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 المقدمة

ما تتميز تعد رياضة المبارزة من الرياضات التي مارستها الدول والشعوب قديمًا وحديثًا ل      
ها رياضة نأ فضالً ، لنبيلة وروح المنافسة الرفيعة وتعزز التقاليد ا األخالقبه من سمو الروح و 

 .  المجيداألجداد العظام الذين صنعوا التاريخ 

وأسهلها  لذا جاء هذا الكتاب والدة لمسيرة مستمرة بالبحث والتنقيب إليجاد أفضل الوسائل      
ة مبارز لاتعليمًا لآلخرين ، إذ حاولنا فيه االستفادة من خبرات وتجارب الذين سبقونا في رياضة 

تعم الموافقة و  ىومزجها بخبرتنا وتجربتنا المتواضعة ليخرج بهذه الصورة التي نتمنى أن تلق
 الفائدة من خالل محتوياته .

ير كما أُعد هذا الكتاب ليساعد الطلبة الدارسين والمهتمين من المدربين المتخصصين وغ   
 ضة المبارزة وابراز المبادئكيفية تعلم المهارات األساسية في ريا الستيعابالمتخصصين 

 النظرية بمفاهيم واضحة وسهلة للمتلقي لغرض العمل على توسيع قاعدة اللعبة ونشرها بين
 مستوياتورعايتها والعناية بتدريبهم للوصول إلى الالناشئة والشباب تمهيدًا الكتشاف المواهب 

 العالية والدخول في المنافسات العالمية . 

األول على تاريخ اللعبة في العالم  فصلال ل، إذ اشتم فصولة تس علىالكتاب  اشتمل   
لى الثاني فقد احتوى ع فصلوالعراق وماهية المبارزة ومتطلباتها وأسلحة المبارزة .أما ال
وم ى الهجالثالث على معن فصلالمهارات األساسية في المبارزة وأنواع االلتحام فيها . واشتمل ال

 لخامسا فصلرابع الدفاع وأنواعه واتجاهاته العامة والخاصة . أما الال فصلوتناول الوأنواعه .
أما  فقد تناول الحركات التمهيدية للهجوم ومتنوعات الهجوم والرد و الرد المضاد وأنواعه .

ة لمبارز السادس فقد تناول حكم المبارزة مواصفاته وواجباته وبعض المواد التحكيمية في ا فصلال
 .قاتوقواعد تنظيم المساب
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اه ما أبدفي الختام البد أن نتقدم بالشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور محمد جاسم الياسري ل    
وكذلك شكرنا ألستاذ مروان عبد الكريم جاسم  من مالحظات علمية وتقويمه العلمي للكتاب

 . لقيامه بتصحيح الكتاب لغوياً 

 خدمة رياضة المبارزة . للمساهمة فيتمنى أن نكون قد وفقنا 

 وهللا ولي التوفيق
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 قائمة المحتويات

 الصفحة التفاصيل
 1 العنوان

 2 اآلية القرآنية
 3 اإلهداء
 4 المقدمة

 8-6 المحتويات
 9 األولالفصل 
 10 تاريخ المبارزة 

 18 لى تطور المبارزة الحديثةأهم التغيرات التي أدت إ
 19 تاريخ المبارزة العراقية الحديثة

 21 ماهية المبارزة 
 23 المتطلبات الواجب توافرها لدى العب المبارزة

 31 أسلحة المبارزة 
 31 المشتركة لألسلحة الثالثة العامة صخصائال

 34 أنواع أسلحة المبارزة
 34 سالح الشيش

 36 سالح سيف المبارزة
 38 سالح السيف ) الحسام (

 40 ملعب المبارزة
 41 مالبس ومهمات المبارزة في األسلحة الثالثة

 50 الثاني / المهارات األساسية في المبارزة الفصل
 50 المهارات األساسية في المبارزة 

 50 حمل ومسك السالح
 54 الوضع األساسي

 55 أداء التحية
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 56 وقفة االستعداد ) التحفز (
 59 حركة األرجل
 59 التقدم لألمام

 61 التقهقر للخلف
 63 حركة الطعن

 66 العودة من حركة الطعن
 68 حركة السهم

 70 االلتحام 
 70 معنى االلتحام 
 72 تغيير االلتحام
 74 تكرار االلتحام
 75 غياب النصل
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 77 الهجوم البسيط 
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 79 الهجوم  تغيير االتجاه 

 82 الهجمة القاطعة
 84 الهجمة عكس تغيير االتجاه

  86 الهجوم المركب 
 86 الهجمة العددية
 88 الهجمة الدائرية

 91 الهجوم المضاد 
 91 هجمة اإليقاف

 93 الهجمة الزمنية المضادة
  95 الهجوم الكاذب 
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 97 معنى الدفاع 



   
 

 7    المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ........................

 
 

 98 أنواع الدفاع األساسية
 109 أنواع الدفاع الخاصة 
 116 الخامس / اإلعداد للهجوم الفصل
 116 الحركات التمهيدية للهجوم 

 116 الهجمات النصلية
 120 المسكات النصلية

 126 متنوعات الهجوم 
 126 تكملة الهجوم

 126 استعادة الهجوم
 127 الهجوم تكرار
 128 الرد و الرد المضاد 

 129 أنواع الرد 
 131 الرد المضاد

 135 السادس / التحكيم بالمبارزة الفصل
 137 حكم المبارزة 

 137 حكم المبارزة خصائص
 138 واجبات حكم المبارزة

 139 القضاة
 144 التحكيم في المبارزة 

 145 بعض المواد التحكيمية المهمة
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 األول  الفصل
 تاريخ رياضة المبارزة 

 المبارزة عبر عصور التأريخ
 أهم المتغيرات التي أدت على تطور المبارزة الحديثة  

 تأريخ المبارزة العراقية
 ماهية المبارزة وطبيعتها ومتطلباتها 

 ماهية المبارزة  
 طبيعة المبارزة  

 أهمية المبارزة
 ةالمتطلبات الواجب توافرها لدى العب المبارز 

 المتطلبات البدنية
 المتطلبات الحركية  

 المتطلبات العق لية
 المتطلبات النفسية

 القياسات الجسمية
 أسلحة المبارزة 

 الخصائص العامة المشتركة في أسلحة المبارزة
 مواصف ات وأهداف األسلحة الثالثة

 Foilسالح الشيش  
 Epeeسالح سيف المبارزة  

 Saberسالح السيف ) الحسام ( 
 ارزةملعب المب

 مالبس ومهمات المبارزة في األسلحة الثالثة
 بدلة المبارزة

 القناع
 القف از  

 الحذاء والجواريب
 المهمات واألجهزة الكهربائية
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 الفصل األول
 :ـ األهداف التربوية 

 جعل الطالب قادرًا على أن :
رزة يؤشر الشـواهد التارييةـة علـى ادـتيداع العـراقاام والنصـريام الاـدبا  الن ـا 

 ةف.بالس
 يليص الن ارزة عند العرب النسلنام. 
 يعدد أدنا  السةف عند العرب. 
 يذكر أهم النتغارات التي أدت إلى تطور الن ارزة الحديثة. 
 يحدد النراحل التي برت بها الن ارزة العراقةة الحديثة. 
 الني.يعدد أبرز النشاركات للفرق العراقةة بالن ارزة على النستوى العربي والع 
 هةة الن ارزة.ُيعرف با 
 يوضح طبةعة الن ارزة. 
 يليص أهنةة الن ارزة. 
 يعدد أهم النتطل ات الواجب توافرها لدى العب الن ارزة. 
 يشرح اليصائص النشتركة ألدلحة الن ارزة. 
 يناز بام أنواع أدلحة الن ارزة. 
 يذكر فائدة تجهازات الن ارزة وبعداتها. 
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 تاريخ رياضة الن ارزة 
بطت الخليقة إذ ارت ءياضة المبارزة من أقدم الرياضات التي مارسها اإلنسان منذ بدتعد ر    

و بشر أه من بني الئارتباطًا وثيقًا بحياته من خالل بحثه عن وسائل للدفاع عن نفسه أمام أعدا
 الحيوانات المفترسة أو للحصول على قوته اليومي .

