
 الفصل االول

 تارٌخ رٌاضة المبارزة:

تعد رٌاضة المبارزة من اقدم الرٌاضات التً مارسها االنسان منذ بدء الخلٌقة 
وارتبطت ارتباطا وثٌقا بحٌاته من خالل بحثه عن وسائل للدفاع عن نفسه امام 

 اعدائه من بنً البشر او الحٌوانات المفترسة او للحصول على قوته .

 المؤرخٌن الحٌاة البشرٌة عبر عصور التارٌخ الى اربعة عصور هً :وقد قسم 

 عصور ماقبل التارٌخ-1

العصور التارٌخٌة )العراقٌون القدماء،مصر القدٌمة عصر الفراعنة،الفرس -2
 واالؼرٌق والرومان(

 العصور الوسطى-3

 العصر الحدٌث-4

 اهم االحداث التارٌخٌة فً العصور التارٌخٌة:

ادر التارٌخٌة الكثٌر من القادة العراقٌٌن القدماء والذٌن مناول من اوردت المص-1
استعمل المبارزة بالسٌؾ فوجد فً مقبرة الملك سرجون االكدي سٌؾ من 

 سنة( . 5333ق.م( أي قبل ) 3033البرونزالذي ٌعود تارٌخه الى )

ٌرجع تارٌخ تسجٌل اول مبارزة الى عصر قدماء مصر التً ظهرت فً نقوشهم -2
لتً عثر علٌها فً مدٌنة )جوبه( القرٌبة من االقصر اذ تصور المتبارزٌن وهم ا

ٌستعملون سٌوفا ذات اطراؾ مؽطاة ومرتدٌن اقنعه تشبه الى حد كبٌر االقنعة 
 الحدٌثة.

ظهر المحكمون وهم ٌرتدون زي التحكٌم مما ٌدل على ان المبارزة كانت -3
 ق.م( . 1103ٌس الثالث حوالً )تمارس كرٌاضة وتعود االثار لعصر الملك رمس

اكد )هٌرودوت( فً كتاباته عن قدماء مصر ان الجنود كانوا ٌتدربون على -4
استعمالهم العصً فً التحطٌب وهذه العصً مزودة بواقً الٌد وتنتهً بقطعة من 

 البرونز باالضافة الى استعمالهم االسلحة الخشبٌة .

، الٌهرام صور( ومن االؼرٌق  من اشهر المبارزٌن الفرس )رستم ، طماسب-5
 )كدؼلٌوس و لٌوتٌوس( ومن الرومان )هرقل الكبٌر( .

 اهم االمور فً العصور الوسطى :

حٌث برع العرب قبل االسالم وبعده فً استعمال السٌؾ والفروسٌة وكانت هناك 
 اربع مهارات ٌجب ان ٌتقنها الفرد حتى ٌصبح فراسا وهً :



 ركوب الخٌل والكر والفر-1

 الرمً بالقوس-2

 المطاعنة بارمح-3

 المداورة )المبارزة( بالسٌؾ .-4

وظهر الكثٌر من اٌطال العرب الذٌن سجلوا اروع البطوالت التارٌخٌة منهم )حمزة 
بن عبد المطلب ، علً بن ابً طالب ، عمر بن الخطاب ، سعد بم ابً وقاص ، ابو 

 ٌاد ، خالد بن الولٌد( .عبٌدة الجراح ، القعقاع ، موسى بن نصٌر ، طارق بن ز

 اهم االحداث فً العصر الحدٌث : 

دخلت المبارزة فً الربنامج االولمبً فً اول دورة تدرٌبٌة حدٌثة والتً اقٌمت -1
( ، Foil( وسالح الشٌش )Saberم ( بالنسبة لسالح السٌؾ ) 1906فً اثٌنا عام )

االولمبٌاد فً الدورة الثانٌة فً ( فقد دخل Epeeاما بالنسبة لسالح سٌؾ المبارزة )
 م( .1033بارٌس عام )

سمح للنساء االشتراك فً منازالت سالح الشٌش الول مره فً الدورة االوملبٌة -2
 م(.1024الخامسة فً بارٌس عام )

تشكل االتحاد الدولً للعبة والذي ٌضم معظم دول العالم الذي ٌشرؾ على -3
 م(.1013المبارزة عام )

 م( .1062حاد العربً عام )تاسس االت-4

 أهم التتغٌٌرات التً ادت الى تطور المبارزة الحدٌثة:

اوال: اختراع البارود : حٌث كان ظهور البارود فً القرن الرابع عشر اثر كبٌر فً 
تحوٌل المبارزة من مٌادٌن القتال والمعارك الى مٌادٌن الرٌاضة والمنازالت 

 واالستعراضات.

 ثانٌا: ظهور المؤلفات والمدارس الخاصة بتدرٌب المبارزة : 

فً القرن الخامس عشر ظهر السالح الخفٌؾ الوزن وتعددت فنون المبارزة اذ -
 ظهر السٌؾ ذو النصل الرفٌع والطرؾ الحاد المدبب .

فتحت المدارس العطاء الدروس الخاصة بالمبارزة بواسطة مدربٌن محترفٌن  -
 والقوانٌن . ووضعت لها النظم

ظهرت بعض المؤلفات على ٌد بعض المتخصصٌن واالساتذة اولهم االٌطالً  -
 م ( .141)الفٌوري دي لٌبرى( عام )

 م( وعنوانه )المبارزة( لـ )تالهوفر(.1443ظهر بعدها مخطوط المانً عام ) -



 م( .1441ظهر فً اسبانٌا اول كتاب بالمبارزة للمؤلؾ )دي كودي فالٌرا( عام ) -

 ثالثا: استخدام السالح فً الهجوم والدفاع :

فً القرن السادس عشر وبفضل االٌطالٌٌن ظهر سالح الشٌش الذي استعمل فً -
 الهجوم وفً الدفاع بعد ان كان الالعب ٌدافع بدرع او خنجر فً ٌده ؼٌر المسلحه .

ظهرت حركات الطعن وتحركات القدمٌن التً ٌرجع الفضل لالسبان فً  -
 ظهورها.

بدأت اواخر القرن فكرة تحدٌد ملعب المبارزة بدال من المٌدان او الدائرة التً  -
 ٌدور المبارزان داخلها .

 رابعا: تغٌٌر المالبس:

فً القرن السابع عشر تؽٌرت المالبس الثقٌلة الى مالبس خفٌفة تعطً حرٌة -
 وسهولة للحركة وتم تعدٌل بعض االسلحة.

ارزة التً تتسم حركاتها بالرشاقة والسرعة ظهرت المدرسة الفرنسٌة للمب -
والمهارة العالٌة فً استخدام االصابع واستخدمت الجزء االمامً من نصل السالح 

 للهجوم والجزء الخلفً للدفاع.

تم تنظٌم القوانٌن الخاصة باللعب وطرائقه التً تشبه المعاهدات التً توقع بٌن  -
 المتبارزٌن.

 خامسا: ظهور القناع:

م( اذ 1493قرن الثامن عشر اكتشؾ الفرنسً )البوزٌر( القناع فً عام )فً ال-
 اصبحت المبارزة سهلة وؼٌر خطرة.

ظهور القناع مكن المبارزٌن من القٌام بحركات كثٌرة من الحركات المتتابعة -
والمتبادلة بٌنهما دون توقؾ والتً كان ٌخشى اداؤها فً حالة عدم وجود القناع 

  خوفا من االصابة .

 سادسا: ظهور القوانٌن الخاصة لكل سالح : 

فً القرن التاسع عشر ظهرت االسلحة الثالثة )الشٌش،سٌؾ المبارزة،الحسام او -
السٌؾ( اذ اجرٌت علٌها العدٌد من التعدٌالت من حٌث الشكل والقوانٌن واالهداؾ 

 الخاصه بكل نوع من االسلحة.

ة حكام ومساعدٌن ومسجل ومٌقاتً التحكٌم المؤلفة من رئٌس واربع شكلت لجنة -
 واحد.

 



 سابعا: استعمال التحكٌم الكهربائً فً االسلحة الثالثة : 

 م(.1033استعمل جهاز التحكٌم الكهربائً فً سالح السٌؾ عام )-

 م(.1055استعمل جهاز التحكٌم الكهربائً فً سالح الشٌش عام ) -

 م(.1003)الحسام( عام )استعمل جهاز التحكٌم الكهربائً فً سالح السٌؾ  -

 تارٌخ المبارزة العراقٌة الحدٌثة:

م( عدت بداٌة لممارسة رٌاضة المبارزة لكونها كانت تمارس فً 1022فً عام )-
الكلٌة العسكرٌة ضمن المنهاج الٌومً وكذلك فً االستعراضات واالحتفاالت 

 العسكرٌة والوطنٌة.

م( بفضل 1063للتربٌة الرٌاضٌة عام )ادخلت رٌاضة المبارزة الى المعهد العالً  -
جهود عمٌدها المرحوم الدكتور )نجم الدٌن السهروردي( والذي قام بتكلٌؾ السٌد 

)ضٌاء حبٌب( لكونه قد مارس اللعبة وتدرب علٌها فً برٌطانٌا واستمر بتدرٌسها 
 م(.1060حتى بعد تؽٌٌر المعهد العالً الى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة عام )

 ( :1093 -1060الولى )مرحلة تأسٌس االتحاد العراقً للمبارزة المرحلة ا

م( بدات المرحلة االولى لتأسٌس االتحاد العراقً بالمبارزة اذ 1043فً عام )-
 اصدرت وزارة الشباب امر وزاري بتاسٌس االتحاد العراقً للمبارزة .

فضل جهود كانت محاوالت العراق لالنضمام الى االتحادٌن العربً واالسٌوي وب -
المرحوم الدكتور )نجم الدٌن السهروردي،االستاذ عبد هللا صالح( احٌلت المذكرة 

 وتكللت بالنجاح. 11/6/1043الى اللجنة االولمبٌة العراقٌة بتارٌخ 

م( كانت محاولة العادة تأسٌس االتحاد من قبل السادة )المرحوم 1042فً عام ) -
بسام عباس،السٌد بٌان علً( لكن  الدكتور عبد علً نصٌؾ،السٌد صادق،السٌد

 باءت بالفشل.

قام السٌد )عبد هللا صالح الدٌن( بتقدٌم مذكرة الى اللجنة االولمبٌة العراقٌة  -
لؽرض االنضمام الى االتحاد العربً وتمت الموافقة اذ اصبح العراق عضوا فٌه ، 

على  وبعد اتصاالت مستمرة مع االتحادٌن الدولً واالسٌوي حصلت الموافقة
 م(.1045عضوٌة العراق فً االتحادٌٌن االسٌوي والدولً عام )

 

 

 

 



 ماهٌة المبارزة وطبٌعتها ومتطلباتها:

 ماهٌة المبارزة :

المبارزة هً احدى مظاهر النشاط الرٌاضً لها اهدافها الرٌاضٌة واالجتماعٌة 
 والتربوٌة والنفسٌة .

جاعة والحلم وتجدٌد لقٌم الرجولة وان المبارزة هً رٌاضة اللقاء للقوة والفعل والش
 والفروسٌة.

والمبارزة هً رٌاضة العقل والجسم ورٌاضة الهجوم والدفاع بٌن المتنافسٌن ٌحاول 
 كل منهما ان ٌسجل لمسة على االخر بسالحه .

وبصفة عامة المبارزة هً منازلة بالمواجهة االمامٌة المباشرة بٌن العب المبارزة 
 ته ان ٌنال بسٌفه فً تسجٌل اللمسة اوال.ومنافسه ٌحاول قدر طاق

وان رٌاضة المبارزة لٌست حكرا لجنس او عمر معٌن بل ٌمكن لكال الجنسٌن 
مزاولتها وفً اي عمر ٌشاء النها من االلعاب التً ٌعمر بها الرٌاضً،اذ ٌمكن ان 

( سنوات ومعدل نسبة عمر الالعب الذي ٌصل الى 13-0ٌبدأ مزاولتها فً عمر )
 ( سنة .35-23لكمال فً اللعبة وسباقاتها هو بٌن )ذروة ا

 طبٌعة المبارزة:

ان رٌاضة المبارزة تتصؾ بطبٌعة اداء متؽٌر وفترات عمل قصٌرة مثل 
)اللمس،الوخز،الضرب،الطعن،االستجابة الفورٌة لحركات المنافس،السرعة 

 الحركٌة(.

 اهمٌة المبارزة:

 تكمن اهمٌة المبارزة بما ٌأتً:

 المهارة الفردٌة والقوة البدنٌة وتولد سرعة رد الفعل والحذر.اظهار -1

 تكسب الشخص الخبرة فً قراءة االفكار والحنكة والنصح. -2

 الشعور بالتوازن والسٌطرة على االعضاء والعضالت سٌطرة كاملة. -3

 تزٌل الفروق الجسمٌة وللطول والقوة والمتانة تلعب دورا كبٌرا فً المبارزة.-4

بصورة تامة بٌن الفكر والجسم اذ تجمع بٌن التفكٌر السرٌع بانتهاز  تنسق -5
 الفرص واالدراك العمٌق للمواقؾ واالمكانٌات.

المبارزة لعبة ؼٌر منهكة وؼٌر شاقة على القلب وال على العضالت وال على  -6
 اعضاء التنفس بل تساعد على انتظام عملها.



وتؽرس الروح القتالٌة والتقالٌد النبٌلة تنمً روح الشجاعة واالقدام والتضحٌة  -4
 فً نفوس الشباب التً تتسم بسمو الروح وعلو االخالق.

 الممٌزات الواجب توافرها لدى العب المبارزة:

ان رٌاضة المبارزة من الرٌاضات التً تتطلب من المبارزٌن اظهار القدرات -
او نفسٌة النها تتمٌز  المختلفة بصورة فاعلة سواء كانت بدنٌة ام مهارٌة ام خططٌة

بالعمل العضلً المستمر الحراز اللمسات فً اماكن الهدؾ المختلفة والقدرة على 
 التصرؾ فً اصعب المواقؾ.

تتمٌز رٌاضة المبارزة بصفات وقدرات ٌجب ان ٌتمتع بها العب المبارزة تمٌزه  -
ٌر فً وقت عن باقً الرٌاضات االخرى النها تتطلب من الالعب القٌام ببذل جهد كب

محدد مع امكانٌة استمراره فً اداء هذا المجهود فً فترات متقطعة تتراوح لمدة ٌوم 
 او ٌومٌن.

 اهم المتطلبات الواجب توافرها لدى العبً المبارزة فهً:

 اوال:المتطلبات البدنٌة:

 السرعة:-1

، هً احدى القدرات الرئٌسٌة التً تؤثر على اٌجابٌة اداء حركات العب المبارزة 
 فالمبارز الذي الٌتصؾ بالسرعة ال ٌستطٌع التفوق فً ادائه والفوز فً أٌة مباراة.

ونقصد بالسرعة هو سرعة اداء الحركة بأقل زمن ممكن،ورٌاضة المبارزة تحتاج 
الى جمٌع انواع السرعة سواء السرعة الحركٌة وسرعة التردد والسرعة االنتقالٌة 

 وسرعة رد الفعل.

 القوة: -2

وة احدى القدرات البدنٌة الهامة لرٌاضة المبارزة النها تتطلب عمال عضلٌا تعد الق
كبٌرا الجل توفٌر قدر كبٌر من العمل العضلً لنقل كتلة الجسم لكً تندفع بقوة الى 

 االمام ثم الى الخلؾ وبأقصى سرعة .

 زمن اهم اشكال القوة التً تحتاجها رٌاضة المبارزة هً :

 ةالقوة الممٌزة بالسرع-أ

 القدرة االنفجارٌة-ب

 التحمل:  -3

هو قدرة الالعب على االستمرار فً اللعب طول فترة المنافسة او التدرٌب وبذل 
 الجهد المطلوب دون الشعور بالتعب.



وٌشمل التحمل بالمبارزة التحمل العضلً والتحمل الدوري التنفسً ، اذ ٌحتاج 
وخاصة بعد تعدٌل اسلوب تنظٌم  العب المبارزة الى هاتٌن القدرتٌن احتٌاجا كبٌرا

( دقائق لعبا 0( لمسة بحدود )15البطوالت وطول المباراة اذ ٌلعب الالعب )
 متواصال مما ٌبرز اهمٌة العمل الهوائً والذي ٌتحمله جهاز الدوري والتنفسً.

 المرونة:-4

وهً قدرة بدنٌة تدل على قدرة نوعٌة او قدرة خاصة النها تختلؾ باختالؾ اجزاء 
جسم واالنشطة الرٌاضٌة الممارسة،واهم المفاصل التً ٌجب ان تتوافر المرونة ال

فٌها فً رٌاضة المبارزة هً مفصل الرسػ والمرفق والكتؾ بالنسبة للذراعٌن 
ومفصل الورك والركبة والكاحل بالنسبة للرجلٌن وٌجب ان ٌصاحب مرونة 

 تلك المفاصل. المفاصل اطالة العضالت العاملة واالربطة التً تعمل على

 ثانٌا:المتطلبات الحركٌة:

 الرشاقة:-1

هً القدرة على تحرٌك الجسم او اجزائه فً الفراغ بهدؾ السرعة فً تؽٌٌر االتجاه 
وبدقة ممٌزة لذلك االداء مع اشتراك العضالت الكبٌرة للجسم بشكل متناسق ٌخدم 

الرشاقة عندما  وٌسهل على الجسم القٌام بالعمل المتصؾ بالرشاقة، وتظهر اهمٌة
ٌضطر العب المبارزة الى تؽٌٌر مفاجئ فً حركاته وجسمه اثناء التبارز اذ ٌحدث 

 تؽٌٌر فوري لكل جسمه او اجزاء منه ادائه لبعض الحركات.

