممة لمكفرة 

 ممدودة بمرونة لألمام.
مرجحففففة الفففف راع الضففففاربة * يجففففب 

 لمخمف ثم لألمام .
* يجففب مففد الجسففم لألمففام واألعمففى 

 باتجاه تحميق الكرة.
* يجب نقل القدم الخميفة لألمام 

 عند االنتياء من ضرب الكرة.

 

الط ب في يقف  2
صف عمى طول 
الخطوط الجانبية 
لممعب الكرة الطائرة 
   كل طالب لدية 
كرة طائرة ثم يقوم 
برمي الكرة رمية 
مناسبة عاليًا وأمام 
كتف اليد الضاربة 
وتركيا تسقط عمى 
األرض بحيث تكون 
أمام قدم اليد 
الضاربة وبامتداد 

يمة لممراجعة عند أداء نقاط م
 اإلرسال المواجو من األسفل

* يجب أن تكون الكرة مستقرة 
عمى يد اليسار بمستوى الخاصرة 
بالنسبة ل عب األيمن وباتجاه اليد 

 الضاربة قميً .
*يجب أن يكون رمي الكرة إلى 
لى جية اليمين قرب  عمو مناسب وا 
اليد الضاربة بالنسبة ل عب 

 األيمن.
ة ال راع الضاربة * يجب مرجح

لمخمف ثم لألمام وتكون مت صقة 
 األصابع ومجوفة.

 

 

  

  
 

  

 
 



تمارين ميارة  ت
 اإلرسال

 الشكل نقاط ميمة لممراجعة 

اليد الضاربة  و لك 
لضبط عممية رمي 

 الكرة.
 

*يجب نقل القدم الخمفية لألمام بعد 
 عممية ضرب الكرة.

يقففففف الطفففف ب فففففي  3
صفففف أمفففام الحفففائط 

(م 3وعمفففى مسفففافة )
عنو وكل منيم لديفة 

طففائرة  ثففم يقففوم كففرة 
كففففل طالففففب ب رسففففال 
الكففرة باتجففاه الحففائط 

 (م. 2وبارتفاع )

نقاط ميمة لممراجعة عند أداء 
 اإلرسال المواجو من األسفل

* يجففففففب أن يكففففففون خففففففط مسففففففار 
الكتفين األيمفن واأليسفر مفوازي إلفى 

 الحائط.
 * يجب ثني الركبتين قميً .

* يجففففففب أن يكففففففون التقففففففاء اليففففففد 
 لخمف.الضاربة بالكرة من ا

* يجفففففب التنكيفففففد عمفففففى أن يكفففففون 
ضففرب الكففرة إلففى األمففام ولففيس إلففى 

 األعمى.

 

يقففففف الطفففف ب فففففي  4
صفففف أمفففام الحفففائط 

(م 6وعمفففى مسفففافة )
عنفففو  ثفففم يقفففوم كفففل 
طالففففففففففففب بتنفيفففففففففففف  
اإلرسفففففففففال باتجفففففففففاه 
الحفففائط ففففوق الخفففط 
المرسففففففففففوم عمففففففففففى 

 (م.2ارتفاع )

* يجب التنكيد عمى عممية مرجحفة 
ال راع الضاربة في اإلرسال المواجو 
مفففن األسففففل وكففف لك سفففحب الففف راع 
لمخمفففف ففففي اإلرسفففال المواجفففو مفففن 

 األعمى.
* يجفففففب التنكيفففففد عمفففففى أن يكفففففون 
التقففففاء اليففففد الضففففاربة بففففالكرة مففففن 
الخمفففف ففففي اإلرسفففال المواجفففو مفففن 
األسففففففل واإلرسفففففال المواجفففففو مفففففن 

 األعمى )التنس(.
يجفففففب التنكيفففففد عمفففففى أن يكفففففون * 

إرسفففال الكفففرة عمفففى الخفففط المرسفففوم 
 عمى الحائط.

 

 

 م2

 م6



تمارين ميارة  ت
 اإلرسال

 الشكل نقاط ميمة لممراجعة 

 
 
 
 
 

يقففففف الطفففف ب فففففي  5
صفففف أمفففام الحفففائط 

(م 9وعمفففى مسفففافة )
عنفففو  ثفففم يقفففوم كفففل 
طالففففففففففففب بتنفيفففففففففففف  
اإلرسفففففففففال باتجفففففففففاه 
الحفففائط ففففوق الخفففط 

المرسففففففففففوم عمففففففففففى                    
 (م.3ارتفاع )

* يجفففففب التنكيفففففد عمفففففى أن تكفففففون 
 األكتاف مواجية لمحائط.

* يجفففففب التنكيفففففد عمفففففى أن يكفففففون 
التقففففاء اليففففد الضففففاربة بففففالكرة مففففن 
الخمفففف ففففي اإلرسفففال المواجفففو مفففن 
األسففففففل واإلرسفففففال المواجفففففو مفففففن 

 األعمى.
* يجففب التنكيففد عمففى إرسففال الكفففرة 

 عمى الخط المرسوم عمى الحائط.
 * يجففب التنكيففد عمففى رمففي اإلرسففال
بقفوة ودقفة عمفى الحفائط عمفى الخففط 

 (م.3المرسوم عمى ارتفاع )

 

يقفففف الطففف ب عمفففى  6
الخطففففففوط الجانبيففففففة 
لمممعففب   ويقففوم كففل 
طالفففففففففففب بضفففففففففففرب 
اإلرسفففففففففال لزميمفففففففففة 
المقابفففففل لفففففو عمفففففى 
الخط الجانبي اآلخفر 
والفف ي يقففوم بعمميففة 
مسك الكرة ثم القيفام 

 بتنفي  اإلرسال.
 
 

* يجفففففففب التنكيفففففففد عمفففففففى حركفففففففة 
 االستعداد لمساقين.

*يجب التنكيد عمى أن يكفون قفوس 
طيفففران الكفففرة باتجفففاه الزميفففل عمفففى 

 (م.3ارتفاع )
* يجففب التنكيفففد عمفففى خفففروج الكفففرة 
مفففن اليفففد الحاممفففة لمكفففرة ثفففم القيفففام 

 بعممية ضربيا.

 



تمارين ميارة  ت
 اإلرسال

 الشكل نقاط ميمة لممراجعة 

 
 
 
 

إل
إل

إلايءانض ةإلاي ايعي
 ميارة استقبال االرسال

 

 االول: تعريف ميارة استقبال االرسال.المبحث  -
 المبحث الثاني: اىمية ميارة استقبال االرسال. -
 المبحث الثالث: طريقة االداء الفني لميارة استقبال االرسال. -
 المبحث الرابع: اخطاء االداء الفني لميارة استقبال االرسال. -
بال المبحث الخامس: االختبار الخاص لقياس االداء الفني لميارة اسفتق -

 االرسال.
المبحففث السففادس: طريقففة تففدريس ميففارة اسففتقبال االرسففال باسففتخدام  -

 بعض التمارين التعميمية.
 المبحث السابع: اختبر معموماتك. -



 الفصل الثاني: مهارة إستقبال اإلرسال
Forearm pass 

 

 المبحث االول: تعريف مهارة إستقبال اإلرسال:

يء الإلي ف يدقإلايء دن  إليه ي ه دنإلإيدىإلايالودبإلايءعداإل لإلسلإلإاهقينلإلاي  ةإلايء ا يإلءنإلايالوبإلا
إليتءيلإليا إل كإلايء عبإليعاإلاءه نصإلا وه نإللقله نإللهء ي سنإلءنإل افلإلينيانواين.

 لإليعدد حإليأ ددهإلا ددن إلضدداإل  اددنبتإلايا ددمإللوددامإلاياددءنحإلي  دد ةإلينياددقل إلو ددىإلا لإلء عيددهنإل
إله  يينتإلءه لويإلضاإلايف يقإلايء ال.لهء ي سنإلإيىإلايالوبإلايءعاإلييهمإل  نإل

 
 المبحث الثاني: أهمية مهارة إستقبال اإلرسال:

يعدداإلايددا ن إلوددنإلام اددنلإلءددنإلايء ددن اتإلايا نويدديإللايهددكإلي ددنإل سءيدديإل ددكإلاي دد ةإلاي ددن  ةنإل ددكإلانيدديإل
اماهقينلإلايجياإلءنإلقيلإلايالوبإلايءاا نإل ن دهإليهديحإلايف  ديإليف يقدهإلألجد ا إلء  يدنتإلسجلءيديإلءاه فديإل

ايف يقإلايء ن  نإل اإلإنإلاغ بإلايء ن اتإلاألا ىإلهعهءاإل اناًنإلو ىإلاماهقينلإللايهل يلإلايجيدانإلضاإل
اءنإل كإلانييإلاالثإلا أإل يهإل أ هإليع كإلايف يقإلايء ن  إلايءجنلإل كإلا هانبإل ق ينإل ضداًلإلودنإلإنإل
ذاإلاماددهقينلإلغيدد إلايجيدداإليددؤث إل ددكإلايالوددبإلايءعدداإلايددذاإلبإليادده ينإليددال هإلإودداااإلاي دد ةإلي دد لإلجيدداإللسدد

يدددد ع  إلو ددددىإلايضدددد بإلاياددددناقنإللقدددداإلظ دددد تإل  يقدددديإلاماددددهقينلإل ددددكإلايادددد لاتإلاألايدددد ةإليالويددددينإل
ءها  دددينإل دددكإل دددلإل  يدددقإلألاا إلسدددذهإلايء دددن ةنإلإذإلادددءحإلقدددن لنإلاي عيددديإلي اادددنلإلبودددبإلي  دددقإلو يدددهإل

لي لنإلء ننإللقل هإل كإلايا إلايا فدكإلقاد إلايدا ن  إللاجيدهإلامادهقينلإللايدا ن إلإلLebroايالوبإلايا إل
إل ق .
 

 ث الثالث: طريقة األداء الفني لمهارة إستقبال اإلرسال:المبح

إلي قامإلاألاا إلايا  كإلايف كإلي ذهإلايء ن ةإلإيىإلايء االإل لإلاألقانمإلارهيي:
إل
إل

 :القسم التمييدي 
يها كإلايالوبإلإيىإلايء ننإلاي ايحإلي  يقيإلا يعيإليضءننإلل للإلجاءهإلا حإلاي د ةإللي دلنإل

ليقددحإلايالوددبإللايقدداءننإلءهينودداانإليعدد لإلاأل هددنحإلايهقددامإل اددلإلاي دد ةإلي دد لإلءدد هلإللغيدد إلءه دد بنإل
لاي  يهددننإلءث يهددننإلافيفددًنإلله دد النإلتاليدديإلقن ءدديإلءددنإلاياددللنإللي ددلنإلايجددذ إلءددن اًلإلإيددىإلاألءددنمنإلثقددلإل



ايجامإلءلتوًنإلو ىإلايقاءينإلينيهانلانإلله لنإلايذ اوننإلءءالاهينإليإلءنمإللضمإلايانواينإلءنإليعض نإل
انواةإلو دىإل داسءنإلي دل ةإلثنيهدينإلثدمإليدتاااإل  ثدن إلايد  يهينإلءنإللضنإلايياانإل ااسءنإل لقإلاألا ىإلي ء

إلألافلإلياظيإلايهأسبإلباهالمإلاي  ةنإل ءنإل كإلاي  لإلابهك.
  



 

 :شروط القسم التمييدي 

إليجبإلايهأ ياإلو ىإلء اقييإلايالوبإلايذاإلالحإليقلمإلينم انلإل كإلء عبإلايف يقإلايء ن  . -1
 ةإلي  لإلا ين.يجبإلايهأ ياإلو ىإلايها كإلإيىإلء ننإلهلقنإلا هقنلإلاي  إل -2

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلايها كإلإيىإلء ننإلهلقنإلا هقنلإلاي  ةإلي  لإلء هلإللغي إلءه  ب.إل -3

 يجبإلايهأ ياإلو ىإل نإله لنإلايفهايإليينإلايانقينإل لانإلءنإلايالل. -4

 يجبإلايهأ ياإلو ىإل نإله لنإلايذ اوننإلءءالاهننإليألءنم. -5

 ثنيهًنإلل ءي ًنإلقيلإلياظيإلإاهقينلإلاي  ة.يجبإلايهأ ياإلو ىإلايالوبإل نإليأاذإللضعًنإل -6

 



 :القسم الرئيس 
و اءنإلي لنإلجامإلايالوبإلايء هقلإلا حإلا إلاي إلاي  ةإلهتاااإلتاليديإلا ث دن إلايد  يهيننإلثدمإللضدنإل
 ددحإلاااددلإل دددحإللث ددكإلاي ادد ينإلإيدددىإلاألاددفلإلءددنإلهال دددقإلابي ددنءينإلء ددي ينإلإيدددىإلاألءددنمنإللي ددد لإل

نإلثدمإلادابإلاب هدنحإلإيدىإلاألءدنمإللايدااالإل اإلهق ديصإل° 45-41ايذ اوننإلتالييإلءدنإلايجدذ إلءقداا سنإلق
وضدددالتإلاي دددا إلل دددكإلياظددديإلءالءاددديإلاي ددد ةإلياددد حإلايادددنواينإلييدددا إلايالودددبإليفددد اإلجءيدددنإلءفن دددلإل
ايجامإلإيىإلاألو ىنإلإذإلي لنإلاب ه نتإلو ىإلايء  ينإلثدمإلءداإلءف دلإلاي  يديإلليهيعدهإلءف دلإلايفادذإلثدمإل

ءدددالاإليألءدددنمنإلليعهءددداإلءقددداا إلايتاليددديإليدددينإلءددداإلايجدددذ إليألءدددنمإللاألو دددىنإلءدددنإليقدددن إلايادددنواينإلي ددد لإلء
ايجددذ إللايددذ اوينإل ددكإلياظدديإلااددهالمإلاي دد ةإلو ددىإليعدداإلايالوددبإلءددنإلاي ددي ينإل   ءددنإل ددننإلايالوددبإلق ييددًنإل

إلءنإلاي ي يإل  ءنإلتااإلا هفن إلايذ اوننإليألو ىنإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.
إل
إل
إل



 :شروط القسم الرئيس 
  دلا إلام ادنبتإللايهعدلاإلو دىإلإادهقينلإل دلإلإليجبإلايهأ ياإلو ىإلا هانبإلاي ةإلي ا ن إلونإلجءيدن -1

إل ل إلياقيإلءنإلايثإلايقلةإللايا ويإللاب هفن إللايءان يإلايء ناييإليهء ي إلاي  ة.
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلا  يإلايقاءينإلو اإلها كإلايالوبإلو ىإلاي  ة. -2

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلاتايناإلا ث ن إلاي  يهينإلياظيإلءالءايإلاي  ةإلي انواين. -3

 نلإلاي  ةإليا حإلايانواينإلل كإلينإللااا.يجبإلايهأ ياإلو ىإلإاهقي -4

 يجبإلايهأ ياإلو ىإلااهق ا إلايجامإلياظيإلإاهقينلإلاي  ة. -5

إل
 :القسم الختامي 

ياهء إلايالوبإل كإلءاإلجءينإلءفن لإلايجامإلإيىإل نإلي لإلإيىإلايلقلحإلو دىإل ء دن إلايقداءيننإل
إلء ن هإلي  جلمإللايه  يينإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.ثمإلاباهعاااإليءهنيعيإلوء ييإلاي عبإلل اذإل

 



  :شروط القسم الختامي 
إليجبإلايهأ ياإلو ىإلءاإلجءينإلءفن لإلايجامإلينهجنهإلهء ي إلاي  ة. -1
 يجبإلايهأ ياإلو ىإلايالوبإلاما ا إلألاذإلء ن هإلي ه  ييإللءهنيعيإلوء ييإلاي عبإلءنإلجايا. -2

 

يه كإلايءجنلإلي  نيبإلايهاد كإلياد ويإلا دحإلس نكإلإاهقينلإليإل انلإلهاهءهإل لوييإلقالمإلاي  ةإلءءنبإلإل*
 اي  ةإل يانللإلا ن إلاي  ةإلايء ا يإليءاإلايذ اوينإلي جن بإلقالا إلي يءينإل لإلاييان  .إل

إل
ليء دددنإلانإلي دددلنإلإادددهقينلإلام ادددنلإليأادددذإلا دددلةإلي جن دددبإلادددلا إليءي دددًنإل لإليادددن ًاإلليعددداإلا دددن إلاي ددد ةإلإل*

إلايء ا يإليعءلإلايءاهقيلإلاا جيإلجن ييي.
إل
اهقينلإلام انلإليأاذإلا دلةإل ييد ةإلينيادقل إليألءدنمإللوءدلإلقايداايح إلم قدنذإلاي د ةإلليء نإل نإلي لنإلإ* 

إلايء ا ي.
 

إل



 المبحث الرابع: أخطاء األداء الفني لمهارة إستقبال اإلرسال:

إلوامإل اذإلايلقفيإلاي ايايإللايثنيهيإلياظيإلابيهقن إليني  ة. -1
ابيهقددن إليددني  ةإلءءددنإليددؤااإلإيددىإلءالءادديإلاي دد ةإلياددنواإلااددهالحإلءاددهلىإلادد حإلاياددنواينإلياظدديإل -2

 لااا.

 إاهقينلإلاي  ةإلينيذ اوينإلايء ث يهين. -3

 إاهقينلإلاي  ةإللايذ اوينإلء  لوهينإلإيىإلاألو ىإل ثي ًاإلءءنإليؤااإلإيىإل ي انإلاي  ةإليألو ى. -4

 إاهقينلإلاي  ةإليني فينإللاي ا ين. -5

 وامإلث كإل اغإلايياينإلإيىإلاألافل. -6

  إلاباهقينل. اإلوضالتإلايجامإل ث ن -7

 وامإلث كإلاي  يهينإلياظيإلإاهقينلإلاي  ة. -8

 وامإلااهعءنلإلاي هفينإل كإلاءه نصإلقلةإلاي  ة. -9

 وامإلءاإلجءينإلءفن لإلايجامإلي هجنهإلهء ي إلاي  ة. -11

 إاهقينلإلاي  ةإليجن بإلايجام. -11

 وامإلااهق ا إلايجامإليلضنإلاباهعاااإلماهقينلإلاي  ة. -12

 اابإلايجامإلا فًنإلاث ن إلإاهقينلإلاي  ة. -13

إل



 الخامس: االختبار الخاص لقياس األداء الفني لمهارة إستقبال اإلرسال: المبحث

إلاباهين إلاأللل:إلإاهقينلإلاي  ةإلينيذ اوينإلءنإلاألافل.
اي دد لإلءددنإلاباهيددن :إلقيددن إلءاددهلىإلاألاا إلايء ددن اإليء ددن ةإلإاددهقينلإلاب اددنلإلينيددذ اوينإلءددنإلاألاددفلإلوددنإل

إل  يقإلاياي ا .
 إل د اتإل دن  ةنإل د ي إلقيدن نإلايء عدبإلءعداإل ءدنإلءلضدحإليني د لنإل3كنإلقاألالات:إلء عبإلاي  ةإلاي ن  ةإلقن ل 

ه اددمإلاا دد ةإل ددكإلء ه ددحإلايء عددبإل ددكإلايء  قدديإلايا فيددينإلإذإله ددلنإلايءاددن يإليددينإلء  ددتإلايدداا  ةإللادد إلايجن ددبإل
 مإل دددكإلاددينإله ددلنإلايءاددن يإليددينإلء  ددتإلايدداا  ةإللاددد إل3 مإلل ءددنإلايءاددن يإليددينإلء  تسددنإللادد إلاي جددلمإلق4.5ق

إل مإل ءنإل كإلاي  ل.3 مإللي لنإلق  سنإلق1.5يءان يإليينإلء  تإلاياا  ةإللءاي  نإلق منإل ءنإلا3اي  نييإلق
ءلا فنتإلاألاا :إليقحإلايءاهي إلااالإلاياا  ةإللسلإلءلاج يإلي  ي يإللو ىإلايءا بإلإ انلإلاي  ةإلإييهإللسلإل كإل

إل.سذاإلايء ننإلييقلمإليناهقيني نإلو ىإل نإليلج  نإلااالإلايء  قيإلاألءنءييإليع ىإلي لإلءاهي إلثالثإلءانلبت
إلايهاجيل:إليهمإلهقييمإل اا إلايءاهي إل كإلايءانلبتإلايثالثإلونإل  يقإلاياي ا نإللي لنإلهقايمإلايا جيإل نألهك:

إل .3ايقامإلايهاضي ا:إللا جههإلقإل- 
إل .5ايقامإلاي  ياك:إللا جههإلقإل-ب



إل .2ايقامإلاياهنءك:إللا جههإلقإل-ج
 
 
 
إل
إل
إل

إل
 يوضح اختبار إستقبال اإلرسال بال راعين من االسفلشكل 

 (م1.5نق )

 ( م3)

 ( م4.5)



المبحثثث السثثادس: طريقثثة تثثدريس مهثثارة اسثثتقبال االرسثثال باسثثتخدام بعثث  التمثثارين 
 التعليمية

هءن ينإلء ن ةإل ت
 ااهقينلإلام انل

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

يقددددحإلاي ددددالبإلو ددددىإل 1
 دددددددددددددددللإلايا دددددددددددددددل إل
ايجن ييديإليء عدبإلاي د ةإل
اي ددددددن  ةإلليقددددددلمإل ددددددلإل
 نيددددبإليه فيدددددذإلء دددددن ةإل
ابادددهقينلإليدددالنإل ددد ةإل
ءنإلايء كإلءنإلاياد إل
ايجدددددن يكإلايدددددىإلاياددددد إل

 ايجن يكإلارا .

*إليجدددددددددبإلايهأ يدددددددددداإلو دددددددددىإلانإله ددددددددددلنإل
إلايذ اوننإلءءالهننإليالءنم.

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلاددابإلاب هددنحإل
 اءنءًنإللايىإلايااال.

*إليجدددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلانإله ددددلنإل ددددحإل
يياإلااالإل حإلايياإلابا ىإللابي نءدننإلا

 ءهال قننإللي ي انإلاءنمإلاافلإل.
*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلا  دددديإلاب ث ددددن إل

 اي نءلإلي   يهينإلثمإلاي  لل.
*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإلانإله دددلنإلادددنقإل
يالءددنمإللادددنقإلي ا ددحإللايءادددن يإليي  ءدددنإل

 يع لإلاب هنح.