ائه دفاع عن نفسه وحمايتها والحصول على غذومن أهم هذه الوسائل السيف إذ استعمله لل     
طرق مسكه واستعماله بما يحمي جسمه من المخاطر التي جابهته في ، فقد تفنن في صنعه و 

 منذ بداية الحياة ، وعلى الرغم مما حمله التاريخ من صور ناصعة البياض عن سالح السيف
ية ورت مع تطور الحياة البشر إال أن ما وصلنا القليل من تاريخ هذه الرياضة التي مرت وتط

 عبر عصور التاريخ التي قسمت من المؤرخين إلى أربعة عصور هي :ـ 
 :ـ ريخأأواًل : عصور با قبل الت 

ها اخترع اإلنسان البدائي األسلحة للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة والستعمال    
من  حجار المدببة الحادة ومن ثمللصيد وكنتيجة لحياة الغاب التي عاشها صنع أسلحته من األ

ت أغصان األشجار ، ومع تقدم الزمن وتطور الحياة وتكون األسر والقبائل والقرى والجماعا
ادة واكتشاف معدن البرونز إذ استعمل هذه المادة لصناعة رؤوس الرماح والسهام واآلالت الح

ه اعدته على إصابة فريستيهذب شكلها بما يشبه السيف الطويل لمس ذالتي تشبه الخناجر وأخ
ن هذه موالدفاع عن األفراد والممتلكات . وعند اكتشاف مادة الحديد أخذ اإلنسان يصنع أسلحته 

ح المادة وتعددت أشكال السيوف وتنوعت أطوالها وصنع أيضًا الخوذ والبلط والدروع والرما
 لبدنيةابتطوير قابليته  والعصي الستعمالها في صراعاته والدفاع عن نفسه وحمايتها وهذا ارتبط

لمساعدته على مجابهة ظروف الحياة القاسية التي عاشها وبذلك اتسمت المبارزة في هذه 
 العصور بالخشونة والقوة .
 :ـ  ثانةًا : العصور التارييةة

قها ما رافوسميت بهذا االسم لكون اإلنسان بدأ بتعلم الكتابة وتدوين أعماله وحياته اليومية و   
 وصراعات وتكوين الدويالت والمدن وتطور استعمال السيف لدى األقوام المختلفة من حروب 

 والدول وهي كما يأتي:ـ 
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 :ـ العراقاون الادبا   -1
ة لخارجيأهتم العراقيون القدماء بإعداد أنفسهم للدفاع عن دولتهم وأرضهم أمام االعتداءات ا  

فاع ية للداد من لياقة بدنية عالية وتربية عسكر والحرب إعدادًا عسكريًا وما تتطلبه طبيعة اإلعد
والهجوم واستعمال الرماح والسيوف والنبال واألدوات الحربية األخرى التي استعملت ضد 

وية الغزوات األجنبية التي حدثت من األقوام المجاورة له ، وخاصة عند ظهور دويالت ودول ق
 . في العراق نتيجة لموقعه الجغرافي وثرواته الكثيرة

 
 ( : أنواع األسلحة المصنوعة من الحجارة التي استخدمها اإلنسان القديم 1شكل ) 

وردت المصادر التاريخية الكثير من القادة العراقيين القدماء والذين من أول من استعمل أإذ 
المبارزة بالسيف فوجد في مقبرة الملك سرجون األكدي سيف من البرونز الذي يعود تاريخه إلى 

ذكر من كتابات عن الملك  ما من ذلك سنة ( ولعل 5000ق . م ( أي قبل )  3900) 
ق . م ( والذي  3400 -3000كلكامش أحد ملوك المدن السومرية في عصر السالالت ) 
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نسب إليه أعمال بطولية مختلفة . باإلضافة إلى الكثير من الملوك العراقيين منهم نرام سين 
جهات األربعة وحمورابي ونبو خذ نصر  وغيرهم والذين الذي أطلق على نفسه لقب ملك ال

بأحدث األسلحة في وقتها وكذلك االهتمام بالتربية العسكرية ، اهتموا بإعداد الجيوش وتسليحها 
 والتدريب البدني إلعداد المقاتل القوي الشجاع للدفاع عن دولتهم . 

 
 ونز( : أنواع من األسلحة المصنوعة من النحاس والبر  2شكل ) 

 :ـ ) عصر الفراعنة ( بصر الادينة -2
ستعمل تشير اآلثار التي تركها المصريون إلى اهتمامهم بالمبارزة بالسيف بوصفه السالح الم  

رب في حروبهم التي خاضوها إذ ولع المصريون بمختلف أنواع المبارزة منها ما هو على القوا
السيوف من خالل التدريب أو إقامة بين الصيادين إلى المبارزة بالعصي وسيقان البردي و 

 المسابقات المحلية والدولية .
ويرجع تاريخ تسجيل أول مبارزة إلى عصر قدماء مصر التي ظهرت في نقوشهم التي      

وفًا عثر عليها في مدينة ) جوبه ( القريبة من األقصر إذ تصور المتبارزين وهم يستعملون سي
 مبارزةه إلى حد كبير األقنعة الحديثة التي تستعمل في الذات أطراف مغطاة ومرتدين أقنعة تشب

هم ن أنفسالحالية وكذلك يتم ربط أيديهم غير المسلحة بلفافات لحمايتها واستعمالها في الدفاع ع
، كما يظهر المحكمون وهم يرتدون زي التحكيم مما يدل على أن المبارزة كانت تمارس 

 )ق . م ( .كما أكد  1190رمسيس الثالث حوالي )  كرياضة ، وتعود هذه اآلثار لعصر الملك
 هيرودوت ( في كتاباته عن قدماء مصر أن الجنود كانوا يتدربون على استعمالهم العصي في

الهم التحطيب ، وهذه العصي مزودة بواقي اليد وتنتهي بقطعة من البرونز باإلضافة إلى استعم
 األسلحة الخشبية .
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ة قتالي صري القديم بأنه كان قويًا ومنظمًا ويتمتع أفراده بكفاءةوقد عرف عن الجيش الم      
ا حدث مأمن  . وعالية نتيجة تدريباته العنيفة والمنتظمة ، وكان مزودًا بأسلحة دفاعية وهجومية

واس اخترع في ذلك الوقت منها ؛ الخوذة والتروس والدروع والرماح والسيوف والمزاريق واألق
 مقالع .والسهام والدبابيس وال

 
 

 
 ( : أنواع األسلحة التي استخدمها المصريون القدماء 3شكل ) 
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 :ـالفرس واإلغريق والروبان  3
ين لمبارز استعمل الفرس واإلغريق والرومان السيوف الثقيلة والمالبس الثقيلة لحماية أجسام ا   

وا المبارزة من الصدمات والضربات التي يتعرضون لها أثناء الحروب التي خاضوها وأجاد
 .وفنونها وبرعوا فيها

ضها لم تنتشر المبارزة كرياضة بل كانت عبارة عن منازالت حربية في المعارك التي تخو      
 مل بهاالجيوش إذ استعمل فيها أنواع من الخناجر في اليد غير المسلحة  أما اليد المسلحة فيح

سلة ، المطرقة الحديدية المعلقة بسلالسيوف الثقيلة باإلضافة إلى الدروع للدفاع عن النفس و 
 وهذا يتطلب من ممارس المبارزة أن يكون شجاعًا وقويًا وعنيفًا . 

 تنتهي كما ظهر في الدولة الرومانية المبارزون المحترفون الذين يشتركون في منازالت دامية  
هير بموت أحدهما و تقام هذه المنازالت في الساحات المفتوحة ويحضرها الناس والجما

 لمشاهدتها واالستمتاع إذ كانت الغلبة للقوي ولم تكن للسرعة والرشاقة أي مقومات إزاء
 الضربات العنيفة والقوية .

وطماسب ( ) اليهرام صور ( ومن اإلغريق )  ،ومن أشهر المبارزين الفرس ) رستم     
 كدغليوس وليوتيوس ( من الرومان ) هرقل الكبير ( .