 التوافق: -2

هو قدرة الفرد على ادماج انواع من الحركات فً قالب واحد ٌتسم باالنسٌابٌة 
رزة للسٌطرة على عمل اجزاء الجسم المختلفة وحسن االداء، وهو قدرة العب المبا

والمشتركة فً اداء واجب حركً معٌن وربط هذه االجزاء بحركة احادٌة انسٌابٌة 
 ذات جهد فعال النجاز ذلك الواجب الحركً.

 الدقة: -3

هو قابلٌة السٌطرة على التوافق الحركً المعقد والتطبٌق المناسب والمجدي 
ؽٌٌر السرٌع،وان المقصود بالدقة هو دقة االداء الحركً للمتطلبات والقدرة على الت

للمهارة المستخدمة فً المبارزة عنصرا اوال ودقة تصوٌب ذبابة السالح نحو الهدؾ 
المحدد على سطح جسم المنافس عنصرا ثانٌا ، الن دقة االداء الحركً ودقة 

ث ان دقة التصوٌب وثٌقتا الصلة ببعضهما البعض وكل منهما ٌكمل االخر من حٌ
 التصوٌب تعتبر مؤشرا جٌدا لدقة االداء الحركً الناجح .

 

 



 سرعة االستجابة الحركٌة: -4

هً الفترة الواقعة بٌن االثارة واالجابة الكاملة بأقصر وقت،وٌعتمد على اٌعازات 
الجهاز العصبً وقابلٌة الجهاز العضلً فً التنفٌذ الحركً ، كما انها عبارة عن 

زمن رد الفعل الحركً اي الزمن الذي ٌقتضً مابٌن حدوث المثٌر االرتباط بٌن 
 واالنتهاء من االداء الحركً.

 سرعة رد الفعل: -5

هً الفترة الزمنٌة بٌن اعطاء المثٌر وبدء االستجابة الطبٌعٌة والمطلوبة ونجاح 
العب المبارزة فً االداء ٌتوقؾ على سرعة رد فعله كما ٌتطلب اداء العب 

 رعة فً العملٌات العقلٌة.المبارزة س

 ثالثا:المتطلبات العقلٌة:

 الذكاء:-1

هو قدرة فطرٌة عامة للفرد ٌكٌؾ بها التفكٌر عن قصد وفقا لمل ٌستجد علٌه من 
 المطالب ، وهو القدرة العامة على التكٌؾ عقلٌا لمشاكل الحٌاة وظروفها الجدٌدة.

ذكاءا متوسطا وفق ما  ومن الضروري ان ٌمتلك العب المبارزة على اقل تقدٌر
توصلت الٌه الدراسات والبحوث وكلما ارتفع مستوى ذكاء الالعب كلما ارتقت 

 درجة ادائه المهاري.

 االنتباه: -2

ٌعد من العملٌات العقلٌة وهو اختٌار واستعداد  عقلً او توجٌه الشعور وتركٌزه فً 
 شًء معٌن استعدادا لمالحظته او ادائه او التفكٌر به.

ة المبارزة ٌتقابل فٌها العب المبارزة مع منافسه فً حاالت الهجوم والدفاع ورٌاض
والهجوم المضاد وسط ظروؾ تتمٌز بالسرعة الخاطفة والتؽٌرات المفاجئة وهذا 
ٌتطلب انتباها عالٌا وتلقائٌا فوري لمواجهة المواقؾ المتؽٌرة والجدٌدة والمفاجئة 

 للمنافس.

 تركٌز االنتباه: -3

االفكار وتثبٌت االنتباه لتحقٌق الهدؾ ، وهو جوهر التفكٌر لخدمة هو تجمٌع 
الواجب الحركً حٌث ان مدته الزمنٌة قصٌرة جدا النه ٌقطع التفكٌر واالنتباه عن 
المحٌط الخارجً الداء ادق التفاصٌل اي ان التركٌز مقدرة الالعب على االحتفاظ 

 باالنتباه.

 

 



 حركً: –االدراك حس  -4

عقلٌة لمثٌرات حسٌة معٌنة او تفسٌر المعلومات المكتشفة بواسطة  هو استجابة
حواس االنسان من حٌث معناها او رموز لها دالالتها، وهو تفسٌر الفرد المباشر 

 الحساسه بالطبٌعة .

فاالدراك هو االحاطة وااللمام بالبٌئة الخارجٌة للفرد من خالل الحواس وٌمثل 
 ك.االحساس االساس فً عملٌة االدرا

 التفكٌر السرٌع: -5

وهو نتاج المخ االنسانً،وان التفكٌر السرٌع هو تفكٌر واع النه ٌقوم على اهداؾ 
معٌنة تكون ساكنة فً عقل الشخص المفكر، وانه ارقى صور النشاط العقلً وٌعتبر 

من المحددات االساسٌة للسلوك وانه اٌضا شكل من اشكال العملٌات المعرفٌة التً 
 اك والمفاهٌم والرموز والتصورات.تستخدم االدر

 رابعا:المتطلبات النفسٌة:

المبارزة رٌاضة تنافسٌة ٌعمل فٌها حساب وتقدٌر لقوة ارادة المنافس وللعوامل 
النفسٌة دور مهم واثر بالػ فً التفوق فً هذه الرٌاضة،والعب المبارزة القادر على 

على تحقٌق االسترخاء الهدوء وامتالك زمام نفسه ٌكون اكثر مقدرة من ؼٌره 
والراحة مما ٌجعله ٌستطٌع ان ٌستعٌد شفاءه خالل فترة زمنٌة قصٌرة ، وٌكون من 

 خالل جمٌع المبارٌات متمتعا .

 ومن اهم المتطلبات النفسٌة التً ٌحتاجها العب المبارزة هً : 

 ان ٌتصؾ العب المبارزة بالصبر وقوة العزٌمة .-1

 ون تردد.القدرة على اصدار الحكم بد -2

 ان ٌتصؾ بروح التنافس والشجاعة. -3

التمتع بقدر عالً من القوة واالرادة والتحكم فً االنفعاالت والقدرة على  -4
 التصرؾ اذ انه ال ٌوجد مجال للتردد.

 التمتع بقوة المالحظة العالٌة وسرعة توقع لتصرفات منافسه. -5

والتخطٌط وسرعة اتخاذ القرار للقٌام لدٌه القدرة على التحلٌل لحركات المنافس  -6
 بردود افعال سلٌمة وؼٌر عشوائٌة.

الثقة بالنفس والقدرة على الكفاح دون ضعؾ حتى النهاٌة وان ٌتحمل مقدارا  -4
 كبٌرا من المقاومة فً المنافسات الطوٌلة.

 خامسا:القٌاسات الجسمٌة:



نتقاؤهم لممارسة ٌجب ان ٌتصؾ العب المبارزة وكذلك المبتدئوت الذٌن ٌتم ا
رٌاضة المبارزة بما ٌأتً من القٌاسات الجسمٌة التً توصلت الٌها العدٌد من 

 الدراسات والبحوث ومنها:

 طول كل من الجسم الكلً والذراع والرجلٌن )االطراؾ السفلى(.-1

 قصر الجذع. -2

 كبر محٌط كل من الساعد والفخذ والساق. -3

 صؽر محٌط كل من الوسط والصدر. -4

 زٌادة قوة كل من القبضة االصابع والسعة الحٌوٌة. -5

 

 

 الفصل الثالث

 اسلحة المبارزة

 :الخصائص المشتركة فً اسلحة المبارزة

ٌعد سالح السٌؾ هو االداة تستعمل فً التبارز أثناء المنازلة بٌن المتبارزٌن ، اذ    

ً على جسم ٌعتمد علٌة فً تنفٌذ حركات المبارزة للوصول الى الهدؾ القانون

 المنافس .

 -: ألؾ السٌؾ على اختالؾ أنواعه من مجموعتٌن هماٌتو

  أوالً : مجموعة المقبض .

 ثانٌاً : مجموعة النصل .

 أوالً : مجموعة المقبض :

المقبض هو الجزء الذي ٌستطٌع العب المبارزة ان ٌمسك السالح ككل وٌثبته    

، اذ ٌعطً لالعب المبارزة  طة سالمٌات اصابعه الخمسةداخل قبضة ٌده بواس

القدرة على استعماله وتوجٌهه مع اداء جمٌع المهارات الهجومٌة أو الدفاعٌة 

 والسٌطرة التامة على نصل سٌؾ المنافس .

 



 -وتتكون مجموعة المقبض من االجزاء االتٌة :

فً سالح الشٌش أو سٌؾ   : وهو جزء معدنً مستدٌر الشكل كما واقً الٌد -1

المبارزة وٌصنع من االلمنٌوم أو الحدٌد المطروق االستانلس او النحاس 

المطلً، وٌجب ان ٌكون املس ومحدبا من جهة النصل ومقعراً من جهة 

. وٌستعمل الواقً لحماٌة الٌد المسلحة لالعب المبارزة ، كما  قبضة الٌد

صل للسٌطرة على نصل منافسه ٌستفاد من الواقً مع الجزء القوي من الن

خاصة الجزء الضعٌؾ من نصله فً مهارات المسكات النصلٌة ، وٌستعمل 

اٌضاَ فً حركات الدفاع عن طرٌق ؼلق خط التالحم وؼلق االتجاه الهجوم 

 الذي ٌودٌه المنافس فً لمسته . 

: تصنع من االسفنج المبطن او الجلد اللٌن او  الوسادة ) بطانة الواقً ( -2

وتوضع داخل الواقً لحماٌة الٌد المسلحة وخاصة اصبع االبهام  اداللب

بباطن الواقً المعدنً اثناء والسبابة من االصابة او الضرر نتٌجة الحتكاكها 

 التدرٌب واللعب . 

مجوفة مصنوعة من : هو عبارة عن اسطوانة  القبضة ) مقبض الٌد( -3

وفقا لنوع القبضة ) سمربعة المقطع او متخذة شكل مسد الخشب او االلمنٌوم

المستعملة ( وٌمر خاللها لسان النصل ) مقبض النصل ( وٌنحصر المقبض 

 بٌن الوسادة من االعلى وصامولة الربط من االسفل .

وهناك عدة انواع من القبضات ومنها الفرنسٌة التً تكون انبوبٌة الشكل 

والقبضة البلجٌكٌة التً تشبه قبض المسدس او ركازة البندقٌة وتصنع من 

االلمنٌوم السمٌك ٌنهً بثقب طولً من الطرفٌن ٌسمح بدخول النصل من 

ل االعلى وبدخول الصامولة الخاصة بالمقبض الخاصة بالمقبض من االسف

بالمقدار المسموح به . اما النوع االخٌر من القبضات القبضة االٌطالٌة 

المستعرضة الشكل والتً ٌستعملها الالعبون المتمرسون ذوو الخبرة 

 والماهرون 

: وتعد اخر جزء من مجموعة المقبض وهً جزء معدنً  صامولة الربط -4

ام تثبٌت منفتح تستعمل لربط اجزاء السالح بعضها ببعض وتساعد على احك

اجزاء السٌؾ ببعضها وكذلك لحفض توازن السٌؾ بٌد العب المبارزة لٌقوم 

بحركاته بدقة وسرعة وخاصة فً نوع السالح الفرنسً ، اما القبضة 

 البلجٌكٌة ) قبضة المسدس ( فتكون ؼائرة داخل تجوٌؾ القبضة .

 

 



    :  ثانٌا : مجموعة النصل

تعد هذه المجموعة الجزء االساسً فً السٌؾ فعن طرٌق النصل تتم جمٌع     

. والنصل هو مهارات المبارزة الهجومٌة والدفاعٌة والتالحم واالعداد للهجوم 

المصنوع من الصلب المرن خاصة عند المقدمة مع انعدام هذه  الجزء المعدنً

وفقاً لنوع السالح ، فقد ٌتخذ  خذ اشكاالً مختلفةٌزة )المرونة ( عند المؤخرة ، وٌأالم

 فً جمٌع اجزائه او بعض اجزائه . مربعاً او مستطٌالً او مثلثاً سواءشكالً  مقطعه

 -تقسم مجموعة النصل الى ثالثة اجزاء هً :

: هو الثلث االوسط من النصل وٌتوسط الجزء القوي الجزء )الثلث( المتوسط -1

من الجزء القوي  والجزء الضعٌؾ وهو متوسط المرونة واقل صالبة

وٌستعمل فً مهارات االلتحام مع نصل سالح المنافس وكذلك تؽٌٌر االلتحام 

واداء الحركات االعدادٌة للهجوم وبعض المهارات الدفاعٌة السرٌعة 

والمبكرة، كما ٌستعمل فً جمٌع الحركات التً تهدؾ لتشتٌت انتباه المنافس 

 الت الضرب والضؽط على نصل النافس.فً حا

: هو الثلث العلوي للنصل والبعٌد من المقبض زء )الثلث( الضعٌفالج -2

العادٌة او الكهربائٌة. ٌتمٌز بالمرونة  ( le pointe )وٌنتهً طرفه بالذبابة 

العالٌة اكثر من بقٌة االجزاء وٌكون مسطحا فً النهاٌة المقابلة للمنافً لكً 

الطعن او اللمس داء مهارة ون حدوث اي اصابات اضرار نتٌجة ألٌحول د

بالهدؾ القانونً على جسم المنافس، لذا فهو ٌستعمل فً المهارات الهجومٌة 

والتؽٌٌرات والضربات النصلٌة الخفٌفة ومع الحركات التمهٌدٌة للهجوم 

 . كذلك مهارة الهجوم الدائري المزدوج

 صورة اجزاء سالح المبارزة 

 

 -: انواع اسلحة المبارزة

من اسلحة المبارزة التً تستعمل فً التبارز كافة هناك ثالثة انواع    

البطوالت والمسابقات المحلٌة والقارٌة والعالمٌة واالولمبٌة وتختلؾ من 

حٌث الشكل وطرٌقة اللعب والهدؾ لكل من هذه االسلحة مواصفاتها 

 واهدافها.

 -وهذه االنواع هً :

 fleuretسالح الشٌش  -1

 epeeسالح سٌؾ المبارزة  -2

 saberسالح السٌؾ )الحسام(  -3



 مواصفات واهداف االسلحة الثالثة:

 fleuret:  شاوال: سالح الشٌ

هو سالح وخز فقط لذا ٌجب ان تتم الحركة الهجومٌة لهذا السالح بواسطة الذبابة    

دؾ الموجودة بمقدمة النصل، وٌجب ان تصل جمٌع اللمسات بالذبابة الى اله

 تى تحتسب كلمسة صحٌحة.ح القانونً بوضوح تام دون تردد

وٌصنع سالح الشٌش من الصلب الهوائً المرن وٌعد من اخؾ االسلحة وزنا 

وٌكون مقطع نصل السالح مربعا كما فً السالح الفرنسً او مستطٌال كما ؾ 

اسطح( 4زواٌا(و)4السالح االٌطالً، وخاصة الجزء القوي منه، لذا ٌكون للنصل )

وتؽٌٌر االلتحام والهجمات النصلٌة والضرب والضؽط وتستعمل الزواٌا فً االلتحام 

 على نصل سالح المنافس.

 

 -مواصفاته:

: ٌجب ان ٌكون الوزن الكلً للسالح المعد لالستعمال اقل من  الوزن -1

 غم . 555

 سم. 113ٌجب ان ٌكون اقصى طول كلً للسالح  الطول: -2

ٌجب ان ٌكون النصل مصنوعا من الصلب المرن وقائم الزواٌا  النصل: -3

مستطٌال او مربع المقطع، وٌتم تركٌبه بالمقبض بحٌث ٌكون الوحه 

 03العرٌض للنصل فً وضع افقً واقصى طول ضاهري للنصل هو 

 سم بعد الواقً.

وٌمر من خالل اسطوانة قطرها ٌجب ان ٌكون الواقً مستدٌرا  الواقً: -4

سم بحٌث ٌكون النصل موازٌا للمحور االسطوانة  15ا سم وطوله 12

 مارا بمركز الواقً.

 سم . 23ٌجب ان ٌكون طوله  المقبض: -5

الهدؾ القانونً محدد بالجذع فقط من االمام والخلؾ  الهدف القانونً: -6

سم واعلى  3وٌنتهً الى اعلى بارتفاع قمة الٌاقة )رقبة الجاكٌت( بحدود 

نبٌن عند التقاء خٌاطة االكمام  بالكتفٌن التً بروز عظم الترقوة ومن الجا

تمر بقمة عظمً العضد. وفً الحد السفلً بالخط االفقً الذي ٌمر 

بالضهر بٌن عضمتً الحرقفتٌن للحوض. ومن االمام ٌبدا بالخط المستقٌم 

الذي ٌصل قمتً عظمً الحوض ونقطة تالقً الحالبٌن وتستثنى 

 االطراؾ والراس والهدؾ.