 

يقددددحإلاي ددددالبإلو ددددىإل 2
 ددددددد لإل دددددددحإلو دددددددىإل
 دددددددددددددددللإلايا دددددددددددددددل إل
ايجن ييديإليء عدبإلاي د ةإل
اي ددددددن  ةإلليقددددددلمإل ددددددلإل
 نيددددددبإلي ءددددددكإلاي دددددد ةإل
ونييدددددددنإل دددددددكإلءادددددددهلىإل
ايددد   إلهق ييدددنإلله   دددنإل
هاددددددددددددددددددددددق إلو ددددددددددددددددددددددىإل
ايادددددددددددددددددددنواينإلثدددددددددددددددددددمإل
اادهقيني نإلءدنإلابادفلإل
يءدددددد ةإللاادددددداةإللس ددددددذاإل
ي دددددددددددددددددددد  إلاي ءددددددددددددددددددددكإل

إللاباهقينلإل.
إل
 

*إليجدددددددبإلايهأ يددددددداإلو دددددددىإل ءدددددددكإلاي ددددددد ةإل
فددن إلء ناددبإل ددكإلي ددل ةإل ددايايإللين ه
إلءاهلىإلاي   إلهق يين.

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلاددابإلاب هددنحإل
 اءنءًنإللايىإلايااال.

*يجددددبإلايهأ يدددداإلو دددددىإلا  دددديإلاب ث دددددن إل
اي نءدددددلإلي ددددد  يهينإلاث دددددن إلادددددقل إلاي ددددد ةإل
و ىإلايانواينإلثمإلءاإلايد  يهينإللهء يد إل
اي ددد ةإلونييدددنإلينيادددنواينإلله   دددنإلهادددق إل

 و ىإلاب ل.
إل*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإلانإله دددلنإلادددنق
يألءددنمإللادددنقإلي ا ددحإللايءادددن يإليي  ءدددنإل

 يع لإلاب هنح.

 

 

 

  

  
 

  

 
 

 

  

  
 

  

 
 

  
  



هءن ينإلء ن ةإل ت
 ااهقينلإلام انل

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

يقحإلاي دالبإلو دىإل 3
 دددد لإل ددددحإلاءددددنمإل
اياددددددددددددن  إللو ددددددددددددىإل

و دددددهإل مإل3ءادددددن يإلق
ل دددددلإل نيدددددبإليايدددددهإل
 دددددددد ةإلليددددددددهمإله فيددددددددذإل
ايهء ينإلي ءكإلاي د ةإل
يقددددلةإلو ددددىإلاب لإل
ليعدددددددددددداإلا هدددددددددددداااسنإل
يددددددددددددؤااإلاي نيددددددددددددبإل
اباددددددهقينلإلينهجددددددنهإل
اياددددددددددددن  إللس ددددددددددددذاإل
ي دددددددددددد  إلايهءدددددددددددد ينإل

 يناهء ا .

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلءدداإلايددذ اوينإل
إليالءنم.

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإل ددهحإلاياددنقينإل
 هادددديإلء ناددددييإللهقددددايمإلقددددامإليالءددددنمإل

 لابا ىإلي ا ح.
*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو دددددىإلانإلي دددددلنإل

 ااهقينلإلاي  ةإلينيانواين.
*إليجبإلايهأ ياإلو ىإلا  يإلاب ث ن إل
اي نءلإلي   يهينإلو داإلاادهقينلإلاي د ةإل
ثددمإلءدداسءنإلو دداإلوء يدديإلهء يدد إلاي دد ةإل

 يالءنم.
*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإلءادددكإلاي ددد ةإل
يعاإلااا إل لإلا  يإلثمإلاودناةإل ءي دنإل

ثددددمإلو ددددىإلاب لإلي دددداةإلءدددد ةإلثن يدددديإل
 ااا إلاباهقينل.

 

يقحإلاي دالبإلو دىإل 4
 دددد لإل ددددحإلاءددددنمإل
اياددددددددددددن  إللو ددددددددددددىإل

 إلمإلو هنإل3ءان يإلق
ليقددددلمإل ددددلإل نيددددبإل
ي ءددددددكإلاي دددددد ةإلءددددددنإل
اباددددددددددددددفلإلو ددددددددددددددىإل
اياددددددددددددن  إللو ددددددددددددىإل

ا هفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إلمإلليعدددددددددددددددددددداإل2.5ق

ا هدددددداااإلاي دددددد ةإلءددددددنإل
ايادددددددددددددددن  إليقدددددددددددددددلمإل
اي نيددددددبإليناددددددهقينلإل
اي دددددددددددددد ةإلايء هدددددددددددددداةإل
ينيددددددددددددذ اوينإلءددددددددددددنإل
ابادددددفلإلثدددددمإلي ددددد  إل
ايهءدد ينإلءدد ةإلاادد ىإل
لس دددددددددددددددذاإليدددددددددددددددؤاىإل
 ايهء ينإليناهء ا .

*إليجبإلايهأ ياإلو ىإليقن إلايدذ اوينإل
ءءدددالهينإليإلءدددنمإللهلجيدددهإلاأل هدددنحإل
إليإلءنمإللايااالإلو اإلااهقينلإلاي  ة.

*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإلهقدددايمإلقدددامإلإل
 ألا ىإلي ا ح.يإلءنمإلله لنإلا

*إليجدددددبإلايهأ يدددددداإلو دددددىإلااددددددهقينلإلإل
 اي  ةإلينيانواين.

 

 إل فادددهإل4ايهءددد ينإلق 5
لي ددددددددددددددددنإلي ددددددددددددددددلنإل
اادددددددددددددهقينلإلاي ددددددددددددد ةإل
ايء هاةإلءدنإلايادن  إل
يعدداإليءادد نإلاب لإل

 يء ةإللاااة.

ايهأ ياإلو ىإليقن إلايدذ اوينإل*إليجبإل
ءءدددالهينإليالءدددنمإللاب هدددنحإليالءدددنمإل

إللايااالإلو اإلااهقينلإلاي  ة.
*إليجبإلايهأ ياإلو ىإلا  يإلاب ث ن إل
اي نءلإلي   يهينإلو داإلاادهقينلإلاي د ةإل

 ثمإلءاسءنإلو اإلهء ي إلاي  ة.
*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو دددددىإلانإله دددددلنإل
ااددددداىإلايقددددداءينإليالءدددددنمإللاباددددد ىإل

 

ق
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هءن ينإلء ن ةإل ت
 ااهقينلإلام انل

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

 ي ا ح.
ايهأ يددددداإلو دددددىإلانإلي دددددلنإل*إليجدددددبإل

 ااهقينلإلاي  ةإلينيانواين.
ي ه ددددددددد إلاي دددددددددالبإل 6

و ددددددددددددددددددىإل ددددددددددددددددددللإل
ايا دددددل إلايجن ييددددديإل
يء عدددددددددددددددبإلاي ددددددددددددددد ةإل
اي ن  ةإلل لإل نيدبإل
يايدددددددهإل ددددددد ةإلليقدددددددلمإل
ي ءددددكإلاي دددد ةإلونييددددنإل
ليادددددددددددهقي  نإليءددددددددددد ةإل
لاادددددداةإلثددددددمإله   ددددددنإل
هاق إلو ىإلاب لإل
ليعدداإلا هدداااسنإلايددىإل
ابو دددددددددددددددىإليقدددددددددددددددلمإل
يناهقيني نإلء ةإلثن ييإل
لس دددددددددددددددذاإليدددددددددددددددؤاىإل
ايهءددددد ينإلينادددددهء ا إل
النإلهلقددددددحإلاهددددددىإل
ايل للإلايىإلاياد إل
ايجددن يكإلابادد إلءددنإل
ايهأ يددددددددددددددداإلو دددددددددددددددىإل
ايلضددددددنإلاي ددددددايحإل

إلي جام.
 

*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإل ءدددكإلاي ددد ةإل
ي ددل ةإل ددايايإللءاددهلىإلء ناددبإل

إليالو ىإل لقإلءاهلىإلاي   .
*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلءدداإلايدد  يهينإل
لايل كإلي ل ةإلا ادينيييإلو داإلهء يد إل

 اي  ةإليالءنم.
*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلااا إلايهءدد ينإل
ي دددل ةإلءادددهء ةإلااإلاادددهقينلإلاي ددد ةإل
ثدددمإله   دددنإلهادددق إلو دددىإلاب لإلثدددمإل

ن يدددديإللس ددددذاإليددددؤااإلااددددهقيني نإلءدددد ةإلث
 ايهء ينإليناهء ا .
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إل
إلايءانض ةإلايانءاي

Setting Skill 

 مهارة االعداد
 

 المبحث االول: تعريف ميارة االعداد. -
 المبحث الثاني: اىمية ميارة االعداد. -
 المبحث الثالث: انواع ميارة االعداد. -
 المبحث الرابع: طرق االداء الفني لميارة االعداد. -
 المبحث الخامس: اخطاء االداء الفني لميارة االعداد. -
 المبحث السادس: ال عب المعد واىم مواصفاتو واسس اختياره. -
 المبحث السابع: االختبار الخاص لقياس االداء الفني لميارة االعداد. -
 داد باستخدام بعض التمارين التعميمية.المبحث الثامن: طريقة تدريس ميارة االع -
 المبحث التاسع: اختبر معموماتك. -
 



 الفصل الثالث: مهارة اإلعداد
Setting Skill 

 

 المبحث االول: تعريف مهارة اإلعداد: 

سددلإلااددهالمإلاي دد ةإلينييدداينإل ددلقإلايدد   إلل ءنءددهإلهق ييددًنإللهء ي سددنإلألو ددىإلءددنإله يدد إلاهجنس ددنإليددالنإل
إلااهق ا سنإلو ىإلايياين.

 
 المبحث الثاني: أهمية مهارة اإلعداد:

هعددداإلء دددن ةإلاألوددداااإللايهء يددد إلءدددنإلاألو دددىإلءدددنإلايء دددن اتإلاألانادددييإللايف يددديإل دددكإلاي ددد ةإلاي دددن  ةإل
لهظ  إل سءييإلسدذهإلايء دن ةإلءدنإلاداللإلهء يد إلاي د ةإلءدنإلاو دىإلي  ع دنإل دكإلايء دننإلايء نادبإلي ضد ينتإل

ا دددهإلغنييدددنإلءدددنإلي دددلنإلءدددنإلاي ءاددديإلايثن يدددينإلاي جلءيددديإللقددداإليدددهمإلسدددذاإلاألوددداااإلءدددنإلاي ءاددديإلاألليدددىنإلإبإل
لههضدددءنإلء دددن ةإلاألوددداااإله ي ددديإللهاضدددي إلاي ددد ةإلءدددنإلقيدددلإلايالودددبإلايءعددداإلينادددهااامإل دددلإلايقني يدددنتإل
لايء ددن اتإلايا  يدديإللاييا يدديإلي  يقدديإلء ناددييإللءال ءدديإليقني يددنتإللء ددن اتإلايالوددبإلايء ددنجمإللا اددجنءًنإل

 اةنإليدددذاإليعدداإلاألوددداااإللااددداًاإلءدددنإلايء دددن اتإلءددنإل دددل إلايا ددديإلايءهفدددقإلو دددىإله ييق ددنإلاددداللإل دددل إلايءيدددن
اي جلءيددديإليدددني  ةإلاي دددن  ةإللايدددذاإليه ددد  إلي ددد لإل ثيددد إلاددداللإلاي عدددبإلقينادددًنإلييدددنقكإلايء دددن اتإلاألاددد ىإل
لي فهإلايءاه لنإليني  ةإلاي ن  ةإلين دهإلق لحإلاي جدلم إلألنإلء دن ةإلايضد بإلايادناقإلهاهدنجإلإيدىإلاياقديإل

قدد بإللاب هفددن إلوددنإلءاددهلىإلايان دديإلايع يددنإلي  ددي ينإل ددكإلاألودداااإلليددا جنتإلونييدديإلءددنإل نايدديإلاييعدداإللاي
  دددلإلايء دددن ةإلايهدددكإليهلقدددحإلو ي دددنإلسجدددلمإلايف يدددقإلل  يقددديإل اا دددهنإل نألوددداااإلسدددلإلءفهدددنحإلاي عدددبإلي ددد نإل
ايه  ييدددنتإلاي جلءيددديإلإذاإلءدددنإلهءدددتإلي ددد لإل دددايحإللءدددهقنإل دددننإل جدددنحإلاي جدددلمإلادددي لنإل اددديههإلونييددديإل

يقنإليذاإل ننإلءنإليقدلمإلي دذهإلايء ءديإليجدبإل نإلليال هإلبإليء نإل  نإلسجلمإلجياإلء ءنإل ننإلءاهلىإلايف إل
يعدد حإل لًبإلءدداىإل سءيدديإلال هإل ددكإلاادد اتإلايفددلتنإلأل ددهإلايعقددلإلايءا دد إلاااددلإلايء عددبإللايءددلت إلي  دد اتإل

إلاابإلءنإلهقهضيهإلا يإلاي عبإل.
 
 
 

 المبحث الثالث: أنواع مهارة اإلعداد:

ءددنإلايددثإله  يددكإلاألاا إلايا  ددكإلإبإلا  ددنإلهاه ددحإلءددنإلإنإلي ددذهإلايء ددن ةإل  لاوددًنإلوايدداةإلبإلهاه ددحإل
إلايثإللضنإلايجامإللاهجنهإلاي  ةإل ث ن إلاألاا إللسكإليني  لإلايهنيك.



إلاألواااإلءنإل لقإلاي   إليألءنم. -1
 األواااإلءنإل لقإلاي   إلي ا ح. -2

 األواااإلءنإلاياقل . -3

 األواااإلءنإلايقفت. -4

 األواااإلايجن يك. -5

 األواااإليياإللاااة. -6

 ألافل.األواااإلينيانواينإلءنإلا -7

ليء نإلهقاي إلءلا فنتإلاألواااإلءنإلايثإلاب هفن إللاي دللإللابهجدنهإللايهدكإليء دنإله ييق دنإليدأاإل
إل ل إلءنإل  لا إلاألواااإلايءذ ل ةإللسكإليني  لإلايهنيك:

 األعداد من حيث االرتفاع: -أ
 إواااإلء افلإلاب هفن إلق  حإلءه إل لقإلايان يإلايع ينإلي  ي ي . -1

 ايان يإلايع ينإلي  ي ي .ءه إل لقإلإل2إواااإلءهلا إلاب هفن إلق -2

 ءه إل لقإلايان يإلايع ينإلي  ي ي .إل2إواااإلونيكإلق  ث إلءنإل -3

 

 األعداد من حيث الطول: -ب
 ءه إلءنإلاي ي ي .إل2إواااإلق ي إلق قلإلءنإل -1

 ءه إلءنإلاي ي ي .إل4-2إواااإلءهلا إلاي للإلقو ىإليعاإل -2

 ءه إلءنإلاي ي ي .إل4إواااإل ليلإلقو ىإليعاإل  ث إلءنإل -3

 

 األعداد من حيث االتجاه: -ج
إلإواااإلوءلااإلو ىإلاي ي يإلقق يبإل لإليعياإلونإلاي ي ي . -1
 إواااإلءلاتاإلي  ي ي. -2

 إواااإلءن لإلو ىإلاي ي يإلقق  ا . -3

لاد ه  قإلإيدىإلهلضديحإل دلإل دل إلءدنإل  دلا إلاألوداااإلي د لإلءاه د إلينادهث ن إلاألوداااإلءدنإل ددلقإل
ل ددهإلابادد لإلءددنإليددينإليقيدديإلاب ددلا إلايدد   إليألءددنمإل ن  ددنإلادد هااثإلو ددهإلي ددك إلءددنإلايهف دديلإللذيددكإلي 

األا ىإليء ن ةإلاألواااإليني اييإلي ءهع مإلايءيهائإللألنإلهع ءدهإلي د لإل دايحإليادنواإلو دىإلهع دمإلاأل دلا إل
 األا ىإلءنإلسذهإلايء ن ة.

إل



 المبحث الرابع: طرق االداء الفني لمهارة االعداد:

 األعداد من فوق الرأس لألمام: -
لسددلإل  ثدد إل  ددلا إلاألوددداااإلااددهعءنًبإللذيددكإلياددد لييإلااا ددهإلليعهيدد إل انادددًنإليجءيددنإلا ددلا إلاألوددداااإل
لايهء ي إلاألا ىإليذاإللجبإلاييا إليهع يءهإلل هقن هإلالًبإلاهىإلياده ينإلايالودبإلايءيهدائإلءدنإلهأايديإللهع دمإل

إلي ل .ينقكإل  لا إلاألواااإلاألا ىإللايهكإلبإلهاه حإل ثي ًاإلءنإلايثإلايءينائإلايعنءيإلونإلسذاإلا
إل

 أواًل: األداء الفني لميارة األعداد من فوق الرأس لألمام وحسب أقسام الميارة:
 :القسم التمييدي 

ليهضدددءنإلسدددذاإلايقادددمإللقدددلحإلايالودددبإليايدددثإله دددلنإلايددد ج ينإلءفهلاددديإل هاددديإلء نادددييإلليلضدددعييإل
نإلءالاظديإلايء كإلق ياًلإلءنإلهلتينإلثقدلإلايجادمإلو ي دنإلينيهادنلاإلاءدنإلايد  يهينإل ه ل دننإلءث يهدننإلق دياًلإلءد

هفدنلتإلءقداا إلاب ه دن إليدينإلانيدديإللااد ىإلءدنإلادنبتإلاألوداااإلليءددنإليه نادبإلءدنإلا هفدن إلاي د ةإللقله ددنإل
لث دددكإلايدددذ اوننإلث يدددًنإليادددي ًنإللسدددكإلاءدددنمإلايجادددمإللي دددي إلايء  قدددننإلان جدددنإلليألادددفلإللي دددحإلايادددنواانإل

اودنةإل نإله دلنإلييعض نإلليألءنمإلق يالإلله لنإلايياانإلءفهلاهدننإللء فل هدننإلييعضد ءنإلايديعلإلليجدبإلء إل
ياىإلايالوبإلايقا ةإلو ىإلايه يؤإليء ننإلل للإلاي  ةإلليءاىإلا هفنو نإلاهىإلياه ينإلايالوبإلايل دللإل
هاددتإلاي دد ةإلله ي دديإللضددعًنإلثنيهددًنإللءهت ددًنإليددألاا إلاي ددايحإللايدداقيقإلاث ددن إلاي عددبإلل ددكإلايلقددتإلايء ناددبإل

إللاي  لإل ا نهإليلضحإلايقامإلايهء ياا.
إل
إل
إل

إل
إل

 
 
 
 
 
 



 :شروط القسم التمييدي 
إلي ذاإلايقامإلءنإلاألاا إلايا  كإليء ن ةإلاألواااإلءنإل لقإلاي   إليالءنمإل  ل هإل ذ  إلء  ن:

يألواااإلاياقيقإليجدبإل نإلي دلنإليداىإلايالودبإلايءقدا ةإلو دىإلايه يدل إليء دننإلل دللإلاي د ةإلليءداىإل -1
إلا هفنو ن.

إلءلاج يإلاي  ةإلقيلإلاييا إل كإلاءهاااإلايجام -2
إلؤاى.ءقاا إل  ثن إلاي  يهينإلي لنإلياابإل ل إلاألواااإلايء -3
إل هايإلاي ج ينإله لنإلء يايإلليلضنإلايء كإل لإليع لإلاي هفين. -4

 

إلالقسم الرئيسي:
ادمإل ءدنمإلايالودبإل31-16 كإلسذاإلايقامإلءدنإلايء دن ةإلهقنيدلإلاييداانإلاي د ةإلاءدنمإلايج ديإللو دىإليعداإل

يايددددثإله ددددلنإل ااهددددكإلاييدددداينإلءلاج دددديإل ادددداسءنإليالادددد ىإللاب ددددنينإلء ه دددد ةإلي دددد لإللااددددنإللاي ادددد ننإل
حإلل كإلياظيإليء إلاي  ةإله  كإلاييداانإلاي د ةإل دكإلاي  دحإلايادف كإلء  دنإللسءدنإلء  لوننإللءن النإلي ا 

 ددكإل دد لإلءهجددن كإللءهينودداهننإلق دديالإل ددكإلءاددهلىإللاادداإللاب ددنينإلء ه دد ةإللءث يدديإليافدديإللي ددلنإليعدداإل
لي دددلنإلابي دددنمإلاادددفلإلايجدددت إلايا فدددكإلي  ددد ةإللايادددينييإلاو دددىإلإل°91ابي دددنمإلودددنإلايادددينييإليادددلايكإلتاليددديإل

إلايجت إلايا فكإلي ن.
ه  دد إلاأل ددنينإليايددثإله ءدد إلاي دد ةإلي   ا  ددنإلايءفدد لاةإلله عددبإلينمي ددنمإللاياددينييإللايلادد ىإلال ًاإل
ء ءًنإلل عنًبإللينقكإلاأل نينإلسلإلايءان ظيإلو ىإلايها مإل كإلاي  ةإللءلات ه نإليعاإل نإلاادذإلايالودبإل دكإل

ا  دديإلءدداإلإلايقاددمإلايهء يددااإلايلضددنإلايءال ددمإليءالقددنةإلاي دد ةإلي دداحإلايهء يدد إلينءهدداااإلا اددينيكإلايددثإلهيددا 
ايجاددمإل ددكإلاهجددنهإلايهء يدد إلءددنإلايدد ج ينإللهددهمإلوء يدديإلابءهدداااإلاي نءددلإلي ددذ اوينإللايدد ج ينإلءعددًنإل لإلو ددىإل

إلايهلايكإللي ه كإلايءاإليا  يإل ق إلي ياينإللاي ا ينإلألو ىإل ءنمإلل ءنإل كإلاي  لإلارهك.
 