   

 
 ور توضح المبارزة عند الرومان والفرس واإلغريق( : ص 4شكل ) 
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 :ـثالثًا : العصور الودطى 
ل وامتنع م ، إذ ساد الجهل واالنحال 476وتبدأ هذه الفترة من سقوط الدولة الرومانية عام      

ا عن الناس من ممارسة ومشاهدة األلعاب الرياضية التي تتصف بالعنف واعتنقوا الروح وابتعدو 
ي أوربا ارزة فبما فيها المبارزة لذلك اندثرت فنون المب التربية البدنية بمختلف أنواعهاالهتمام با

 خالل هذه الحقبة التاريخية التي سميت بالعصور المظلمة .

 
 

فتعد شبه الجزيرة العربية مهدًا لرياضة المبارزة أبا الن ارزة عند العرب في الجاهلةة واإلدالع ؛ 
أنهم شأن غيرهم في استعمال أنواع السيوف ، إذ كانت المبارزة بالسيف وارتفاع مستواها الفني ش

هي التسلية الشاملة بين الفتيان والكبار من العرب منذ العصر الجاهلي ، وعد السيف رمزًا 
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للشجاعة والمروءة والنبل لذا أطلق عليه رياضة النبالء ، أما اإلسالم فقد اتجه إلى نشر رياضة 
ه الحروب والفتوحات اإلسالمية من رجال أقوياء وأشداء قادرين على حماية المبارزة لما تتطلب

هم والذود عن دينهم والدفاع عنه ، وبرع العرب قبل اإلسالم وبعده في استعمال السيف تديعق
 والفروسية وكانت هناك أربع مهارات يجب أن يتقنها الفرد حتى يصبح فارسًا وهي :ـ

 ركوب الخيل والكر والفر . -1
 مي بالقوس .الر  -2
 المطاعنة بالرمح . -3
 المداورة ) المبارزة ( بالسيف . -4

ئقة واشتهرت على امتداد العصر الجاهلي وصدر اإلسالم أسماء فرسان عرفوا بمهاراتهم الفا  
من و باستعمال األسلحة ومنها السيف وساهموا بالدفاع عن كيانهم ضد المغيرين من أعدائهم ، 

 لية عنترة بن شداد .أشهر الفرسان العرب في الجاه
 البارق وقدر العرب مكانة السيف فأطلقوا عليه الكثير من األسماء منها ) الحسام والمهند و    

ي ( الذ والبتار واألبيض والهندي وغيرها ... ( وكان لبعض منها شهرة تاريخية مثل ) ذو الفقار
الب لإلمام علي بن أبي طغنمه الرسول محمد )  صلى هللا عليه وسلم ( في معركة بدر وأهداه 

ذو  ) رضى هللا عنه ( ، وللسيوف أشكال عدة منها الطويل المستقيم ذو الحدين ومنها المقوس
حد واحد ، وامتاز العرب في تفننهم في تزيين مقابض وأغماد سيوفهم بالنقوش واألحجار 

 الكريمة . 
غًا ، بالشجاعة اهتمامًا بالكما أولى الرسول الكريم ) صلى هللا عليه وسلم ( المتصفين     

ى ، وسع باإلضافة إلى اشتراكه ) صلى هللا عليه وسلم ( معهم في التمارين والمناورات والمعارك
نساًء من خالل التدريب العملي إلى اعتماد كل طاقات األمة القادرة على بذل العطاء رجااًل و 

السيف بقتال طعنًا بالرمح وضربًا وصبيانًا وشبابًا وشيوخًا إلى التمرين على كل مهارة في ال
 ورميًا بالنبل ومناورة على ظهور الخيل. والمبارزة من الرياضات التي كانت تقام بحضور
 الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( وفي مسجده . فقد روى البخاري عن أبي هريرة ) رضى هللا

مر م ( بحرابهم ، دخل ععنه ( قال : بينما الحبشة يلعبون عند النبي ) صلى هللا عليه وسل
 فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر .
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ني ي ) صلى هللا عليه وسلم ( يستر ب( : رأيت الن اوفي رواية عن عائشة ) رضى هللا عنه   
(  وانا انظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر . فقال ) صلى هللا عليه وسلم

ي يعني من األمن وقد عد جمهور من العلماء لعب الحبشة بحرابهم فدعهم أمنًا بني أرفده. 
 المسجد للتمرين على المبارزة .

ن عبد ببطال العرب الذين سجلوا أروع البطوالت التاريخية منهم ) حمزة أوظهر الكثير من و     
المطلب ، وعلي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، و سعد بن أبي وقاص ، وأبو عبيدة 

لرسول راح ، والقعقاع  ، وموسى بن نصير ، وطارق بن زياد ، وخالد بن الوليد الذي لقبه االج
 تغنى ا) صلى هللا عليه وسلم ( بسيف هللا المسلول تقديرًا لبطوالته وشجاعته المتناهية . كم

 ، نعهاصباهوا بفروسيتهم وقوتهم في إجادة فنون المبارزة وحدة أسلحتهم ودقة تالشعراء العرب و 
 تقديرًا لقيمة السيف في فض المنازعات . 

 :ـ رابعًا : الن ارزة في العصر الحديث
د لتقالياشهد هذا العصر مرحلة جديدة في تاريخ المبارزة ، فبعد أن تخلى العرب تدريجيًا عن    

 الفرسانو ظهور طبقة اإلقطاع والنبالء بالعربية ومنها المبارزة ، بدأت أوربا بانتشالها وخاصة 
ت ذ تحولالذين اهتموا بهذه الرياضة بعد اكتشاف البارود وبداية الثورة الصناعية في أوربا ، إ

 انتشرتفالمبارزة من ميادين القتال  والحروب إلى ميادين الرياضة والمنازالت واالستعراضات . 
حت في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا الكثير من المدارس التي يديرها مبارزون محترفون حتى أصب

المبارزة من أكثر الرياضات انتشارًا ، وظهرت المؤلفات والكتب التي تحدثت عن تدريب 
لهجوم المبارزة ، باإلضافة إلى الكثير من التغيرات بالمالبس واألسلحة وطريقة اللعب وخطط ا

 والدفاع .
نا بأثي متأقيالتي و أما في البرنامج األولمبي فقد دخلت المبارزة في أول دورة أولمبية حديثة    

( ، أما بالنسبة  Foil( وسالح الشيش )  Saberم ( بالنسبة لسالح السيف ) 1896عام )
 1900( فقد دخل األولمبياد في الدورة الثانية في باريس عام ) Epeeلسالح سيف المبارزة ) 

 خامسةلم ( ، وسمح للنساء باالشتراك في منازالت سالح الشيش ألول مرة في الدورة األولمبية ا
رف م ( ، وتشكل االتحاد الدولي للعبة والذي يضم معظم دول العالم ويش 1924بباريس عام ) 

 .( 1962أما االتحاد العربي فقد تأسس عام ) م (  1913على المبارزة عام ) 
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 ( : أنواع من األسلحة وفقًا ألزمنة استخدامها 5شكل ) 

 :ـ ديثة أهم التغارات التي أدت إلى تطور الن ارزة الح
 أواًل : اختراع ال ارود :

لقتال في تحويل المبارزة من ميادين ا كبير   كان لظهور البارود في القرن الرابع عشر أثر    
يف والمعارك إلى ميادين الرياضة والمنازالت واالستعراضات ، إذ حل البارود محل سالح الس

 استخدامه أمام هذه القوى الجديدة . عففي الحروب وض
 ًا : ظهور النؤلفات  والندارس الياصة بتدريب الن ارزة :ثانة
ظهر ، إذ فنون المبارزة  تلسالح  الخفيف الوزن وتعددا في القرن الخامس عشر ظهر   

السيف ذو النصل الرفيع والطرف الحاد المدبب ، وبدأ تكوين حركات مركبة ومرتبة وظهرت 
عطاء الدروس الخاصة بالمبارزة بواسطة المهارات الفردية الخاصة ، إذ فتحت المدارس إل

المدربين المحترفين ووضعت لها النظم والقوانين وظهرت بعض المؤلفات  على يد بعض 
م ( ثم مخطوط  1410إليطالي )الفيوري دي ليبرى (عام )االمتخصصين واألساتذة أولهم 
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ول كتاب بالمبارزة م وعنوانه المبارزة ل) تالهوفر ( ، وفي أسبانيا ظهر أ 1443ألماني عام 
 م . 1471للمؤلف ) دي كودي فاليرا ( عام 