 

 ؾ القانونً فً سالح الشٌشصورة الهد

طرٌقة تجٌل اللمسة: سالح الشٌش هو سالح وخز وتستعمل الذبابة  -4

 الموجودة فً مقدمة السالح لتسجٌل اللمسات.

 epeeثانٌا: سالح سٌف المبارزة :

هو سالح وخز فقط، اذ ان الحركة الهجومٌة الخاصة بهذا السالح تتم بالذبابة    

واكثرها طوال من السٌؾ العربً فقط، كما انه ٌعد من اثقل االسلحة الثالثة وزنا 

اسطح(  3حدود( و ) 3واها صالبة واعرضها مقطعا. ونصله مثلث الشكل له )وأق

جرى( لمرور السلك الكهربائً مقعر الشكل وٌتوسط السطح العرٌض منه ممر )م

 للذبابة 

 صورة ٌوضح مواصفات واجزاء ساح سٌؾ المبارزة 

 -مواصفاته:

كلً لسالح سٌؾ المبارزة المعد لالستعمال ٌجب ان ٌكون الوزن ال :الوزن  -1

 ؼم. 443اقل من 

 سم . 113ٌجب ان ٌكون اقصى طول كلً للسالح  الطول: -2

ٌجب ان ٌكون النصل مصنوعا من الصلب ذا مقطع ثالثً الزواٌا  النصل: -3

سم واقصى  03من حٌث الشكل مستقٌما قدر االمكان، واقصى حد لطوله 

 ملم. 24حد لعرض كل جانب من جوانبه الثالثة 

 13.5ٌجب ان ٌكون الواقً ذا حافة مستدٌرة عبر اسطوانة قطرها  : الواقً -4

سم وذلك لحماٌة الٌد  5.5ن المركز سم وعمق الواقً م 15سم وطولها 

المسلحة من تسجٌل اللمسة فٌها لكونها من ضمن الهدؾ القانونً لسالح 

 سٌؾ المبارزة.

ٌجب ان ال ٌتعدى طولها من الواقً وحتى نهاٌة  مجموعة المقبض: -5

 سم. 23الصامولة 

جمٌع جسم ٌتضمن الهدؾ القانونً فً سٌؾ المبارزة  الهدف القانونً: -6

ارزة بما فً ذلك مالبسه واجهزته، ولهذا تحتسب كل لمسة العب المب

طراؾ والجذع والراس( او حة تصل الى اي جزء من الجسم )كاألصحٌ

 تالمس مالبسه او اجهزته.

 صورة الهدؾ القانونً فً سالح سٌؾ المبارزة 



سالح سٌؾ المبارزة سالح وخز كمت فً سالح  طرٌقة تسجٌل اللمسات: -4

 الشٌش وتؤدي الهجمات وتسجٌل اللمسات بواسطة الذبابة فقط.

 saberثالثا: سالح السٌف )الحسام (: 

سالح السٌؾ او الحسام هو سالح الطعن بالذبابة )الوخز( والقطع )الضرب(    

ته من اجمل وامتع بالحد االمامً والخلفً، وهو امتداد للسٌؾ العربً، وتعد نزال

انواع المبارزة سواء لالعب او المتفرج وذلك لما ٌمتاز به من حركات كالسٌكٌة 

 .وسرعة فً اداء االعبٌن 

 -مواصفاته:

 533ٌجب ان ٌكون الوزن الكلً للسالح المعد لالستعمال اقل من  الوزن: -1

 .ؼم

 .سم 135ٌجب ان ٌكون اقصى طول كلً لسالح السٌؾ الطول: -2

ان ٌكون النصل مصنوعا من الصلب ؼٌر مرن وؼٌر متصلب  ٌجب النصل: -3

ملم  4سم، واقل عرض للنصل عند الذبابة فً طرفه  99ٌتعدى طوله  وال

 ملم كحد ادنى . 1.2وسمك النصل اسفل الذبابة )الطرؾ( 

ٌجب ان ٌكون سطح الواقً مستوي الشكل مصنوعا من قطعة  الواقً: -4

واحدة ملساء من الخارج ذا شكل محدب )بارز من الجهة الخارجٌة( بدون 

حواؾ او ثقوب.  ٌجب ان ٌمر الواقً عبر اسطوانة مستطٌلة الشكل مقطعها 

(15X 14 وبطول )سم وٌكون النصل موازٌا لمحور القٌاس ، والسبب  15

هو لحماٌة الٌد المسلحة لدخولها ضمن الهدؾ القانونً من  فً شكل الواقً

 الحد االمامً للنصل لتسجٌل اللمسات.جهة واستعمال 

اقصى طول لمجموعة المقبض من الواقً حتى نهاٌة  مجموعة المقبض: -5

 سم. 14صامولة الربط 

ٌشمل الجزء العلوي من الجسم اعلى الخط االفقً المار  الهدف القانونً: -6

بقمتً عظمً الحوض مارا من االمام والخلؾ )منطقة الحزام( بما فً ذلك 

 الراس والٌدٌن والذراعٌن.

 صورة الهدؾ القانونً فً سالح السٌؾ 

اذا تمت داخل الهدؾ القانونً  تعد اللمسة صحٌحةطرٌقة تسجٌل اللمسات:  -4

)طرؾ السالح( او الحد االمامً كله من النصل )من الذبابة  بواسطة الذبابة

 الى الواقً(.

 



 PISTEملعب المبارزة: 

ٌستعمل نفس الملعب فً جمٌع اسلحة المبارزة الثالثة وٌجب ان ٌكون ذا    

سطح مستو وٌجب ان ال ٌعطً اي مٌزة او فائدة او اعاقة او ضرر الحد 

 او اضاءة. المتبارزٌن فٌما ٌتعلق بانحدار ظاهرة

( من الخشب او الشبكة المعدنٌة عند التكم PISTEوٌصنع الملعب )الحلبة 

الكهربائً لعزل اللمسات التً تسجل على االرض، وٌبلػ طول الملعب 

متر(. وٌجب ان ترسم عدة خطوط  1.5-2متر( وعرضه من ) 14الكلً )

 واضحة على الملعب وموازٌة لعرض الملعب )عمودٌة على طوله( وسمك

 -سم( وهً كاالتً : 5هذه الخطوط )

 1.5-2متر( والمسافة بٌنهما من ) 14خطً الجانب وطول كل منهما ) -1

 متر(.

 خط المنتصؾ واحد ٌرسم بشكل كامل على عرض الملعب . -2

متر( على كل جانب من خط المنتصؾ 2خطا االستعداد وٌبعدان مسافة ) -3

 وبشكل كامل على عرض الملعب.

متر(من خط  4لنهائٌة( وترسم على بعد )خطا الحدود الخلفٌة )ا -4

 المنتصؾ وبشكل كامل على عرض الملعب 

متر( 2خط اضافً ٌبعد عن الخط الخلفً )النهائً( للملعب لمسافة ) -5

لٌسهل على  –او بلون مختلؾ وترسم خطوط متوازٌة بشكل واضح 

العبً المبارزة ادراك موقعه على الملعب، اذ تعد هذه المنطقة تنبٌه 

 الالعب دون انذار من الحكم .خاصة ب

متر( من 2ٌجب ان تكون هناك منطقة امان بعد الخطٌن الخلفٌٌن بطول ) -6

ي اصابات فً حالة حماٌة العب المبارزة من التعرض ألكل اتجاه ل

 خروجه من الحد النهائً للملعب.

 صورة الملعب القٌاسً لجمٌع االسلحة الثالثة 

 علما بان:

 منضدة الجهاز الكهربائً 

C-خط الوسط  

G -خطا االستعداد 

R -  )االمتداد الخلفً )امتداد الملعب 



M –  م1الحد االدنى 

L- م من الملعب 2اخر 

E -)ًالحد النهائً للملعب )الحد الخلف 

-S  م للمنطقة البارزة 2بداٌة 

فً سالح الشٌش وسٌؾ المبارزة، الشبكة المعدنٌة ٌجب ان تؽطً ارجاء الملعب 

 امتداداته وحدود امانها.وٌتضمن 

 

 مالبس ومهمات المبارزة فً االسلحة الثالثة:

ٌجب ان توفر المالبس والمهمات التً ٌرتدٌها العب المبارز الحماٌة الكاملة    

وادث مع حرٌة الحركة الضرورٌة والمالئمة ضد اي اخطار او اصابات او ح

 ة.المبارزة مطابقة للشروط والمواصفات القانونٌ لممارسة

وٌجب ان تشمل مالبس السٌدات على واق للصدر من المعدن او البالستك المقوى 

 -لحماٌة الالعبة، وتشمل مالبس ومهمات المبارزة ما ٌاتً :

 بدلة المبارزة.

 القناع.

 القفاز.

 الحذاء والجوارب.

 المهمات واالجهزة الكهربائٌة.

 -بدلة المبارزة:

الثالثة من قماش التٌل او القطن السمٌك، وان ٌجب ان تصنع البدلة من االسلحة     

نٌوتن(. كما ٌمكن ان تكون من  933تتحمل هذه المالبس ضؽط مقاومة مقدارها )

الوان مختلفة ولكن اللون الوحٌد الذي ٌجب ان ٌكون على الجسم هو االبٌض او 

 فاتح اللون قلٌال.

)البنطلون(، فالجاكٌت ال وتكون بدلة المبارزة من السترة العلٌا ) الجاكٌت( والسرو

ٌجب ان ٌكون مستوفٌا لشروط هدؾ السالح من ناحٌة التبطٌن للحماٌة وكذلك ٌجب 



سم  13ان ٌؽطى الجزء االسفل من الجاكٌت بنطلون المبارز بمسافة ال تقل عن )

(عندما ٌكون العب المبارز فً وضع الوقوؾ او االستعداد او الطعن. واالختالؾ 

الشٌش وسٌؾ المبارزة والسٌؾ هو المثلث السفلً المحصور  الذي ٌوجد فً سترة

 سم( الن هذه المنطقة خارج الهدؾ القانونً لسالح السٌؾ. 3بٌن الحالبٌن بسمك )

وٌجب على الالعب وضع اسمه كامال وفقا لتعلٌمات االتحاد الدولً للمبارزة    

 ن الجاكت.على ظهر بدلته او السترة المعدنٌة الخاصة به بلون مؽاٌر للو

اما السروال )البنطلون( فٌجب ان ٌؽطً الجسم من الوسط الى اسفل الركبة    

   وان ٌكون مزود لوقاٌة االرجل ولٌس من الضروري ان ٌكون السروال طوٌال 

بحزام عرٌض من نفس نوع النسٌج ٌلتؾ حول الساق واسفل الركبة وٌثبت باستل 

 مٌع االسلحة.عرٌض دون ضؽط حول سمانة الساق وذلك فً ج

سم(  13وٌجب ان ٌرتفع الحد العلوي الدائري للسروال الى حزام البطن بمقدار)   

جزء من اجزاء الجسم الداخلٌة  على االقل تحت الجاكٌت حتى ال ٌتعرض اي

صابة عند الحركة فً وضع االستعداد او الطعن او الوقوؾ. كما ٌجب ان ٌزود لأل

ؾ وذلك لتثبٌت السروال مع الجسم اذ ان الحزام السروال بحماالت تثبٌت فً االكتا

 العرٌض المثبت على الوسط ٌعطً العب المبارزة حرٌة الحركة بسهولة وٌسر.

 -القناع:

قد  الوظٌفة االساسٌة للقناع هً حماٌة الوجه والراس من اي اصابة او ضرر   

التدرٌب طائه الثقة بنفسه اثناء ٌتعرض لها العب المبارزة باألضافة الى اع

 -والمبارٌات اما اهم الشروط الواجب توفٌرها فً القناع هً :

المتٌن تصنع الواجهة االمامٌة والجانبان من شبكة معدنٌة من السلك الصلب   -1

ملم( وٌكون قطر  2.1المتداخل مع بعضها ال تتعدى المسافة بٌن فتحاتها )

 ملم( بحٌث ال ٌنفذ منها سالح المنافس. 1السلك )

 بالرؤٌة بوضوح من خالل شبكة السلك.ان ٌسمح  -2

ٌجب ان ٌؽطى اعلى سطح القناع الداخلً بقطعة من القماش مقابال لجبهته  -3

وذلك لحماٌة العٌن من الضوء، وٌجب تؽطٌه القناع بطبقة من البالستك فً 

االماكن التً ٌالمس فٌها القناع وجه الالعب وخاصة فً المبارٌات التً 

 ربائً.ٌستعمل فٌها الجهاز الكه

للقناع حامل مزدوج من السلك الصلب مثبت اسفل السطح العلوي له وٌلتؾ  -4

حول الراس من الخلؾ وذلك لتثبٌت القناع عند ارتدائه وٌؽطى هذا الحامل 

 بقماش متٌن محشو من الداخل بقٌل من القطن او االسفنج.



فً الوقت الحاضر وافق االتحاد الدولً للمبارزة على امكانٌة استعمال  -5

باستعمال االقنعة المبارزٌن االقنعة الشفافة وهً اقنعة مركبة مصنوعة 

التقلٌدٌة التً ٌكون جزء منها جبهة القماش التً استبدلت بالواجهة من 

البالستك الشفاؾ لتسمح لالعب المبارزة رؤٌة بشكل واضح وتم استعمالها 

 وخاصة فً سالح الشٌش والحسام )السٌؾ(. 1000منذ عام 

القناع فً سالح السٌؾ الكهربائً فانه ٌتكون من المعدن الموصل اما  -6

للكهرباء فً كل اجزائه وٌتم توصٌله بدائرة كهربائٌة من خالل سلك توصٌل 

بمشبك ٌتصل من ناحٌة الصدرٌة الكهربائٌة وباي جزء من القناع من الناحٌة 

 االخرى.

 -القفاز:

لشمواه(لٌعطً راحة تامة لالعب عند وٌصنع من الجلد الخفٌؾ او الجلد المتٌن )ا   

ارتدائه والتبارز به وكذلك لكً ال تفقد اصابع الالعب احساسها بالمقبض والسالح 

وٌستعمل قفاز واحد فً جمٌع انواع االسلحة وله فتحة جانبٌة واحدة لخروج سلك 

 التوصٌل منه، وٌجب ان ٌؽطى الجزء االمامً من الساعد بصورة ؼٌر متدلٌة.

االساسٌة للقفاز هً حماٌة  الٌد التً تحمل السالح واصابعه من االحتكاك  والفائدة

 بالمقبض والواقً وكذلك ذبابة سالح المنافس خالل التدرٌب والمبارٌات.

 صورة انواع قفاز الٌد فً المبارزة 

 -الحذاء والجوارب :

لحركة بالنسبة للحذاء ٌجب ان ٌتناسب حجمه مع حجم القدم حتى تتاح له حرٌة ا   

بسهولة وٌؽطى القدم من االسفل واعلى وٌجب ان ال ٌعٌق مفصل الكاحل عن 

الحركة وٌصنع من  الجلد العادي المرن. وٌجب ان ٌكون نعل الحذاء )اسفل الحذاء( 

به بعض التجوٌفات التً تعمل على زٌادة ثبات اداء حركات التقدم والتقهقر والطعن 

 والسهم.

 -ٌة:المالبس واالجهزة الكهربائ

 -تً :وتشمل ما ٌأ

ان ٌرتدي الالعب السترة المعدنٌة  ٌجبالصدرٌة الكهربائٌة)السترة المعدنٌة(:  -أ

جٌدة التوصٌل للكهرباء فوق الجاكت فً سالحً الشٌش والحسام )السٌؾ(، ففً 

سالح الشٌش تكون السترة الكهربائٌة مطابقة لمواصفات الهدؾ القانونً بدون 



الٌه مثلث الحالبٌن . اما فً سالح الحسام ٌجب ان تؽطً الذراعٌن ومضافا 

 الذراعٌن ومصنوعة من قماش جٌد التوصٌل للكهرباء .

 صورة الصدرٌة الكهربائٌة لسالحً الشٌش والسٌؾ 

وهً من ادوات العب  سلك الجسم الكهربائً )الفل دٌكور( وفٌشة التوصٌل : -ب

 ائٌا فٌما بٌنها بحٌث ال تتأثركهربالمبارزة الشخصٌة وٌجب ان تكون معزولة 

بالرطوبة وان تضم بعضها بعض او تجدل كالضفٌرة وٌنتهً سلك الجسم عند 

 (.23طرفٌه بفٌشة التوصٌل الكهربائً كما فً شكل )

وهو جهاز التسجٌل المركزي المزود بمصابٌح او  جهاز التحكٌم الكهربائً : -ج

 -روط االتٌة:اشارات ضوئٌة رئٌسٌة او فرعٌة وٌعمل وفقا للش

ٌعمل الجهاز عند قطع سرٌان التٌار الكهربائً فً دائرة االسلحة الكهربائٌة   -1

 بمجرد وجود لمسة .

ٌعطً الجهاز اشارة حمراء على  فً سالح الشٌش وسالح الحسام )السٌؾ(   -2

احد جانبٌه واشارة خضراء على الجانب االخر عند وصول اللمسات على 

االشارة البٌضاء على كال الجانبٌن للمسات على هدؾ الهدؾ القانونً وتكون 

 ؼٌر قانونً .

اما فً سالح سٌؾ المبارزة فٌعطً الجهاز االشارة الحمراء او الخضراء او  -3

 االثنتٌن معا.

ٌصدر الجهاز اشارة سمعٌة على شكل رنٌن مستمر ٌتوقؾ الٌا او جرس  -4

 لبرهة قصٌرة بعد ثانٌتٌن من الزمن .

وهً احدى ملحقات الجهاز الكهربائً عبارة عن صندوق  :بكرات التوصٌل  -د

معدنً دائري الشكل بداخلة بكرة موضوعة حول نابض تربط وٌلتؾ علٌها سلك 

كهربائً مكون من ثالث محاور ٌمكن سحب ولؾ السلك منها بطرٌقة الٌة . وٌجب 

 بائً.رمتر( دون انقطاع االتصال الكه 23ان تسمح البكرات بامتداد السلك لمسافة )

: وهً عبارة عن بساط موصل من المعدن او اي مادة اساسها  الشبكة المعدنٌة -ه

 معدنً تؽطً ارضٌة الملعب بكل امتداداته .