 
 
 
 
 
 



 :شروط القسم الرئيسي 
إلءنإلايضي إللايقلةإللاياقي.إليجبإلءاإلايذ اوينإللاي ج ينإلءعًنإلأل انبإلاي  ةإلءتيااإًل -1
 يجبإلايقن إلايقاءينإلءال قهينإليأل لإل كإلسذهإلايء ن ةإلأل انبإلاي  ةإلقلةإلإضن يي. -2

 يجبإل نإله لنإلا  يإلايجامإلها يجييإلءنإلااللإلوءلإلايءفن لإلايءه  ي. -3

 يجبإل قلإلثقلإللتنإلايجامإلاث ن إلايها كإل الإلاي  ةإلينهجنهإلاي اح. -4

 ل كإلجءيعًنإلءلاج يإلي  اح.يجبإل نإله لنإلايقاءينإللاي  يهينإللءف لإلاي -5

 



 :القسم الختامي 
ليق ددداإلي دددذاإلايقادددمإلءدددنإلايء دددن ةإل  نيددديإلا  ددديإلاألاا إلايف دددكإلي ء دددن ةإلإذإلي دددلنإللضدددنإلايددد جالنإل
لايجذ إللايذ اوننإلءءالاةإلءاًاإل نءاًلإل كإلاهجنهإللضنإلاي  ةإلليهمإلايها مإل دكإلايجادمإل دكإل  نيديإلايا  ديإل

إل ءنإل كإلاي  لإل ا نه.
إل

 
 
 
 
 
 
 
  :شروط القسم الختامي 
إليجبإل نإلي لنإلءاإلايجامإلينهجنهإلها يقإلاي  ة. -1
إليعاإل  نييإلايا  يإلايه ك إلمواااإلاي  ةإلء ةإل ا ى. -2

إل
إلثانيًا: األعداد من أمام الرأس لمخمف:

إنإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلاألودداااإلياهددنجإلإيددىإلاقدديإلونييدديإل ددكإلاألاا إلي هاددي نإلايالوددبإلاي ا ددنإلءددنإلادداللإل
ذهإلاأل ددلا إلءددنإلء ددن ةإلاألودداااإللايهددكإلبإلهاه ددحإلءددنإل نايدديإلاألاا إلوددنإلايهددا يبإلاي ليددلإللايءه دد  إلي دد

اي ددل إلاأللل.إليألودداااإلءددنإل ددلقإلايدد   إليألءددنمإل ددكإلايقاددمإلايهء يددااإلإبإلا  ددنإلهاه ددحإل ددكإل  نيدديإلايقاددمإل
اي  ياددكإللياايدديإلايقاددمإلاياهددنءكإلايددثإلإنإلءدداإلايجددذ إللايددذ اوينإللو ددىإللجددهإلايا ددلصإلاي اددغإلي ددلنإل

 اددينيييإل ددكإلياظدديإلءدد إلاي ادد ينإللاأل ددنينإلي  دد ةإلليجددبإل نإلي ددلنإلا ددنإلي ا ددحإللاألو ددىإل ددكإلا  دديإلا
اي  ةإلينهجدنهإلايا دحإللاألو دىإل  ثد إلءدنيء نإللذيدكإلي ا دللإلو دىإلقدل إليدني  ةنإليعهءداإلسدذاإلاي دل إلءدنإل
األواااإلو ىإلاياي ةإلايهكإليءه   نإلايالوبإلايءعداإللايهدكإلا هادي نإلءدنإلاداللإلايهدا يبإلاي ليدلإلأل دهإليدهمإل

قي دهإلايدثإليعهءداإلسدذاإلاي دل إلو دىإلياظديإلايءينغهدهإليه دلنإلا ثد إل عنييديإلهجدنهإلإلي  يقيإلغي إلء ظدل ةإلءدن
ا دددن إلايا دددمإليدددنألاصإلادددن  إلاي دددانإلايدددثإليجدددبإلو دددىإلايالودددبإلايءعددداإلودددامإل ظ دددن إلاهجدددنهإلا  ددديإل

إلاي ا ينإلإبإل كإلاي اظيإلاألاي ةإل ءنإل كإلاي  لإل ا نه.



إل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 ثالثًا: األعداد من السقوط:
ي ددديهإلسدددذاإلاي دددل إلءدددنإلاألوددداااإلقاي دددل إلاأللل إلءدددنإلايدددثإلاقادددنمإلايء دددن ةإللي  دددهإليادددهعءلإليهفدددنااإل
اي دد اتإلاييعيدداةإللايل  دديإللذيددكإليأاددذإلا ددلةإلي جن ددبإلثددمإلإودداااسنإلي ء ددنجمإلي ددل ةإلونييدديإللاءه ددنصإل

إلءنإل كإلاي  لإلاا نه. اةإلاي  ةإلينياقل إللاياا جيإللسذاإلءنإلياه حإليهإلونإلاأل لا إلايانيقيإل 

إل
 

 رابعًا: األعداد من القفز:
لياه حإلسذاإلاي دل إلودنإليقيديإلاب دلا إل دكإل ل دهإليي دلإلاادهعءنلإلايقداءينإلبنإلايالودبإلي دلنإل دكإل
انيدديإلا هقددن إلءددنإلاي دد ةإللءا قددًنإل ددكإلاي ددلا إلألاا إلاموددااانإللسددلإلءددنإلا ددلا إلاألودداااإلايددذاإليددؤاىإل دددكإل

يبإليالوداااإلي ء دنجمإلقد بإلاي دي يإلإذإليجدبإل نإلي دلنإليهلقيدتإل دايحإللجيداإلليدؤاىإليعداإلا دللإلاي ن
ايالوددبإلايءعدداإلو ددىإلءاددهلىإلوددنيكإلءددنإلايهددا يبإلألنإل ددعلييإلسددذاإلاي ددل إله ءددنإليددننإلاألودداااإليددهمإل ددكإل

إلاو ىإل ق يإل كإلايلثبإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.



  



 خامسًا: األعداد الجانبي:
لسدذاإلاي دل إلءدنإلاألوداااإليادهعءلإلو داءنإله دلنإلاي د ةإلق ييديإلءدنإلاي دي يإللبإليادءحإلضديقإلايء ددننإل
ينيال انإللال ًنإلءنإلاالثإلا أإليء إلاي ي يإللسدذاإل يضدًنإليادهعءلإل دكإلاغد الإلا  يديإلو داإلاي غيديإل

إل كإلايااا إل لإلوامإللجلاإللقتإل ن كإليءلاج يإلابهجنهإلايء غلبإلهلجيهإلاي  ةإلإييه.
إل

إلن األسفل:سادسًا: األعداد م
ليادددهاامإلسدددذاإلاي دددل إل دددكإلادددنبتإلودددامإلايهل ددديلإلايجيددداإلي  ددد اتإلإيدددىإلايءعددداإلءءدددنإليجيددد هإلو دددىإل

إلااهااامإلايانواينإلءنإلاألافلإل كإلامواااإل ءنإل كإلاي  لإل ا نه.
 
 
 
 
 
 

 شكل يوضح االعداد من االسفل
 

 المبحث الخامس: أخطاء األداء الفني لمهارة اإلعداد:

إلث كإلايذ اوينإليا جيإل يي ةإللءالقنةإلاي  ةإلينيذ اوينإلاءنمإلاي ا . -1
 يا إلايالوبإلينيقامإلايهء يااإلي ء ن ةإللاي  ةإلبتايتإليعياةإلو ه. -2

 ءالقنةإلاي  ةإليني فينإللسذاإليؤااإلإيىإلاءلإلاي  ة. -3

 وامإلء ل يإلاأل نينإللاي ا ين. -4

 وامإل   إلاأل نينإليني  لإلاي ايحإللينيهنيكإلااهق ا إلاي  ةإلينييا. -5

 يل إلايياينإليني  ةإلو اإلءالءاه نإلثمإلء نايه نإلي نإل ه ةإل  للإلألو ىإلقيلإلايهء ي .س -6

 اي  ةإلهء إلءنإلااللإلايياينإلاث ن إلايه ك إلبواااسنإلألنإلايءان يإليينإلايياينإللااعي. -7

 لضعييإلايذ اوينإليياتإلاءنمإلاي   إللايجي يإلققاإله لنإلي ا حإلءثاًل . -8

 لايياينإلء الاهينإلءنإلاي اغ.ابيهقن إليني  ةإللايذ اوينإلءءالاهينإل -9

 لضعييإلايه يئإلمواااإلاي  ةإلغي إل اياي. -11



 ث كإلايذ اوينإلءنإلءف لإلايء  قإلا حإلاي   إلو اإلابيهقن إليني  ة. -11

 يمإليهمإلايل للإلهاتإلاي  ةإلينيلقتإلايء نابإلايثإلي لنإلابيهقن إليني  ةإليهلقيتإلان ئ. -12

 وامإلءاإلايجامإلينهجنهإلايهء ي ة. -13

 يء  لييإل ءنمإلايجي يإللسذاإليؤااإلإيىإلاءلإلاي  ة.إلوامإليء إلاي  ةإل كإلايتالييإلا -14

 ه فيذإلاألواااإلءنإلايلقلحنإل اإلوامإل كإلءفن لإلايجامإللسذاإليؤااإلإيىإلهء ي هإلان  ي. -15

 ه فيذإلاألواااإلءنإلايلقلحإل اإلوامإلث كإلءفن لإلايجامإل كإلايقامإلايهء ياا. -16

 



 المبحث السادس: الالعب المعد واهم مواصفاته وأسس اختياره:

يإلء ددن ةإلاألودداااإللال سددنإلاي ييدد إل ددكإليعيدديإلاي دد ةإلاي ددن  ةنإليددذاإللجددبإلو ددىإلايقددن مإلي ددذهإل ظدد ًاإلألسءيدد
ايء ددن ةإل نإليءهددنتإليءجءلودديإلءددنإلايءلا ددفنتإللايهددكإلو ددىإل انادد نإليددهمإلااهيددن هإلءددنإلقيددلإلءددا بإلايف يددقإل

إللسذهإلايءلا فنتإلسك:
ءدددنإل نإليءهدددنتإلايالودددبإليا جددديإلونييددديإلءدددنإلايدددذ ن إللايه  يدددتإلأل دددهإلياهدددنجإلإيدددىإلءالاظددديإل ثيددد إل -1

األ ددين إلايءاي دديإليددهإلو دداإل ودداااهإلي  دد ةنإلءددثاًلإلءالاظدديإل اإلءددنإلايالويددينإلادديقلمإلينألودداااإليددهإل
لينيهنيكإلهااياإلءنإلي نابإلسذاإلايضن بإلءنإل  دلا إلامودااانإلثدمإلهاايداإللءالاظديإلبويدكإلايف يدقإل
ايا ددمإلاهددىإليهادد ىإليددهإلاألودداااإلي ضددن بإلاأل ثدد إلءال ءدديإليهاددجيلإل ق دديإلءين دد ةإل لإلقدداإليالاددظإل

ف يقإلايء ن  إل ث ن إل اا هإليعء ييإلاألواااإلل كإلاي اظنتإلاألاي ةإلياهاامإلايااا إلي ءدكإلبويكإلاي
إلاي  ةإل كإلايف اغنتإلايءلجلاةإلياىإلايء ن  .

 نإليءهنتإلسذاإلايالوبإلي ا ييإلقلييإلءؤث ةإلياه ينإلهلجيهإل لإلءج ينتإلاي عبإلينوهين هإل دن نإل -2
 األيعنبإللينيهنيكإلا قيناإل لإلبويكإلايف يقإلإييه.

قا هددهإلو ددىإل اا إل ن دديإل  ددلا إلاألودداااإللي هقددننإللاقدديإلاهددىإليادده ينإلإي ددنلإلاي دد ةإلإيددىإل نإليءهددنتإلي -3
 ايضن بإلي ل ةإلجياةإلهء  هإلءنإل اا إلايض بإلاياناقإلي ل ةإل اياي.

 نإله لنإليايدهإلايقدا ةإلو دىإلا ه دنحإلءدلا نإلايضدعحإل دكإلايف يدقإلايء دن  إلءدثاًلإلءالاظديإلادن  إل -4
ادده ينإلايالوددبإلايءعدداإل نإلي  ددتإلءددنإل دداإلايء ددن  إلايددذاإليءهددنتإليالوددبإلاددن جكإلق ددي إل   ددنإلي

االلإلاألواااإلي ضن بإليض بإلاي  ةإلءنإل دلقإلسدذاإلايجداا إلقان داإلاي دا إلءدنإلايج ديإلايان جيديإل
 ج يإلايضعحإللينيهنيكإلإا اتإل ق يإلءين  ة.

 نإله لنإليايهإلاد ويإلونييديإليد اإلايفعدلإلاهدىإليدهء نإلءدنإل وداااإل دلإلاي د اتإلايلا د يإلإييدهإلادلا ًاإل -5
 هل يلإل اا .  ن تإل  اتإليهل يلإلجياإل مإلي

  نإلي لنإلايالوبإلايءعاإلءنإلايالويينإل لالإلايقنءيإل كإلايف يق. -6

  نإليءهنتإلايالوبإلايءعاإليقا ةإلونيييإلءنإلايهلا قإلايعض كإلايع يك. -7

 



 المبحث السابع: االختبار الخاص لقياس األداء الفني لمهارة األعداد 

إل 4 إللإلق2اباهين إلاأللل:إلاألواااإلإيىإلء  تإلق
ءدددنإلاباهيدددن :إلقيدددن إلءادددهلىإلاألاا إليء دددن ةإلاألوددداااإلءدددنإلاءدددنمإلايددد   إليالءدددنمإلودددنإل  يدددقإلاي ددد لإل
إلاياي ا .

األالات:إلء عبإلاي  ةإلاي ن  ةإلقن ل كنإل  اتإل ن  ةنإل  ي إلقين نإلايء عبإل ءنإلءلضحإليني  لإلارهدكإل
 إلمإلءا  دديإليلقددلحإل4.5×3ب إلءاددنايإل ددلإلء  ءددنإلق-إذإلهقاددمإلايء  قدديإلايا فيدديإلإيددىإلءادده ي ينإلق 

إل بإل ي نإليهء ي إلاي  ةإلإيىإلايءاهي .ايءا
 إللو ددىإلايءددا بإلايددذاإليقددحإل ددكإلايء  قدديإلق  إلهء يدد إل3ءل ددفنتإلاألاا :إليقددحإلايءاهيدد إل ددكإلء  ددتإلق

 إلإذإليع ددكإلايءاهيدد إل2اي دد ةإلاييددهإللسددلإل ددكإلسددذاإلايء ددننإلييقددلمإلي ودداااسنإلو ددىإل نإليلج  ددنإلإيددىإلء  ددتإلق
 ادد ىإلييقددلمإلي ودداااسنإلو ددىإل نإلإلثددالثإلءاددنلبتإلإيددىإلسددذاإلايء  ددتإلثددمإليع ددكإليعدداسنإلثددالثإلءاددنلبت

إل إليعاإل نإلهء  إلاي  ةإليهإلءنإلايءا بإلايذاإليقحإل كإلايء ق يإلقب .4يلج  نإلإيىإلء  تإلق
إلايهاجيل:إليهمإل اا إلايءاهي إل كإلايءانلبتإلاياهيإلونإل  يقإلاياي ا نإللي لنإلهقايمإلايا جيإل نرهك:إل

إل .3ايقامإلايهاضي ا:إللا جههإلقإل- 
إل .5ايقامإلاي  ي :إللا جههإلقإل-ب
إل .2ايقامإلاياهنءك:إللا جههإلقإل-ج

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 (4(  )2شكل يوضح اختبار األعداد إلى مركز )
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 المبحث الثامن: طريقة تدريس مهارة االعداد باستخدام بع  التمارين التعليمية:
 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلاموااا ت
يقدحإلاي ددالبإلو ددىإل ددللإل 1

ايا ددل إلايجن ييدديإليء عددبإل
اي دددد ةإلاي ددددن  ةإلليقددددلمإل ددددلإل
 نيدددددددددددبإليددددددددددددناا إلا  دددددددددددديإل
ابوددددداااإليدددددالنإل ددددد ةإلءدددددنإل
ايء دكإلو ددىإلادد إلءاددهقيمإل
ءاددددددددنلبإلايل دددددددددللإلايدددددددددىإل
ايادد إلايجددن يكإلابادد إلثدددمإل
 ايعلاةإلايىإل ف إلايء نن.

*إليجددددددددبإلايهأ يدددددددداإلو دددددددددىإلانإله ددددددددلنإلايدددددددددذ اوننإل
ءددددد هايهينإللغيددددد إلءه ددددد يهينإللين هفدددددن إلءادددددهلىإل

إلاي ا .
*إليجبإلايهأ ياإلو ىإلانإلي لنإلثقدلإلايجادمإلءدلت إل

 و ىإلايانقينإلينيهانلا.
*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو ددددددىإلانإله دددددلنإلايفهاددددديإليددددددينإل

 ايانقينإليع لإلاب هنح.
*إليجدبإلايهأ يداإلو ددىإلا  ديإلاب ث ددن إل دكإلءف ددلإل
اي  ييإلو اإلايل للإلهاتإلاي  ةإلليجبإلانإله لنإل
ايذ اوننإل كإلءاهلىإلاءدنمإلايجي ديإلثدمإلا  ديإلايءداإل

 و اإلوء ييإلاواااإلاي  ة.

 

يقددحإلاي ددالبإلو ددىإل دد لإل 2
 دحإلاءددنمإلايادن  إللو ددىإل

 مإلء ددددددهإلل ددددددلإل1ءاددددددن يإلق
يدددهإل ددد ةإلثدددمإليقدددلمإل نيدددبإليا

ي ءي نإلو ىإلاب لإلي اةإل
ليعددددددددداإلا هددددددددداااسنإليدددددددددؤااإل

 ء نلييإلينهجنهإلايان  .

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإل ددلإل نيددبإلايهادد كإلهاددتإل
إلاي  ةإل ل إلا هاااسنإلءنإلاب ل.

*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإلوء يددديإلث دددكإلايادددنقينإلءدددنإل
 ءف لإلاي  يي.

*إليجددددبإلايهأ يددددداإلو ددددىإل  ددددد إلاب ددددنينإليء ل ددددديإل
 اللإلاي  ة.

*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإلءالءاددديإلاي ددد ةإلينب دددنينإل
  ق إلليي إلي اايإلاييا.

 

يقدددددحإلاي دددددالبإلو دددددىإل ددددد لإل 3
 ددددددحإلو ددددددىإل ددددددللإلايادددددد إل
ايجن يكإليء عبإلاي د ةإلاي دن  ةإل
ليقدددددلمإل ددددددلإل نيدددددبإليهء يدددددد إل
اي دددد ةإلءددددنإلابو ددددىإلثددددمإلهدددد كإل
اي دددددد ةإلهاددددددق إلو ددددددىإلاب لإل

 كإلليعددددددددددداإلا هددددددددددداااسنإليهاددددددددددد
اي نيبإلي ل للإلهادتإلاي د ةإل
ءنإلاجلإلهء ي سنإليالو ىإلء ةإل
ثن ييإللس ذاإله كإلاي د ةإلهادق إل
و ىإلاب لإليعداإل دلإلهء يد ةإل
ليدددؤاىإلايهءددد ينإلءدددنإلايء دددكإل
اهدددددىإلايل دددددللإلايدددددىإلاياددددد إل

 ايجن يكإلابا .

*إليجبإلايهأ يداإلو دىإلهء يد إلاي د ةإلونييدنإلي دكإله هداإلءدنإل
إلاب لإلونيينإلي هء نإلءنإلايها كإلهاه ن.

*إليجدبإلايهأ يداإلو دىإلا  ديإلاب ث دن إللايءداإل دكإلءف ددلإل
 اي  يهينإلو اإلااهالمإللهء ي إلاي  ة.

*إليجدبإلايهأ يدداإلو ددىإلانإلي دلنإلهء يدد إلاي دد ةإلينب ددنينإل
 ليي إلي اايإلاييا.

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلانإله ددلنإلايددذ اوينإل ددكإلءاددهلىإل
 اءنمإلايجي يإلو اإلءالءايإلاي  ةإل.

 

 نييددددددننإلءهقددددددنيالنإلليدددددداي ءنإل 4
 دددددد ةنإلايالوددددددبإلابللإليأاددددددذإل
لضدددددددددنإلايج دددددددددل إلاي ليدددددددددلإل
لايثددددن كإللاقددددحإلاءنءددددهإلو دددددىإل

 إلمإلي ءددكإلاي نيددبإل3ءاددن يإلق
ابللإلاي  ةإلييقلمإليهء ي سنإليهإل
ءدددددنإلابو ىنلس دددددذاإليادددددهء إل

 ايهء ينإلينيهينال.

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلانإله دددددلنإلاييدددداينإل ددددكإللضدددددنإل
إلي ي.ايه يئإلاءنمإلايج

*يجبإلايهأ يداإلو دىإلءداإلايدذ اوينإليالءدنمإليءهنيعديإلاي د ةإل
 يعاإلهء ي سن.

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلانإلي ددلنإليءدد إلاي دد ةإلينب ددنينإل
 ليي إلي اايإلاييا.

*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلا  دديإلاي اددغإلاث ددن إلهء يدد إلاي دد ةإل
 يالو ى.

*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو دددددىإلانإلي دددددلنإلءادددددن إلاي ددددد ةإليعددددداإل
 .هء ي سنإلو ىإل  لإلقل إلايىإلايتءيل

 

إل

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلاموااا ت
يأادددددذإلاي دددددالبإللضدددددنإل 5

ايج دددل إلاي ليدددلإلقددد بإل
اياددددددن  إلليءاددددددكإل ددددددلإل
 نيدددددددبإليدددددددني  ةإلليقدددددددلمإل
يدددددددددناا إلايء نليددددددددديإلءدددددددددنإل
اياددددددددن  إلءددددددددنإلءاددددددددن يإل

لس دددددددددذاإليادددددددددهء إل مإل1ق
 ايهء ين.

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلانإلهددددهمإلء نليدددديإل
إلاي  ةإلينيياينإل كإلءاهلىإلايجي ي.

*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو دددددىإلا  ددددديإلاي ادددددغإل
 لاب نينإلاث ن إلااا إلايء نليي.

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلانإلهددددهمإلء نليدددديإل
-اي دد ةإلينب ددنينإللايهددكإله ددءلإلقابي ددنم

اءدددددددددنإلايا  ددددددددد إلايلاددددددددد ى إل-ايادددددددددينيي
 لايي   إله لنإلي  لإلايءلات ي.