 ثالثًا : ادتيداع السالح في الهجوع والدفاع :
في القرن السادس عشر وبفضل اإليطاليين ظهر سالح الشيش الذي استعمل في الهجوم    

ات وفي الدفاع بعد أن كان الالعب يدافع بدرع أو خنجر في يده غير المسلحة ، فظهرت حرك
كرة الطعن وتحركات القدمين التي يرجع الفضل لألسبان في ظهورها ، وبدأت في أواخر القرن ف

 ن داخلها .اتحديد ملعب المبارزة بداًل من الميدان أو الدائرة التي يدور المبارز 
 رابعًا : تغاار النالبس :

رية وسهولة في القرن السابع عشر تغيرت المالبس الثقيلة إلى مالبس خفيفة تعطي ح   
 للحركة وتم تعديل بعض األسلحة ، وظهرت المدرسة الفرنسية للمبارزة التي تتسم حركاتها

صل بالرشاقة والسرعة والمهارة العالية في استخدام األصابع واستخدمت الجزء األمامي من ن
 لتيا هائقالسالح للهجوم والجزء الخلفي للدفاع ، كما تم تنظيم القوانين الخاصة باللعب وطر 

 معاهدات التي توقع بين المتبارزين .التشبه 
 خابسًا : ظهور الاناع :

م إذ أصبحت  1780في القرن الثامن عشر اكتشف الفرنسي ) البوازير ( القناع عام    
بعة المبارزة سهلة وغير خطرة ، كما مكنت المبارزين من القيام بالكثير من الحركات المتتا

دة ف بمعنى آخر ظهرت جملة المبارزة التي تحتوي على حركات جديوالمتبادلة بينهما دون توق
ي فها ؤ كالرد والرد المضاد والتكملة وتكرار الهجوم وغيرها من الحركات التي كان يخشى أدا

 حالة عدم وجود القناع خوفًا من اإلصابة .
 داددًا : ظهور الاوانام الياصة لكل دالح :

(  فحة الثالثة الشيش ، وسيف المبارزة والحسام ) السيفي القرن التاسع عشر ظهرت األسل   
ر إذ أجريت عليها العديد من التعديالت من حيث الشكل والقوانين واألهداف . وبعد استقرا
ن أشكالها وأنواعها ظهرت القوانين الخاصة بكل سالح  وذلك لصعوبة تحكيم أي منها بقواني

 رئيس وأربعة حكام ومساعدين ومسجل وميقاتياآلخر . كما شكلت لجنة التحكيم المؤلفة من 
 واحد .
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 دابعًا : ادتعنال التحكةم الكهربائي في األدلحة الثالثة :
 لتحكيملعل أبرز حدث في تاريخ المبارزة هو استعمال التحكيم الكهربائي الذي أضفى عدالة ا   

 استعمل التحكيم والنزاهة التامة وأعطى فرصة للمبارز إلظهار مهارته بكل طمأنينة ، إذ
أ وفي سالح  1955، وفي سالح الشيش عام  1933الكهربائي في سالح سيف المبارزة عام 

 . 1990السيف ) الحسام ( 
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 تاريخ الن ارزة العراقةة الحديثة
باب اختلفت المصادر في تحديد بداية المبارزة الحديثة بالعراق كرياضة تمارس من قبل الش  
 بداية لممارسة الرياضة لكونها كانت تمارس 1922رياضي في العراق إذ هناك من عد عام ال

في الكلية العسكرية ضمن المنهاج اليومي وكذلك في االستعراضات واالحتفاالت العسكرية 
يدها بفضل جهود عم 1963العالي للتربية الرياضية فقد أدخلت عام  والوطنية . أما في المعهد

س بيب لكونه قد مار ضياء ح سيدالتور نجم الدين السهروردي الذي قام بتكليف المرحوم الدك
لية واستمر بتدريسها حتى بعد تغيير المعهد العالي إلى ك بريطانيااللعبة وتدرب عليها في 

 د هللاعب سيدالخبير العربي ال تم استقدام م وبعد 1968عام . وفي  1969التربية الرياضية عام 
 دريبتعمل على لل ي تعاقدن معه مديرية التدريب البدني التابعة لوزارة الدفاعالذصالح الدين 

يها فالكلية العسكرية و مدرسة التدريب البدني إذ أقيمت أول دورة تدريبية شارك اللعبة في 
على  بوالتدريمنتسبوا الوحدات العسكرية كما تم اختيار مجموعة من العسكريين لممارسة اللعبة 

لواحد محمد عبيس ، طارق عيد ا، رحيم سعيد  ، ألساسية ومنهم ) عبد المنعم عبيد متطلباتها ا
ام بس سيدبيان علي ، ال سيد، علي قاسم ، وغيرهم (.أما طلبة كلية التربية الرياضية فمنهم ) ال

محمد جسام ، حسين شنون ، صالح مهدي... وآخرين ( من هنا يمكن تقسيم  سيدعباس ، ال
 ت بها المبارزة العراقية إلى ما يأتي :ـالمراحل التي مر 

 :ـ  9801 – 1969النرحلة األولى ) برحلة تأدةس االتحاد العراقي للن ارزة ( 
عمل تأسيس االتحاد العراقي بالمبارزة إذ قام ببدأت المحاولة األولى ل 1970ففي عام      

اب لغرض تشكيل فرق مذكرة إلى مديرية ألعاب الجيش والشرطة وجامعة بغداد ووزارة الشب
مر إذ أصدرت وزارة الشباب أ 1970من ثم تأسيس االتحاد العراقي للمبارزة عام و بالمبارزة 

وزاري بتأسيس االتحاد العراقي للمبارزة وضم في عضويته السادة ) محمد سعود الخفاجي 
وفر عدم تول.وماهر موسى برصوم ( وكان مقره في مدرسة التدريب البدني) نادي الجيش حاليًا (

 املالنضماألجهزة والمعدات الخاصة باللعبة تم حل االتحاد . وبعدها كانت محاوالت العراق 
 عبد هللا واألستاذإلى االتحادين العربي واألسيوي بفضل جهود المرحوم الدكتور السهروردي 

 وتكللت 11/6/1970وأحيلت المذكرة إلى اللجنة األولمبية العراقية بتاريخ صالح الدين 
 المحاولة بالنجاح .
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بد كانت محاول إلعادة تأسيس االتحاد من قبل السادة ) المرحوم الدكتور ع 1972وفي عام   
بيان علي ( لكن باءت  سيدبسام عباس وال سيدق والغسان صادسيد العلي ق نصيف و 

بالفشل . ثم كانت هناك جهود من قبل المرحوم الدكتور نجم الدين السهر وردي الذي كان 
د االتحا عبد هللا صالح الدين بتأسيس سيدعضوًا في اللجنة الوطنية العراقية والخبير العربي ال

حصلت  وبعد مراجعات طويلة أسوة ببقية االتحادات فقد أحيلت المذكرة إلى اللجنة األولمبية ،
ى يمكونة من الرائد عدنان يح 1974 /11/9بتاريخالموافقة على تشكيل لجنة خاصة بالمبارزة 

ن بيا دسيللجيش والرائد أكرم عبد الرزاق نائبًا للرئيس من الشرطة وال السليم رئيسًا وممثالً 
لى عبدعلى سكرتيرًا من الجامعة والسيد جاسم أمينًا للصندوق من وزارة الشباب .والمشرف ع

 . اقيةلعر سلمان مهدي معاون عميد كلية التربية الرياضية وعضو اللجنة األولمبية اسيد اللجنة ال
الل ختم تقديم طلب بتبديل أسم اللجنة إلى االتحاد العراقي للمبارزة من  1975وفي عام     

إلى  صالح الدين بواسطة رئيس لجنة المبارزة عبد هللا سيداقتراح تقدم به الخبير العربي ال
ان لذي كا عمادة كلية التربية الرياضية التي كان عميدها األستاذ الدكتور نجم الدين السهروردي
 /4يخ م بتار عضوًا في اللجنة األولمبية الوطنية العراقية ، وتمت الموافقة بالفعل على تغيير االس