 

 

 



 الباب الثانً

 الفصل االول

 المهارات االساسٌة

االلعاب الرٌاضٌة التً تتطلب من ممارسٌها اداء تعد رٌاضة المبارزة من     

امكانٌات حركٌة ومتطلبات خاصة  فنٌة معٌنة تحتاج الىمهارات ذات مواصفات 

دائها. اذ ان االداء المهاري فً رٌاضة المبارزة ٌرتكز على قدرة العب المبارزة أل

على اداء مهارات المبارزة المختلفة سواء كانت المهارات اساسٌة ام هجومٌة ام 

 لمناسب .دفاعٌة بدقة واتقان مع تتابع تنفٌذها المناسب وفً المكان ا

الذي ٌختار لعبة المبارزة كهواٌة له قدرا  لذا ٌجب ان ٌتلقى المبدئ او الناشئ   

كبٌرا من التدرٌب على المهارات االساسٌة لحركات المبارزة عن طرٌق التكرار 

والتركٌز على اداء تلك المهارات، اذ تعد القاعدة االساسٌة التً ٌبنى علٌها العب 

ات الواجب ضافة الى المتطلبمة المستوى العالً باألٌصل الى ق المبارزة حتى

 . والتً سبق ذكرها توافرها لمزاولة اللعبة

 -ومن اهم المهارات االساسٌة فً المبارزة هً:

 حمل ومسك السالح . -1

 وضع االساس . -2

 اداء التحٌة . -3

 وقفة االستعداد )التحفز( . -4

 حركة االرجل )التقدم والتقهقر( . -5

 االنبساطٌة( .حركة الطعن )الحركة  -6

 العودة من حركة الطعن . -4

  Tenue del arme اوال : حمل ومسك السالح:

وتعنً عملٌة اتقان مسك مقبض السالح بالطرٌقة الصحٌحة من قبل العب    

المبارزة والعناٌة الكبٌرة بها وتدرٌب اصابعه وٌده على مسك وحمل السالح جٌدا 

ناء تحرٌكه واثناء ادائه لحركات المختلفة لٌكتسب االحساس بالسٌطرة الكاملة علٌه اث

، لذلك ٌجب حمله بطرٌقة لٌست فٌها قوة زائدة تعمل على توتر اصابع الٌد 

وتصلبها مما ٌؤدي الى التعب الذي ٌؤثر على اداء الحركات بشكل سلس . وكذلك 

ٌجب عدم التراخً فً مسك السالح منعا لسقوطه عند قٌام المنافس بالضرب او 

 ى السالح .الضؽط عل



االول حمل السالح بواسطة راحت  –وتنفذ طرٌقة مسك مقبض السالح بعاملٌن    

الٌد ، والثانً مسك السالح بواسطة اصابع الٌد المسلحة الخمسة . وهذان العامالن 

ٌتعاونان فً اعطاء االحساس بالنصل والسٌطرة على السالح ككل من قبل العب 

 المبارزة عند استعماله فً اداء حركات السالح المختلفة .

فً سالحً الشٌش وسٌؾ المبارزة وتختلؾ فً  وتتشابه طرٌقة مسك السالح   

طرٌقة مسك سالح الحسام )السٌؾ( . ونضرا لتعدد انواع القبضات وفقا لكل 

مدرسة سواء الفرنسٌة ام االٌطالٌة ام البلجٌكٌة ، ولذلك سنتناول طرٌقة حمل ومسك 

 السالح الفرنسً والبلجٌكً لكثرة استعمالها فً التدرٌب والمبارٌات .

 واع وطرق مسك السالح فً االسلحة الثالثة صورة ان

 -اهم الخطوات التعلٌمٌة لحمل ومسك السالح الفرنسً :

مسك نصل السالح بالٌد ؼٌر مسلحة )الٌسرى بالنسبة لالعب الذي ٌستعمل  -1

 الد الٌمنى وبالعكس ( وتكون مجموعة المقبض باتجاه الجسم . 

ا للسطح السفلً للقبضة بابة مالمسصبع السٌضع الالعب الجانب العلوي أل -2

بٌن السالمٌة االولى والثانٌة  الخشبٌة بجانب الوسادة اذ تكون القبضة واقعة

 صبع السبابة .أل

ثم ٌوضع اصبع االبهام بكامله على السطح العلوي للقبضة الخشبٌة  -3

سم(  1-1.5)المقبض( اذ ٌبعد طرفه االمامً عن باطن الواقعٌة ما بٌن )

 وكا بالسبابة واالبهام فقط .وبهذا ٌكون السالح ممس

صابع الثالثة )الخنصر والبنصر والوسطى( توضع السالمٌات االولى لأل -4

عدم مالمسة  مرتبة ترتٌبا طبٌعٌا ومالمسة للجانب االٌسر من المقبض مع

 صبع االبهام .اطراؾ هذه االصابع أل

تستقر القبضة الخشبٌة )المقبض( داخل تجوٌؾ راحة الٌد وتكون صامولة  -5

ة ان رسػ الٌد ساعد وامتداده مالصقة له مع مالحظالربط على استقامة ال

 والمقبض ٌكونان على استقامة واحدة .

تترك الٌد ؼٌر المسلحة نصل السالح ٌكون العب المبارزة قد تمكن من  -6

 حمل ومسك السالح بالطرٌقة الصحٌحة .

 صورة خطوات حمل ومسك السالح الفرنسً 

 -ل السالح الفرنسً :االخطاء الشائعة فً حم

 امتداد اصبع السبابة على السطح الجانبً الخارجً للمقبض . -1



 التصلب فً قبضة على المقبض بواسطة كؾ الٌد كله . -2

 دوران االصابع جمٌعها حول المقبض . -3

انثناء الرسػ للداخل او الخارج وعدم استقامته مع المقبض والسالح ككل  -4

 هدؾ المنافس .وٌنتج عنه صعوبة توجٌه الذبابة نحو 

الى احد الجانبٌن مما  انزالق اصبع االبهام على السطح العلوي للمقبض  -5

 ٌسبب استعمال الذراع كله فً الحركة ولٌس االصابع والرسػ .

مع االصابع االخرى )المساعدة( ٌؤدي دوران اصبع السبابة حول المقبض  -6

انحراؾ الذبابة الى فقدان استقامة السالح على امتداد الساعد مما ٌؤدي الى 

 عن الهدؾ عند مد الذراع المسلحة لمحاولة تسجٌل اللمسة .

التراخً فً المقبض على السالح ٌسبب سقوط السالح عند اصطدامه بسالح  -4

 عداد للهجوم .المنافس او عند قٌام المنافس باأل

 -الخطوات التعلٌمٌة لحمل ومسك السالح ذي القبضة البلجٌكٌة :

بلجٌكٌة تشبه قبضة المسدس لذا ٌوضع اصبع االبهام على بما ان القبضة ال   

 السطح العلوي للمقبض خلؾ السطح الخلفً للواقً مباشرة .

توضع السالمٌة االولى والثانٌة من اصبع السبابة على السطح السفلً لمقدمة  -1

 المقبض .

توزع االصابع الثالثة الباقٌة على التجاوٌؾ الخاصة بها والموجودة فً  -2

 القبضة 

 تستقر مؤخرة المقبض داخل تجوٌؾ راحة الٌد . -3

عند استقرار كل اصبع بصفو عامة داخل التجوٌؾ الخاص به فً هذه  -4

القبضة فال توجد هناك اخطاء ٌمكن حدوثها بشكل واضح ومؤثر فً هذه 

 القبضة .

 ثانٌا : وضع االساس :

اوضاع الجسم ٌعد هذا الوضع االساس الذي ٌبنى علٌه بعد ذلك شكل واتجاه    

 -خذ الوضع االساسً هً :قدمٌن . اما الخطوات التعلٌمٌة ألوحركات ال

الوقفة الرٌاضٌة االعتٌادٌة والقدمان متالصقان ، اذ ٌلتصق  ٌقؾ المبتدئ -1

 كعب القدم االمامٌة بكعب القدم الخلفٌة مع بقاء المشطٌن متعامدٌن .

السالح ٌتجه نحو االسفل ونصل توضع الٌد المسلحة امام الفخذ االمامً  -2

مام ، اما الٌد الحرة )ؼٌر المسلحة( فتحمل القناع مرتكزا على اعلى ولأل

 جل الخلفٌة .رحرقفة ال



دوران الكتؾ الذي تتعلق به الذراع المسلحة حتى ٌصبح مسقط الكتؾ  -3

 عامودٌا على مقدمة القدم االمامٌة.

بالذراع المسلحة اذ ٌنقسم نصل بذلك الى وضع المواجهة الجانبٌة للمنافس  -4

الجسم الى قسم امامً ٌواجه المنافس وقسم خلفً ال ٌواجه المنافس وهذا 

الوضع ٌناسب طبٌعة وحركات الجسم والقدمٌن فً المبارزة )الوضع 

 الجانبً للجسم( .

  Le salute ثالثا :اداء التحٌة :

ه اكثر من مدلول اخالقً ٌعد اداء التحٌة عمال اجبارٌا والزامٌا فً المبارزة ، ل    

التً تؤطر مبارٌات اللعبة . وٌجب اداء  تدل على رفعة وسمو وروح المبادئ فهً

 التحٌة للمنافس والحكم والجمهور قبل وبعد المنازلة .

 -داء التحٌة هً :اما اهم الخطوات التعلٌمٌة أل

الٌا من وضع االساس ترفع الٌد المسلحة مع امتدادها بالكامل جانبا مائال ع -1

بحٌث ٌكون الذراع والسالح على استقامة واحدة والكؾ على نمن مستوى 

 الكتؾ .

 ثنً الذراع المسلحة من المرفق فً اتجاه الكتؾ حتى ٌصبح واقً الالح امام -2

 على .الذقن والنصل والذبابة متجها لأل

لحة لألمام لتتخذ وضعا موازٌا ٌقوم بعد ذلك الالعب بمد الذراع المس -3

 لتحٌة المنافس .رض لأل

د امام ذقنه ٌثنً الالعب مرة اخرى ذراعه المسلحة من المرفق وٌكون الساع -4

 على .ونصل سالحه متجها لأل

ثم ٌقوم الالعب بمد ذراعه المسلحة هابطة الى االسفل والى جهة الٌسار  -5

 لتحٌة الحكم والجمهور الذي ٌتواجد فً هذا االتجاه .

رة اخرى الى اسل الجهة الٌمنى لتحٌة ثم ٌثنً الٌد نحو الوجه لتهبط م -6

 الجمهور المتواجد على ٌمٌن الالعب .

 صورة خطوات اداء التحٌة 

 En carde: رابعا : وقفة االستعداد )التحفز(

تعد وقفة االستعداد )التحفز( من افضل االوضاع واهمها التً تجعل الالعب متحفزا 

مام والتقهقر للخلؾ التً التقدم لألالصفة الرئٌسٌة لحركات للحركة وٌعطى اللعب 



نها تكمل الحركات الفنٌة الهجومٌة والدفاعٌة المتعلقة رشٌقة ومرنة ألتتطلب ارجال 

 بالمبارزة .

 -داء وقفة االستعداد:الخطوات التعلٌمٌة أل 

مام مسافة قدم بتحرٌك ونقل القدم االمامٌة لأل من وضع االساس ٌبدأ المبتدئ -1

تقرٌبا اذ تكون المسافة بٌن القدمٌن متناسبة مع اتساع واحدة الى قدم ونصؾ 

الحوض وطول االرجل والمشطٌن متعامدٌن وٌشٌر مشط القدم االمامٌة 

باتجاه المنافس ومركز ثقل الجسم موزع على القدمٌن بالتساوي وٌقع مركز 

 ثقله فً منتصؾ المسافة بٌن القدمٌن .

الفخذ مع الساق زاوٌة قائمة  ٌلً ذلك ثنً الركبتٌن نصفا الى اسفل وٌصنع -2

والركبتان متجهتان للخارج مع توزٌع وزن الجسم علٌهما بالتساوي 

 والركبتان عامودٌتان على المشطٌن .

وضع الذراع المسلحة امام الجذع وفً وضع انثناء وتشكل زاوٌة منفرجة  -3

سم(  15-13بٌن العضد والساعد مركزها المرفق وٌبعد عن الوسط بحوالً )

على، وٌجب ان ٌكون موازٌا لألرض وكؾ الٌد موجها لأل الساعد وٌكون

وضع الساعد ونصل السالح باستقامة واحد وتتجه الذبابة نحو الداخل قلٌال 

 الى الهدؾ .

اعلى خلؾ الراس والعضد )ؼٌر مسلحة( مرفوعة تكون الذراع االخرى  -4

دائرة  على وعملؾ مع انثناء المرفق لألرض وعلى امتداد الكتموازٌا لأل

بالٌد والساعد مع الراس مع عدم مالمسة الٌد للراس وتكون الذراع فً حالة 

 ارتخاء .

 ادارة الصدر ربع دورة مع فتل الوجه جهة المنافس . -5

 عدم مٌل الجذع اماما او خلفا وعدم المؽاالة فً دورانه اتجاه المنافس . -6

 -ٌأتً عند تعلم وقفة االستعداد: وٌجب مراعاة ما

نموذج للوقفة الصحٌحة مع الشرح واالستعانة بوسائل االٌضاح اعطاء  - أ

 البصرٌة ان امكن ذلك .

فٌن متقابلٌن وٌتجه جانب االٌمن من االٌسر والوقوؾ ص معرفة المبتدئ - ب

جهة زمٌله المقابل له وتكون القدمان االمامٌتان لكلٌهما للداخل  المبتدئ

 متقابلتٌن والنظر متجه الى كل منهما .

 التعلم بدون سالح وبعد ذلك ٌتم التعلم مع استعمال السالح .ٌبدا  -ج

 



 عدات( . 6-1ٌتم تعلٌم الخطوات السابقة بالعد ) -د

ٌمكن للمدرس او )المدرب( دمج الخطوات التعلٌمٌة الى عدات اقل بجمع خطوتٌن 

بخطوة ، ثم ٌتقدم بالتعلٌم لتصبح الخطوات خطوة واحدة ، ثم بالنداء على المبتدئٌن 

 ( en gardeوقفة االستعداد )

ذلك بمروره بٌن  على المدرس او المدرب اصالح االخطاء اوال بأول و مالحظة:

 المبتدئٌن وهم فً وقفة االستعداد ومالحظته للجمٌع .

 صورة وقفة االستعداد )التحفز(

 -االخطاء الشائعة فً وقفة االستعداد :

الحوض وطول الرجلٌن مما المسافة بٌن القدمٌن ؼٌر مناسبة مع اتساع  -1

 ٌسبب فقدان اتزان المبتدىء .

القدمان ؼٌر متجهتٌن للوضع العامودي )اتجاههما للداخل او الخارج( مما  -2

 ٌسبب فقدان االتجاه السلٌم اثناء التقدٌم والتقهقر

 ا وتبعا للمبتدىء .ضافٌ انثناء الركبتٌن اكثر من الالزم مما ٌسبب جهدا ال -3

مٌة للداخل مما ٌفقد المبتدىء االتجاه الصحٌح عند اداء اتجاه الركبة االما -4

 حركة الطعن .

 عدم تساوي انثناء الركبتٌن مما ٌؤدي الى اجهاد عضالت الفخذ الحداهما . -5

مٌل الجذع اماما او خلفا مما ٌنتج عنه قرب الالعب او بعده عن المنافس مما  -6

ضه لهجمات ٌؤدي لفشل هجماته وعدم وصول اللمسة للمنافس وكذلك تعر

 المنافس بواسطة مد ذراعه او فردها فقط .

 التصلب فً عضالت الكتفٌن مما ٌسبب اعاقة الحركة وسرعة التعب . -4

مواجهة صدر الالعب المنافس بدرجة كبٌرة ٌؤدي الى تعرض مساحة كبٌرة  -9

من الهدؾ للمسات المنافس وكذلك ٌؤدي الى سحب الذراع المسلحة للخلؾ 

 ح عن هدؾ المنافس .مما ٌسبب ابعاد السال

على وخلؾ الجسم والراس مما  عدم رفع الذراع الحرة )ؼٌر المسلحة( ال -0

ٌؤدي الى اختالل التوازن وفقدان المٌزة التً ٌستفاد منها اثناء دفعها للخلؾ 

 عند اداء حركة الطعن .

  Marche Et romberمام والتقهقر للخلف( خامسا: حركات االرجل )التقدٌم لأل

عبارة عن خطوة الى االمام او خطوة الى الخلؾ للحفاظ على المسافة وهً    

باختالؾ الخطوات والسرعة لكل  المحصورة بٌن الالعبٌن وهذه المسافة تختلؾ ال



واحد والهدؾ من حركة االرجل هو االقتراب من المنافس المواجه له لمهاجمته او 

 االبتعاد عنه للهروب من هجومه .

 -االرجل هما : هناك نوعٌن من حركة

 marcheمام :التقدم لأل

مام الكتساب مسافة من ارض الملعب نحو عد حركة هجومٌة من اجل التقدم لألوٌ   

مام مسافة مناسبة )قدم واحدة( ثم تتبعها القدم ، ومعناه نقل القدم االمامٌة لأل المنافس

القدمٌن ولٌس الخلفٌة بنفس المسافة مع مراعاة سرعة التوقٌت وخفة الحركة ونقل 

 سم( عند التحرك . 2الزحؾ وال ترفع القدم عن االرض اكثر من )

 مام صورة خطوات اداء حركة التقدم لأل

 -داء حركة التقدم :الخطوات التعلٌمٌة أل

تبدأ الخطوة االولى برفع مشط القدم االمامٌة اوال ثم رفع كعب القدم االمامٌة  -1

. 

 بمسافة تقدر بحوالً قدم واحد . مام بدون زحؾنقل القدم االمامٌة لأل -2

هبوط القدم االمامٌة ومالمسة االرض بالجزء الخلفً للكعب اوال ثم مالمسة  -3

 بقٌة القدم لها .