 

إل

 
   

 
 

 
  

  
 

  
 

 

    
    

 

  

  
 

  

 
 

 
   

 
 

 
  

  
 

  

 
 

 

   

 
 

 

  

  
 

  

 
 

  
 

  م3ق



يقددحإلاي ددالبإلو ددىإل ددد لإل 25
 دددحإلو دددىإلاددد إلاي جدددلمإل
 ددددددددكإل ددددددددلإلءددددددددنإل  ددددددددفكإل
ايء عددبإلثددمإليقلءددلنإليهيددنالإل
هء يدددد إلاي دددد ةإلءددددنإلابو ددددىإل

إذإلي ددددددددلنإل ددددددددلقإلاي ددددددددي يإل
ااددهقينلإلاي ددد ةإلءددنإلايتءيدددلإل
ءددنإلاباددفلإللا جددن إلاي دد ةإل
ايددددىإلايتءيددددلإل ددددكإلايء عددددبإل
 ايءقنيلإلي لنإلءنإلابو ى

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلاقدددديإل
اوداااإلاي د ةإلءدنإلابو دىإلايددىإل
ء ددددددننإللقددددددلحإلايتءيددددددلإل ددددددكإل

إلايء عبإلايءقنيل.
*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو دددددىإلءددددداإل
ايانواينإلو اإلاادهقينلإلاي د ةإل

 ءنإلابافل.
اإلو ددىإلا  دديإل*إليجددبإلايهأ يدد

ث ددددكإللءدددداإلاياددددنقيينإللايددددل كإل
لايددددددددذ اوينإلو ددددددددداإلاادددددددددهقينلإل

 لاواااإلاي  ةإلايىإلايتءيل.

 

 إل فاددهإللي ددنإل79ايهءدد ينإلق 26
ي لنإللقلحإلاي البإلو ىإل
 دددددددد لإلقددددددددن  اتإلءهقني دددددددديإل
ا ددددددحإلادددددد إلاي جددددددلمإلثددددددمإل
يقلءلنإليهينالإلهء ي إلاي  ةإل
 يءددددنإلييدددد  مإلثددددمإليقددددلمإل ددددلإل
 نيددددددددبإليددددددددني جل إلا ددددددددحإل
ايقن  ةإليعاإل اا إلايهء يد إلنإل
لس ذاإلياهء إلااا إلايهءد ينإل
ي ددددددددددددددل ةإلءاددددددددددددددهء ةإلالنإل

 اقل إلاي  ة.

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلاقدددديإل
اوداااإلاي د ةإلءدنإلابو دىإلايددىإل
ء ددددددننإللقددددددلحإلايتءيددددددلإل ددددددكإل

إلايء عبإلايءقنيل.
*إليجدددددددبإلايهأ يددددددداإلو دددددددىإلانإل
ه دددددددددددددلنإلءالءاددددددددددددديإلاي ددددددددددددد ةإل

اددددددهلىإلاءددددددنمإلينب ددددددنينإلليء
ايجي يإلو اإلااا إلابواااإلءنإل

 ابو ى.
*إليجدددددبإلايهأ يددددداإلو دددددىإلءددددداإل
ايانواينإلو اإلاادهقينلإلاي د ةإل

 ءنإلابافل.
*إليجددبإلايهأ يدداإلو ددىإلا  دديإل
ث دددددكإللءددددداإلايادددددنقينإللايدددددل كإل
لايددددددددذ اوينإلو ددددددددداإلاادددددددددهقينلإل

 لاواااإلاي  ةإلءنإلابافل.

 

إلإل

 

 
   

 
 

 
  

  

  

 
 

 
  

  

 

   

 
 

 

  

  
 

  

 
 

    



 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلاموااا ت
يقددحإلاي ددالبإلو ددىإل دد لإل 28

 ددددفينإلاءددددنمإلاياددددن  نإلاذإل
ي ددلنإللقددل  مإلو ددىإل دد لإل
 ددددددددحإلاءددددددددنءكإلل ددددددددحإل

 إل2ا فدددكإللو دددىإلءادددن يإلق
مإلءدددددددنإلايادددددددن  نإلله ادددددددمإل

 دددددلإلو دددددىإلايادددددن  إلاءدددددنمإل
 نيدددددددددددبإل دددددددددددكإلاي ددددددددددددحإل
ابءددددددددنءكإلء يددددددددنإله ددددددددلنإل

 منإللو ددىإل1×1ءاددناههإلق
 إلمإلودددددددددددددددددنإل2ا هفدددددددددددددددددن إلق

اب لإلنثدددددددمإليقدددددددلمإل ددددددددلإل
 نيدددددددددددبإل دددددددددددكإلاي ددددددددددددحإل
ابءدددددنءكإليه فيدددددذإلابوددددداااإل
ءددنإلابو ددىإلو ددىإلايء يددنإل
ايء ادددددددلمإلو دددددددىإلايادددددددن  إل

 ي  لإلءاهء .

*إليجبإلايهأ يداإلو دىإلا  ديإلث دكإل
لءددداإلايادددنقينإللايدددل كإللايدددذ اوينإل
مإلي ددددددل ةإلا اددددددينيييإلو دددددداإلااددددددهال

واااإلاي  ةإليألو ى. إللا 
*إليجدددددددددبإلايهأ يددددددددداإلو دددددددددىإلاقددددددددديإل
ايهء يددددد إلو دددددىإلايء يدددددنإلايء ادددددلمإل

 و ىإلايان  .
 

 

 نييددننإلءهقددنيالنإلايءاددن يإل 29
 إلمإلاي نيددددددددددددبإل6يي  ءددددددددددددنق

يقددددددددددددددلمإليناددددددددددددددهالمإلاألللإل
اي دددد اتإلايء ءيدددديإليددددهإلءددددنإل
قيددددددددددددلإلايتءيددددددددددددلإلليقددددددددددددلمإل
يهء ي سددددددددددنإلإيددددددددددىإلاااددددددددددلإل
ايء يدددددددنإلايء ادددددددلمإلو دددددددىإل

األ لإللايدددددددددددذاإلإيعدددددددددددناهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إللايءلجدددددددددددلاإل1.5×1.5ق

إءدددددنمإلتءي دددددهإلايدددددذاإليقدددددلمإل
ي ءددددددددددددددكإلاي دددددددددددددد اتإليددددددددددددددهإل
ينادددددددهء ا إلليددددددددهمإلهء يدددددددد إل
اي ددددد ةإلإيددددددىإلايء يددددددنإلوددددددنإل
  يددددقإلااددددهااامإلايهء يدددد إل
ءددددددنإلاألو ددددددىإلينأل ددددددنينإل

هء يدددددددددد إلءددددددددددنإل ادددددددددددفلإللاي
ينياددددددددددنوايننيؤاىإلسددددددددددذاإل
ايهءدددددددد ينإلينيهيددددددددنالإليددددددددينإل

 .اي نييين

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلااددددهااامإل
اموددددداااإلءدددددنإلاألو دددددىإللاموددددداااإل

إلءنإلاألافل.
*إليجدبإلايهأ يداإلو دىإلاقديإلهء يد إل
اي دد ةإلإيددىإلاااددلإلايء يددنإلايء اددلمإل

 و ىإلاأل ل.
*يجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإل نإلي ددددلنإل
ءادددن إلاي ددد ةإلو ددداإلايهء يددد إلو دددىإل

 إلء دددذإلياظددديإلهء ي سدددنإل ددد لإلقدددلإل
 إيىإلاينإلاقل  نإلااالإلايء ين.

 

 

 

  م2ق

 



 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلاموااا ت
يقددددددددحإلاي ددددددددالبإلو ددددددددىإل 35

ادد إل دد لإل دد يقينإلا ددحإل
-2اي جلمإلاءدنمإلء  دتإلق

 إل كإل دلإلءدنإل  دفكإلإل4
ايء عددبإلاذإليقددلمإلاي نيددبإل

قب إل-ابللإلءنإل  يقق  
ينيهقددددامإللايلقددددلحإلاااددددلإل

 إلبادددددددددددهالمإل3ء  دددددددددددتإلق
اي دد اتإلايهدددكإله ءدددىإلي دددمإل
ءددنإلقيددلإلاي نيددبإلايثددن كإل
 ددددددكإل  يددددددقإلق  لقب إلاذإل
يقدددلمإلاي نيدددبإل دددكإل  يدددقإل
ق  إلينبوددددددددددداااإلينهجدددددددددددنهإل

 إلاءدددنإلاي نيدددبإل2ء  دددتإلق
يقددددددلمإل ددددددكإل  يددددددقإلقب إل 

ينبودددداااإلينهجددددنهإلء  ددددتإل
 إلنثددددمإلءاددددكإلاي دددد اتإل4ق

ل جدددل إل دددلإل نيدددبإلايدددىإل
  يقددددددهنإللس ددددددذاإلياددددددهء إل
ااا إلايهء يدد إلييقيددديإلا ددد ااإل

 ايف يق.

*إليجددددبإلايهأ يدددداإلو ددددىإلاقدددديإل
 إل2ابوددددداااإلااادددددلإلء  دددددتإلق

إل .4لق
*إليجددددبإلايهأ يددددداإلو ددددىإل دددددلإل
 نيدددبإلاب هقدددنلإلايدددىإلايف يدددقإل

 إل5ايءجدددددددددددددنل إليعددددددددددددداإلااا إلق
 لإله دد ا اتإلييددهمإلابودداااإلي دد
 إل2ءهادددددددنلاإلايدددددددىإلء  دددددددتإلق

  إل.4لء  تإلق

 

إل



 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلاموااا ت
 إل فاددددددددهإل35هءدددددددد ينإلق 31

لي دددددنإليلضدددددنإلااادددددلإل
 إل4 إللإلق2ء  ددددددددددددددددددتإلق

قدددن مإلاايدددااإلا هفنودددهإل
 مإلءثيدددددددددددتإلو يدددددددددددهإل3ق

إل1.25ء يدددددنإلايعدددددناهإلق
مإليادددددهاامإلإل1.25إل 

 ياقيإلابوااا.

*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقددديإل
 إل2ابوددداااإلااادددلإلء  دددتإلق

إل .4لق
*إليجدددبإلايهأ يددداإلو دددىإل دددلإل
 نيدبإلاب هقدنلإلايدىإلايف يددقإل

 إل5ايءجددددددددددنل إليعدددددددددداإلااا إلق
ه  ا اتإلييهمإلابواااإلي  لإل

 إل2ءهادددددنلاإلايدددددىإلء  دددددتإلق
  إل.4لء  تإلق

 

يقادددددددمإلاادددددددداإل  ددددددددفكإل 32
ايء عددددبإلايددددىإلقادددددءينإل
ي دددد لإل دددددليكإلليقدددددحإل
اي ددددالبإلو دددددىإل ددددد لإل
ا يدددنإل دددد قإلن  يددددقإلق  إل
ي فدددددددذإلاب ادددددددنلإلايدددددددىإل
  يددددددددددددقإلقب إلايدددددددددددددذاإل
ياهقيلإلاب انلإلليقلمإل
يهء يدددددددد إلاي دددددددد ةإلايددددددددىإل
اي نيدددددبإلايلاقدددددحإل دددددكإل

 إلييقدددددددددددددلمإل3ء  دددددددددددددتإلق
ينودداااسنإلاااددلإلء  ددتإلإل

 إلءدددنإلايهأ يددداإلو دددىإل2ق
 لإل  يقإلاب هقدنلإليعداإل
ااا إلايهءدددددددددددد ينإلءددددددددددددنإل
ايف يدددددقإلايء ادددددلإلايدددددىإل
ايف يدددددقإلايءادددددهقيلإلثدددددمإل

 إليه فيددذإل3ايددىإلء  ددتإلق
إلابوااا.

 

*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقددديإل
هلجيهإلاب انلإلايدىإلايتءيدلإل

إل كإلايء عبإلايءقنيل.
*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقددديإل
ااددهقينلإلاب اددنلإللهلجي ددهإل

 ايىإلاي نيبإلايءعا.
إل*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقدددي
 إل2ابوددداااإلااادددلإلء  دددتإلق

  .4لق

 

 إل فاددددددهإل32ايهءدددددد ينإلق 33
لي دددددنإليلضدددددنإلااادددددلإل

 إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل4 إللإلق2ء  ددددددددددددددددددتإلق
قددددددن مإلاايدددددددااإلإليي دددددددغإل

*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقددديإل
هلجيهإلاب انلإلايدىإلايتءيدلإل

إل كإلايء عبإلايءقنيل.
*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقددديإل
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 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلاموااا ت
 مإلءثيددددددددددتإل3 ليددددددددددهإلق

إلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلو يدددددددهإلء يدددددددنإلايعدددددددناهإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
 إل1.25×1.25ق

 ياهاامإليالوااا

ااددهقينلإلاب اددنلإللهلجي ددهإل
 ايىإلاي نيبإلايءعا.

*إليجددبإلايهأ يددداإلو ددىإلاقددديإل
ابوددددددددداااإلااادددددددددلإلايء يدددددددددنإل
ايءثيددددتإلو ددددىإلايقددددن مإلإل ددددكإل

  .4-2ء  تإلق
إلإلإل



 



  المحاضرة 

 إل



 المحاضرة السادسة 
Spiking Skill 

 

 ميارة الضرب الساحق
 المبحث االول: تعريف ميارة الضرب الساحق. -
 المبحث الثاني: اىمية ميارة الضرب الساحق. -
 المبحث الثالث: انواع ميارة الضرب الساحق. -
 المبحث الرابع: طرق االداء الفني لميارة الضرب الساحق. -
 المبحث الخامس: اخطاء االداء الفني لميارة الضرب الساحق. -
 المبحث السادس: العوامل التي تمعب دورًا ميمًا في نجاح ميارة الضرب الساحق. -
 اجم.المبحث السابع: مواصفات ال عب المي -
 المبحث الثامن: االختبار الخاص لقياس االداء الفني لميارة الضرب الساحق. -
المبحفففث التاسفففع: طريقفففة تفففدريس ميفففارة الضفففرب السفففاحق باسفففتخدام بعفففض التمفففارين  -

 التعميمية.
 المبحث العاشر: اختبر معموماتك. -

 



 الفصل الرابع: مهارة الضرب الساحق 
Spiking Skill 

 
 المبحث االول: تعريف مهارة الضرب الساحق:

يعددد حإلايضددد بإلايادددناقإلين دددهإلويدددن ةإلودددنإلضددد بإلاي ددد ةإليناددداىإلاييددداينإليقدددلةإللي ددد قإلءاه فددديإل
إليهعايه نإليني نءلإلءنإل لقإلاي ي يإلإيىإلء عبإلايا مإلي  يقيإلقن ل يي

 
 المبحث الثاني: أهمية مهارة الضرب الساحق:

ل ًاإل دكإلهاقيدقإلايفدلتإلءدنإلاداللإلا هادنبإل قدن إليعاإلايض بإلاياناقإلءنإلايء ن اتإلايهكإلهؤااإلا
ءضددءل يإلإذاإل ددننإل اا هإل دداياًنإلل عددنًبإلءءددنإليجعددلإل اهإلي دد لإلادد يمإلءاددنييإل ددعييإلو ددىإلايا ددمنإل

إلليعهي إلايء ن ةإلاألاناييإلءنإلاالي نإلي هابإلايف يقإلغنييييإل قن ه.
أ فاد مإللهثيدتإلإنإلسذهإلايء ن ةإلهعي إلونإلايج لاإلايف ييإلي ف يدقإليأ ء دهإلءءدنإلهعدتتإلثقديإلايالويدينإلي

إل لحإلاياءنايإل ي مإللها نإلايالويينإلإيىإليذلإلءج لاإل يي إللهعنلنإلءنإلايتءال إليهاقيقإلايفلت.
إل

 المبحث الثالث: أنواع مهارة الضرب الساحق:

 أواًل: أنواع الضرب الساحق حسب االتجاه:
إلايض بإلاياناقإلايق  ا.إل- 

إلايض بإلاياناقإلايءاهقيم.إل-ب
 ثانيًا: أنواع الضرب الساحق حسب االرتفاع:

إلايض بإلاياناقإلايعنيك.إل- 
إلايض بإلاياناقإلايءهلا .إل-ب
إلايض بإلاياناقإلايلا ئإلقايا ين .إل-ج

 ثالثًا: أنواع الضرب الساحق من حيث طريقة األداء:
إلايض بإلاياناقإلايءلاجه.إل- 

إلايض بإلاياناقإلينيال ان.إل-ب
إلايض بإلاياناقإلينيااا إلقايهءليه .إل-ج
إلايض بإلاياناقإلايانق إلقيني اغ .إل-ا
إلايض بإلاياناقإلايا ن كإلقايجن يك .إل-سد



إلايض بإلاياناقإلايان ح.إل-ل
إلايض بإلاياناقإلءنإلايء عبإلايا فك.إل-ت
إل

 المبحث الرابع: طرق االداء الفني لمهارة الضرب الساحق:

 طريقة أداء الضرب الساحق المواجو: -أ
 دددكإلايءيدددن اةإللي ددددلنإلاهجدددنهإلايضددد بإلينهجدددنهإلاي  ضدددديإلإنإلسدددذاإلاي دددل إلءدددنإل  ثددد إلاب ددددلا إله ددد ا ًاإل

 إللينهجدددنهإلايا دددل إلايجن ييددديإليء عدددبإلايا دددمإللهءددد إل  يقددديإلااا هإل2-4ايهق يييددديإلليدددؤاىإلءدددنإلء  دددتإلق
إلياءايإلء اال:

إلء ا يإلايه يؤإلقاباهعااا . -1
 ء ا يإلابقه اب. -2

 ء ا يإلايلثبإلقاب هقن  . -3

 ء ا يإلايض ب. -4

 ء ا يإلاي يل . -5

يإلضددءنإل قاددنمإلاألاا إلايف ددكإلي ضدد بإلاياددناقإلايقاددمإلايهء يددااإللادديهمإل دد حإلءف ددلإلي ددلإلء ا دد
إللاي  ياكإللاياهنءك .

إلأواًل: القسم التمييدي: 
 لي ءلإلء ا هكإلقء ا يإلايه يؤإلقاباهعااا إللء ا يإلابقه اب .

 التييؤ )االستعداد(: -1
إلهعهيدد إلء ا ددديإلايه يدددؤإلايء ا ددديإلاألليدددىإلباا إلء دددن ةإلايضدد بإلايادددناقإلل دددكإلسدددذهإلايء ا ددديإله دددلن
ايقداءننإلءهلاتيددننإل لإلهقدايمإلقددامإلو دىإلاألادد ىإلءدنإلا ث ددن إلق يدلإل ددكإلءف دلإلاي  يدديإللايجدذ إلءددن اًلإلق ددياًلإل
يالءدنمإللايددذ اوننإلءءدالاهننإللءهدداييهننإليجن ددبإلايجادمإللاي ظدد إلإيدىإلء عددبإلايا ددمإللو دىإلاودداااإلاي دد ةإل

إل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.
إل
إل

 
 
 



 االقتراب: -2
يج اإلايالوبإلايضدن بإلقاي دني  إلإيدىإلايء  قديإلايهدكإليءج اإلا لجإلاي  ةإلءنإلياإلايالوبإلايءعاإل

اديؤااإلء  ددنإلايلثدبإللي ددلنإلابقهد ابإلاءددنإليا دلةإللاادداةإل لإلا دلهينإل لإلثددالثإلا دلاتإل ظدد اإلي ييعدديإل
إلاي  ةإلايءعاةإللق ي نإلليعاسنإلءنإلاي ي يإلالا إل  ن تإلونيييإل لإللا  ي.

نإلء جادديإلايدذ ا إل ءنءددًنإلهدهمإلوء يديإلابقهدد ابإليأادذإلا ددلةإليقدامإلايياددن إليني ادييإليالودبإلابيءددنإلءد
ا فددًنإلله ددلنإلايا ددلةإلايثن يدديإللااددعيإللوءيقدديإلءددنإلج ددبإلاياددنقإلايا فيدديإليعدداسنإل ددل ًاإلليجن ي ددنإلو ددىإل نإل
ه ددلنإلايءاددن يإليددينإلايقدداءينإليءاددن يإلاي ددا إللا ث ددن إلءهلادد إل ددكإلءف ددلإلاي  يدديإلااددهعاااًاإلي قفددتإلإيددىإل

إلاألو ىإليض بإلاي  ةإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.
 
 
 
 
 
 
 
  أداء القسم التمييدي:شروط 
إلء اقييإلاي  ةإلايقناءيإلءنإلايءعاإليءع  يإل ل إلاألواااإلايذاإلايقلمإليهإلايءعا. -1
اب هيددنهإلإيددىإلا ددن ةإلايءعدداإلقايءهفددقإلو ي ددنإلءادديقنإلاث ددن إلايهددا يينت إليءع  دديإلءني يدداإللااإل ددل إلءددنإل -2

 األواااإلايقلمإليه.

 ايها كإلايا ينإلألاذإللضنإلاباهعاااإللايه يؤإليعء ييإلابقه اب. -3

 اظيإلاظإلاي إلاي  ة.ءال -4

ابيهعددناإلوددنإلاي ددي يإللايهادد كإليادد ويإليعدداإلوءددلإلاددن  إلاي دداإل لإلإاددهقينلإلام اددنلإلي هاضددي إل -5
 ءي  اإلي ض بإلاياناق.

 اددذإلاي  ضدديإلايهق يييدديإليء  يددنتإلاي عددبإلايادد ينإلو ددىإلاي ددي يإليادد ويإللاباددهعاااإلإيددىإلاألودداااإل -6
 غي إلايجيا.

 ايه  يتإللا ويإل اإلايفعل. -7

 



 ويشمل مرحمتين )مرحمة الوثب )القفز ل عمى( ومرحمة الضرب(ثانيا: القسم الرئيسي 
 مرحمة الوثب )القفز( إلى األعمى أو االرتقاء: -1

هددهمإلوء يدديإلايلثددبإليعدداإلا ددلاتإلابقهدد ابإللا هقددنلإلء  ددتإلثقددلإلايجاددمإلءددنإلايعقيددينإلإيددىإلاألء ددن إل
نذاةإلايفاددذينإللء جادديإلايددذ اوينإلءددنإلايا ددحإلإيددىإل اددفلإلثددمإلإيددىإلاألءددنمإليأق ددىإلقددلةإلو دداإلء ل سددنإليءادد

ه لنإلايقاءينإلءث يهدينإل دنءاًلإليعداسنإلايقفدتإليقدلةإلونييدًنإللث دكإلايدذ ا إلايضدن ييإلا فدًنإلل  دنإلايدذ ا إلايثن يديإل
إلونييًنإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.