 بصفة رسمية ونهائية .4/1975
م ض االنضماصالح الدين بتقديم مذكرة إلى اللجنة األولمبية العراقية لغر عبد هللا  السيدوقام    

ع مأصبح العراق عضوًا فيه . وبعد اتصاالت مستمرة إلى االتحاد العربي وتمت الموافقة إذ 
االتحادين الدولي واآلسيوي حصلت الموافقة على عضوية العراق في االتحاديين اآلسيوي 

 . 1975والدولي عام 
ضافة على أما األندية التي مارست اللعبة فهي أندية الجيش والجامعة ) الطلبة ( والطيران إ    

شكيل ت، إذ تم  ومركز شباب الطليعة جامعة بغداد ومركز شباب الشعلة /كلية التربية الرياضية 
ة م إقامعبد هللا صالح الدين . كما وت سيدفرق للرجال وأخرى للنساء وبإشراف الخبير العربي ال

 ( شخصًا لم يواصل العمل سواء شخصين .14دورة تدريبية بإشرافه شارك فيها )
حاد من السادة أكرم عبد الرزاق الشيخلي رئيسًا وحاتم االت تشكيلةكانت  1977وفي عام     

دورة تدريبية تحت إشراف  وأقيمتسلمان بوهان أمين للصندوق . كما  وعلىشريف سكرتيرًا 
أقيمت دورة تدريبية بإشراف خبير  1978( شخصًا ، وفي عام 25شارك فيها )خبير بلغاري 

ولم يعمل في مجال التدريب سوى  ( شخصًا بضمنهم عدد من النسوة25روسي شارك فيها )
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خمسة أشخاص فقط. ويالحظ خالل هذه الفترة التي تعد النواة األولى للمبارزة العراقية إذ بلغ 
عدد األندية الممارسة للعبة هو أربع أندية ومركز شباب واحد وكلية التربية الرياضية / جامعة 

 ( العبًا.90بغداد والمنتخب الوطني والعسكري وعدد الالعبين بلغ )
 ) برحلة انتعاش لع ة الن ارزة ( :ـ 0919 -1981النرحلة الثانةة بم عاع 

ائبـًا ناستمرت تشكيلة االتحاد برئاسة السيد أكرم عبد الرزاق رئيسـًا والسـيد عـالء داود السـعدي    
أعيـد تشـكيل االتحـاد مـن السـادة  1981للرئيس و السيد غسان صبري أمينًا للصندوق حتى عـام 

. د الســامرائي رئيســًا والســيد عبـــد الباســط نائبــًا للــرئيس والســـيد صــالح مهــدي أمينــًا للصـــندوق فــؤا
إذ  بوشهد هذا العام نقلة نوعية فـي عمـل االتحـاد مـن حيـث تـوفير التجهيـزات وفـي مجـال التـدري

( شخصـــًا بـــدورة تدريبيـــة فـــي كوبـــا لمـــدة ثالثـــة أشـــهر ضـــمن 11شـــارك العـــراق بوفـــد يتكـــون مـــن )
 للتعاون بين العراق وكوبا وبإشراف خبراء دوليين لهم باع طويل بالمبارزة.توكول برو 

يـر نـادي الشـرطة لقائمـة األنديـة الممارسـة للعبـة ، أمـا التغيـر اآلخـر فهـو انتقـال الخب فكما أضي
وأناطــت مهمــة تــدريب المنتخــب الــوطني للســادة بســام  1982العربــي للعمــل بالكويــت وذلــك عــام 

ار السـيد أكـرم عبـد الـرزاق رئيسـًا يـيـان علـي ورعـد خليـل طـه. كمـا تـم اختعباس وعادل فاضـل وب
 لالتحاد مع بقية األعضاء السابقين.

ب تم تشكيل االتحاد من السادة أكرم عبد الرزاق رئيسـًا والسـيد زهيـر لبيـب نائـ 1984في عام    
 المالي. الرئيس و السيد عالء داود السعدي سكرتيرًا والسيد علي سلمان بوهان األمين

ذ إ، السيد عبد حميد حمود رئيسًا لالتحاد مع بقية تشكيلة االتحـاد السـابقة  اختير 1985عام    
عملــت الهي ــة اإلداريــة الجديــدة إلــى تــوفير التجهيــزات الخاصــة باللعبــة واســتحداث مقــر لالتحــاد 

بــــة ومركــــز متكامــــل للتــــدريب يتكــــون مــــن ثــــالث قاعــــات تــــم تجهيزهــــا بالمعــــدات الخاصــــة باللع
  الستيعاب عدد كبير من الالعبين وكذلك توسيع ممارسة اللعبـة فـي األنديـة وتكـوين فـرق للناشـ ة

 وأخرى نسوية وفتح فروع لالتحاد في المحافظات ) البصرة ، الموصل (.
اســـتمرت نفـــس تشـــكيلة االتحـــاد وفـــتح فـــروع لـــه فـــي ) ديـــالى والمثنـــى ( وتوســـيع  1986عـــام   

ت التـي نظمهــا االتحــاد ، أمـا أبــرز اإلنجـازات علــى المســتوى اإلداري مشـاركة األنديــة فـي البطــوال
هـــو فـــوز العـــراق برئاســـة االتحـــاد العربـــي للمبـــارزة ونقـــل مقـــره مـــن تـــونس إلـــى بغـــداد كمـــا أعيـــدت 

 27-25عضــــوية مصــــر لالتحــــاد العربــــي وذلــــك فــــي االجتمــــاع الــــذي عقــــد ببغــــداد للفتــــرة مــــن 
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العـــراق ، تـــونس ، األردن ، لبنـــان ، فلســــطين ،  وبمشـــاركة ثمـــان دول عربيـــة هــــي ) 1/1986/
 ، مصر (.  الكويت ، السعودية

بقيــت نفــس تشــكيلة االتحــاد مــع إضــافة الســيد عمــاد المــال حــويش ســكرتيرًا للــرئيس  1987عــام   
 واآلنسة جميلة مهدي عضوًا.

المركـــزي  وزارة الشـــباب واالتحـــادمـــع وأقيمـــت دورة تدريبيـــة فـــي معهـــد القـــادة للشـــباب بالتعـــاون   
 ( مدربًا من محافظات العراق.25للمبارزة شارك فيها )

أنتخــب الســيد عمــاد المــال حــويش رئيســًا لالتحــاد مــع بقيــة األعضــاء ، فــي هــذا  1988عــام    
ل واسـتمر للعمـالعام تم استقدام المدرب الهنكاري تيبور لإلشراف على تدريب المنتخبات الوطنيـة 

اد بطولــة الــدوري لألســلحة الثالثــة وبأربعــة مراحــل شــارك فيهــا لمــدة ثمــان أشــهر. كمــا نظــم االتحــ
 ( ناديًا.13)

يـــة أقـــام االتحـــاد المركـــزي للمبـــارزة بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الـــدولي للمبـــارزة دورة تدريب 1989عـــام 
دوليـة بإشـراف الخبيــر الهنكـاري جـاكوب لمــدة أسـبوعين فــي معهـد القـادة والمركــز التـدريبي شــارك 

 ًا ومدربة واحدة.( مدرب15فيها )
 للرئيس. اً بقيت نفس التشكيلة مع إضافة السيد سعد حسين علوان نائب 1990عام    

 ) برحلة انحسار النشاركات اليارجةة والداخلةة ( :ـ  0002-1991النرحلة الثالثة 
 انحســـار مشـــاركة العـــراق بـــالبطوالت العربيـــة والعالميـــة والدوليـــة بســـببإذ شـــهدت هـــذه الفتـــرة     

حصار الذي فرض على العراق مع قلة البطوالت المحلية وإلغـاء فـروع االتحـاد فـي المحافظـات ال
ة وتحويـل عمــل المــدربين العــاملين فــي الفــروع للعمــل باألنديـة والتــي ألغــت ممارســة اللعبــة مــع بقيــ