مام نفس المسافة )قدم واحدة( وهبوطها ذلك رفع القدم الخلٌفة ونقلها لألٌلً  -4

 ومالمسة المشط االرض اوال ثن بقٌة القدم .

الجسم المختلفة فً اماكنها الصحٌحة واالحتفاظ ٌجب المحافظة على اوضاع  -5

 -بالمسافة المناسبة بٌن القدمٌن مع مراعاة االمور التالٌة :

االحتفاظ دائما بدرجة انثناء الركبتٌن كما هما فً وقفة االستعداد دون تؽٌٌر اي  -)أ(

 على او ثنٌهما اكثر من االنثناء الطبٌعً لهما .مدها ألعدم 

 ضع الجذع عامودٌا على منطقة الحوض اثناء حركة القدمٌن.االحتفاظ بو -)ب(

 االحتفاظ بالزاوٌة القائمة بٌن القدمٌن ثابتة كما هً . -)ج(

 -مام :الشائعة فً اداء حركة التقدم لأل االخطاء

 الحركة . حدى القدمٌن مما ٌسبب بطئالزحؾ اثناء التقدم بأ -1

 عما قطعته القدم االمامٌة .عدم تساوي المسافة التً تقطها القدم الخلفٌة  -2

 مد الركبتٌن اثناء التقدم ومدها . -3



 مٌل الجسم اماما او خلفا مما ٌنتج عنه قرب او بعد الجسم عن المنافس . -4

 عدم احتفاظ القدمٌن بزاوٌة قائمة بٌنهما مما ٌؤدي الى عدم االتزان . -5

تابع رفع القدمٌن اكثر من الالزم مما ٌؤدي الى فقدان عنصر المسافة والت -6

 الحركً .

 تحرٌك اجزاء الجسم كالذراعٌن والراس والكتفٌن عن مكانهما الصحٌح . -4

تحرٌك القدم الخلفٌة اوال ثم القدم االمامٌة مما ٌؤدي الى اصطدام القدمٌن  -9

 وفقدان التوازن .

 Romerالتقهقر للخلف : 

لخلؾ مسافة  مام تماما ومعناها نقل القدم الخلفٌةحركة دفاعٌة عكس التقدم لألتعد    

مناسبة )قدم واحدة( بعٌدا عن مستوى متناول ذبابة نصل المنافس ثم تلٌها نقل القدم 

االمامٌة نفس المسافة مع مراعاة سرعة التوقٌت وخفة الحركة ونقل القدمٌن قرٌبا 

 من االرض .

 صورة خطوات اداء حركة التقهقر للخلؾ 

 داء حركة التقهقر للخلف :الخطوات التعلٌمٌة أل

تبدا الخطوة االولى برفع كعب القدم الخلفٌة من االرض اوال ثم رفع مشط  -1

نفس القدم وتنقل القدم كلها للخلؾ مسافة مناسبة )قدم واحدة( مع هبوطها 

 على المشط اوال ثم الكعب .

ٌلً ذلك رفع كعب القدم االمامٌة وتحرٌكها ونقلها للخلؾ نفس المسافة مع  -2

 ثم المشط .نزول الكعب اوال على االرض 

المحافظة على اوضاع الجسم فً مكانها الصحٌح مع االحتفاظ بالمسافة  -3

اة نفس االمور الصحٌحة بٌن القدمٌن للمحافظة على اتزان الجسم مع مراع

 مام .فً حركة التقدم لأل

 االخطاء الشائعة فً اداء التقهقر للخلف :

( وكما فً حركة 63)فحة ضرورة مراجعة االخطاء الشائعة المذكورة فً الص    

 ثٌرات والنتائج .ألنها نفس االخطاء ولها نفس التأمام التقدم لأل

مام متممة ومشتقة من حركتً التقدم لألمناك حركات اخرى تعد مكملة و مالحظة :

 والتقهقر للخلؾ ومنها :

 صورة للتقهقر للخلؾ 



 santer en avantمام : الوثب لأل

ة هذه الوثبة بالقدمٌن معا وهً عدة واحدة فً نفس الوقت وتبدا بمرحج ىوتؤد   

مام وعند هبوطها ٌلمس الصؾ االمامً من اسفل  القدم االمامٌة بحركة خاطفة لأل

مام اذ بعها مباشرة نقل القدم الخلفة لألمام تتطن القدم سطح االرض مع التقدم لألبا

 ر القدمان بكاملهما على سطح االرض .تالمس باطن القدم االرض اوال قبل ان تستق

  Santer en arrierالوثب للخلف : 

تؤدى هذه الوثبة بالقدمٌن معا فً عدة واحدة ووقت واحد وتبدا بمرجحة القدم    

الخلفٌة وبحركة خاطفة للخلؾ والهبوط بها اذ تالمً باطن القدم سطح االرض 

المسافة وتالمس االرض مشط  وٌتبع ذلك مباشرة نقل القدم االمامٌة للخلؾ بنفس

 القدم اوال قبل ان تستقر القدمان بكاملهما على سطح االرض .

 -مام والخلف :خطاء الشائعة فً حركات الوثب لألاال

 الوثب عالٌا عن االرض . -1

 مٌل الراس والجسم والسالح عن  الخط الوهمً للمبارزة فً اتجاه المنافس . -2

ت واحد واداؤها فً عدتٌن بدال من عدم ضبط توقٌت تحرٌك القدمٌن فً وق -3

 اداها بعدة واحدة .

فً اداء حركة القدمٌن وٌسبب ذلك فقدان االتزان وافتقارها لعنصر  البطء -4

 السرعة المطلوبة فً ادائها .

وتؤدى بنقل القدم الخلفٌة الى االمام اذ ٌكون كعب القدم  مام :قدم العكسً لألالت -ج

االمامٌة ثم نقل القدم االمامٌة الى االمام والعودة لوقفة الخلفٌة موازٌا الى مشط القدم 

 االستعداد مع المحافظة على المسافة المناسبة بٌن القدمٌن .

وتؤدى بنقل القدم االمامٌة للخلؾ وٌكون مشط القدم  التقهقر العكسً للخلف : -د

العودة ثم سحب ونقل القدم الخلفٌة للخلؾ واالمامٌة موازٌا للكعب القدم الخلفٌة 

 لوقفة االستعداد مع المحافظة على المسافة المناسبة بٌن القدمٌن .

 La Devenloppement سابعا : حركة الطعن )الحركة االنبساطٌة(:

تعد حركة الطعن من اهم الحركات بالمبارزة ومن الحركات الهجومٌة التً تنفذ     

اد من وقفة االستعدعلى المنافس وهً ذات اتجاه امامً تؤدى بالقدم االمامٌة 

    مام او التقهقر للخلؾ وتساهم القدم الخلفٌة بالدفع فٌها )التحفز( وكذلك عند التقدم لأل



وهً تعد حركة اساسٌة  تعد للهجوم بهدؾ الوصول الى هدؾ المنافس القانونً 

 . بذبابة نصل سالح الالعب

 

 صورة خطوات اداء حركة الطعن 

 : الطعن داء حركةالخطوات التعلٌمٌة أل

 -تؤدى حركة الطعن بمرحلتٌن اساسٌتٌن هما :    

ٌجب مد )بسط( الذراع المسلحة من مفصل  حركة مد الذراع المسلحة : -1

المرفق لحركة سرٌعة وسهلة الى ان تصل قبضة الٌد الى مستوى اعلى قلٌال 

مع الكتؾ مع مراعاة ان تكون الذراع المسلحة على استقامة واحدة وان تتجه 

 السالح باتجاه هدؾ المنافس . ذبابة

من وقفة االستعداد حركة الطعن بالقدمٌن : وتتم بنقل القدم االمامٌة اماما  -2

االمامٌة عندما ٌمد ذراعه )التحفز(، اذ ٌقوم العب المبارزة برفع مشط القدم 

المسلحة وٌنقلها الى االمام مسافة مناسبة وفقا لبعد او قرب المنافس على ان 

ه القدم اوال على االرض مع مد الرجل الخلفٌة من مفصل ٌستقر كعب هذ

مع بقاء القدم الخلفٌة مالصقة مام بسرعة وسهولة وذلك بدفع الجسم لألالركبة 

 رض بكاملها وال تتحرك . لأل

اما الذراع الحرة )ؼٌر المسلحة( : فتمد باتجاه معاكس لحركة الطعن وموازٌة  -3

ؾ الٌد الحرة الى اعلى وبعٌدا من الفخذ للساق الخلفٌة بنفس الوقت مع اتجاه ك

 سم ( . 13بحوالً )

جسمه كما فً وقفة اما وضع الجسم فٌجب ان ٌحتفظ العب المبارزة بتوازن     

احدة دون تصلب او االستعداد ، وان ٌكون الراس طبٌعٌا والكتفان على استقامة و

مام وٌنقل مركز ثقل الجسم الى االمام بهبوطه على مقدمة القدم شدة والنظر ٌتجه لأل

مام بمٌل الجسم قلٌال نحو المنافس واثناء امتداد الذراع المسلحة لألاالمامٌة عمودٌا 

 بحركة صؽٌرة .

 االخطاء الشائعة فً اداء حركة الطعن :

 قبل البدء فً الطعن : -1

 بعٌدا عن االرض . رفع القدم االمامٌة الى االعلى اكثر من الالزم - أ

 . قبل البدء برفع القدم االمامٌة لألماممد مفصل الركبة الخلفٌة   - ب



 مام قبل تحرٌك القدم االمامٌة .مٌل او ثنً الجذع والرقبة لأل -ج

 عند اداء حركة الطعن : -2

مٌل الركبة االمامٌة وانثنائها اكثر من الالزم وؼٌر عامودٌة على مشط القدم  - أ

 االمامٌة .

القدم االمامٌة فً حالة الطعن ٌمٌنا او ٌسارا دون اتجاهها الى االمام وضع   - ب

 مباشرة .

مٌل وتحرٌك الجسم اماما اكثر من الالزم مما ٌشكل صعوبة فً العودة الى   - ج

 وقفة االستعداد .

 عدم مد )بسط( الذراع المسلحة بكامل امتدادها .  - د

مٌل الجسم خلفا عند الطعن ونقل مركز ثقل الجسم الى القدم الخلفٌة مما ٌؤدي   -هـ

 الى اختالل التوازن وخروج ذبابة السالح عن اتجاه هدؾ المنافس .

 ابقاء الذراع الخلفٌة فً مكانها كما فً وقفة االستعداد . -و

اندفاع نزول القدم االمامٌة على المشط اوال ولٌس على الكعب مما ٌسبب  -ز

 المبارز وعدم قدرته على السٌطرة والتحكم بتوازن جسمه .

 سابعا : العودة من حركة الطعن الى وقفة االستعداد :

 -ستعداد بعد اداء حركة الطعن هما :وقفة االهناك نوعان للعودة الى 

      داد من دم الى وقفة االستعوٌعود العب المبارزة للخلؾ بالق لعودة الى الخلف :ا

نحساب او العدول عن االشتباك مع المنافس تمهٌدا ٌد عند فشل هجمته او االجد

للقٌام بحركة ههجومٌة جدٌدة ، وٌجب ان تتصؾ تلك الحركة بالسرعة والرشاقة مع 

 توافر االتزان الكامل للجسم .

 داء العودة للخلف :الخطوات التعلٌمٌة أل

الخلفٌة وتحرٌك الجسم  ع بباطن القدم االمامٌة للخلؾ مع ثنً الركبةالدف - أ

للخلؾ حتى تتخذ الركبة الخلفٌة وضع التعامد مع مشط القدم الخلفٌة مع عدم 

 تحرٌك تلك القدم من مكانها .

سحب القدم االمامٌة الى الخلؾ للعودة لوقفة االستعداد على ان ٌالمس  - ب

الكعب االرض اوال ٌلٌه المشط مع االحتفاظ بثنً الركبة االمامٌة عند 

 ال بها من االمام الى الخلؾ وثبات الجذع.االنتق



من وضع الممتد عند تحرٌك القدم االمامٌة ٌتم رفع الذراع الحرة )ؼٌر مسلحة(  -ج

بموازاة الساق الخلفٌة لتعود بحركة سرٌعة الى وضعها فً وقفة االستعداد . كما تتم 

فً وقفة  عودة الذراع المسلحة والممتدة الى وضعها امام الجسم كما كانت علٌة

هذا الذراع بحماٌه  االستعداد او متخذة احد انواع الدفاع وسبب هذا التأخٌر هو قٌام 

هدؾ العب المبارزة من الحركات التكمٌلٌة التً قد ٌقوم بها المنافس او قٌامه 

 بحركات الرد .

مام بالقدم الخلفٌة لوقفة االستعداد عند تؤدى حركة العودة لأل :مام العودة لأل-2

اٌجابً منه ، وكذلك  تقهقر المنافس خلفا هربا من الهجوم الواقع علٌه دون اداء دفاع

الكتساب مساحة من ملعب المنافس او لالشتباك معه فً حركة هجومٌة تالٌة وٌتم 

 اداء هذه الحركة بسرعة ورشاقة دون ان ٌفقد الجسم توازنه وثباته .

 : مامالتعلٌمٌة ألداء حركة العودة لأل الخطوات

عن طرٌق نقل المركز ثقل الجسم ٌرتكز الالعب قلٌال على الركبة االمامٌة  - أ

لمسافة قت ٌتم نقل وسحب القدم الخلفٌة لألمام لمام قلٌال ، وفً نفس الولأل

قدمٌن اثنٌن دون زحؾ على االرض ، مع مراعاة هبوط القدم على مشط 

الوهمً  الخلفٌة عن الخطاوال ثم الكعب وعدم خروج او دخول القدم 

الواصل بٌن كعبً القدمٌن مع ثنً الركبة الخلفٌة اثناء نقل القدم من الخلؾ 

 الى االمام للوصول الى وقفة االستعداد فً المكان الجدٌد .

رفع الذراع ؼٌر المسلحة )الحرة(الى اعلى خلؾ الراس فً سرعة وقوة كما  - ب

تتم عودة الذراع المسلحة والممتدة اماما الى وضعها الطبٌعً بوقفة 

فً نفس التوقٌت الذي ٌتم فٌه نقل القدم الخلفٌة مع ثبات الجذع االستعداد 

 واالحتفاظ بثنً الركبتٌن للمحافظة على توازن الالعب .

د ذلك ٌجب توزٌع ثقل الجسم على القدمٌن بالتساوي حتى ٌستعٌد الالعب بع -ج

 توازنه وثباته المطلوب فً وقفة االستعداد .

 االخطاء الشائعة فً حركة العودة من الطعن :

رفع الجسم الى االعلى بعد دفع االرض بباطن القدم االمامٌة او الخلفٌة مما  -1

 وع العودة .ٌؤدي ذلك الى امتداد الركبتٌن وفقا لن

 مٌل الجسم للٌمٌن او للٌسار او ثنً الجذع اماما او خلفا . -2

مام بعٌد والقدم الخلفٌة فً العودة لأل -لؾً العودة للخرفع القدم االمامٌة ف -3

 عن االرض اكثر من الالزم .

 زحؾ القدم االمامٌة او الخلفٌة عند اداء الحركة . -4



الصحٌحة من ناحٌة الركبتٌن عدم رجوع القدمٌن الى وقفة االستعداد  -5

 واستقامتها على خط واحد وعمل زاوٌة قائمة بالمشطٌن .

رجوع الذراع المسلحة مبكرا قبل اتمام حركة رجوع القدمٌن كامال مما  -6

 ٌعرض الالعب للهجوم المضاد مكمالت الهجوم من المنافس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثانً

 االلتحام

 االلتحام :

وهو اتصال نصلً سالح العبً المبارزة فً اي نقطة منها . وٌتم اتصال النصل    

بمقدمة النصل باالنتقال من وضع الى وضع اخر ، وكذلك بالقسم المتوسط من 

النصل فً حالة االعداد للهجوم بحركات الضرب والضؽط ، وبالقسم القوي من 

وٌسمى االلتحام وفقا ٌة النصل فً حاالت السٌطرة بالحركات الدائرٌة ونصؾ دائر

 لالتجاه الذي ٌتقاطع فٌه النصالن ، فمثال :

التالحم السادس : ٌكون فٌه كال النصلٌن متالحمٌن وكل منها على ٌمٌن االخر 

 والذبابة اعلى من مستوى الواقً والتالحم بحدود النصل ولٌس باألسطح .

لى ٌسار االخر والذبابة التالحم الرابع : ٌكون كال النصلٌن متالحمٌن وكل منهما ع

 فوق الواقً والتالحم بالحدود .

التالحم السابع : ٌكون كال النصلٌن متالحمٌن على ٌسار االخر ومتالمسٌن والذبابة 

 اسفل من مستوى الواقً والتالحم بالحدود ولٌس باألسطح .

التالحم الثامن : ٌكون كال النصلٌن على ٌمٌن االخر ومتالمسٌن والذبابة اسفل 

 الواقٌة والتالحم بحدود األنصال .

 صورة االلتحام فً الخطوط العلٌا 

 صورة االلتحام فً الخطوط السفلى 

  -: الخطوات التعلٌمٌة ألداء االلتحام

 االلتحام بٌن المدرس )المدرب( والالعب فً األوضاع ال_ او السفلى .

انثناء من مفصل ٌوجه المدرس )المدرب( نصل سالحه وذراعه المسلحة فً حالة 

المرفق فً اتجاه منطقة الهدؾ المطلوب من الالعب اؼال__ بحركة االلتحام سواء 

 فً المناطق العلٌا او  السفلى .