  



 
 
 
 
 
 
 مرحمة الضرب: -2

اق ددكإلا هفددن إلءء ددنإلاث ددن إلوء يدديإلايلثددبإلههادد كإلهيددا إلسددذهإلايء ا دديإلو دداإلل ددللإلايالوددبإلإيددىإل
ايذ ا إلايضن ييإلءنإلايا حإلإيىإلاألو ىإللاألءنمإليهض بإلاي  ةإل كإلايتاليديإلايع يدنإلي دنإلله دلنإلاأل دنينإل
ءهال قيإللءءالاةإللامي نمإلءؤ د إلي ادن جإللي دلنإلجدذ إلايالودبإل دكإلانيديإلهقدل إلافيدحإلي ا دحإلءدنإل

إلهقل إلتااتإلقلةإلايض بإل ءنإل كإلاي  لإل ا نه.يحإلايجذ إلاهجنهإلايذ ا إلايضن يينإل   ءنإلتااإلاي
 



 :شروط أداء القسم الرئيسي 
إلتيناةإلايلثبإلايعءلااإلءنإلءالاظيإلقلةإللا ويإلايض يي. -1
ء ل ددديإلءف دددلإلاي ادددغإلايهدددكإلهادددنواإلو دددىإلاقددديإلهلجيدددهإلاي ددد ةإلي تلايدددنإللايء ا دددتإلايااناددديإلااادددلإل -2

 ايء عب.

 بإلاي  ة.يضءننإلاقيإلايهلجيهإليجبإلا ه اكإلا ي إلءانايإلءنإلايياإل كإلض إل -3

 ض بإلاي  ةإلءنإلاو ىإلء  قيإل ي نإليقا إلابء ننإلي كإلهاق إلق يينإلءنإلاي ي ي. -4

ال انإلايجامإل كإلاي لا إلقيلإلايضد بإليادنواإل ثيد اإل دكإله ييد إلاهجدنهإلايضد بإللهلجيدهإلاي د ةإلإيدىإل -5
 ايء ننإلايء ناب.

ةإلءع  دديإل  يقدديإلاي عددبإلايددا نوكإلي ف يددقإلايء ددن  إللاادده اللإلابءددن نإلغيدد إلايءاءيدديإليهلجيددهإلاي دد إل -6
 ينيااا إلايي ن.

ءانلييإلايه ي إل كإل  يقيإللاهجنهإلايض بإلاياناقإللاادبإلقدلةإلادن  إلاي دانإللو داإللجدلاإلادن  إل -7
 اإلتلجكإل لإلثالثكإلقلانإليفضلإل ءكإلاي  ةإلا حإلان  إلاي اإل لإلض بإلاي د ةإلينيدااإلبويدكإل

 ان  إلاي اإلإيىإلايان ج.

 ايه لينإليني جلمإللايااا إليعاإلايض ينتإلاي جلءييإلغي إلاي نجاي. -8

ءالاظدديإلاي دد اتإلايقناءدديإلقاي دد اتإلايء هدداة إلءددنإلايء ددن  إل ددلقإلاي ددي يإللءانيدديإلضدد ي نإلي دد لإل -9
ءين دد إللوددامإلايءيني دديإل ددكإلضدد ي نإلأل  ددنإله ددلنإل ددعييإل ددكإليعددلإلابايددننإلليددي إلءثددلإلاي دد اتإل

 ايقناءيإلءنإلايالوبإلايءعا

بإلا ددنإلاي دد اتإلايء  لودديإلءددنإلايالوددبإلايءعدداإلي ددل ةإلغيدد إلجيدداةإلإيددىإلايء ددن قإلاييعيدداةإل ددكإلء عدد -11
 ايا مإللاباهعاااإليعءلإلان  .

يجددبإل نإليددهقنإلايالوددبإلايء ددنجمإلودداةإل  ددلا إلءددنإلايضدد بإليه ليددنإلا دد إلاي جددلمإللاياددي  ةإلو ددىإل -11
 ءج ىإلايءين اة.

 

 ثالثا: القسم الختامي )مرحمة اليبوط(:
ءين د ةإلءدنإلء دنإلايدذ ا إلءدنإلءالءاديإلاي دي يإللذيدكإلي دحإلههمإلسذهإلايعء ييإلياابإلايذ ا إليالافلإل

ايء  قإلي ان جإليايثإلي لنإلءانذينإلي  هحإل لإلهاابإلايذ ا إلي ا حإللضء نإلي  ا إلثمإلاي يل إلو دىإل
ءقاءيإلايقاءينإل كإل ف إلايء ننإلايذاإليا إلء هإلايلثبإلءنإلءيالنإلق يلإلينيجدذ إلي ءان ظديإلو دىإلايهدلاتنإل

يايدددثإله دددلنإلايقدددداءينإلءهينوددداهينإلينهادددن إلاياددددللإلإلالنإل نإليهجدددنلتإلاددد إلايء ه دددحإلليددددهمإلاي يدددل 



لءهلات هينإللث كإلاي  يهينإليهادنواإلو دىإلاءه دنصإل داءيإلاي يدل إلليهادذإللضدنإلابادهعاااإل دكإل فد إل
إلايلقتإلي ء ن  يإل كإلاي عبإلينيا ويإلايالتءيإل ءنإل كإلاي  لإل ا نه.

إل



 :شروط أداء القسم الختامي 
إلاي يل إلو ىإلءقاءيإلايقاءين. -1
 ا ث ن إلاي  يهين. -2

 اابإلايذ اوينإلي ا حإللضء ءنإلي  ا . -3

 ا ا ن إلايجذ إليألءنمإلق ياًل. -4

 اي يل إل كإل ف إلء  قيإلايلثبإلقا إلامء نن. -5

 م حظة:
جءينإل  لا إلايض بإلاياناقإلهه نيهإل كإلا دلاتإلايه يدؤإللابقهد ابإللاي يدل إلإلي   دنإلهاه دحإل دكإل

إلء ا يإلض بإلاي  ةإل ق .
 
 الضرب الساحق المواجو بالدوران: -ب

ايء نجمإلي حإل هحإلايذ ا إلايضن ييإلإيدىإلايادن جإليايدثإله ديحإلءلاتيديإلي  دي يإلءدنإلإليقلمإلايالوب
 هددلإلايقاددمإلايع ددلاإلءددنإلايجاددمإليايددثإلي دديحإلءلاج ددنإلي  ددي يإلءددنإلضدد بإلاي دد ةإلو دداإلل ددللإلايالوددبإل

إل إلءنإلانايإلايا مإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.2-1إيىإلاو ىإل ق ينإللي لنإلاهجنهإلايض بإلإيىإلء  تإلق
إل
إل

إلإل



إل
  



 
 لساحق بالخداع )التمويو(:الضرب ا -ج

ياددهاامإلايالوددبإلسددذاإلاي ددل إليألغدد الإلايا  يدديإلليهءيددتإليقددا هإلايالوددبإلو ددىإلايهءليددهإللايادداا إل
ليه دنيهإل دكإلاألاا إلايا  ددكإلءدنإلايضد بإلاياددناقإلايءلاجدهإلإبإلا دهإل ددكإلااد إلياظديإلو دداإلضد بإلاي دد ةإل

اي دد ةإلينأل ددنينإلءددنإلااددفلإليافدديإل ددكإلابهجددنهإلايء  ددلبإلا فددًنإل لإليءي ددًنإل لإليهلقددحإلايضدد بإلثددمإلهلجيددهإل
يادددن ًاإلاادددبإللجدددلاإلايه يددد اتإلايهدددكإليه   دددنإلايا دددمإلاث دددن إلوءدددلإلادددن  إلاي ددداإللايه  يددديإلل دددكإلياظددديإل

إلءفنج يإلي مإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.
  



 
  

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 
 
 
 
 
 
 
 
 ضرب الساحق الساقط )بالرسغ(:ال -د

ياددهاامإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلايضدد بإلو دداءنإليءه ددكإل  يددقإلايا ددمإلاددن  إل دداإلقددلانإلليددؤااإلو دداءنإل
ي دلنإلايالوددبإلو دىإلااددهعاااإلباا إلايضدد ييإلايادناقيإلإبإلا ددهإليقدلمإليءفنجددأةإلايا ددمإلءدنإلادداللإلهثييددتإل

يىإلء دننإلايفد اغإليايدثإل اغإلايياإللض بإلاي  ةإلءنإلايتالييإلاياف ىإلي  نإلاي  ةإلءنإل لقإلان  إلاي اإللا
بإلياه يعلنإلءاا عكإل  يقإلايا مإلءنإلا قنذإلاي  ةنإلياهاامإلسذاإلاي ل إلو ىإلابغ دبإلءدنإلايء دنجءينإل
ق ن إلايقنءيإللو اءنإلي لنإلان  إلاي اإلقلاإلل  للإلءد  مإليايدثإلبإلياده يعلنإلاي جدلمإلءدنإل لقدهإل لإل

إلايها صإلء ه.
إل

 القسم الختامي



 الضرب الساحق الخطافي )الجانبي(: -ىف
و اإلااهااامإلسذاإلاي دل إلايضد بإليقدلمإلايالودبإلاث دن إلايقفدتإل دكإلاي دلا إليث دكإلجادءهإلجن يدًنإليج ديإل
اييددداإلايضدددن ييإللذيدددكإلي دددحإلاي هدددحإلابيءدددنإليني ادددييإليالودددبإلابيءدددن إلإيدددىإلايا دددحإلءدددنإلء جاددديإلاييددداإل
ايضددن ييإلقاييء ددى إلا ددحإلايجاددمإلل  ددنإلاييدداإلايءعن ادديإلي يدداإلايضددن ييإلقاييادد ى إلونييددًنإللو ددىإلاءهدداااسنإل

ونييددًنإللضدد بإلاي دد ةإلإل-جن يددًنإلإل- دلنإلءلاتيدديإلي  ددي ينإللهددؤااإلايضدد ييإليء جادديإلاييداإلايضددن ييإلا فددًنإلله
ا فددًنإليتيددناةإلقددلةإلإل-ااددفلإلإل-ءددنإلاألو ددىإللايجن ددبإلي نءددلإلاي ددحإلءددنإلاددابإلاييدداإلايءعن ادديإليقددلةإلاءنءددًنإل

إلض بإلاي  ة.
ةإليعيداًاإلودنإلياهعءلإلسذاإلاي ل إلءنإلايض بإل كإلايانبتإلابضد  ا ييإللو داءنإلي دلنإلاوداااإلاي د إل

اي دددي يإلليءادددهلىإللقدددلحإلايء دددنجمنإللي ه ييددد إلءدددنإلاي قنيددديإللءفنج ددديإلايا دددمإلي دددل إلااددد إلءدددنإلايضددد بإل
إلاياناقإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.

 



  

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 
 
 
 
 
 
 
 
 الضرب الساحق من المنطقة الخمفية: -و

 هيجديإليتيددناةإلقدلةإلل عنييدديإلء ددن ةإلادن  إلاي دداإلي د لإلء ءددل إللءددنإلايقيدنمإليعءددلإلءضدناإل قدداإللجدداإل
ايض بإلاياناقإلءنإلايء  قيإلايا فييإللا ل ًنإلءنإلايالويدينإل دلالإلايقنءديإليعداإلإوداااإلاي د ةإلي ا دحإل
ي دد لإلوددنيكإللضدد ي نإلإيددىإلء عددبإلايا ددمإللاي يددل إل ددكإلايء عددبإلاألءددنءكإللسددذاإليعهءدداإلو ددىإلايءفنجددأةإل

نإلماددد اتإل ق ددديإلءدددنإلسدددذاإلاي دددل إلءدددنإلايضددد بإلايادددناقنإللياهاادددنإلاادددهعءنلإلسدددذاإلاي دددل إلءدددنإللايه ليددد
ايض بإلءنإلق ن إلايقنءديإل لإلايالويدينإلايدذينإلبإليءه  دلنإلقدلةإلقفدتإللضد بإل ن يدينإلل سءيديإلسدذاإلاي دل إل
سددلإلسجددلمإلادد ينإليا ا دديإلاددن  إلاي دداإللا ددن إلايف يددقإلايء ددن  إللءددنإلثددمإلا ددقإلث دد اتإلبادده الي نإل ددكإل

جيددن إل ايف يددقإلايء ددن  إلايه  يددتإلو ددي مإلءءددنإليادد لإلء ءدديإلايء ددنجءينإلاألءددنءيينإل ددكإلاي جددلمإلاي جددلمإللا 
إلاي نجحإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.

إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل

 شكل يوضح الضرب الساحق من المنطقة الخمفية
إل

 المبحث الخامس: أخطاء األداء الفني لمهارة الضرب الساحق:

 القسم الختامي



إلليذيكإليثبإليقامإللاااةإليض بإلاي  ةإلقيلإل قاا  ن.هأا إلايالوبإل كإل اذإلا لاتإلابقه ابإل -1
 هقاي إلغي إل ايحإليتالييإلابقه ابإللوامإلايقا ةإلو ىإلايهلقنإلايا يم. -2

 ايج اإلايا ينإلقيلإلءالاظيإلاي  ةإللا لج نإلءنإلياإلايالوبإلايءعا. -3

لثدددبإلضدددعيحإل لإلءددد افلإل لإليعيددداإلودددنإلاي دددي يإلءءدددنإليدددؤااإلإيدددىإلضددد بإلاي ددد ةإلءدددنإلاددد ا نإل -4
 ايا فك.

 و ىإلايقنحإلا  يإلا ا ن إلجاءهإلاءنءًنإل الإلاي ي ي.إلوامإلقا ةإلايالوب -5

 اب هقن إلايي ك إللوامإلايا للإلو ىإلايا ويإللاب هقن إلايالتءين. -6

 وامإلاي ي إلاي ايحإليينإلابقه ابإللايقفتإليالو ى. -7

 يقلمإلايالوبإلينيض بإلاياناقإلءنإلايلقلح. -8

 ايالوبإليض بإلاي  ةإللايذ ا إلءث ييإلءنإلاألافلإلءءنإليجع  نإلهقنإل كإلاي ي ي. -9

 وامإلثينتإلايالوبإلو اإلاي يل إلءءنإليؤااإلإيىإلهعااإلا إلايء ه ح. -11

 ي ك إل كإلااهااامإلا  يإلايذ ا إلو اإلض بإلاي  ة. -11

 يعاإلاي  ةإلونإلجامإلايالوبإلءءنإليجاإلايالوبإل علييإل كإلض بإلاي  ة. -12

 ايالوبإليمإليأاذإلايهقل إلايالتمإلينيجذ إلإيىإلايا حإلاث ن إلايض ب. -13

 ونيينإللهذسبإلإيىإلايان ج.ض بإلاي  ةإلءنإلاألافلإلءءنإليجع  نإله هفنإل -14

 اي يل إلو ىإلاي ي يإليايبإلايقفتإليالءنمإلليي إليالو ى. -15

 وامإلث كإلاي ج ينإلاث ن إلاي يل . -16

 وامإلا هان إلايجامإل كإلء ا يإلايه يؤإلءءنإليؤااإلإيىإلاي اإلايعض كإلل قاانإلايه  يت. -17

 .وامإلهقايمإلاي جلإلايلاجبإلهقايء نإللاابإلايالوبإلالا إل ننإليض بإلينيياإلاييء ىإل لإلاييا ى -18

 وامإلا هقنلإلايقلةإلايءءيتةإلينيا ويإلءنإلاب قييإلإيىإلايعءلايي. -19

 المبحث السادس: العوامل التي تلعب دوراً مهماً في نجاح مهارة الضرب الساحق:
إلاماهقينلإلايجياإللاي نلإلاي  ةإلإيىإلايءعا. -1
األواااإلايجياإلايذاإليهيحإليالودبإلايء دنجمإلايه د حإلايجيداإللايه ليدنإليني جءدنتإللاهجنس دنإلاادبإل -2

 ه  ينتإلظ لحإلاي عب.ء

 ه لينإلاألواااإلءءنإليتياإلءنإل علييإله لينإلان  إل اإل عنلإليف يقإلايا م. -3

 اواااإلاي  ةإل كإلاهجنسنتإلءاه فيإللين هفنونتإلههال مإلل ييعيإلاء ن ييإلايالوبإلايضن ب. -4

 ايه  يكإلايف ااإليالوبإلايء نجمإلي كإلياه ينإلءنإلهلجيهإلاي  ةإلإيىإلايء ننإلايء ناب. -5



هي يدديإليالوددبإلايء ددنجمإلءددنإلاجددلإل نإليه دد حإلي دد لإلادد يمإلليهفددناىإلاددن  إلايقددا اتإلايف يدديإللايه  -6
 اي اإل لإلايهعنءلإلءعهإللض بإلاي  ةإلي  لإل عنل.

 ايها صإلءنإلان  إلاي اإلاءنإلينيض بإليعياًاإلو هإل لإلا فهإل لإلايض بإليان  إلاي اإلي ان ج. -7

 ء الغيإلان  إلاي اإليي ن إلسجلمإلجياإللءؤث . -8

 



 المهاجم:المبحث السابع: مواصفات الالعب 

إل للإلايقنءي. -1
 ايقا ةإلاب فجن ييإلي  ج ينإللايذ اوينإلي قفتإلونيينإللا ويإلايض ب. -2

 ء ل يإلايجذ إللاب هنحإلل  نقيإلاباا . -3

 اياقيإل كإلاألاا إلايا  كإللهلجيهإلايض ينتإل كإل ق يإلءعي ي. -4

 ايهلا قإلايعض كإلايع يك. -5

 ا ويإل اإلايفعلإللاباهجنييإلايا  يي. -6

 ايهلقنإلايا  كإللايهلقيتإلايا يمإلي ض ب. -7

 ايه  حإلايا  كإلايا ينإللاياقيق. -8

 ا ويإلايياي ييإللاانإلايه  ح. -9

 ايثقيإليني ف إللا ويإلايياي يي. -11

 اقيإلايءالاظيإلي ؤييإلابءن نإلايانيييإل كإلء عبإلايا م. -11

 ايهءهنإلياالءيإلاي يل إللاباهعاااإلي ا ن إلءنإلءلقعه. -12

 



 ياس االداء الفني لمهارة الضرب الساحق:المبحث الثامن: االختبار الخاص لق

  اهين إلء ن ةإلايض بإلاياناق.اسم االختبار: 
 قين إلءاهلىإلاألاا إلايف كإليء ن ةإلايض بإلاياناق.الغرض من االختبار: 

إل .11ء عبإلاي  ةإلاي ن  ةإلقن ل كنإل  اتإل ن  ةإلقن ل ييإلوااإلقاالدوات: 
 نإلليقددددلمإلايءددددا بإل4 إل لإلايء  ددددتإلق2ء  ددددتإلقءلا ددددفنتإلاألاا :إلايءاهيدددد إليقددددلمإلينيضدددد بإلاياددددناقإلءددددنإلاي

 إلءاددنلبتنإلليااددبإل5 إليناددهااامإلاألودداااإلاي ليددلإلايق دد اإللو ددىإلايءاهيدد إل اا إلق3ينألودداااإلءددنإلء  ددتإلق
إلي ءاهي إلايءانلبتإلاي ايايإللل قًنإلي قن لنإللقلاواإلايهاجيل.

 التسجيل:
إلي لإلءاهي إلاء إلءانلبت. -1
 ي تمإل نإلي لنإلاألواااإلجياًاإل كإل لإلءانليي. -2

 هاابإلايا جنتإلل قًنإليء االإلاألاا إلايف كإليء ن ةإلايض بإلاياناقإلايق  اإل لإلايا ك. -3

يع دددكإلايءاهيددد إلثدددالثإلا جدددنتإلي قادددمإلايهاضدددي اإللاءددد إلا جدددنتإلي قادددمإلايددد  ي إللا جهدددينإلي قادددمإل -4
 إل11اي  ددن كإلءددنإلاألاا إلايف ددكإلي ء ددن ةنإللي ددذاإلي ددلنإلايادداإلابق ددىإلي ددا جنتإلو ددىإلسددذاإلاباهيدددن إلق

 ا جي.

إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل

المبحثثث التاسثثع: طريقثثة تثثدريس مهثثارة الضثثرب السثثاحق بتسثثتخدام بعثث  التمثثارين 
 التعليمية:
هءن ينإلء ن ةإل ت

 ايض بإلاياناق
 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

إلو ىإل 1 إلاي الب  إل.إلايهأ ياإلو ىإل اذإلايا لاتإلايهق يييي.1يقح

 

 

  
 

 
 



هءن ينإلء ن ةإل ت
 ايض بإلاياناق

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

إلاي جلمإل إلا   لل
إلجن يكإل إل ال ءن
ايء عبإللايقينمإليأاا إل
إلايض بإل ء ن ة
 اياناقإليالنإلاي  ة

.إلايهأ يدددداإلو ددددىإلء جادددديإلايددددذ اوينإلءدددددنإل2
إل افلإلا فًنإلثمإل ءنءًنإل و ىإل.

.إلايهأ يدددددداإلو دددددددىإللضدددددددعيهإلاييددددددداإلاي يددددددد إل3
إلضن يه.

.إلايهأ ياإلو دىإلاي يدل إلو دىإلايقداءينإلءدنإل4
 ث كإلاي  يهين.

إلو ىإل 2 إلاي الب يقح
إلو ىإل إل اقين   ل
 للإلا كإلايجن بإل
إليءاكإل ي ء عبن
إلينيياإل إلاي  ة ايالوب
إلضن ييإل اي ي 
إلثمإل إليألو ى لي ءي ن
إل الإل إليض ي ن يقلم
إليأهجنهإل اب ل
 اي نيبإلايءقنيلإليُه.

إل  هفن إل1 إلايى إلاي  ة إل ءك إلو ى إلايهأ يا .
إلء ناب.

إلا حإلاي   إلثمإل2 إلايضن يي إلايذ ا  إلث ك .
إل.ءاسنإليألو ىإليض بإلاي  ة

إلاي اغإل3 إلءف ل إلث ك إلو ى إلايهأ يا .
إليألءنم.