 األلعاب الفردية فيها بحجة قلة التخصيص المالي لديها أو ألسباب إدارية.
إذ تـــم حـــل االتحـــاد مـــن قبـــل  1998ة اإلداريـــة لالتحـــاد بالعمـــل حتـــى عـــام واســـتمرت الهي ـــ     

ليــل خاللجنــة األولمبيــة العراقيــة وتقــرر إجــراء انتخابــات جديــدة لالتحــاد التــي فــاز فيهــا الســيد رعــد 
عبــد الكــريم فاضــل نائــب للــرئيس والســيد محمــد طالــب أمــين للســر والســيد عبــد ســيد والطــه رئيســًا 

وعضــــوية الســــادة عبــــد الهــــادي حميــــد وطــــارق محمــــد وزكــــي مكــــي لمــــالي الكــــريم أحمــــد األمــــين ا
 وخاجيك ليون.
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 ) برحلة إعادة نشاطات االتحاد ( :ـ 0082-2001النرحلة الرابعة 
إذ تــــم حــــل االتحــــاد مــــن قبــــل اللجنــــة  2002اســــتمرت تشــــكيلة االتحــــاد بالعمــــل حتــــى عــــام      

ئيسـًا ر تحـاد مؤلفـة مـن السـادة مهنـد عبـد الـرزاق األولمبية العراقية وانتخـاب هي ـة إداريـة جديـدة لال
 حمد عبد الغني نائـب للـرئيس وفـؤاد مجيـد سـكرتيرًا وعبـد الكـريم أحمـد األمـين المـالي وعضـويةمو

 السادة مشتاق حميد وحسن كاظم.
اســتمرت تشــكيلة االتحــاد برئاســة الســيد مهنــد عبــد الــرزاق وعضــوية الســادة عبــد  2003عــام    

 فاطمة عبد مالح.ست د خليل طه ومحمد طالب ومشتاق حميد والالكريم أحمد ورع
واختيــر مهنــد جــرت انتخابــات لكافــة االتحــادات الرياضــية ومنهــا اتحــاد المبــارزة  2004عــام     

عبــد الــرزاق رئيســًا وعبــد الكــريم أحمــد نائــب للــرئيس ومحمــد طالــب أمــين للســر وارمينــاك أرشــاك 
يم كردســتان ومحمــد عبــد الغنــي ممثــل للمنطقــة الوســطى األمــين المــالي وأحمــد صــالح ممثــل إلقلــ

ومشــتاق حميــد ممثــل للمنطقــة الجنوبيــة. وفــي نفــس العــام تمــت إعــادة تشــكيل فــروع االتحــاد فــي ) 
تحـاد الموصل والبصرة وديالى وميسان والمثنى وإقليم كردسـتان ) السـليمانية واربيـل (( . وبـدء اال

 اركة الخارجية.بتنظيم البطوالت المحلية والعودة للمش
عـــادل فاضـــل برئاســـة االتحـــاد الســـيد تـــم حـــل االتحـــاد وإعـــادة االنتخابـــات إذ فـــاز  2006عـــام    

بســام عبــاس نائــب ثــاني والســيد زيــاد حســن أمــين للســر  ســيد والســيد مشــتاق حميــد نائــب أول وال
ورعـد ورحيم فـالح  ومحمد عبد الواحد األمين المالي وعضوية السادة أحمد صالح وجمال معيوف

 خليل وسالم جابر.
أعيد انتخاب نفس التشكيلة ماعدا السادة جمال معيوف ورحيم فـالح وسـالم جـابر  2008عام    

 وإضافة السادة رحيم حلو ومحمد عبد الغني . وتشكيل فرع كربالء ولجنة للمبارزة في كركوك.
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 باهةة الن ارزة وطبةعتها وبتطل اتها 
 :ـ باهةة الن ارزة

حروب لعبة المبارزة بالسيف من أقدم الرياضات ، والمبارزة بالسيف من أقدم أسلحة التعد    
 فردية بين الجيوش المقاتلة ، إذ أن طبيعة المبارزة بالسيوف هي أن ينازل الفرد منافسه بصفة

 أو قتالً آلخر مويتبادالن الكر مهاجمًا أحيانًا والفر مدافعًا أحيانًا أخرى ، حتى ينال أحدهما من ا
 إصابة معجزة تحدد من المنتصر ومن المهزوم .

ة والمبارزة الحديثة هي إحدى مظاهر النشاط الرياضي لها أهدافها الرياضية واالجتماعي  
ع تطورات ووصلت إلى الوض ةوالتربوية والنفسية ، إذ انبعثت عن المبارزة القديمة بعد عد

ن متنافسية الخاصة التي تحكم المنازلة بين التمارس وفقًا للقوانين والقواعد التنظيميلالحالي 
ت المتبارزين دون تدخل أو مساعدة من أحد أثناء اللعب سوى آداب هذه الرياضة العريقة ذا

 التقاليد النبيلة .
ي والفكرة وراء رياضة المبارزة هي أن يمس المبارز منافسه قبل أن يلمس من قبله ، ولك  

حركية لاقابلية ال زيد منلقيام بحركات الهجوم والدفاع التي تيكون قادرًا على عمل ذلك عليه ا
. والتنقل وتتضمن تحضيرات للمساعدة على خلق الفرص المناسبة لتسجيل اللمسة على المنافس

ب طرق والهدف من المبارزة الحديثة هو تسجيل العدد المحدد قانونًا من اللمسات باستخدام أنس
 ألمام.المسلحة أو مد الذراع المسلحة مع الطعن أو التقدم ل األداء المهاري ويتم بمد الذراع

ة. لفروسيوالمبارزة هي رياضة اللقاء للقوة والفعل والشجاعة والحلم وتجديد لقيم الرجولة وا   
كار وهي أيضًا رياضة مشابهة للشطرنج من حيث المناورة والخداع بالهجوم والدفاع وقراءة أف

ة لمبارز جعل العب ابما يقظة والتركيز والثقة بالنفس وقوة الشخصية المنافس وتقدير الموقف والي
 إحساس دقيق في األوقات المهمة والحرجة والمفاج ة . اذ

نهما موالمبارزة هي رياضة العقل والجسم ورياضة الهجوم والدفاع بين المتنافسين يحاول كل   
جوم على المنافس، والهجوم أن يسجل لمسة على اآلخر بسالح معين، ولتسجيل لمسة يجب اله

ي هبارزة الناجح يتطلب الدقة واإلتقان في اختيار المسافة والتوقيت المناسبين. وبصفة عامة الم
يفه نال بسيمنازلة بالمواجهة األمامية المباشرة بين العب المبارزة ومنافسه يحاول قدر طاقته أن 

تكون تالل تبادل جملة المبارزة التي في تسجيل اللمسة أواًل ، وقبل أن تسجل عليه وذلك من خ
 من المهارات الهجومية والدفاعية ومهارات الرد فيما بينهما.
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ي أورياضة المبارزة ليست حكرًا لجنس أو عمر معين بل يمكن لكال الجنسين مزاولتها وفي   
ر معمر يشاء ألنها من األلعاب التي يعمر بها الرياضي  ، إذ يمكن أن يبدأ مزاولتها في ع

مر الالعب الذي يصل إلى ذروة الكمال في اللعبة عومعدل نسبة  سنوات ( ، 9-10)
 سنة .  35-20وسباقاتها هو بين 
 طبةعة الن ارزة :

 ،إن رياضة المبارزة تتصف بطبيعة أداء متغير وفترات عمل قصيرة مثل ) اللمس ، والوخز  
.  المنافس ، والسرعة الحركية ( والضرب، والطعن ، والدفاع ، واالستجابة الفورية لحركات

ا ى ، لذوتصل شدة التبارز إلى ما يشابه التدريبات الشديدة والحادة ذات الجمل األقل من القصو 
 نجد المبارزة الحديثة تتسم بحمل مرتفع سواء في التدريب أو المنافسات .