ٌقوم الالعب بتحرٌك نصل سالحه نحو اتجاه نصل سالح المدرس )المدرب( 

 وذراعه المسلحة فً حالة انثناء لمالمسة نصل سالحه فً وضع التالحم الجدٌد .



نقل المدرس )المدرب( نصل سالحه من اتجاه الى اتجاه اخر ، ثم ٌنقل الالعب ٌ

نصل سالحه من وضع الى وضع اخر متالمسا معه فً كل وضع مع الثبات لحظة 

 قبل االنتقال للوضع الجدٌد .

ن الى طمئو الخطوط العلٌا او السفلى حتى ٌٌستمر المدرس بتوجٌه نصل سالحه نح

 م الصحٌح فً االوضاع المختلفة .لتحاان الالعب لالاتق

ٌجب مراعاة ان ٌكون تقاطع نصلً السالحٌن من المنتصؾ تقرٌبا اي عند نقطة 

 تقرٌبا . 45متوسطة النصل بزاوٌة ال تزٌد عن 

 صورة االلتحام حسب اقسام السالح 

 -اهمٌة االلتحام :

ل ألوضاع اهمٌة االلتحام فً المبارزة هو اعطاء العب المبارزة االحساس الكام

واتجاهات نصل سالح المنافس واختالفاتها واالحساس بمكانها مما ٌمكنه من معرفة 

حركة سالح المنافس بوقت مناسب مما ٌمنحه الفرصة فً اتخاذ األوضاع المضادة 

 المناسبة التً توقؾ تلك الحركة .

ما االحساس بحركات نصل السالح المنافس باكتشافها قبل البدء فٌما هو التنبؤ ب

 ٌرمً الٌه المنافس .

المنافس قد ؼلق االتجاه الذي ٌتواجد فٌه نصل المنافس وفً هذه الحالة ٌكون هدؾ 

 كشؾ فً هذا االتجاه .

تقدٌر المنافسة بٌن العب المبارزة ومنافسه باألضافة  الى االحساس  بمسافة التبارز 

. 

 ثانٌا : تؽٌر االلتحام :

تالمس نصلً السالح من الجانب االٌمن الى هو عبارة عن القٌام بتؽٌٌر نقطة 

الجانب االٌسر حول نصل سالح المنافس او العكس سواء كان ذلك فً الخطوط 

 العلٌا او السفلى .

وضع واتجاه نصل سالح لعب المبارزة مع نصل سالح المنافس وهو حركة تؽٌر 

ان ٌكون الى وضع االتجاه اخر سواء فً الخطوط العلٌا او السفلى ، مع مراعاة 

 مصدر الحركة الرئٌسً لهذا التؽٌٌر من المفصل ورسػ الٌد المسلحة .



وبما ان المبارزة تتطلب استراتٌجٌة ذكٌة وقرارات حاسمة ألن العب المبارزة 

ٌفاجأ بالتؽٌٌر المستمر فً خطط الالعب المنافس ، ومن هذا ٌتضح ان تؽٌٌر 

ً   التحام معٌن لنصل سالح االلتحام بأكثر من مرة ال ٌتطلب وقتا بالثبات ف

الالعبٌن حتى ٌتم اختٌار الوقت المناسب ألحداهما للقٌام بحركة هجومٌة نهائٌة . 

تؽٌر االلتحام مرة او اكثر مع اتجاه سالح ففً هذه الحالة ٌجب على العب المبارزة 

 المنافس فً االوضاع المختلفة من اسفل الى اعلى او من اعلى الى اسفل .

 تعلٌمٌة ألداء تؽٌٌر االلتحام :الخطوات ال

ٌتم تؽٌٌر االلتحام فً الخطوط العلٌا بتمرٌر ذبابة نصل سالح الالعب من اسفل 

نصل سالح المنافس واالتجاه لالتجاه العلوي المقابل وااللتحام فً الوضع الجدٌد 

مستعمال رسػ الٌد واألصابع مع مراعاة ان تتصؾ الحركة بالسرعة فً االداء 

دون تصلب للوصول الى الوضع الجدٌد للتالحم . فمثال ٌتم تؽٌٌر من  والمرونة

 وضع االلتحام الرابع او بالعكس .

ٌتم تؽٌٌر االلتحام فب الخطوط السفلى بتمرٌر ذبابة نصل السالح الالعب من اعلى 

نصل سالح المنافس واالتجاه لالتجاه االسفل الجدٌد وٌتصؾ االداء بالمرونة والدقة 

. فمثال ٌتم التؽٌٌر من وضع االلتحام السابع الى وضع االلتحام الثامن دون تصلب 

 او بالعكس . 

 اهمٌة تؽٌٌر االتجاه :

 تقان حساسٌة كبٌرة بنصل سالح المنافس .كسب العب المبارزة الذي ٌؤدٌها بأت

 معرفة اتجاهات وردود األفعال الحركٌة لنصل سالح المنافس ز

 مناسبة فً االتجاه المناسب وفقا لرد فعل المنافس .التمهٌد ألداء حركات هجومٌة 

عدم ثبات المنافس بسالحه فً وضع معٌن وجعله ٌعٌد التفكٌر فً خططه ومما 

 ٌسبب زعزعة سالحه بٌده .

تشتٌت انتباه المنافس وقطع سلسلة افكاره التً تعمل على تكوٌن حركة هجومٌة 

 على الالعب .

 ثالثا : تكرار االلتحام :

هو عبارة عن اداء حركة تؽٌٌر االلتحام اكثر من مرة وبسرعة والعودة الى الوضع 

الذي كان علٌه االلتحام االول وذلك كلما حاول المنافس ؼلق اتجاه االلتحام الجدٌد 



او قام هو االخر بتؽٌٌر االلتحام والعودة الى وضع االلتحام االول مرة اخرى ، 

ٌه لحٌن اداء الهجوم المنشود ضده وتسجٌل لؽرض ارباك المنافس والتموٌه عل

 اللمسة .

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء تكرار االلتحام :

ٌقوم المدرس او المدرب بااللتحام مع نصل سالح الالعب فً احد األوضاع او 

 بتؽٌٌر االلتحام مع نصل سالحه الى وضع اخر .

نصل سالح المدرس او ٌقوم الالعب بتؽٌٌر التحام مقابل التحام او تؽٌٌر التحام 

 المدرب مع سالح الالعب .

 ٌكرر المدرس )المدرب( تؽٌٌر االلتحام الى وضع اخر .

 ٌقوم الالعب بتكرار تؽٌٌر االلتحام الذي قام به لنفس الوضع او لوضع جدٌد .

 اهمٌة تكرار االلتحام :

 التمهٌد التخاذ اتجاه مناسب للقٌام بالهجوم على المنافس .

عب فً وضع معٌن مما ٌشتت تفكٌر المنافس وعدم اعطائه الفرصة عدم ثبات الال

 لوضع الخطط الهجومٌة الخاصة به .

 ارؼام المنافس على اتخاذ موقؾ دفاعً اكثر منه هجومً .

 حماٌة الالعب من نواٌا المنافس وفتح ثؽرات لدٌه .

 ٌعد تمهٌدا واعدادا للهجوم اذ ما اقترب بحركة هجومٌة اماما .

 صورة االلتحام بٌن المتبارزٌن 

 رابعا : ؼٌاب النصل :

وهو عدم تالحم نصلً االسلحة مع بعضها البعض ، اي عكس عملٌة االلتحام ، 

خاصة عندما ٌكون الالعبان فً وقفة االستعداد مع عدم تالمس نصلٌهما ، وٌتخذ 

 كل العب الوضع واالتجاه الخاص به .

 اهمٌة ؼٌاب النصل :



المنافس على نصل سالح االعب بالهجمات النصلٌة )الضرب او تفادي هجمات 

الضؽط او السحق او االنزالق( ، وكذلك تفادي المسكات النصلٌة خاصة فً خالة 

 ضعؾ ٌد االعب .

ٌكون بمثابة دعوة للمنافس للقٌام بالهجوم وافشال هذا الهجوم واللعب علٌه بالهجوم 

 المضاد .

 االتجاهات وردود االفعال لالعب . عدم اعطاء فرصة للمنافس لمعرفة

ٌجب على الالعب ان ٌتأكد اوال وٌعلم جٌدا المسافة التً بٌنه وبٌن منافسة  /ظةحمال

عند اتخاذ هذا الوضع اذ ٌجب ان ٌكون خارج هذه المسافة لكً ال ٌكون من السهل 

من اصابته او تسجٌل لمسة علٌه بطرٌقة مباشرة ، وٌمكن استعمالها كاعداد للهجوم 

قلب الالعب ، وتعد هذه الحركة اٌضا من الحركات التً ٌفاجا بها المنافس الذي 

 ٌعتمد على االحساس بالنصل فً اداء حركاته الهجومٌة .

  صورة االلتحام عند ؼٌاب النصل

 الباب الثالث

 الفصل االول 

 الهجوم 

السرٌعة  ان االساس التً تقوم علٌه المبارزة هو القٌام بأداء المهارة البسٌطة

المباشرة فً الهجوم على المنافس ، فعند اداء المهارات البسٌطة ٌجب ان تؤدى 

بسرعة عالٌة وبدقة تامة وان تكون مضبوطة األداء محكمة التوجٌه بقوة مناسبة ، 

كما ٌجب ان ٌتوافر عند ادائها عنصر مفاجأة المنافس بها بثقة تامة وارادة قوٌة مع 

ٌسعى الٌه كال ر زمن ممكن ( . والهدؾ النهائً الذي ادائها بأقل وقت )أي اقص

المبارزٌن هو تحقٌق الفوز ، كل على منافسه و تتوقؾ نتٌجة المباراة على عدد 

اللمسات التً ٌسجلها كل من المتبارزٌن وفقا لما ٌحدده قانون المبارزة . ولٌس وله 

 سبٌل لذلك سوى الهجوم .

وٌعرؾ الهجوم بأنه الحركة الهجومٌة التً ٌبدا تنفٌذها بمد الذراع المسلحة وذبابة 

السالح تهدد منطقة الهدؾ القانونً للمنافس وٌسبق اداء مهارة التقدم لألمام ومهارة 

الطعن ومهارة السهم . كما ٌعرؾ الهجوم بأنه تلك الحركات التً ٌقوم الالعب بها 

بمد الذراع المسلحة مصحوبا ؾ المنافس ، وٌتم ذلك لمحاولة تسجٌل لمسة فً هد



او طعن ، و كذا فً اتجاه االلتحام او فً االتجاه المؽاٌر التجاه  بالتقدم لألمام 

 االلتحام اذ كان اتجاه االلتحام مؽلقا .

ومما سبق ٌتضح بأن الهجوم ٌبدأ به احد الالعبٌن قبل االخر للوصول الى الهدؾ 

 لذي ٌمكن تأدٌته باستخدام نصل السالح .القانونً لمنافسة وا

 -وهناك اربعة انواع من الهجوم هً :

 الهجوم البسٌط .

 الهجوم المركب .

 الهجوم المضاد .

 الهجوم الكاذب .

 اوال : الهجوم البسٌط 

هو عبارة عن اداء الهجوم على المنافس باستعمال حركة سالح واحد فً توقٌت 

زمنً واحد مع الطعن لألمام بالقدم االمامٌة فً اتجاه الهدؾ القانونً للمنافس ، 

 وٌنتهً الهجوم بانتهاء مهارة الطعن او التقدم لألمام .  

 صورة الهجوم بمد الذراع المسلحة 

م الذي  ٌقوم به العب المبارزة فً محاولة لتسجٌل من الهجواو هو ذلك النوع 

اللمسة فً هدؾ المنافس ، وتكون الحركة اما فً نفس اتجاه االلتحام او فً االتجاه 

المؽاٌر التجاه االلتحام عندما ٌكون االتجاه مؽلقا . وٌتم بحركة  نصل واحدة  وفً 

سلحة مع التقدم لألمام او زمن سالح واحد . وكذلك ٌتم بمد الذراع او بمد الذراع الم

 الطعن او السهم .

 انواع الهجوم البسٌط :

 الهجوم البسٌط المباشر )المستقٌمة( .

 الهجوم البسٌط ؼٌر المباشر )بتؽٌٌر االتجاه( .

 الهجمة القاطعة .

 تؽٌٌر االتجاه )ؼٌر مباشرة المعكوسة( .الهجمة عكس 

 : الهجوم البسٌط المباشر )الهجمة المباشرة(



وهو الهجوم الذي ٌتم فً نفس خط االلتحام اذ ٌقوم الالعب بأداء الحركة بخط 

مستقٌم دون تؽٌٌر فً اتجاه خط السالح الذي كان علٌه قبل البدء فً تنفٌذ الهجوم 

 سواء فً االتجاهات العلٌا او االتجاهات السفلى . 

 متى ٌؤدى الهجوم البسٌط ؟ 

 حام مفتوحا مع المنافس .ٌؤدى فً حالة ما اذا كان اتجاه االلت

 فً حركة تؽٌر االتجاه .  تؤدى على المنافس البطٌئ

تؤدى اٌضا على المنافس الذي ٌتردد فً الهجوم بأن ٌقوم بمد ذراعه المسلحة )بسط 

الذراع( ثم العودة مرة اخرى لاللتحام ، وتكون اللحظة المناسبة ألدائها هً لحظة 

 عودة ذراع المنافس بعد مدها .

مد نجاح هذه الهجمة على حسن اختٌار التوقٌت المناسب ألدائها على ان ٌتم وٌعت

فجأة وبسرعة ، ان تكون الذراع المسلحة ممدودة وذبابة نصل السالح تهدد ذلك 

الهدؾ القانونً للمنافس ، وٌلً ذلك اداء مهارة الطعن كاملة وبانسٌابٌة مع مراعاة 

 سب كعوامل مؤكدة لنجاح تلك الهجمة .الدقة فً األداء والسرعة والتوقٌت المنا

 صورة الهجوم البسٌط المباشر 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الهجوم المباشر )الهجمة المستقٌمة( :

ٌقؾ المبتدئون فً صفٌن متواجهٌن احدهما )أ( واالخر )ب( وقفة االستعداد وٌفضل 

ممثال للمدرس ان تبدأ الحركات من وضع االلتحام السادس ، اذ ٌمكن صؾ )أ( 

 المدرب والصؾ )ب( مثال للمبتدئٌن .

من االلتحام فً احد االوضاع ٌقوم الصؾ )أ( بفتح اتجاه االلتحام وذلك بأداء حركة 

كب خفٌفة بالرسػ )تدوٌر رسػ الذراع المسلحة حتى تواجه راحة الٌد الجانب 

 .الداخلً للهدؾ واصبع االتهام لألعلى(

د الذراع مدا كامال من مفصل المرفق باتجاه هدؾ ٌقوم الصؾ )ب( بأداء حركة م

 المنافس وذبابة سالحه تهدد الهدؾ .

ٌقوم الصؾ )ب( بأداء حركة الطعن للوصول الى الهدؾ )صدر زمٌله( وتسجٌل 

 لمسة علٌه .

ٌقوم الصؾ )ب( بالعودة الى وقفة االستعداد مع قٌام الصؾ )أ( بؽلق اتجاه التالحم 

 ع الذي بدأت منه الحركة .وعودة الصفٌن الى الوض



 ٌتم التبادل بٌن الصفٌن وتطبٌق نفس الخطوات السابقة على ان ٌنفذها الصؾ )أ( .

 ٌتم تعلٌم الهجمة بنفس الخطوات السابقة من بقٌة اوضاع االلتحام .

 االخطاء الشائعة فً اداء مهارة الهجوم البسٌط المباشر :

 عدم مد الذراع المسلحة من بداٌة الحركة .

عدم تهدٌد ذبابة السالح لهدؾ المنافس وهذا ٌؤدى بها الى خارج الهدؾ تماما ، مع 

 سهولة اداء الدفاع ضدها .

 تقدٌم الرجل األمامٌة قبل مد الذراع المسلحة .

عدم انسٌابٌة اداء الحركة اذ تبدو كأنها من حركتٌن اي وجود فاصل زمنً بٌن 

 حركة مد الذراع وحركة الطعن .

 ض الرأس )عدم النظر الى المنافس( اثناء األداء .رفع او خف

 الهجوم بتؽٌر االتجاه :

هو احدى هجمات الهجوم ؼٌر المباشر وتؤدى هذه الهجمة فً االتجاه المقابل 

الجانبً لسالح الالعب اي المؽاٌر لالتجاه الذي ٌتالحم فٌه الالعب مع منافسه فً 

. اي ٌنتقل فٌها الالعب المهاجم من جهة حالة اذا كان اتجاه االلتحام االصلً مؽلقا 

الى جهة اخرى من جهات نصل سالح المنافس ، وٌعتمد نجاح هذه الهجمة علة 

مدى قدرة الالعب على استخدام اصابع االبهام والسبابة فً تحرٌك طرؾ السالح 

فً حركة خاطفة الى االتجاه المقابل . وتؤدي بتمرٌر ذبابة السالح من اسفل نصل 

بحركة نصؾ دائرٌة فً اصؽر محٌط ممكن لتحوٌل س فً الخطوط العلٌا المناف

الهجوم الى االتجاه المقابل التجاه االلتحام )من الوضع السادس الى الوضع الرابع 

او بالعكس( ، ٌلً ذلك مد الذراع المسلحة بانسٌابٌة تامة وتهدٌد هدؾ المنافس ثم 

اما فً الخطوط السفلى فتنتقل ذبابة اداء حركة الطعن ومحاولة تسجٌل لمسة . 

من اعلى نصل سالح المنافس )من الوضع الثامن الى الوضع السابع او  السالح 

 بالعكس( .

 صورة الهجوم بتؽٌر االتجاه 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء مهارة الهجوم بتؽٌٌر االتجاه :

 تؤدى الحركة من وقفة االستعداد .