 

 

إلو ىإل 3 إلاي الب يقح
إل ءنمإل إل ح   ل
إلا إل إلو ى اي ي ي
إلليعء لاإل اي جلم
إلايهق يييإل اي  ضي
إلاي  ةإل ل ءك
ايءاءلييإليياسمإلءنإل

  لقإلاي ي ي.

إلايهق ييييإل1 إلايا لات إل اذ إلو ى إلايهأ يا .
إللاي  لل.

إلاب إل2 إلو ى إلاي  ة إلاقل  إلو ى إلايهأ يا .
إللإل ق بإلءنإليء نإلي  ي ي.

إلايء ةإل3 إلايه  إل ك إل  ة إل اهعءنل إليء ن .
 ابليىإلل  ةإلاي ن  ةإل كإلايء ةإلايثن يي.

 

إل هلإل 4 إلاي الب يقح
إلاي جلمإل إلا  يعا

ايءا  إلو ىإلليقحإل
إلا يكإل   الق
إلايءقني يإل ينيج ي
إل لقإل إلاي  ة ليءاك
إليؤااإل اي ي ين
إلايا لاتإل اي نيب
إللايلثبإل ايهق يييي

إللض بإلاي  ة.
إل
 

إل.إلايهأ ياإلو ىإل اذإلايا لاتإلايهق يييإل.1
إل.إلايهأ ياإلو ىإلء جايإلايذ اوينإل.2
إلاابإل3 إلاي  ة إل  هفن  إلي لن إل ن إليجب .

إل ء ن ييإلقفتإلاي نيب.
 ا حإلاي هل.إل.إليعاإلاي يل إلاي جل 4

 

إل هلإل 5 إلاي الب يقح
إلاي جلمإل إلا  ا ح

إلق إلء  ت  إل4 ك
إل كإل إلايءا   ليقح

إلق إللي ءكإل3ء  ت  ن
إل  لإل إلو ى اي  ة
 واااإلليقلمإلاي نيبإل
إلء ن ةإل يه فيذ

 ايض بإلاياناق.

إلايا لاتإل1 إل اذ إلو ى إلايهأ يا .
إلايهق يييي.

إل.إلايهأ ياإلو ىإلء جايإلايذ اوين.2
إلينيذ ا إل3 إلاي  ة إلض ب إلو ى إلايهأ يا .

إلايءءالاةإلونييًن.
إل كإل4 إلللضع ن إلاي  ة إلا ح إلايذسنب .

 اي  القإللاي جل إلا حإلاي هل.

 

إلق 6 إلهء ين  إل5 ف 
إلايء ن ةإل إلإاا  ي ن

  .2ءنإلء  تإلق

إل.إلايهأ ياإلو ىإل اذإلايا لاتإلايهق يييي.1

إل.إلايهأ ياإلو ىإلء جايإلايذ اوين.2

إلينيذ ا إل3 إلاي  ة إلض ب إلو ى إلايهأ يا .
إلايءءالاةإلونييًن.

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

  
 

   

 
 

 
  

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 



هءن ينإلء ن ةإل ت
 ايض بإلاياناق

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

.إلايهأ ياإلو ىإلج بإلاي  ةإلللضع نإل كإل4
 اي  الق.

إل
إلايءانض ةإلايانيعيإل

 مهارة حائط الصد

Blocking Skill 
 

 المبحث االول: تعريف مهارة حائط الصد:

اددن  إلاي دداإلسددلإلقيددنمإلبوددبإل لإلا ثدد إلءددنإلبويددكإلاي ددحإلاألءددنءكإليددنوه الإلاي دد ةإلايءضدد لييإل
ادناقنإلءدنإلء عدبإلايف يدقإلايء ددن  إليدنيق بإلءدنإلاي دي يإلي  دنإلاييدداإل لإل  هدنإلاييداينإل دلقإلءادهلىإلايان دديإل

اي د ةإلايءضد لييإللاادقن  نإل دكإلء عدبإلايا دمإل لإلهافيدحإل داةإلايضد ييإلايع ينإلي  ي يإلليء إلايالوبإل
إلاياناقيإلييها ىإلإيىإلايالويينإلا نو نإللاي ني نإلي ءعاإلي قينمإلينيض بإلاياناق.

إل
 المبحث الثاني: أهمية مهارة حائط الصد:

هعاإلء ن ةإلان  إلاي اإلء ن ةإلا نوييإللسجلءييإلء ءديإلي ف يدقإل  دكإلاياد إلايدا نوكإلاألللإلي ف يدقإل
ادالحإلسجدلءكإل عددنلإل دكإل فد إلايلقدتنإلله جددنإل سءيديإلاي داإلإيدىإلا ددهإلايلادي يإلايفعنيديإل دكإلهثيددي إللسدلإل

وددتمإلايف يددقإلايء ددن  إلءددنإلادداللإلء ددنإلء نجءددهإلءددنإلضدد بإلاي دد ةإلاددناقًنإل ددلقإلاي ددي يإللا  ددنلإلا دديإل
سجددلمإلايا ددمنإليددذاإل ددننإل جددنحإلااا ددهإليددهإلهددأثي إل فاددكإلو ددىإلبويددكإلايف يددقإلايء ددن  نإلايددثإلإنإل ددعل إل

مإلين ه اكإلبويينإلءقني ينإليدهإل دكإلايج ديإلاألاد ىإلءدنإلاي دي يإليفقداهإلإيدىإلاداإلءدنإلا يديإلايالوبإلايء نج
ايه ددد حإل دددكإلهلجيدددهإلاي ددد ةإلإيدددىإلايء دددننإلايء نادددبنإل ءدددنإلإنإلادددن  إلاي ددداإلايقدددلاإليدددا نإلءعددداإلايف يدددقإل
ايء ددن  إلإيددىإلإودداااإلاي دد ةإليعيدداًاإلوددنإلاي ددي يإليءعنل دديإلء ددنجءكإل  يقددهإليضدد بإلاي دد ةإلءءددنإليددؤااإلإيددىإل

إلاياناقإل هيجيإله هيتإلا هينهإلايضن بإللايهأثي إلاي فاكإلو يه.ضعحإلقلةإلايض بإل
 ءنإلإنإلسذهإلايء ن ةإلهع كإلايلقتإلاي ن كإلييقييإلايالويينإلءنإلاهانذإلءلاقع مإلايا نوييإلءدنإلاداللإل

إلاءه نصإلقلةإلايض ينتإلاي جلءييإلين  اامإلاي  ةإليأيااإلبويكإلان  إلاي ا.
 

 المبحث الثالث: أنواع مهارة حائط الصد:

 لدفاعي:حائط الصد ا 



ياددهاامإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلاددن  إلاي دداإليهافيددحإل دداةإلايضدد بإلاياددناقإللاددقل إلاي دد ةإليعدداإلوء يدديإل
اي اإل كإلء عبإلايف يقإلايقن مإليان  إلاي اإليعاإل نإلق تإلقله نإلل قداتإلا ل ه دنإليايدثإليء دنإلي ف يدقإل
لإلا نو نإللاي ني نإلإيىإلايالوبإلايءعاإليي ن إلسجلمإلءضدنانإلليء دنإل نإلهدهمإلسدذهإلاي  يقديإلين ث دن إلءف د

إل ا كإلايياينإلي ا حإل كإلاهجنهإلء عبإلايف يقإلايقن مإليني اإلو اإل اإلاي  ة.
لياهعءلإلسذاإلاي ل إلو اءنإلي لنإلبوبإلان  إل داإلق دي إل اديينإللبإليءه دكإلقدلةإلقفدتإلونييديإلءءدنإل

إليض  هإلإيىإلوءلإلان  إل اإلا نوك.   



 :حائط الصد اليجومي 
عنييه دنإلل سءيه دنإل دكإلا  دنلإلواتإلء ن ةإلان  إلاي اإلء ن ةإلسجلءيديإليدني  ةإلاي دن  ةإلءدنإلاداللإل 

ا اتإل ق يإلءين  ةإلءنإلااللإلاي اإلاي نجحإلي جلمإلايف يقإلايء ن  . إلا يإلاي جلمإلي ف يقإلايء ن  إللا 
ل كإلسذاإلاي ل إله لنإلاألينااإلءلاتييإلي  ي يإللق يييإلء  نإلءنإلا ث ن  نإل الإلء عبإلايء دن  نإلليدهمإل

ييإلله دلنإلاأل دنينإلءفد لاةإليد اإلاي د ةإلذيكإلءنإلااللإلث كإل اغإلايياينإليألءنمإل كإلاهجنهإلاي  ةإلايءض لإل
ادد اتإل ق دديإلءين دد ةإللي ل ددللإلإيددىإل يألاددفلإلينهجددنهإلء عددبإلايء ددن  إل ددكإلياظدديإلضدد بإلاي دد ةإلهءنءددنإللا 
 هيجديإلايجنييديإلياددن  إلاي داإليجدبإل نإلهددهمإلءقني ديإل نء ديإلينييدداينإل دلقإلايان ديإلايع يددنإلي  دي يإل دكإلاهجددنهإل

 ًاإللاضددحإل ددكإلهاقيددقإلايفددلتإل  ءددنإلهء ددنإلء عددبإلايء ددن  نإليددذاإله عددبإلء ددن ةإلاددن  إلاي دداإلاي جددلءكإلالإل
ايالويدددينإلءدددنإل اا إلايء دددن ةإلي دددل ةإلجيددداةإللاقيقددديإلءءدددنإلياددد لإلوء يددديإلايادددي  ةإلو دددىإلءج يدددنتإلاي عدددبإل

اين إلوتمإلايف يقإلايء ن  . إللا 
إل

 المبحث الرابع: طريقة األداء الفني لمهارة حائط الصد:

إليهمإل اا إلان  إلاي اإلءنإلااللإل  ينإلء االإلسك:
إلابقه ابإل -1
 ايلثبإل -2

 ايض بإل -3

 اي يل  -4

لادددديهمإل دددد حإلءف دددددلإلي ددددلإلء ا دددديإلضدددددءنإل قاددددنمإلاألاا إلايف ددددكإليء دددددن ةإلاددددن  إلاي دددداإلقايقادددددمإل
إلايهء ياانإلايقامإلاي  ياكنإللايقامإلاياهنءك .

 
 :القسم التمييدي 
 مرحمة االقتراب -1

إليهمإلايه يؤإلي قينمإليني اإلاءنإلءنإللقفيإلاباهعاااإلق يينإلءنإلاي ي يإل لإليأاذإلا لاتإلابقه اب.
م إلءدنإل1-1.5يإلايلقلحإلق ييًنإلءنإلاي ي يإلي ي كإلو ىإلايالوبإل نإليقحإلو ىإليعاإلءنإلق فكإلاني

إلاي ي يإلليلجهإل ظ هإلإيىإلايالوبإلايء نجمإلايء ن  .
اءنإل كإلانييإلا لاتإلابقه ابإل ه لنإلوين ةإلودنإلا دلهينإل لإلثالثديإلجن ييديإليدنيق بإلءدنإلاي دي يإل

قنإللي ي دددكإل نإلي دددلنإلايجددد اإللايقدددن إلسدددذهإلايا دددلاتإلي دددلنإلءءنثدددلإليا دددلاتإلاقهددد ابإلايضددد بإلايادددنا



يادد ويإل ددكإلابهجددنهإللايلقددتإلاي ددايحإلإيددىإلء ددننإلوء يدديإلاي دداإلايءلاجددهإليالوددبإلايء ددنجمإلءددنإلايف يددقإل
إلايء ن  إل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.

إل



 :شروط أداء القسم التمييدي 
إلء اقييإلايالوبإلايءعاإللايء نجمإليف يقإلايا مإليءع  يإلايء  تإلايذاإلايهمإلء هإلايض بإلاياناق. -1
 ءهلاتينن.ايقاءننإل -2

 ا ث ن إلق يلإل كإلاي  يهين. -3

 ايذ اوننإلءث يننإللايء  قننإليءاهلىإلاي ا إللا هفن إلايياينإليءاهلىإلاأل هنحإلل ءنمإلايجام. -4

 اب هان إلاي نءلإلي جام. -5

 اي ظ إلو ىإلاي  ةإللو ىإلايء نجمإللايءعا. -6

 ايها كإليا ويإلينبهجنهإلايءقنيلإلبواااإلاي  ةإللايالوبإلايء نجم. -7

 

  الرئيسي ويشمل )مرحمة الوثب  ومرحمة الضرب(القسم 
 مرحمة الوثب: -2

يهمإلايلثبإليني ج ينإلءعًنإليعاإلث كإلاي  يهينإلث يدًنإلوءيقدًنإللهءد جحإلايدذ اوننإلء جاديإليادي يإليإلءدنمإل
لابو ددىإلي ءاددنواةإل ددكإلا  دديإلايلثددبإلليددؤااإلايلثددبإليعدداإلءالاظدديإللثددبإلايالوددبإلايضددن بإلاياددناقإل

إلءين  ةإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.
 

إل
  



 
 
 
 
 
 
 

 مرحمة الضرب: -3
 ددكإلسددذهإلايء ا دديإله  ددنإلايددذ اوننإلوءلايددنإليألو ددىإلله ددلنإلاييدداانإلقدد ييهينإلءددنإليعضدد ءنإلله ددلنإل
اب دنينإلءفدد لاةإللءءدالاةإلي دد لإلءجدلحإللء ه دد ةإلو ددىإلاي د ةإلو دداإلءالءاده نإلءددنإلث دكإلايقاددمإلايع ددلاإل

إلي جامإليألءنمإلق ياًلإلءنإلءف لإلايالل.
ليجبإلايهأ ياإلو ىإلوامإللجلاإل  اغنتإليدينإلايدااإلبودبإلاي داإلهادءحإليءد ل إلاي د ةإلايءضد لييإل
ءنإليي  ننإللإلي ي كإلو ىإلبودبإلاي داإلاث دن إل ي ا دهإل دكإلاي دلا إلءدنإلء اقيديإلذ ا إلايضدن بإلل ادغإليداهإل
بادددده هنجإلتاليدددديإلايضدددد بإلاهددددىإليددددهء نإلءددددنإلها يددددكإليايددددهإليادددد ويإللهعدددداي  نإليءلاج دددديإلءاددددن إلاي دددد ةإل

إل كإلاي  لإلارهك.إللاوه اض نإل ءن
 

إل
  



 
 
 
 
 
 
 
 :شروط أداء القسم الرئيسي 
إلايث كإلايعءيقإلي   يهينإلي ءانواةإلو ىإلايقفت. -1
 ها يكإلايالوبإلجن يًنإل كإلابهجنهإلاي ليكإلي  ي ي. -2

   نإلايذ اوننإلونييًنإليهفنااإلء إلاي ي ي. -3

 ايياانإلءهجنل ةإللءجل يإليء نإلويل إلاي  ةإلءنإليي ءن. -4

 ايهإلايياينإلءنإل لقإلاي ي يإلي اإلاي  ة.ايء ن ايإلي ل لإلإيىإلاي  ةإللهع -5

 وءلإلا  يإل عنييإل كإلاي اغإليا نإلاي  ةإلوءلايًنإلإيىإلا لإلء عبإلايف يقإلايء ن  . -6

 ايقفتإليا ويإليءجن اتإلا ويإلاي عبإلضاإلايالوبإلايء نجم. -7



 )القسم الختامي: ويشمل )مرحمة اليبوط 

 مرحمة اليبوط: -4
اي دد ةإل ددلقإلاي ددي يإليددذاإلي ي ددكإلاددابإلايددذ اوينإليادد ويإلهيددا إلسددذهإلايء ا دديإليعدداإلاب ه ددن إلءددنإل دداإل

ي ا حإللاألو ىإللج ي ءنإلق يينإلءنإلاي   إليهفنااإلء إلاي دي يإللو داإلاي يدل إلث دكإلايقداءينإلءدنإلءف دلإل
إلاي  ييإلبءه نصإل اءيإلاي يل إللوامإلء إلاي ي يإلليء نإلويل إلا إلايء ه ح.
 ينإل نإليه د حإلءد ةإلليجبإلو ىإلبوبإلاي اإل كإلسذهإلاألث ن إلءالاظيإلاقل إلاي  ةإلاهدىإلياده

اا ىإلاابإلءه  ينتإلايلضنإلاي دنهجإلءدنإلذيدكإلإذإلا هداتإلاي د ةإلإيدىإلء عيدهإلل اا إلاي ءاديإلايءادءلحإليدهإل
إلي نإلإذاإله  بإلايءلقحإل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.

 
إل

 
 
 
 
 
 
 



 :شروط القسم الختامي 
إلاابإلايذ اوينإلي ا حإليء نإلء إلاي ي ي. -1
  إلايء ه ح.ث كإلءف لإلاي  ييإلبءه نصإل اةإلاي يل إللوامإلويل إلا -2

 ء اقييإلاقل إلاي  ةإلي ه يؤإلي لضنإلايذاإليه  يهإلايءلقح. -3

 

 المبحث الخامس: تشكيالت حائط الصد:

إلان  إلاي اإليالوبإللااا. -1
 ان  إلاي اإليالويينإلاث ين. -2

 ان  إلاي اإليثالثيإلبويين. -3

 

إلأواًل: حائط الصد ب عب واحد:
 إل لإلء  دتإل3 إل لإلء  دتإلق2لااداإلادلا إلءدنإلء  دتإلقلسلإلان  إلاي اإلايدذاإليقدلمإليه فيدذهإلبودبإل

 إلو دداءنإلي ددلنإليعددبإلايف يددقإلايء ددنجمإلادد يعنإليايددثإلبإليادده ينإلايف يددقإلايءدداا نإلءددنإله ددلينإلاددن  إل4ق
 اإليالويينإل لإلثالثينإلل ذيكإلياهاامإلو اءنإليهل  إلو اإلايف يقإلبوبإل داإليدهقنإلايهلقيدتإلاي دايحإل

إلاا نإلينيقينمإليني جلمإلايءضنا.لاانإلايه  يحإلل ذيكإللجلاإلاي غييإلو اإلايف يقإلايء
لي فذإلان  إلاي اإليالوبإللاااإلءنإلااللإلها كإلايالوبإلايقن مإليني داإلاهجدنهإلايالودبإلايء دنجمإل
ءنإلايف يقإليا لاتإلجن يييإلاهىإلي دلإليلقدتإللااداإلاءدنمإلايالودبإلايء دنجمإلليثدبإلايالودبإلايقدن مإل دكإل

اي جدلمإلءدنإلء جاديإلايدذ اوينإلاي اإلإيىإلاألو ىإليد ف إلايلقدتإلايدذاإليقدلمإليدهإلايالودبإلايء دنجمإليه فيدذإل
او ددىإلءددنإلء اوددنةإل نإله ددلنإلايء اجادديإلق ييدديإلءددنإلايجاددمإليهفددنااإليءدد إلاي ددي يإلليعدداإلإل-جن ددبإلااددفلإل

ايلثدددبإله دددلنإلاييددداانإلءءدددالاهننإل و دددىإلءدددنإلايان ددديإلايع يدددنإلي  دددي يإلله دددلنإلاييددداينإلق ييددديإلايلااددداةإلءدددنإل
هجنس ءدنإلينهجدنهإلاي د ةنإلاألا ىإللاب نينإلءف اةإللءءالاةإللي  لإلءجلحإللسدكإل دكإلانيديإل داإل نءدلإللا

ليعددداإل ددداإلاي ددد ةإلهادددابإلايدددذ اوننإلي ا دددحإليهال دددكإلءددد إلاي دددي يإللي دددي إلو دددىإلايقددداءينإلايهدددكإله دددلنإل
ءهينواهينإلينهان إلاياللإللث كإلاي  يهينإلبءه نصإل داءيإلاي يدل إللاي ظد إلي دلنإل اإلءادن إلاي د ةإل

ضدداإلايف يددقإلايء ددن  إللاباددهعاااإلماددهقينلإلاي دد اتإلايء هدداةإل ددكإلاددن  إلاي دداإللايقيددنمإليددني جلمإلايءقنيددلإل
إلل ءنإل كإلاي  لإلاا نه.

إل



 القسم التمييدي

 القسم الختامي



 حائط الصد ب عبين:
يعهيددد إلاي ددداإليالويدددينإلءدددنإلا ضدددلإل ددد قإلاي دددانإلايدددثإلبإليادددءحإليءددد ل إلاي ددد ةإلءدددنإليدددينإليدددااإل

إيددىإلانيدديإلءددنإلايهلا ددقإللايهلقيددتإلإلايقددن ءينإليعء يدديإلاي دداإلب  ددنإله  ددكإلجددت ًاإل ييدد ًاإل ءددنمإلاي دد ةإللهاهددنج
لاهقدننإلايا دلاتإلايهددكإليقدلمإلي ددنإلايالويدننإلايقن ءددننإليعء يديإلاي داإلءددنإلهادنلاإلاب هفددن إللضدي إلايلقددتإل

 ياي م.

يقلمإليه فيذإلسذاإلاي ل إلءنإلاي اإلايالويننإلاي ذانإليها  ننإلءعنإلإيىإلايء ننإلايء ااإل اإلاي  ةإلء دهإل
 إل لإلءنإلبويكإلء  دتإل2 إل كإلء  تإلق3-2ء  تإلقإل إلليهمإلاءنإلءنإلبويك4-3-2لي فذإلءنإلايء ا تإلق

 إل4-3 إل لإلءددنإلبويددكإلء  ددتإلق3 إل ددكإلء  ددتإلق4-3 إل لإلءددنإلبويددكإلء  ددتإلق3 إل ددكإلء  ددتإلق3-2ق
إل .4 كإلء  تإلق

يقددلمإلايالوددبإلايقددن مإليني دداإليددنيها كإليالوددبإلابادد إل ددكإلايء  ددتإلايء فددذإلء ددهإلاي جددلمإليا ددلاتإل
اءدنمإلايالودبإلايء دنجمإلليثيدننإلءعدًنإليألو دىإلي دل ةإلغيد إلجن يييإلاهىإلي لإلايالويدننإل دكإللقدتإللااداإل

ءهينواةإلاهىإلبإليه  لاإل جلةإلياه ينإلايء نجمإلهلجيهإلاي  ةإلءنإلاالي دنإللي دلنإلايقفدتإلءدنإل فد إلايلقدتإل
ايذاإليقلمإلايالوبإلايء نجمإله فيذإلاي جلمإلليعاإل اإلاي  ةإلي ي إلايالويدننإلءدنإلادابإلايدذ اوننإلي جادمإل

ايهددلاتنإللاي يددل إلو ددىإلايقدداءينإلءددنإلث ددكإلاياددنقينإلبءه ددنصإلإليهفددنااإلءدد إلاي ددي يإللايءان ظدديإلو ددى
 اءيإلاي يدل إلو دىإلايقداءينإللابادهعاااإلي ءاديإلايثن يديإل دكإلانيديإلادقل إلاي د ةإلااادلإلء عدي مإل ءدنإل دكإل

إلاي  لإلابهك.
 