ين ، بين المبارز  كما إن طبيعة األداء بالمبارزة تتميز بعدم الثبات وفقًا لردود األفعال  
ألداء فالحركات تتغير وفقًا لمواقف اللعب وتغيرها وليس هناك إعداد سابق أو مبرمج مسبقًا ل

ي فلنزال كما هو في السباحة واألركاض ، إذ أن المهارة فيهما من النوع المغلق ، أما بالنسبة ل
خالل  لمبارزة تتحقق منالمبارزة فتمتاز جمل المبارزة بأنها ذات مهارات مفتوحة وجميع جمل ا

   .استخدام حركات الرجلين واليد المسلحة
لتي ابارزة وإن قمة اإلثارة للمبارز تكمن في التفوق على تفكير منافسه وذلك نظرًا لطبيعة الم   

كونوا يين أن فإنه على المبارز  لذا تتميز بالسرعة في األداء ومواقف اللعب المتداخلة والمتباينة ،
يير ة التغلية من االستعداد البدني والمهاري والعقلي تؤهلهم لتحليل المواقف السريععلى درجة عا

 . مختلفةواتخاذ القرار المناسب أو تعديله بأسرع ما يمكن ، وكذلك تنفيذه خالل مواقف اللعب ال
 أهنةة الن ارزة : 

ة أو خبرات مجرد شغل وقت الفراغ أو اكتساب مهارة جديدة نافعت رياضة المبارزة ليس    
ميع جمكتسبة لالعب بل أكثر من هذا ، إنها مهارة تعطي القوام الجيد الذي يحتاجه الفرد في 

مراحل حياته، لذا وصفها األطباء لعالج االنحرافات البدنية والتشوهات الجسمية وخاصة 
طي انحناءات العمود الفقري . كما إنها تنمي الشعور بالصبر والتفكير العميق فهي بهذا تع

 مجااًل واسعًا لإلدراك والتفكير .
 وتكمن أهمية المبارزة بما يأتي :ـ

 إظهار المهارة الفردية والقوة البدنية وتولد سرعة الخاطر والحذر . -1
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 تكسب الشخص الخبرة في قراءة األفكار والحنكة والنصح . -2
 الشعور بالتوازن والسيطرة على األعضاء والعضالت سيطرة كاملة . -3
 .الجسمية ، فالطول والقوة والمتانة تلعب دورًا كبيرًا في المبارزة  تزيل الفروق  -4
تنسق بصورة تامة بين الفكر والجسم إذ تجمع بين التفكير السريع بانتهاز الفرص  -5

 واإلدراك العميق للمواقف واإلمكانيات .
المبارزة لعبة غير منهكة وغير شاقة على القلب وال على العضالت وال على أعضاء  -6

 فس بل تساعد على انتظام عملها .التن
س ي نفو تنمي روح الشجاعة واإلقدام والتضحية وتغرس الروح القتالية والتقاليد النبيلة ف -7

 الشباب التي تتسم بسمو الروح وعلو األخالق .
 النتطل ات الواجب توافرها لدى العب الن ارزة : 

وتنعكس هذه المتطلبات على لكل رياضة متطلبات خاصة تميزها عن غيرها من الرياضات    
كن أن المواصفات والقدرات الواجب توافرها عند ممارسيها ، وإذا ما توافرت هذه المتطلبات يم

 تعطي لممارسيها فرصة كبيرة الستيعاب مهارات وفنون اللعبة . 
ن موتعد رياضة المبارزة من رياضات النزال التي تتطلب من ممارسها أن يجمع بين العديد   

لي انب التي تؤهله للوصول للمستويات العليا منها البدني والجسمي والفسيولوجي والعقالجو 
والنفسي ، وكل تلك الجوانب يجب أن تراعي من حيث أهميتها من خالل ثالث اتجاهات : 

لالعب ااألول االنتقاء ، والثاني عند وضع برامج التدريب ، والثالث لتتبع مستوى تطور قدرات 
 المختلفة .

لفة كما أن رياضة المبارزة من الرياضات التي تتطلب من المبارزين إظهار القدرات المخت   
نفسية ألنها تتميز عن غيرها من  مخططية أ ممهارية أ مبصورة فاعلة سواء كانت بدنية أ

قدرة الرياضات األخرى بالعمل العضلي المستمر إلحراز اللمسات في أماكن الهدف المختلفة وال
 ف في أصعب المواقف .على التصر 

باقي  لذلك تتميز رياضة المبارزة بصفات وقدرات يجب أن يتمتع بها العب المبارزة تميزه عن  
ة الرياضات األخرى ألنها تتطلب من الالعب القيام ببذل جهد كبير في وقت محدد مع إمكاني

 .استمراره في أداء هذا المجهود في فترات متقطعة لمدة يوم أو يومين
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 ا أهم النتطل ات الواجب توافرها لدى العب الن ارزة فهي :ـأب 
 أواًل : النتطل ات البدنةة :

ذ إرزة ، تعد القدرات البدنية إحدى المتطلبات المهمة التي يجب أن تتوافر لدى العبي المبا    
ذ نفيمتطلبات رياضة المبارزة من إتقان المهارات الفنية وت ن أن امتالكهم لها يجعلهم يحققو 

 ة . ختلفالنواحي الخططية الم
نية كما إن األداء المهاري للحركات الرياضية يتوقف على ضرورة االهتمام بالقدرات البد   

ة كأساس للوصول إلى األداء الحركي الجيد وأهم هذه القدرات التي تشكل المتطلبات البدني
 بالمبارزة هي :ـ

ة ، إذ للسرعة ة التي يتميز أداؤها بالسرعتعد المبارزة من األلعاب الرياضي:ـ السرعة  -1
هي ع ، و أهمية كبيرة في المبارزة بتنفيذ حركاتها بإيقاع سريع وللقيام بحركات الهجوم والدفا

 الذي القدرات الرئيسية التي تؤثر على إيجابية أداء حركات العب المبارزة . فالمبارز ىحدإ
و هلفوز في أية مباراة . ونقصد بالسرعة ال يتصف بالسرعة ال يستطيع التفوق في أدائه وا

سرعة أداء الحركة بأقل زمن ممكن . وتعني أيضًا القدرة على أداء الحركات المتتابعة 
بأقصر زمن ممكن . وتشمل السرعة جميع حركات الرجلين والذراع المسلحة التي تتجه نحو 

 هدف المنافس في أقل زمن .
اء نواع السرعة سواء السرعة الحركية وخاصة عند أدورياضة المبارزة بحاجة إلى جميع أ   

ر تكرا مهارة هجومية واحدة لمرة واحدة . أو سرعة التردد ) السرعة االنتقالية ( والتي تعني
أداء المهارات األساسية بالمبارزة بزمن معين من أجل كسب مسافة من ملعب المنافس أو 

لرد ظهر بشكل كبير عند القيام بالدفاع واتفالهروب للخلف من هجومه . أما سرعة رد الفعل 
 على هجوم المنافس .

وتعد من القدرات البدنية المهمة بالمبارزة فهي مكون مركب من :ـ  الاوة الننازة بالسرعة -1
القوة العضلية والسرعة ، وأن توافر هذين المكونين ال يعني بالضرورة قدرة عضلية عالية 

مجهما وربطهما بصورة توافقية وبدرجة عالية في ، إذ ستوقف ذلك على قدرة الالعب بد
التكامل . و يقصد بها في المبارزة قوة أقل من القصوى في سرعة أقل من القصوى تتميز 
بالتكرار دون فترات انتظار لتجميع القوة ، كما في أداء حركات التقدم لألمام بشكل 
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جود عالقة إرتباطية بين مستمر أو التقهقر للخلف مع مد أو فرد الذراع المسلحة أي و 
 القوة المميزة بالسرعة للرجلين والذراعين .