ل السالح المنافس من جهة الى اخرى فً حركة تمرٌر ذبابة السالح من اسفل نص

قلٌال لألمام فً االتجاه المقابل التجاه االلتحام دائرٌة صؽٌرة مع مد الذراع المسلحة 

 االصلً .

 اداء حركة الطعن للوصول الى هدؾ المنافس .

 ومن ثم العودة لوقفة االستعداد .

 : االخطاء الشائعة فً اداء مهارة الهجوم بتؽٌٌر االتجاه

من فوق او تحت سالح المنافس اي تمرٌر ذبابة السالح من مرفق  االنتقال الخاطئ

الذراع المسلحة وهذا ٌعطً فرصة للمنافس الكتشاؾ الهجوم المزمع القٌام به ، كما 

 امه ٌستؽرق وقتا اكبر مما لو تمت الحركة باستخدام اصبعً االبهام والسبابة .

اثناء اداء ٌام بحركة صؽٌرة حول سالج المنافس القٌام بحركة تؽٌٌر واسعة او الق

 التؽٌٌر مما ٌجعل المهاجم اكثر تهدٌدا وعرضة للهجمات المضادة من قبل المنافس .

مد الذراع قبل اتمام حركة تمرٌر ذبابة السالح من اسفل او اعلى نصل سالح 

 المنافس وهذا ٌساعد المنافس على اكتشاؾ الهجمة وصدها او تجنبها .

 الحركة من الكتؾ وعدم توجٌه ذبابة السالح نحو هدؾ المنافس . اداء

 سحب السالح والذراع للخلؾ اثناء اداء الحركة .

اداء حركة الطعن قبل االنتهاء من حركة تمرٌر الذبابة )التؽٌٌر( ومد الذراع م__  

ى ٌفقد الحركة انسٌابٌتها المطلوبة كما ٌؤدى الى فقدان الذبابة للطرٌق الصحٌح ال

 هدؾ المنافس .

 صورة الهجوم ؼٌر المباشر  

 متى تؤدى مهارة الهجوم بتؽٌٌر االتجاه :

 تؤدى اوال فً حالة ما اذا كان اتجاه االلتحام مؽلقا .

تؤدى على المنافس الذي ٌكثر على الضؽط على السالح دون أداء اي حركة 

 هجومٌة .

ٌت المناسب ألدائها هو تلك تؤدى على المنافس الذي ٌكثر ؼٌاب النصل وٌكون التوق

 اللحظة التً ٌعود فٌه المنافس لوضع االلتحام مرة اخرى .

 تؤدى على المنافس الذي ٌتراخى فً االلتحام .



 ٌتمٌز بعصبٌته الزائدة وسهولة اشتثارته فً المبارٌات.تؤدى على المنافس الذي 

الفرصة بتمرٌر تؤدى على المنافس الى ٌقع فً الخطأ رفع الذبابة السالح فٌعطً 

 ذبابة السالح من اسفل نصله بسهولة خاصة  فً االتجاهات العلٌا .

 الهجمة القاطعة )الطعنة القاطعة( :

تعد أحدى مهارات الهجوم ؼٌر المباشر وتؤدى بتؽٌٌر اتجاه نصل سالح الالعب 

مرة واحدة الى االتجاه المقابل لالتجاه الذي ٌلتحم به الالعبان فً حالة ما اذا كان 

مؽلقا وهً تشبه مهارة الهجمة بتؽٌٌر االتجاه اال انها تختلؾ عنها االلتحام االصلً 

ذبابة السالح المنافس بدال من اسفل او اعلى نصل  فً تمرٌر نصل السالح من امام

 السالح .

وتتم فً اكثر حاالتها فً األوضاع العلٌا لهذا ٌجب ان ٌكون ارتباط النصلٌن 

بانخفاض اكثر من ؼٌره من االلتحامات األخرى حتى تنفذ بوقت قصٌر ومسافة 

 قرٌبة من هدؾ المناسب .

رسػ الٌد المسلحة ، على استخدام  وٌعتمد نجاح هذه الهجمة على قدرة الالعب

وتؤدى بسحب الذراع المسلحة قلٌال للخلؾ مع ثنً الرسػ لرفع ذبابة السالح 

المنافس ثم مد الرسػ مرة اخرى متبوعا بمد الذراع المسلحة باتجاه الهدؾ القانونً 

فً االتجاه المقابل التجاه االلتحام اصال ثم أداء حركة الطعن لتوصٌل الذبابة الى 

 هدؾ المنافس .

 صورة الهجمة القاطعة

 التعلٌمٌة ألداء مهارة الهجمة القاطعة :الخطوط 

من وقفة االستعداد ٌقوم الالعب بخفض ذبابة السالح او سحب ذراعه للخلؾ قلٌال 

 باتجاه كتفه من فصل الرسػ مع رفع الساعد قلٌال لألعلى. 

رٌرها الى االتجاه المقابل عند وصول نصل سالح الى امام ذبابة سالح المنافس وتم

 لاللتحام األصلً .

 ٌقوم الالعب بمد ذراعه باتجاه الهدؾ المنافس .

 ثم ٌقوم الالعب بأداء حركة الطعن مع مد الذراع المسلحة كامال .

 العودة الى وقفة االستعداد .



 االخطاء الشائعة فً اداء مهارة الهجمة القاطعة :

المنافس بمدى حركً واسع مما ٌعرض القائم تمرٌر نصل السالح من امام ذبابة 

 بالهجمة الى الهجوم المضاد .

استخدام الذراع بأكمله فً سحب السالح مما ٌجعل المنافس اكثر قدرة على اكتشاؾ 

 نوع الهجمة .

ا الذبابة ٌجعل تلك اداء الحركة من الكتؾ او بدوران الرسػ اثناء عملٌة تؽٌٌر اتجاه

 ؾ .الذبابة اقل تهدٌدا للهد

التسرع بأداء حركة الطعن قبل اتمام مد الذراع المسلحة وحركة القطع مما ٌجعل 

 الهجوم اقل اٌجابٌة وٌعرض الالعب للهجوم المضاد.

التحام نصل المهاجم مع نصل المنافس بعد تمرٌر نصل سالحه الى االتجاه االخر 

 او المقابل .

ى ضعؾ السٌطرة على قبضة استخدام االصابع فقط فً اداء المهارة مما ٌؤدي ال

 السالح .

 متى تؤدى مهارة الهجمة القاطعة :

 االلتحام مؽلقا .تجاه تؤدى فً حالة ما اذا كان ا

تؤدى على النافس الذي تكون ذبابة سالحه منخفضة اثناء التالحم فً الخطوط العلٌا 

 وهذا ٌسهل تمرٌر نصل السالح امام تلك الذبابة المنخفضة .

 القٌام بالدفاع المباشر . فس البطٌئ الحركة السٌما من ٌبطئتؤدى على المنا

لوقفة االستعداد كعملٌة رد تؤدى بعد الهجوم الفاشل من المنافس السٌما عند عودته 

 الهجوم .

ٌمكن اداؤها على المنافس الذي ٌكثر من الضؽط على السالح دون قٌامه بأي 

 حركات هجومٌة مع انخفاض ذبابة سالحه .

 صورة الهجمة عكس تؽٌر االتجاه 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء هذه الهجمة :

 من وقفة االستعداد ٌأخذ الالعبان وضع االلتحام السادس .



ٌقوم الالعب بأداء تؽٌٌر االلتحام لالتجاه الرابع وٌقوم المنافس فً لحظة تالمس 

منافسه الى اتجاه النصلٌن فً الوضع الجدٌد بتمرٌر ذبابة سالحه من اسفل نصل 

 االلتحام االصلً .

 ٌقوم الالعب بحركة مد الذراع المسلحة .

 بعد ذلك ٌقوم بأداء حركة الطعن باتجاه هدؾ المنافس .

 ثم العودة الى وقفة االستعداد .

 الشائعة عند اداء مهارة الهجمة عكس تؽٌر االتجاه :االخطاء  

 لتحام الجدٌد .اداء المهارة بعد التالمس النصلٌن فً وضع اال

 فً حركة تؽٌٌر االتجاه بعد االنتهاء  من مهارة تؽٌٌر االلتحام من المنافس .

او المرفق ولٌس من االصابع مما ٌزٌد المدى الحركً اتٌان الحركة من الرسػ 

 وٌنبه المنافس بالهجوم فٌتمكن من تفادٌه او صده .

 النصل ومد الذراع المسلحة .الطعن قبل االنتهاء من حركة تمرٌر الذبابة من اسفل 

أداء المهارة اسرع من مهارة تؽٌر االلتحام من المنافس مما ٌؤدي الى اصطدام 

النصلٌن ، اي ٌجب ان تتناسب سرعة المهارة مع سرعة المهارة مع سرعة أداء 

 المنافس لمهارة تؽٌٌر االتجاه .

 الفصل الثانً 

 الهجوم المركب 

من حركتٌن من حركات الهجوم البسٌط التً تسبق هو القٌام بحركة مركبة مكونة 

حركة الهجوم المؤثرة والتً تهدؾ الى تسجٌل اللمسة على هدؾ المنافس ، وتؤدى 

هذه الحركات بتوقٌت واحد او بهدؾ عدم اتاحة الفرصة للمنافس بصد او تفادي اي 

 حركة من هذه الحركات اثناء ادائها .

بالتهوٌشات التً تعنً القٌام بأداء رئٌسٌة وتسمى الحركات التً تسبق الحركة ال

نصل السالح فً حركة او اكثر من حركات السالح بالذراع المسلحة وباستخدام 

اتجاه هدؾ المنافس والؽرض منها توجٌه انتباه المنافس الى اتجاه معٌن وخداعه 

 ودفعه لالنتقال من اتجاه الى اتجاه اخر مما ٌتٌح له فتح ثؽرات فً خطوط دفاعه



اثناء هذا االنتقال مما ٌمكن الالعب المهاجم من اختٌار الفرصة المناسبة لتوجٌه 

 ذبابة سالحه نحو هدؾ المنافس واداء الحركة الرئٌسٌة وتسجٌل اللمسة المطلوبة .

 انواع الهجوم المركب :

 الهجمة العددٌة .

 الهجمة الدائرٌة .

 الهجمة العددٌة :

تؽٌٌر االتجاه من وضع االلتحام مع سالح المنافس هً عبارة عن القٌام بأداء حركة 

فً احد االوضاع لؽرض الخداع الدفاعً ٌلً ذلك تكرار حركتٌن او اكثر لحركة 

وبشرط عدم تالمس نصلً السالحٌن فً حركة تؽٌٌر االتجاه التً تؽٌٌر االتجاه 

ان ٌؤدٌها الالعب المهاجم، وفً حالة حدوث التالمس تعتبر الحركة فاشلة ، اي 

الالعب المنافس استطاع صد حركة الهجوم وافشاله ، وسمٌت بالعددٌة ألنها تعتمد 

 ( .3-2-1( او )2-1مبدأ ان الالعب ٌقوم بأداء الحركة العدد )

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الهجمة العددٌة :

 ٌلتحم الالعبان فً وقفة االستعداد فً الوضع السادس .

ٌقوم احد الالعبٌن بأداء حركة تؽٌٌر االتجاه فً اتجاه احدى مناطق الهدؾ المناسبة 

 مع مد الذراع المسلحة دون تصلب .

فً الوقت الذي ٌتحرك المنافس التخاذ نوع الدفاع المناسب ٌقوم الالعب بأداء 

 حركة تؽٌٌر االتجاه ثانٌة والعودة الى االتجاه االول من تحت نصل سالح المنافس

قبل ان ٌالمس سالح المنافس لتفادي دفاع المنافس مع مد الذراع المسلحة وتوجٌه 

 ذبابة سالحه نحو الهدؾ .

 ٌلً ذلك مباشرة أداء حركة الطعن .

 العودة الى وقفة االستعداد .

 

 

 بعض المالحظات المهمة عند أداء الهجمة العددٌة :

 تؽٌٌر لتعتبر الحركة مركبة .ٌجب على الالعب المهاجم القٌام بأكثر من حركة 



 ان تكون حركات التؽٌٌر صؽٌرة وحول واقٌة سالح المنافس . 

اداء الحركة من مفصل المرفق والرسػ وعدم اشتراك كتؾ الذراع المسلحة باألداء 

. 

 تكون حركات تؽٌٌر االتجاه متتالٌة ومتعاقبة دون انقطاع .

، اما فً الخطوط سالح المنافس فً الخطوط العلٌا تتم حركات التؽٌٌر من اسفل 

 السفلى فتكون حركات التؽٌٌر من اعلى نصل سالح المنافس .

بعد االنتهاء من حركة تؽٌٌر االتجاه الثانٌة ٌقوم الالعب المهاجم بأداء حركة الطعن 

 تسبقها حركة مد الذراع المسلحة نحو هدؾ المنافس .

 االخطاء الشائعة عند اداء الهجمة العددٌة :

 اداء حركة التؽٌٌر خارج منطقة الهدؾ القانونٌة .

 سحب الذراع المسلحة للخلؾ من المرفق اثناء عمل تؽٌٌر االتجاه.

 اداء الحركة برسػ الٌد ومن الكتؾ .

 اداء الحركة ببطء وبشكل متقطع وتوقٌت ؼٌر مناسب .

 المنافس اي حدوث عملٌة دفاع .حدوث تالحم مع نصل سالح 

ى نصل سالح المنافس عند االلتحام فً الخطوط االعلى او من اسفل االنتقال من اعل

 نصل سالح المنافس عند االلتحام فً الخطوط السفلى .

 اداء حركة الطعن قبل االنتهاء من حركة التؽٌٌر الثانً .

 الهجمة الدائرٌة :

وهً احدى حركات الهجوم المركب اذ ٌقون الالعب بعمل دائرة كاملة بنصل 

عودة الى نفس االتجاه التً تمت فٌه التهوٌشة االولى وٌقوم المنافس بعمل سالحه وال

دفاع دائري ثم ٌقوم الالعب المهاجم بأداء حركة تؽٌٌر االتجاه مع مد ذراعه 

المسلحة لألمام بهدؾ خداع دفاع المنافس الدائري ، ٌلً ذلك قٌام الالعب المهاجم 

اه التؽٌٌر االول واستكمالها بحركة ثانٌة وفً نفس خط اتجبحركة تؽٌٌر االتجاه 

 الطعن مباشرة نحو هدؾ المنافس .

ولصحة أداء هذه الحركة بشكل قانونً ٌجب ان ال ٌحدث تالمس بٌن نصلً سالح 

 الالعبٌن اثناء األداء . واي تالمس بٌن نصلٌن تعد الحركة فاشلة .



 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الهجمة الدائرٌة :

فً االلتحام السادس ٌقوم احد االعبٌن بأداء حركة تؽٌٌر االتجاه  من وقفة االستعداد

 الى المنطقة الرابعة بمرور نصل سالحه من اسفل نصل سالح المنفس .

قٌام المنافس بأداء الدفاع الدائري بأداء الدفاع الدائري بعملٌة تؽٌٌر االتجاه ومتابعة 

لتحام معه بنفس االتجاه االول نصل سالح الالعب المهاجم بنفس االتجاه ومحاولة اال

. 

ٌقوم الالعب المهاجم باألفالت مرة اخرى بنصل سالحه بالدوران حول نصل سالح 

 المنافس لتفادي دفاع المنافس وٌقوم بمد ذراعه المسلحة باتجاه هدؾ منافسه .

 بعد حركة السالح األخٌرة البد من اداء حركة الطعن .

 العودة الى وقفة االستعداد .

  ظات مهمة عند اداء الهجمة الدائرٌة :مالح

 تكون حركة تؽٌٌر االتجاه فً نفس االتجاه لمرتٌن او اكثر .

عدم القٌام بأداء التؽٌٌر الثانً اال بعد ان ٌكمل المنافس دفاعه الدائري وقبل ان 

 تالمس نصل سالح المنافس نصل سالحه . 

المنافس مع مراعاة عدم ان تكون حركات التؽٌٌر صؽٌرة ، وحول واقً سالح 

 تالمس النصلٌن اثناء األداء .

ٌكون اداء الحركة من مفصل المرفق والرسػ وعدم اشتراك مفصل الكتؾ للذراع 

 المسلحة باألداء .

 تكون حركات تؽٌٌر االتجاه متعاقبة ومتتالٌة ولٌس فٌها انقطاع .

افس ، اما فً الخطوط العلٌا من اسفل نصل المنتتم حركات تؽٌٌر االتجاه فً 

 الخطوط السفلى فتكون من اعلى نصل المنافس لكال الالعبٌن .

 تتم حركة الطعن بعد االنتهاء من حركة مد الذراع المسلحة .

 االخطاء الشائعة فً اداء الهجمة الدائرٌة :

اداء حركة تؽٌٌر االتجاه خارج منطقة الهدؾ القانونً بمدى حركً واسع )دوائر 

 كبٌرة( .



 الذراع المسلحة للخلؾ من المرفق اثناء عمل التؽٌٌر .سحب 

 أداء الحركة من الكتؾ وبرسػ الٌد .

 حدوث تالحم مع نصل المنافس اي حدوث دفاع .

أداء حركة التؽٌٌر ببطء وبشكل متقطع وبتوقٌت ؼٌر مناسب ومن مسافة ؼٌر 

 مناسبة .

او من االسفل بالخطوط االنتقال بالنصل من االعلى عند االلتحام بالخطوط العلٌا 

 السفلى .

 أداء حركة الطعن قبل االنتهاء من حركة التؽٌٌر الثانً وعمل الذراع المسلحة .