  

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثا: حائط الصد بث ث العبين:
ياددهاامإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلاي دداإليه دد يلإلاددن  إل دداإلقددلاإلاءددنمإلاي جءددنتإلايقليدديإلي ف يددقإلايء ددنق نإل
ي ددنإلااددهااامإلسددذاإلاي ددل إلله دد ا هإل ددكإلايء عددبإلق يددلإلجدداإلي ددعلييإلاءنيدديإلايء عددبإليعدداإل نإليقددلمإلثالثدديإل
بويينإليه  يلإلان  إلاي اإلايثإليه كإل  اغنإللااعنإللءانايإل يي ةإل دكإلء عدبإلايف يدقإلايءداا ننإليهديحإل

  يإلي ف يقإلايء نجمإلينيقينمإليعء ينتإلايااا إللااقن إلاي  اتإليابإلءدنإلايضد بإلايادناقإللغنييدنإلءدنإلايف
 إل ددكإل3 إلءددنإلء  ددتإلق4-2 إلين دده كإلبويددكإلء  ددتإلق3ي فددذسنإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلايلادد إل اإل ددكإلء  ددتإلق

وء يدددديإلاي دددداإلايددددثإليهادددد كإلايالويددددننإلايجن ييددددننإليا ددددلاتإلجن ييدددديإلءلاتيدددديإلي  ددددي يإليال ضددددءنمإلإيددددىإل
 إلليثبإلايالويينإلايثالثإلءعنإل كإل فد إلايلقدتإلايدذاإلي فدذإل يدهإلايالودبإلايء دنجمإل3كإلء  تإلقايالوبإل 

ايضدد ييإلاي جلءيدديإللي ددلنإل ظدد سمإلينهجددنهإلاي دد ةإللايالوددبإلايء ددنجمإلايددثإلي  عددننإلابذ  إل ددلقإلايان دديإل
ايع ينإلي  ي يإللاب نينإلء ه  ةإللء الاةإلل ناذإلايا حإلايان جكإلي   ةإللس دنإليقدلمإلايالودبإل دكإلء  دتإل

يءلاج دديإلاي دد ةإليي ءددنإليهددليىإلايالويددننإلابادد ينإله  يدديإلايجددن يينإليهفددنااإلاددقل إلاي دد ةإل لإلءلاج دديإلإل 3ق
ايااا نإلليعاإل  نييإلا  يإلاي اإلي ي إلايالويدلنإلءد اوينإلايءان ظديإلو دىإلهدلات  منإلءدنإلث دكإلايد  يهينإل
بءه دددنصإل ددداءيإلاي يدددل إللاادددهعاااسمإلمادددهقينلإلاي ددد ةإلايء هددداةإلءدددنإلادددن  إلاي ددداإل ءدددنإل دددكإلاي ددد لإل

 ا نه.ا

إلإل
  

 القسم الختامي

 القسم التمييدي



 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السادس: أخطاء األداء الفني لمهارة حائط الصد:

 ايها كإليا لاتإلاءنءييإلليياتإلجن ييي. -1

 ايالوبإليقفتإليعياًاإلونإلاي ي يإلءءنإليؤااإلإيىإلاقل إلاي  ةإليي هإلليينإلاي ي يإل كإلء عيه. -2

 ايالوبإليقفتإليالءنمإلليي إليالو ىإلءءنإليؤااإلإيىإليء إلاي ي ي. -3

 وامإلايهلقيتإلاي ايحإلءنإلض ييإلايء نجمإللاغءنلإلايعي ينإلياظيإل اإلاي  ة. -4

 ا هان إلوضالتإليااإلبوبإلان  إلاي اإللوامإل اسنإلاث ن إليء إلاي  ة. -5

 ايفهايإليينإليااإلبوبإلان  إلاي اإل يي ةإلهاءحإليء ل إلاي  ةإلءنإليي  ءن. -6

 اب هقن إلايءهأا إليالو ىإلءءنإليؤااإلإيىإلء ل إلاي  ةإلايءض لييإل لقإلان  إلاي ا. -7

 يء إلاي ي يإلاث ن إلاي يل إليايبإلوامإلاهتانإلايالوبإللوامإلاابإلايذ اوننإلا فن. -8

 ايالويننإليعيقننإل ااسءنإلابا نإللا  ه مإلغي إلا يعيإللايءان يإل يي ةإليي  م. -9

 اإلإيىإلا هاااإلاي  ةإلإيىإلان جإلاالاإلايء عب.وامإلا نإلايياينإلو ىإلاي  ةإليالافلإليقلةإلءءنإليؤا -11

 اباهالحإل كإلءاهلىإلا هفن إلابياا. -11

 ايقفتإلينهجنهإلء ا حإلونإلاي إل ي انإلاهجنهإلاي  ة. -12

 ايلقلحإليعياًاإل لإلءال قًنإلي  ي ي. -13

 اهجنهإليااإلبويكإلان  إلاي اإلإيىإلاألو ى. -14

 اهجنهإليااإلبويكإلان  إلاي اإلإيىإلايان ج. -15

 وامإلاي يل إلو ىإلء  كإلايقاءين. -16

 وامإلث كإلاي ج ينإلاث ن إلاي يل إلبءه نصإل اءيإلاي يل . -17

 وامإلاابإلايذ اوينإلإيىإلايجامإلاث ن إلاي يل إلءءنإليؤااإلإيىإليء إلاي ي ي. -18

 القسم الختامي



يعدداإلايءاددن يإلايءلجددلاةإليددينإليددااإلبويددكإلاددن  إلاي دداإلايتلجددكإل لإلايثالثددكإلءءددنإلياددءحإليءدد ل إل -19
 اي  ةإليي  م.

 



 المبحث السابع: مواصفات العب حائط الصد:

إلءي. للإلايقن -1
 يجبإل نإليءه كإلايالوبإلقلةإلايقفتإليءالقنةإلاي  ة. -2

 هقاي إلا هفن إلقفتإلايء نجمإلليقفتإل كإلياظيإلقفتةإلايء نجمإل فا نإلهق ييًن. -3

 يجبإلو ىإلبوبإلاي اإلوامإله ءيلإلايعينإلو اإلايقينمإليعء ييإلاي ا. -4

 هءهنإلايالوبإلينيء ل يإلياالءيإلايالوبإلءنإلام نييإللان يإلو اإلا ه نمإلاي  ييإلينيياين. -5

 لقيتإلاي ايحإللايا ويإللاي  نقيإللايهلقنإلايا  كإليا  نتإلايء نجءين.ايه -6

 



 المبحث الثامن: االختبار الخاص لقياس األداء الفني لمهارة حائط الصد:

إلااهين إل اإلايض بإلاياناق.اسم االختبار: 
إلقين إلء ن ةإلاي اإلضاإلايض بإلاياناق.الغرض من االختبار: 

 مإل2.43 نإل ددي يإلين هفددن إلقددن ل كإلق11قددن ل كنإل دد اتإل ددن  ةإلقن ل يدديإلوددااإلقء عددبإلاي دد ةإلاي ددن  ةإلإلاألدوات:
إل إليني اييإلباهين إلاي ان .2.24يني اييإلباهين إلاي جنلإللا هفن إلق

يقدددحإلايءاهيددد إل دددكإلء ه دددحإلااددداإل  دددفكإلايء عدددبنإلل دددكإلاي  دددحإلاباددد إليهلاجددداإلااددداإلمواصففففات األداء: 
ا بإلقيقددلمإلايءددا بإلينودداااإلاي دد ةإلل ءي ددنإلألو ددىإلايالويددينإلايءءيددتينإل ددكإلء ددن ةإلايضدد بإلاياددناقإللءعددهإلايءدد

 إل4 إللءث  نإلءنإلايء  تإلق2لسلإليجن بإلاي ي يإلو ىإلايالوبإل اا إلاء إلء اتإلض بإلاناقإلءنإلايء  تإلق
إللو ىإلايءاهي إل نإليقلمإليأاا إلاي اإلضاإلايض بإلاياناقإلايذاإليقلمإليهإلايالوب.

 التسجيل:
إله  ىإل ييإلءانلييإلي لنإلايض بإلاياناقإل ي نإلغي إلء ناب. -1
 ي اوىإلايها الإلايانيقإلذ  هإل كإلءلا فنتإلاألاا إليني اييإلي ض بإلاياناق. -2

 يؤااإلايءاهي إلان  إلاي اإل كإلضل إلاي  ل إلايقن ل ييإليه. -3

 ثن إليينإل لإلاء إلءانلبت.إل31هع ىإل اايإلقا سنإلق -4

  اإل اا إليانيحإلاي  ل إلايانيقيإله  ىإلايءانليي. -5

ي قادددمإلايددد  ي إللا جهدددينإلي قادددمإليع دددكإلايءاهيددد إلثدددالثإلا جدددنتإلي قادددمإلايهاضدددي اإللاءددد إلا جدددنتإل -6
 إل11اي  دددن كإلءدددنإلاألاا إلايف دددكإلي ء دددن ةإللي دددذاإلي دددلنإلاياددداإلاألق دددىإلي دددا جنتإلو دددىإلسدددذاإلاباهيدددن إلق

 ا جي.

 المبحث التاسع: طريقة تدريس مهارة حائط الصد باستخدام بع  التمارين التعليمية:
 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل هءن ينإلء ن ةإلان  إلاي ا ت
إلاءنمإل 1 إل فين إلاي الب يقح

إلق إليءان ي ام إل55اي ي ي
لو اإلاي ن  ةإل  ث ن إل  فكإل
إلثمإل إلاي ا  إلاءنم لايذ اوين
إللوءلإل إلابو ى إلايى ايقفت
إلثمإل إلاي ي ي إل لق ان  إل ا

 اي يل إلليعناإلايهء ين.

.إلايهأ ياإلو ىإل نإلي لنإلايقفدتإل1
إليألو ىإل.

إل.إلاي ظ إلايىإلاي فينإل.2
.إلايهأ يدددددددددداإلو ددددددددددىإلضددددددددددد ل ةإل3

 فددددد إلايء دددددننإلاي يدددددل إل دددددكإل
 ايذاإلقفتإلء ه.

 

إلءهقني ينإل 2 إلاي الب يقح
إليقفتإل إلاب ن ة إللو ا اي ي ي
إل لإل إلليانلل إلءعًن ايالوينن
إلايتءيلإل إليا إليء  ء  ءن
ابا إللض   ءنإلا فًنإليقلةإل

 ثمإلاي يل إلليعناإلايهء ين.

.إلضدد ل ةإلايقفددتإليدد ف إلايلقددتإل1
إل.
ايهأ يددددددداإلو دددددددىإليءددددددد إليددددددداإل.إل2

إلايتءيلإل.
.إلايهأ يددددداإلو دددددىإلودددددامإليءددددد إل3

إلاي ي ي.
 

 

يقحإلاي البإل نيبإلءقنيلإل 3
إلو ىإل إليقح إل ااسم  نيب
إليياِهإل إلاي  ة إلليءاك   الق
إلايالوبإل إلاي ي ي  لق
إلان  إل إلليعءل إليقفت ايءقنيل

ايهأ يدددددددددداإلو ددددددددددىإلايالوددددددددددبإل.إل1
إلايءناكإلاي  ةإليءا  نإليقلة.

.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلا ددددددنإلاي دددددد ةإل2
إليألافلإل.

.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلوددددددامإلءدددددد إل3

 

 

 

 

  
 

   

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 



إليهينايلنإل إلثم إلي   ة  ا
 اباا .

 اي ي ي.

إلاي ي يإل 4 إل ءنم إل نيينن يقح
إلا إل إلو ى إليقح ابلل
إللايثن كإل إلاي  ة إلليياه اي جلم

ام إلءنإل55يقحإلو ىإليعاإلق
إلي ءكإلاي نيب اي  ةإلإلاي ي ي

 لقإلاي ي يإللاي نيبإلايثن كإل
يقلمإليعءلإلان  إل اإلي اإل

 اي  ةإلايء ءيي.

.إلايهأ يددددداإلو دددددىإل ءدددددكإلاي ددددد ةإل1
ءان يإلياده ينإلاي نيدبإلءدنإل

إل اسن.
.إلايهأ يددداإلو دددىإلهلقيدددتإلايقفدددتإل2

إلءنإل ءكإلاي  ةإلي اسن.
.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإل دددددداإلاي دددددد ةإل3

 لا ع نإليألافل.

 

إل لإليقحإل  5 إلاي ي ي إلاءنم نيينن
إلاباه ناإل إليعءل إلء  م لااا
إللوءلإل إلاي  لل إلثم ابءنءك
ان  إلاي اإللء إلياإلايالوبإل
إلوءلإل إليء ن إل ءن ابا 
إلهء ينإل إلءثل إل ا ى ا  نت
إلايقفتإل إل ل إلاياي ك إل ل ي ن

إل إلاي  يهين إلايقفتإلإللااب  ل
إلالإل إلالياا إلءقعا  لق
ايج اإلايىإلا إلاي  نييإل...إل

 ايلإل.

ايهأ يدددداإلو ددددىإلإاا إلايا  دددديإل.إل1
إلي ف إلايلقت.

.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلوددددددامإلءدددددد إل2
إلاي ي ي.

.إلاي يل إللايا ويإل كإلءعنلاةإل3
 ايهء ين.

 

إل
إلايءانض ةإلايثنء ي

 الفصل السادس: مهارة الدفاع عن الملعب 

Receiving Service Skill 
 

 المبحث االول: تعريف مهارة الدفاع عن الملعب:

يعدد حإلايددا ن إلوددنإلايء عددبإلين ددهإلااددهالمإلاي دد ةإلايءضدد لييإلضدد يًنإلاددناقًنإلءددنإلايف يددقإلايء ددن  إل لإل
ايء هاةإلءنإلان  إلاي اإللهء ي سنإلءنإلاألافلإلبو دىإلي داحإلهلجي  دنإليتءيدلإلااد إل دكإلايء عدبإللايدذاإل

إللإلاا إلاابإلظ لحإلءجئإلاي  ةإل كإلاي عب.قاإلي لنإلينهجنهإلايالوبإلايءعاإل لإلينهجنهإل اإلتءي
إل

 المبحث الثاني: أهمية مهارة الدفاع عن الملعب:

هعاإلء دن ةإلايدا ن إلودنإلايء عدبإلءدنإل سدمإلايء دن اتإلايا نويديإل دكإليعيديإلاي د ةإلاي دن  ةإللهعداإل دءنمإل
ابءددننإلي ف يددقإلضدداإلسجددلمإلايف يددقإلايء ددن  إلليعهيدد إل ق دديإلا  ددالقإليهاددجيلإلاي قددن نإلههضددءنإلوء يدديإل

ايا ن إلودنإلايضد بإلايادناقإلي ء دن  إل دكإلايجدت إلايا فدكإلءدنإلايء عدبنإلله  يديإلادن  إلاي داإلايا ن إلق
لايضدددنإله  يددديإلوء يددديإلاي جدددلمإليني ادددييإلي ف يدددقإل فادددهإللهعددداإلء دددن ةإلايدددا ن إلودددنإلايء عدددبإلءدددنإل  دددعبإل
ايء ن اتإلاألانادييإليدني  ةإلاي دن  ةإللذيدكإلب  دنإلهاهدنجإلإيدىإلءادهلىإلودنيكإلءدنإلايقدلةإلايعضد ييإلي د ج ينإل

ايقا ةإلو ىإلا ويإل اإلايفعلإللايه  يتإليفه ةإل لي يإللاي جنويإل كإلااهااامإل دلإلاجدتا إلايجادمإللاي  نقيإللإل
قاي    إلب قنذإلاي  اتإلاييعياةإلبنإل اإلا أإل كإلايها كإلب قنذإلاي  ةإلايانق يإلاياناقيإلالحإليدؤااإل

 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

   

 
 

 
 



إلإيىإلاان ةإل ق يإللوامإلايقا ةإلو ىإلي ن إلا يإلسجلءييإلءضناةإللو يدهإل دننإلايالويدلنإل دكإلسدذهإلايء دن ة
ياهددنجلنإلإيددىإلقددا اتإليا يدديإللا  يدديإللوق يدديإل ييدد ةإلباا إلسددذهإلايء ددن ةإلياقدديإل ءددنإلا  ددمإلياهددنجلنإلإيددىإل
قددددا اتإلءددددنإلايهلقددددنإلايا  ددددكإللا  دددديإل اإلايفعددددلإللاباددددهجنييإلايا  يدددديإلايادددد يعيإللاياقيقدددديإللابااددددن إل

إللابا اكإللاب هينهإللايه  يتإلو ىإلءج ينتإلاي عب.
إل

 الملعب:المبحث الثالث: أنواع مهارة الدفاع عن 

إلايا ن إلونإلايء عبإلينيذ اوينإلءنإلاألافلإلءنإلايلقلح. -1
 ايا ن إلونإلايء عبإليياإللاااةإلءنإلايلقلح. -2

 ايا ن إلونإلايء عبإلينيياينإل لإلينيياإلايلاااةإلءنإلاياقل إللاياا جيإلايجن ييي. -3

 ايا ن إلونإلايء عبإلينيياينإل لإلينيياإلايلاااةإلءنإلاياقل إلاألءنءكإلقاي    . -4

 اوينإل لإلينيذ ا إلايلاااةإلءنإلايها يق.ايا ن إلونإلايء عبإلينيذ إل -5

 ايا ن إلونإلايء عبإلينيقاءين.إل -6

 

 المبحث الرابع: طرق االداء الفني لمهارة الدفاع عن الملعب:

ا ه  قإلإيىإل لإل ل إلءنإلسدذهإلاأل دلا إلي د لإلءاه د إلينادهث ن إلايدا ن إلودنإلايء عدبإلينيدذ اوينإل
ب دددهإلءدددنإل  ثددد إل  دددلا إلايدددا ن إلءدددنإلاألادددفلإلءدددنإلايلقدددلحإل ن  دددنإلاددد ه  قإلإييدددهإلي دددك إلءدددنإلايهف ددديلإل

إلااهاااءًنإل كإلاي عبإللب هإل يضًنإل ا لإلاب لا إلءنإلايثإلهع ءهإلي ءيها ين.
 

أوال: األداء الحركفففي لميفففارة الفففدفاع عفففن الممعفففب بالففف راعين مفففن األسففففل مفففن الوقفففوف وحسفففب 
 اقساميا:

  :القسم التمييدي 
اي ددد ةإللذيدددكإلث دددكإلايددد  يهينإل دددي ًنإلوءيقدددنإللايقددداءننإليهضدددءنإلسدددذاإلايقادددمإلءانليددديإلايل دددللإلهادددتإل

ءهلات هدددننإلهق ييدددًنإللءهينوددداهننإليعددد لإلاي هفدددينإلليدددلت إلثقدددلإلايجادددمإلو دددىإلايجدددت إلاألءدددنمإلءدددنإلايقددداءينإل
ينيهاددنلاإليايددثإلبإليفددن قإلايعقيددننإلاب لنإللي ددلنإلايجدددذ إلوءلايددًنإلهق ييددًنإللايدد   إلء ه ددبإللاي ظددد إل

نإلاءنءددًنإلءددن اًلإلءددنإل ها ءددنإلي جددن يينإللاي دد لإل ا ددنهإلييددينإلينهجددنهإلاي دد ةنإل ءددنإله ددلنإلايددذ اوننإلءءددالاهي
إلذيك.

   



 :شروط القسم التمييدي 
يجددبإلوددامإلتيددناةإلاهاددن إلايقدداءينإلا يدد إلءددنإلودد لإلاي هفددينإلبنإلتيددناةإلاهاددنو ءنإلهددؤااإلإيددىإلءدداإل -1

إلاي  يهين.
يجبإلاءهالكإلايالوبإلي قلةإلايعض ييإلايالتءديإليث دكإلوضدالتإلايد ج ينإللايفادذينإلي ا دللإلو دىإل -2

 فيإلايعءيقي.ايلق

يجبإلااذإللضعييإلايلقلحإلايعءيقديإللذيدكإلبنإل اإلا دلإل دكإلسدذهإلايلقفديإليع دكإلا دلإل دكإلاي دنلإل -3
 اي  ة.

 

  :القسم الرئيسي 
ل دكإلسدذاإلايقادمإلءدنإلاألاا إلايا  ددكإلي ء دن ةإليقدلمإلايالودبإليضددمإلذ اويدهإلياد ويإلييعضد ءنإلو ددىإل

اي د ةإل دكإل فد إلايء عدبإللث دكإلإل نإله ل ننإلءءالاهننإللءهلتيهينإليال لإلهق ييًنإللذيكإلي عءلإلو دىإلايقدن 
اي ا ننإليألافلإلءنإلءالءايإلجن يي ءنإلايااا كإلييعض ءنإلاييعلإليايثإلههجهإلايء  قيإلايااا ييإلي دالإل

إلايانواينإليالءنمإليايثإله ل ننإلءا اًنإل يي ًاإلايثإله قكإلاي  ةإل يهإلينيذ اوينإلايءءالاهنن.
 إللو دداإلءالءادديإلاي دد ةإلقيددلإلءالءادديإلاي دد ةإلي اظددنتإليدد افلإلايجاددمإليألاددفلإلق دديالإلءددنإلءدداإلايظ دد

يانواينإلهاابإلاي هفننإليألءنمإلءنإلثينتإلايذ اوينإللهءاإلاي جلإلايا فييإلق ياًلإلاث دن إلا  ديإليءد إلاي د ةإل
إليألو ىإلليألءنمإلها يجيًنإلمو ن إلءتياًاإلءنإلايها مإلي   ةإل ءنإل كإلاي  لإلايهنيك.