 الباب الرابع 

 الفصل االول 

ٌعد الدفاع من المهارات الهامة فً رٌاضة المبارزة التً ال تقل اهمٌة عن  الدفاع :

لعب دورا مهما فً نتائج المبارٌات الهجوم اذ انه ممهد للرد فً المبارزة . كما انه ٌ

. 

والدفاع عبارة عن مجموعة من الحركات او االتجاهات او االوضاع التً ٌؤدٌها 

الالعب المدافع لٌتمكن من منع او رد او تحوٌل ذبابة نصل سالح المنافس من 

الوصول الى الهدؾ وتسجٌل اللمسة والذي ٌسبقه عادة هجوم من جانب الالعب 

 ذلك لحماٌة منطقة الهدؾ الخاصة والتً تمنع وصول الهجوم الٌه .المنافس ، وك

 وٌجب مراعاة االسس التلٌة لٌكون الدفاع ناجحا ومؤثرا :

ٌجب اداء حركة الدفاع بسرعة تتناسب طردٌا مع سرعة الهجوم من جانب الالعب 

 المنافس .

حركة هجوم  ٌتم تنفٌذ حركة الدفاع واتخاذ اتجاهها على اخر لحظة من لحظات اداء

 المنافس .

ٌجب أال ٌتعدى العب المبارزة الدفاع ، نهاٌة حدود منطقة الهدؾ التً ٌقوم بالدفاع 

 عنها .

 ان ٌتناسب نوع الدفاع مع طبٌعة ونوع الهجوم .



ان ٌتصدى الجزء القوي من نصل السالح الالعب المدافع للجزء الضعٌؾ من 

 ي بحدود النصل ولٌس بأسطحه .المهاجم وٌكون هذا التصدنصل سالح المنافس 

ٌجب ان ٌكون الدفاع الناجح محبطا ومشتتا لهجوم المنافس وفً نفس الوقت ٌسمح 

 لالعب المدافع بأداء حركات الرد بسهولة .

  انواع الدفاع االساسٌة : 

الشٌش والسٌؾ )الحسام( ٌشتمل على المنطقة ان الهدؾ القانونً الخاص بسالحً 

االمامٌة من الجذع ومنطقة الضهر ، اذا قسمت هذه المنطقة بشكل وهمً الى اربعة 

مناطق بواسطة خطٌن وهمٌٌن متعامدٌن ومتقاطعٌن فً منتصؾ الصدر وعندما 

تتخذ الٌد المسلحة الشكل الذي ٌتناسب مع كل اتجاه او قسم او منطقة ، عند ذلك 

 بح وضع الٌد هو ما ٌطلق علٌه نوع الدفاع الخاص بكل منطقة او قسم .ٌص

 اما المناطق او االجزاء الناتجة عن تقاطع الخطٌن الوهمٌٌن : 

 المنطقة العلوٌة الخارجٌة .

 المنطقة العلوٌة الداخلٌة .

 المنطقة السفلٌة الخارجٌة .

 المنطقة السفلٌة الداخلٌة .

 صورة مناطق الهدؾ القانونً وانواع الدفاع االساسٌة لسالح الشٌش 

وهذه المناطق االربعة توجه الٌها الهجمات لتسجٌل اللمسات لذلك ٌضطر الالعب 

عندما ٌكون متخذا وقفة االستعداد . اذ توجد عدة انواع المدافع لؽلق هذا االتجاهات 

ساسٌة الن الالعب ٌستطٌع من خاللها من الدفاع االساسٌة بالمبارزة ، اطلق علٌها ا

القٌام بأداء حركات الهجوم ، وكذلك حركات الدفاع وفً نفس الوقت اؼالق مناطق 

 الهدؾ الذي توجه الٌها ذبابة المنافس وهً :

 تحدد وضع الٌد والذراع المسلحة عند اتخاذ وضع االلتحام .

 تحدد اتجاه النصل بما ٌكفل حماٌة الهدؾ .

 الدفاع األساسٌة :اهمٌة انواع 

 تعد كوضع ابتدائً تؤدى منه حركات الهجوم الخاصة بالمبارزة . 

 حماٌة منطقة الهدؾ التً ٌدافع عنها .



 انواع الدفاع األساسٌة :

الخامس  –الرابع  –الثالث  –الثانً  –هناك ثمانٌة انواع اساسٌة للدفاع هً )االول 

استخدام هذه االنواع من مدرسة الى الثامن (. وتختلؾ اهمٌة  –السادس السابع  –

 –اخرى فالمدرسة الفرنسٌة تقتصر على االنواع األساسٌة التالٌة وهً )السادس 

الثامن ( . اما المدرسة االٌطالٌة فتقتصر على االنواع االساسٌة  –السابع  –الرابع 

( فهما الخامس  –السابع ( . والنوعان )االول  –الرابع  –الثالث  –التالٌة )الثانً 

 ٌستخدما من قبل كلتا المدرستٌن .

والسبب الرئٌسً فً اختٌار المدرسة االٌطالٌة لتلك االنواع من الدفاع كأساس 

ألوضاع السالح ألنها تعطً قوة الحركة اكثر عند استخدامها والسبب ان المدرسة 

رنسٌة االٌطالٌة تعتمد على قوة االداء الدفاعً وعنفه بصفة عامة . اما المدرسة الف

 تمتاز باالهتمام باألداء الفنً وخفة الحركة وسهولة ادائها .

 صورة انواع الدفاع االربعة االساسٌة حسب المدرسة الكورٌة 

 اوال : الدفاع السادس :

ٌعد هذا النوع هو النوع الرئٌسً الذي ٌتخذه الالعب فً معظم االوقات عند وقوفه 

وٌكون بعد نقطة االنطالق المناسبة والمباشرة فً وقفة االستعداد للتبارز مع منافسه 

من اقصر الطرق نحو الهدؾ المراد الوصول الٌه . كما ٌعمل على اؼالق منطقة 

الهدؾ الواقعة فب الجزء العلوي الخارجً المجاور للذراع المسلحة والدفاع عنها 

ٌر فً وهو اول ما ٌتعلمه الالعب المبتدئ على بدأ مراحل المبارزة كونه اسهل بكث

 حاالت التنقل بٌن االنواع االخرى الباقٌة .

 صورة الدفاع السادس 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الدفاع السادس :

من وقفة االستعداد ٌكون النصالن متالمسٌن فً المنطقة الوسطى من كل منهما وان 

 كال منهما على ٌمٌن االخر .

 س "لكال السالحٌن " الذبابة اعلى مستوى الواقٌة ومشٌرة التجاه المناف

القبضة باالتجاه الخارجً بالنسبة ٌتخذ رسػ الٌد المسلحة الى الخارج وذلك بمٌل 

للذراع المسلحة مع االحتفاظ باالتجاه الصحٌح للذبابة فً مواجهة هدؾ المنافس 

 دائما .



الساعد وقبضة الٌد والرسػ والسالح على استقامة واحدة والذبابة تشٌر التجاه الجزء 

 علوي الخارجً من هدؾ المنافس .ال

اصبع االبهام هو ممسك بالقبضة الخاصة بالسالح ٌكون متجها فً اتجاه الساعة 

 الواحدة وفقا لعقارب الساعة .

 

 االخطاء الشائعة :

 خروج مفصل المرفق للخارج بعٌدا عن الجسم .

 لؾ الساعد للداخل نحو الجسم .

لجسم والذبابة ؼٌر متجهة نحو هدؾ وضع قبضة الٌد مثنٌة للداخل فً اتجاه ا

 المنافس .

 عدم االحتفاظ بالطرٌقة الصحٌحة لحمل السالح .

 ثانٌا : الدفاع الرابع :

ٌتخذ هذا النوع فً اؼالق منطقة الهدؾ العلٌا الداخلٌة القرٌبة للذراع الحرة ) الؽٌر 

المهمة مسلحة ( للدفاع عنها ضد هجمات المنافس ، وٌعد من الدفاعات القوٌة 

والرئٌسٌة باألضافة الى سهولة االداء والتنفٌذ اذ ٌقوم بالدفاع عن مساحة كبٌرة من 

 منطقة الهدؾ العلٌا .

 صورة للدفاع الرابع 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الدفاع الرابع :

مع قبضة الٌد حوالً نصؾ دورة نحو الداخل من النوع السادس ٌلؾ الساعد 

عدم تؽٌٌر وضع االصابع القابضة علة مقبض السالح  بالنسبة للجسم مع مراعاة

 وثبات مفصل المرفق فً مكانه دون حركة .

ٌستمر تحرٌك الساعد ورسػ الٌد الى الداخل حتى تصبح قبضة الٌد والسالح امام 

 نهاٌة حدود منطقة الهدؾ العلٌا الداخلٌة .

واحدة تماما للدفاع ان ٌكون السالح كله بما فً ذلك الواقً والذبابة على استقامة 

 عن المنطقة .



ٌكون النصالن متالحمٌن كل منهما على ٌسار االخر والذبابتان على مستوى اعلى 

 من الواقً .

 ٌكون اتجاه االبهام ٌشٌر الى الساعة الواحدة وفقا لعقارب الساعة .

 االخطاء الشائعة :

طاق الهدؾ تحرٌك الساعد وقبضة الٌد فً مدى حركً واسع للداخل بعٌدا عن ن

 المراد الدفاع عنة .

 مد الذراع المسلحة مدا كامال من مفصل المرفق .

 االتجاه بالساعد وقبضة الٌد الى الخلؾ نحو الجسم حتى تكاد تالمسه .

 الهبوط بالساعد وقبضة الٌد الى االسفل واالتجاه بالذبابة االى االعلى .

 ثالثا : الدفاع الثامن :

ع السادس اذ انه ٌقوم بأؼالق منطقة الهدؾ السفلى ٌقع هذا النوع تحت الدفا

الخارجٌة والدفاع عنها ، وفٌه ٌكون النصالن متالحمٌن كل على ٌمٌن االخر . 

 والذبابة منخفضة عن مستوى الواقً ومشٌرة الى منتصؾ الفخذ االمامً للمنافس .

 صورة الدفاع الثامن 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الدفاع الثامن :

وقفة االستعداد ومن الدفاع السادس ٌقوم الالعب بثنً رسػ الٌد المسلحة قلٌال من 

 األسفل وكذلك اسقاط ذبابة السالح ونصله الى االسفل .

 ٌتجه الرسػ والسالح قلٌال الى خارج الجسم ألحكام ؼلق منطقة الهدؾ .

خاذ هذا تتجه االصابع الثالثة القابضة على السالح الى اعلى بعد االنتهاء من ات

 الوضع الدفاعً .

 اتجاه اصبع االبهام ٌشٌر الى الساعة الواحدة وفقا لعقارب الساعة .

 االخطاء الشائعة :

 .سفل اكثر من الالزم الهبوط بالٌد لأل

السقوط بالسالح لألسفل بطرٌقة عمودٌة على االرض بحٌث تشٌر الذبابة الى 

 االرض .



 ثنً رسػ الٌد لألسفل اكثر من الالزم .

الدخول بالسالح وقبضة الٌد والرسػ الى الداخل بدال من اتجاهها للخارج مما ٌفتح 

 ثؽرة فً الهدؾ .

 

 

  رابعا : الدفاع السابع :

ٌقع هذا النوع تحت الدفاع الرابع اذ ٌقوم الالعب بأؼالق المنطقة الداخلٌة السفلى 

االوسط وكل  من الهدؾ والدفاع عنها _ وفٌه ٌكون النصالن متالحمٌن فً الجزء

منهما ٌسار االخر والذبابة منخفضة عن مستوى الواقً وتشٌر الى المنتصؾ فخذ 

 المنافس االمامً .

 صورة الدفاع السادس 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء النوع السابع :

من الدفاع الرابع ٌقوم الالعب بثنً رسػ قبضة الٌد قلٌال لألسفل فً اتجاه الداخل 

 والنصل الى االسفل . وكذلك اسقاط الذبابة

ٌكون الساعد متقاطعا مع الجسم واالصابع الثالثة القابضة على السالح متجهة الى 

 اعلى والٌسار قلٌال .

 ٌشٌر اصبع االبهام الى الساعة الواحدة وفقا التجاه عقارب الساعة .

 االخطاء الشائعة :

مفصل المرفق مدا هً نفس االخطاء الموجودة فً الدفاع الثامن باألضافة الى مد 

 كامال .

حدوث عملٌة كب فً كؾ وقبضة الٌد اذ ٌشٌر اصبع االبهام الى الساعة التاسعة 

 وفقا لعقارب الساعة .

 خامسا : الدفاع االول :

 ٌستعمل هذا النوع من الدفاع لحماٌة المنطقة الدفاعٌة العلٌا والسفلى الداخلٌة .

 صورة الدفاع االول 



 اء الدفاع االول :الخطوات التعلٌمٌة ألد

من الدفاع السادس ٌتم دوران الرسػ والساعد الى الدرجة الداخلٌة من اعلى الى 

 اسفل اذ تصبح ذبابة السالح فً االتجاه الموازي لألرض .

 سادسا : الدفاع الثانً :

 وستعمل لحماٌة منطقة الهدؾ السفلى الخارجٌة .

 صورة للدفاع الثانً 

 الدفاع الثانً :الخطوات التعلٌمٌة ألداء 

من الدفاع السادس ٌتم لؾ الٌد المسلحة الى الجهة الخارجٌة الٌمنى بعٌدا عن منطقة 

 الهدؾ حتى تصبح باطن الٌد المسلحة والساعد فً االتجاه الموازي لألرض .

 تشٌر ذبابة السالح والمفصل فً االتجاه االسفل لمنطقة الهدؾ. 

 سابعا : الدفاع الثالث :

 لحماٌة منطقة الهدؾ العلٌا الخارجٌة .ٌستعمل 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الدفاع الثالث :

من الدفاع السادس ٌتم دوران قبضة الٌد المسلحة والساعد فً االتجاه الخارجً 

 لمنطقة الهدؾ الٌمنى باتجاه موازي لألرض. 

 تكون ذبابة السالح فً االتجاه العلوي الداخلً قلٌال .

 صورة للدفاع الثالث 

 ثامنا : الدفاع الخامس : 

 وٌستعمل لحماٌة منطقة الهدؾ السفلى الخارجٌة .

 صورة الدفاع الخامس 

 الخطوات التعلٌمٌة ألداء الدفاع الخامس :

 الخاصة :أنواع الدفاع 

وٌتم باتجاهات مختلفة ٌقوم بها الالعب المدافع لحماٌة منطقة الهدؾ الخاصة به     

 تمنع وصول الهجوم علٌه . والتً 



  -وٌؤدى الدفاع تبعاً لحاالت الهجوم كاآلتً:

 .) االفقً (الدفاع المستقٌم  -1

 . ) العمودي (  الدفاع النصؾ الدائري -2

 الدفاع الدائري .  -3

 .لقطري المتقاطع او المائل الدفاع ا-4

 :  )االفقً ( الدفاع المستقٌم  1 -1-9 -2

بطرٌقة مباشرة لحماٌة منطقة الهدؾ بالنسبة للخطوط العلٌا لوضع ٌم أداء هذا النوع 

السالح الملتحم فٌها وذلك باالنتقال من وضع الدفاع السادس إلى وضع الدفاع الرابع 

أو بالعكس وبالنسبة للخطوط السفلى ٌتم انتقال السالح من وضع الدفاع الثامن إلى 

 .وبالعكس  وضع الدفاع السابع

 

 : ) العمودي (  دائري الدفاع النصؾ 

ٌتم بانتقال نصل السالح )بحركة نصؾ دائرٌة ( من الخط العلوي إلى الخط    

)بمعنى انه ٌؤدى  هالسفلً أو من الخط السفلً إلى الخط العلوي من االتجاه نفس

أو بالعكس ومن الوضع السادس  بعبانتقال نصل السالح من الوضع الرابع إلى السا

 .كس إلى الثامن أو بالع

 : الدفاع الدائري

ٌتم أداء هذا النوع من الدفاع بعمل دائرة كاملة ذات مدى حركً صؽٌر حول    

الذي بدأ منه الهجوم .  هنفس نصل سالح المهاجم والعودة إلى الخط الدفاعً األصلً

وعادة ٌكون اتجاه الدائرة مع عقرب الساعة إذا بدأ الهجوم من الدفاع السادس التً 

وذلك لسهولة وضع السالح وسهولة  ، ة المفضلة للكثٌر من الالعبٌنتعد الطرٌق

 السٌطرة علٌه والتً ٌصعب أداؤها نوعاً ما فً الخطوط األخرى .

ٌستعمل هذا النوع من الدفاعات بنجاح فً حالة ما إذا كان نصل المهاجم ، بعد أداء  

به قرٌبة إلى واقً  حركة تؽٌٌر ؼٌر مباشرة أو الهجمة القاطعة ، والذبابة الخاصة 

، كما تستعمل بنجاح مع الالعب الذي ال ٌؤدي هجومه الرئٌس هسالح المدافع نصل

إال بعد حركة تهوٌشه مثل الهجمة العددٌة المرتبطة إذ أنها تؤدي إلى إفشال حركة 

  هجوم المنافس التالٌة
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رٌقة مائلة أو قطرٌة بأصابع الٌد وبحركة تابعة من الساعد ٌؤدى هذا النوع بط   

ورسػ الٌد فقط ، حٌث ٌنتقل فٌها السالح من المنطقة العلٌا الخارجٌة من الهدؾ إلى 

المنطقة السفلى الداخلٌة المقابلة أو بالعكس ، أي انتقال نصل السالح من الوضع 

، أو انتقال النصل من الوضع الدفاعً السادس إلى الوضع الدفاعً السابع وبالعكس 

  الدفاعً الرابع إلى الوضع الدفاعً الثامن وبالعكس.