إل
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 :شروط القسم الرئيسي 

إليجبإل نإلهءاإلايذ اوينإلءاًاإل نءاًلإليهل ي إلا ي إلءا حإلي عبإلاي  ة. -1
 يجبإل نإليءاإلايجامإليألو ىإلءنإلااا إلا  يإلايذ اوين. -2

 يجبإلو اإلايا ن إلضاإلاي  اتإلايقلييإليجبإل نإلهتاااإلييل يإلايذ اوينإلو اإلااهالمإلاي  ة. -3

  دديإلتا دداةإلقدداإلثيددنتإللضددعييإلايجاددمإل ددكإلايلقفدديإلايعءيقدديإلو دداإلااا إلوء يدديإلاماددهقينلإللذيددكإلألنإلا -4
 ه هتإلاي  ةإلإيىإلايجلا بإللينيهنيكإلايهأثي إلو ىإلءان إلاي  ةإلاي ايح.

 

 :القسم الختامي 
إليءهاإلايجامإليعاإله فيذإلوء ييإلايا ن إلها يجيًنإلليهنينإلايالوبإلءان إلاي  ةإل ءنإل كإلاي  لإلارهك:

إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
إل
 :شروط القسم الختامي 
إلايهأ ياإلو ىإلءاإلايجام. -1
 ايهأ ياإلو ىإلءهنيعيإلاي  ة. -2



 ايه ك إلي ه  ييإلا حإلايالوبإلايء نجم. -3

 

 ثانيا: الدفاع عن الممعب بيد واحدة من الوقوف:
إنإلسذاإلاي ل إلءنإلء ن ةإلايا ن إلونإلايء عبإليااثإلو اءنإلي لنإلايالوبإل كإللضنإلبإلياءحإليدهإل

ق ييديإلءدنإلاي د ةإللءانليديإليأنإلي لإلهاتإلاي د ةإللينيهدنيكإليادنللإلايدا ن إللا  قدنذإلء عيدهإلينادهااامإلاييداإلاي
إلهلجيهإلاي  ةإلهلجي ًنإل اياًنإليياإللاااةإل ءنإل كإلاي  لإلارهك.إل

إل
  



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 
 
 
 
 
 
 

 ثالثا: الدفاع عن الممعب باليدين أو بيد واحدة من السقوط الجانبي: 
ياه حإللضنإلايجامإل كإل قانمإلايء ن ةإلس نإل كإلسذاإلاي ل إلونإلايا ن إلودنإلايء عدبإلينيدذ اوينإلبإل

ءددنإلاألاددفلإلأل  ددنإلذ   ددنإلإنإلايددا ن إلينيددذ اوينإلءددنإلاألاددفلإليددنيلقلحإلسددلإل اددن إليقيدديإلاأل ددلا إلإبإلإنإل
للإلايفن قإلس نإلسلإلايقينمإليأاذإلا لةإللااعيإلإيىإلايجن دبإلايدذاإلههجدهإلاييدهإلاي د ةإلءادنلًبإلايالودبإلايل د

ا ددحإلاي دد ةإليايددثإلي ددلنإلثقددلإلجاددءهإلو ددىإلاياددنقإلايءءددالاةإلي جن ددبإلثددمإليناددذإلينياا جدديإلو ددىإلايفاددذإل
لايءقعاإلثمإلايجدذ إليعداإل نإليضد بإلاي د ةإلينيدذ اوينإلايءءدالاهننإلل دكإلايء  قديإلايااا يديإلي ادنواينإلسدذاإل

إل يءنإلياصإلايا ن إلينيياينإلءنإلاياقل .
يأاذإلا لةإل يي ةإلإيىإلايجن بإلايذاإلها قإل يدهإلاءنإلايا ن إليياإللاااةإلءنإلاياقل إل  لإل يضًنإلييا إل

اي  ةإللي قلإلثقلإلايجامإل  هإل لقإلايانقإلايءءالاةإلي جن بإليعاإلذيكإليج بإلايذ ا إلايءءالاةإلا حإلاي د ةإل
لي هقددكإلي ددنإلاااددلإلاياددنواإلايءدد نإللهددا نإلاي دد ةإلينهجددنهإلاألءددنمإلاألو ددىإلثددمإلياددنللإلايالوددبإلاءه ددنصإل

ايددل كإللايظ د إلثدمإلاي  دللإلياد ويإلليادهعءلإلسدذاإلاي ددل إلا دل ةإلسدذاإلاألاا إلينياا جديإلو دىإلايفادذإلثدمإل
بيهقددن إلاي دد اتإلاييعيدداةإلءءددنإليتيدداإلءددنإل نو يدديإلا ددن إل ددلإلبوددبإليايددثإليادده ينإله  يدديإلا يدد إلءاددنايإل
ءء  يإلءنإلايء عدبإلضداإلسجدلمإلايء دن  إل دكإلانيديإلاهقن دهإلي دذهإلايء دن ة.إللاي د لإلابهدكإليلضدحإل  يقديإل

إلاا جيإلايجن يييإليذ ا إللاااة.اباا إلايف كإليء ن ةإلايا ن إلونإلايء عبإليني
إل

  

 القسم الختامي

 القسم التمييدي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اءدددنإلاي ددد لإلابهدددكإل يلضدددحإل  يقددديإلاباا إلايف دددكإليء دددن ةإلايدددا ن إلودددنإلايء عدددبإلينياا جددديإلايجن ييددديإلإل∆

إليذ اوين.
إلإل

 القسم الرئيسي

 القسم الختامي



  

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 
 
 
 
 
 

 ثالثًا: الدفاع عن الممعب باليدين أو باليد الواحدة من السقوط األمامي الغطس )التحميق(:
يددهمإلسددذاإلاي ددل إلءددنإلايدددا ن إليددني  لإلايادد ينإلينهجددنهإلاي دد ةإللاب هقدددنلإلإيددىإلء ا دديإلاي يدد انإليأادددذإل
ا لةإل يي ةإللء افضيإلءدنإلاب لإليايدثإله دلنإلاي جدلإلايا فيديإلو دىإلايء د إللاي جدلإلاألءنءيديإلءث يديإل
 نءلإللي لنإلايجذ إلءءالاإللءلاتينإليأل لإللايذ اوننإل ءدنإلءضدءلءهينإللءهدلاتيهينإليدأل لإللاي اد ننإل

جددنهإليألاددفلإلم قددنذإلاي دد ةإلينيددذ اوينإل لإله ددلنإلءهينودداهينإللءءددالاهينإللءهددلاتيهينإليددأل لإللاي فددننإلينه
األ لإلم قددددنذإلاي دددد ةإلي ادددداىإلايددددذ اوينإلليعدددداإلضدددد بإلاي دددد ةإليقددددل إلايجاددددمإلونييددددًنإللهاددددهقيلإلاأل لإل
ينيددذ اوينإلثددمإلايهتا ددقإلو ددىإلاي ددا إللءددنإلثددمإلايددي نإللايفاددذينإلءددنإلاددابإلايددذ اوينإلا فددًنإلونييددًنإللث ددكإل
ايادددددنقينإللاي  دددددلل.إللاي ددددد لإلارهدددددكإليلضدددددحإل  يقددددديإلاباا إلايف دددددكإلي دددددا ن إلودددددنإلايء عدددددبإليدددددني   إل

إلوين.ينيذ ا
إل

  

 القسم الختامي



 
  

 القسم التمييدي

 القسم الرئيسي



 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعا: الدفاع عن الممعب بالقدمين:
اادددهاامإلسدددذاإلاي دددل إليعددداإلادددءنحإلايقدددن لنإلينادددهااامإلايالودددبإلي ج دددهإلالنإل نإليادددجلإلذيدددكإل ا دددأإل

لسددلإلءددنإلاياددنبتإلاباددهث ن ييإلايهددكإلهاددهاامإلو دداءنإله ددلنإلاي دد ةإليعيدداإلوددنإلايالوددبإليايددثإلبإلقددن ل كإل
 ي لإلايي نإلالىإلااهااامإل ج هإلققاءه .

إل
 المبحث الخامس: أخطاء األداء الفني لمهارة الدفاع عن الملعب:

 وامإل اذإلايالوبإللقفيإلايا ن إلايعءيقيإللايهكإلههضءنإلث كإلاي ج ينإلءنإلءف لإلاي  يي. -1

 ايالوبإلء ن هإليا ويإلا حإلاي  ة.إليمإليأاذ -2

 يض بإلايالوبإلاي  ةإلايقناءيإلينيذ اوينإلي  لإل عنلإليابإلءنإل نإليءهصإلقلةإلايض يي. -3

 ايذ اوننإليعياةإلايلاااةإلونإلاألا ىإللبإله  لإلءا انإلء نايًنإلياليهقن إليني  ة. -4

 ايالوبإلي هقكإليني  ةإللايذ اوننإلءث يننإلءنإلءف لإلايء  ق. -5

 

 المبحث السابع: الالعب الحر )الليبرو( أهم مواصفاته وأسس اختياره:

  اتإلايا لاتإلاباي ةإله ل اتإللهعايالتإل ثي ةإل دكإليعيديإلاي د ةإلاي دن  ةإلءدنإلايدثإلايقدن لننإلإذإل
هددمإلاياددءنحإليناددهااامإليعددلإلاددنبتإلاي عددبإلايهددكإل ن ددتإلاددنيقًنإلغيدد إلقن ل يدديإللايضددنإلااددهاااثإليعددلإل

ي ددد لإلتيدددناةإلايه دددليقإللابثدددن ةإللايءهعددديإلي عيددديإلليءلا يددديإلايه دددل اتإلايقلاوددداإلايجايددداةإلايهدددكإللضدددعتإل
ان دديإل ددكإلءاددهلينتإلايفدد قنإللءددنإلسددذهإلايقلاودداإلايجايدداةإلقنودداةإل ظددنمإلههددنينإلاي قددن إللقنودداةإلايالوددبإل
ايءدداا نإلايادد إلاي ييدد لإللسددكإله ددءلإلو ددىإلاادده اللإلبوددبإلاادد إلءها ددصإلينيء ددن اتإلايا نويدديإللايهددكإل

ضاإلاي جلمإلله  ييإلاي جدلم إللءدنإلاسدمإلءءيدتاتإلسدذاإلايالودبإل ل دهإلإله ءلإلقإاهقينلإلام انلإللايا ن 
بويًنإلءها  نإلينيء ن اتإلايا نوييإللبإلي ه كإل كإلسجلمإلايف يقإل لإلايقيدنمإليعء يدنتإلاي دانإللسدلإلذلإل

 القسم الختامي



يينقدديإليا يدديإلونييدديإلان دديإلينيا  ددنتإلايا نويدديإلإذإلي ا دد إلااا ددهإل ددكإلاياددنايإلايا فيدديإلءددنإلايء عددبإللبإل
قيإلاألءنءييإللبإليجلتإليهإلايقينمإليأاا إلايض ينتإلاي جلءيديإل لإلام ادنلإلل اا إليجلتإليهإلاي عبإل كإلايء  

ء ن ةإلان  إلاي اإلو ىإلاي غمإلءنإل ل هإلبويًنإلءجياًاإلي ن يإلء ن اتإلاي  ةإلاي ن  ةإلإبإلا دهإلادااإليقدن لنإل
يفدد لإلو يددهإلايقيددنمإلينيء ددنمإلايا نويدديإلايددثإلياددهاامإلايءددا بإلقنودداةإلايالوددبإلايءدداا نإلايادد إلقاي ييدد ل إل

ءنإلي لنإليايهإلث  ةإل كإلا ن إل  يقهإل ننإلي لنإلضءنإله  ي يإل  يقهإلبويًنإلجياًاإل دكإل ن ديإلايء دن اتإلو ا
إبإلا هإلضعيفًنإل كإلايا ن إلودنإلايء عدبإليدذاإليهاد ينإلايءدا بإلاادهااامإلايالودبإلايءداا نإلاياد إليناانيدهإل

الوددبإليدداًبإلءددنإلايالوددبإلايضددعيحإلادداللإلا ددلا إلايءيددن اةإلي عددبإل ددكإلايء  قدديإلايا فيدديإلاي ءددنإلي ددلإلاي
ايضعيحإلايي نإل ياهيالإلسذاإلايالودبإلينيالودبإلاياد إلايدذاإلادييقىإل دكإلايء عدبإليي د لإلايثالثديإلء ا دتإل

 إللانإلايييإلااليهإللا لجهإلءدنإلايء عدبإلهدهمإلالنإلاا دن إلي ا دمإلاألللإلي د  إل نإليدهمإلهدااللإل5-6-1ق
ادد إلي  دد ةإل ددكإل ددلإلهيددايلإلليادد إلليددالنإلوددااإلءاددالاإللهددهمإلوء يدديإلهياي ددهإلءددنإلايء  قدديإلايءا ددل ةإليددينإل

اي جلمنإللا إلاي  نييإليء عبإلاي  ةإلاي ن  ةنإلو اءنإله لنإلاي  ةإلان جإلاي عدبنإليقداإللجداتإلسدذهإلايقنوداةإل
ققنودداةإلايالوددبإلايءدداا نإلايادد  إلاي ييدد لنإللذيددكإليا ددقإل ددل إلياددي إلءددنإلايءلات دديإليددينإلايء ددنمإلاي جلءيدديإل

ينيالويينإلق دن إللايء نمإلايا نوييإل ذيكإلاو ن إلايف  يإليالوبإلايءهعبإلي  اايإلل يضنإللوامإلايهف ي إل
ايقنءدديإلايجيدداينإللينيء ددن اتإلايا نويدديإلايددثإلإنإلق دد إلقنءدديإلايالوددبإلايءدداا نإلايادد إلءددنإل سددمإلءءيتاهددهإل
 ل ددهإلي ددلنإلا ثدد إلااددهق ا ًاإللثينهددًنإلاث ددن إلايددا ن إلوددنإلايء عددبإلذيددكإليادديبإلقدد بإلء  ددتإلثقددلإلايجاددمإلءددنإل

إلاب ل.
إل

 لالعبين اآلخرين:المبحث الثامن: الفروقات بين الالعب المدافع الحر )الليبرو( وا
 ال عب االعتيادي المدافع الحر

ي هااإلايالوبإلايءداا نإلاياد إلءاليد إلء دني ةإلءدنإلإل -1
 ايثإلاي لنإلييقييإل وضن إل  يقه.

 ي هااإل ن يإلايالويينإلءالي إلءنإل ف إلاي لنإللايءلايل.

وء يددددددديإلايهيدددددددايلإلءدددددددنإلايء  قددددددديإلايا فيددددددديإلهجددددددد اإل -2
 ايءا ل ةإليينإلا إلاي جلمإللا إل  نييإلايء عب

هج اإلوء ييإلايهيايلإلءنإلء  قديإلايهيدايلإلايءا دل ةإليدينإل
 ا إلايلا إللا إلء  قيإلاي جلم.

 هيايالت.إل6هاااإلايهيايالتإليدإل بإلهاااإلايهيايالتإليعااإلءعين -3

 إا ن إلايا مإلي ج ا إلايهيايل.يجبإل بإليا  إلايا مإلينيهيايل -4

يادددددهصإل دددددكإل اا إل ن دددددديإلايء دددددن اتإل ددددددكإلاي ددددد ةإلاي ددددددن  ةإل ياهصإل ق إل كإلايء ن اتإلايا نويي -5
 قا نوييإللسجلءيي .

 ياقإليهإلاي عبإل كإلايء  قيإلابءنءييإللايا فيي بإلياقإليهإلاي عبإلإبإل كإلايء  قيإلايا فيي -6



يجددددددلتإليددددددهإلايقيدددددددنمإليددددددأاا إلام اددددددنلإللايضددددددد ييإلبإل -7
 اي جلءييإللاي ا.

يجدددددلتإليدددددهإلايقيدددددنمإليدددددأاا إلام ادددددنلإللايضددددد ييإلاي جلءيددددديإل
 لاي ا.

 



 المبحث التاسع: االختبار الخاص لقياس االداء الفني لمهارة الدفاع عن الملعب:

إلايا ن إلونإلايء عب.إلاسم االختبار:
إلقين إلاباا إلايف كإليء ن ةإلايا ن إلونإلايء عبإلونإل  يقإلهقييمإلاياي ا .إلالغرض من االختبار:

ء عدبإلاي د ةإلاي دن  ةإلقدن ل كنإلايء عدبإليا د إل ءدنإلسدلإلءلضدحإليني د لإلاا دنهنإل د اتإل دن  ةنإلإلاالدوات:
إل .2ء ضاةإلهلضنإل كإلء  تإلق

يقدحإليقلمإلايءا  إلينيض بإلاياناقإللهلجيهإلاي  ةإلايدىإلايالودبإلاادبإلايء  قديإلايهدكإلإلطريقة االداء:
إل .2 إليقلمإلاي نيبإلينيا ن إلونإلايء عبإللهلجيهإلاي  ةإلايىإلء  تإلق5نإل6نإل1 ي نإلق

إل .5نإل6نإل1 إلءانلبتإلءنإل لإلء  تإلق3ي لإل نيبإلقإلالشروط:
يهمإلاانبإلايا جيإلي ءاهيد إل دكإلايءادنلبتإلايهادعيإلودنإل  يدقإلقيدن إلاباا إلايف دكإلي ء دن ةإلالتسجيل: 

إلونإل  يقإلاياي ا إللي لنإلهقايمإلايا جيإل نبهك:
إل .3ايقامإلايهاضي ا:إللا جههإلقإل- 

إل .5ايقامإلاي  ي :إللا جههإلقإل-ب
إل .2ايقامإلاياهنءك:إللا جههإلقإل-ج
إل

إلإلإلم حظات:
إليقحإلايءا  إل لقإلء ضاةإلي كإليع كإلايلضنإلاي ييعكإلباا إلايض بإلاياناق.إل-
إل
 
 
 
 

 يوضح اختبار االداء الفني لميارة الدفاع عن الممعبشكل 

 

  5ء  تإلق

  6ء  تإلق

  1ء  تإلق

T 



المبحثثث العاشثثر: طريقثثة تثثدريس مهثثارة الثثدفاع عثثن الملعثثب باسثثتخدام بعثث  التمثثارين 
 التعليمية:

هءن ينإلء ن ةإلايا ن إلونإل ت
 ايء عب

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

إلايء  قيإل 1 إل ك إلاي نيب يقح
 إللياا نإل5ايا فييإل كإلء  تإلق

إلايءا  إل إلي يا ن إلايهك اي  ة
  إل.2و يهإلءنإلء  تإلق

إل.إلايهأ ياإلو ىإلايلقفيإلايعءيقيإل.1
.إلايهأ يدداإلو ددىإلل ددللإلاي نيددبإلا ددحإل2

إلاي  ةإل.
.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلإي ددددددنلإلاي دددددد ةإلايددددددىإل3

  .3ء  تإلق

 

إل نيبإل 2 إل فين إلاي الب يقح
 ءنمإل نيبإلو ىإل للإلايء عبإل
إلاي  ةإل إليض ب إلابلل اي نيب
إلياا ع نإل إلايثن ك لاي نيب

 ينيذ اوينإلءنإلابافل.

.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلضدددددد بإلاي دددددد ةإلايددددددىإل1
إلاي نيبإل.

إل.إلايهأ ياإلو ىإل اذإلايلقفيإلاي اياي.2
.إلايهأ يدددددداإلو دددددددىإلإ ددددددنلإلاي ددددددد ةإلايدددددددىإل3

إلاي نيبإل.
إل
إل
 

 

إلق 3 إلء  ت إل ك إلاي نيب  إل6يقح
 إل3ليقحإلايءا  إل كإلء  تإلق

إلاي نيبإل إلايى إلاي  ة يض ب
إلايىإل إلي ءي ن إلثم لياا ع ن
إللو ىإل إلابءنم إل ل ايجن ب
اي نيبإلايها كإللايل للإلايىإل
إلايىإل إللاي جل  إللا نو ن اي  ة

  .6ء  تإلق

إل.إلايهأ ياإلو ىإلا ن إلاي  ةإلينيياين.1
و دددددددددىإلايهاددددددددد كإلياددددددددد ويإل.إلايهأ يددددددددداإل2

إلي ل للإلايىإلاي  ة.
.إلاب هينهإلايىإلايءا  إلي  لإلايهاد كإل3

 ايىإلاي  ةإلايء ءيي.

 

يقحإلثالثيإل البإل كإلايء  قيإل 4
إل  ةإل إلء  م إل ل إللءن ابءنءيي
إلايهلايكإل إلو ى إلاي  ات هض ب
إل كإل إلايلاقح إلاي نيب و ى

إل إلا ن إلايء  قي إللو يه ايا فيي
إلسذهإلاي  ات.

 

إل.إلايهأ ياإلو ىإلا ن إلاي  ةإلينيذ اوينإل.1
.إلايهأ يدددداإلو ددددىإلضدددد بإلاي دددد ةإلايثن يدددديإل2

إليعاإلا ن إلاي  ةإلايءض ليي.
.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلإي ددددددنلإلاي دددددد ةإلايددددددىإل3

 اي نيبإلايذاإلض بإلاي  ةإل.

 

إلق 5 إلء  ت إل ك إلاي نيب  إل6يقح
 إل3ايءا  إل كإلء  تإلقليقحإل

إلق إلء  ت إلايى إلاي  ة  إل1لي ءك
إلق إلء  ت إلليانللإل5لايى  

إل كإل ااإل اي نيبإل  قنلإلاي  ة

إل.إلايهأ ياإلو ىإلا ويإلايا  ي.1
إل.إلايهأ ياإلو ىإلايل للإلا حإلاي  ة.2
.إلايهأ يدددددداإلو ددددددىإلإي ددددددنلإلاي دددددد ةإلايددددددىإل3

 ايءا  .

 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

 

 
 

 

 
 

  
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
  

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 



هءن ينإلء ن ةإلايا ن إلونإل ت
 ايء عب

 اي  ل  قن إلء ءيإلي ء اجعيإل

إلايىإل إلايعلاة إلثم ايجن يين
إلاي  ةإل إلب قنذ إلابا  ايجن ب

 ايثن ييإللس ذا.

إل
 

 

 

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 