نها أللمبارزة اوتعد من أهم القدرات البدنية التي تعتمد عليها لعبة  :ـ ة االنفجاريةدر الا -3
 ىلعتتضمن مزيجًا بين القوة القصوى والسرعة القصوى بإطار حركي توافقي . وتعني بالقدرة 

لتي يتحقق عن طريقها عمل واحد في أقل زمن ممكن . أو هي قابلية االنطالقة القصيرة ا
العب المبارزة على إظهار أقصى قوة في أقل زمن مع المحافظة على األداء الصحيح 

اتها للمهارة لمرة واحدة فقط بأقصى سرعة . ونجد أن أسلوب األداء في المبارزة بمعظم مهار 
ء مفاجئ متصفًا بالقوة كما يتضح ذلك عند أدا يعتمد إلى حد كبير على سرعة األداء بشكل

 حركة الطعن والعودة منه . 
ى رة الالعب علويعد التحمل في المبارزة من القدرات البدنية المهمة وتعني قد :ـالتحنل  -4

االستمرار في اللعب طول فترة المنافسة أو التدريب وبذل الجهد المطلوب دون الشعور 
مقاومة التعب عند األداء ألطول مدة ممكنة . ويشمل التحمل بالتعب . أي إنه إمكانية 

تين بالمبارزة التحمل العضلي و التحمل الدوري التنفسي ، إذ يحتاج العب المبارزة إلى ها
لعب يالقدرتين احتياجًا كبيرًا وخاصة بعد تعديل أسلوب تنظيم البطوالت وطول المباراة إذ 

ي ( لعبًا متواصاًل مما يبرز أهمية العمل الهوائ دقائق 9( لمسة بحدود )  15الالعب ) 
قوف ن الدوري والتنفسي ، أما بالنسبة للتحمل العضلي فيتمثل في الو اوالذي يتحمله الجهاز 

لمدة طويلة في حالة شد عضلي متوسط مما يتطلب تحماًل عضليًا في عضالت الكتفين 
 والرجلين والظهر .

لف باختالف وهي قدرة بدنية تدل على قدرة نوعية أو قدرة خاصة ألنها تخت:ـ  النرونة -5
 أجزاء الجسم واألنشطة الرياضية الممارسة . ويجب أن يتصف العب المبارزة بالمرونة إذ

ركة أنها إحدى القدرات البدنية األساسية لألداء الحركي المهاري الجيد ، وتعبر عن مدى ح
 .االقتصاد في الجهد المبذول عند أداء المهارات المطلوبة مفاصل الجسم والتي تتسم في 

والمبارزة الحديثة تتطلب الوصول إلى هدف المنافس في أسرع وقت ممكن وهو الذي يوفره 
 المدى الحركي الواسع لدى العب المبارزة الذي اكتسبه من توافر قدرة المرونة لديه .
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يها هي مفصل الرسغ والمرفق والكتف وأهم المفاصل التي يجب أن تتوافر المرونة ف  
ة بالنسبة للذراعين ومفصل الورك والركبة والكاحل بالنسبة للرجلين ويجب أن يصاحب مرون

 المفاصل إطالة العضالت العاملة واألربطة التي تعمل على تلك المفاصل .
 ثانةًا : النتطل ات الحركةة :

لناجح المبارزة ألن وراء نماذج األداء اتعد المتطلبات الحركية من الركائز األساسية ب   
ن ، وإ للمهارات الحركية المختلفة قدرات حركية خاصة تتعلق باستعداد العب المبارزة الكامنة

ى هذه القدرات تؤدي وظائفها بشكل مترابط وسياق متتابع ينتج عنه في النهاية الحصول عل
 مركبة . مالحركة الصحيحة الناجحة سواء كانت هذه الحركة بسيطة أ

منها تعد القدرات الحركية من العوامل التي لها تأثير مهم في جميع األلعاب الرياضية و     
ت لعبة المبارزة ، وهي ذات أهمية كبيرة للفرد في حياته اليومية بصفة عامة وفي النشاطا

 الرياضية بصفة خاصة . وإن توافر القدرات الحركية لدى الالعبين عنصر أساسي وفعال في
 اعل فيرفع درجات التعلم إلى أعلى المستويات . إذ ثبت إن القدرات الحركية تقوم بدور مهم وف

 جميع األلعاب الرياضية .
لية اته العمتعد الرشاقة من القدرات الحركية المهمة للفرد والتي يحتاجها في حي:ـ  الرشاقة -1

كي درة الفرد على األداء الحر الرشاقة مفهوم يعبر عن ق هي أياليومية وكذلك الرياضية ، و 
 الذي يتميز بالتوافق والقدرة على سرعة تعديل األداء الحركي بصورة تتناسب مع متطلبات

  المواقف المتغيرة . 
 التجاهوالرشاقة هي القدرة على تحريك الجسم أو أجزائه في الفراغ بهدف السرعة في تغيير ا   

لى ت الكبيرة للجسم بشكل متناسق يخدم ويسهل عوبدقة مميزة لذلك األداء مع اشتراك العضال
رزة الجسم القيام بالعمل المتصف بالرشاقة  . وتظهر أهمية الرشاقة عندما يضطر العب المبا

ء إلى تغيير مفاجئ في حركاته وجسمه أثناء التبارز إذ يحدث تغير فوري لكل جسمه أو أجزا
 منه عند أدائه لبعض الحركات .

ز أهمية التوافق عندما يقوم العب المبارزة بحركات تتطلب استخدام أكثر من تبر :ـ  التوافقـ 2
عضو من أعضاء الجسم الواحد خاصة إذا كانت هذه األعضاء تعمل في أكثر من اتجاه في 

لحركات الرجلين والذراعين والجذع والعينين في  اً جيد الوقت نفسه . وتتطلب المبارزة استعماالً 
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والرد ومتنوعات الهجوم األخرى . فالتوافق هو قدرة الفرد على إدماج أنواع  أثناء الهجوم والدفاع
  من الحركات في قالب واحد يتسم باالنسيابية وحسن األداء .

ة في والتوافق هو قدرة العب المبارزة للسيطرة على عمل أجزاء الجسم المختلفة والمشترك    
لك حادية انسيابية ذات جهد فعال إلنجاز ذأداء واجب حركي معين وربط هذه األجزاء بحركة أ

  الواجب الحركي  .
ة اضية تتطلب إصابتعد الدقة من أهم القدرات األساسية والمهمة في كل لعبة ري:ـ  الدقــة -3 

 الهدف القانوني ولكنها تختلف من حيث الخصوصية من لعبة إلى أخرى .
لمهارات ادقة دورًا مهمًا لذلك فإن أداء رياضة المبارزة من الرياضات التي تلعب فيها ال و   

الحركية تكسب المبارز خصائص مميزة تمكنه من سرعة أداء الحركات الهجومية والدفاعية 
 ألن الهدف النهائي من أداء حركات التبارز هو دقة تسجيل اللمسات على الهدف القانوني

ي المجدقد والتطبيق المناسب و للمنافس . والدقة هي قابلية السيطرة على التوافق الحركي المع
 للمتطلبات والقدرة على التغيير السريع .

دقة و واًل أأن المقصود بالدقة هو دقة األداء الحركي للمهارة المستخدمة في المبارزة عنصرًا      
تصويب ذبابة السالح نحو الهدف المحدد على سطح جسم المنافس عنصرًا ثانيًا ، وذلك ألن 

 ي ودقة التصويب وثيقتا الصلة ببعضهما البعض وكل منهما يكمل اآلخر مندقة األداء الحرك
 حيث إن دقة التصويب تعتبر مؤشرًا جيدًا لدقة األداء الحركي الناجح .

ل مة للفرد بشكتعد سرعة االستجابة الحركية من القدرات المه:ـ  درعة االدتجابة الحركةة -4
ف تي تتصلتي تبرز أهميتها في الفعاليات واأللعاب العام ألنها من القدرات الحركية الضرورية ا

 بالسرعة وتغيير المكان ومنها لعبة المبارزة .
قت ، وسرعة االستجابة الحركية هي الفترة الواقعة بين اإلثارة واإلجابة الكاملة بأقصر و   

 .ويعتمد ذلك على إيعازات الجهاز العصبي وقابلية الجهاز العضلي في التنفيذ الحركي  
بين  كما إنها عبارة عن االرتباط بين زمن رد الفعل الحركي أي الزمن الذي ينقضي ما       

 حدوث المثير واالنتهاء من األداء الحركي  . 
دقة تسديد نصل السالح على هدف  وتعد من العوامل المؤثرة في إتقان:ـ  درعة رد الفعل -5

 ءالفعل هي الفترة الزمنية بين إعطاء المثير وبدالمنافس لتسجيل اللمسات القانونية ، وسرعة رد 
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االستجابة الطبيعية والمطلوبة. ونجاح العب المبارزة في األداء يتوقف على سرعة رد فعله كما 
 يتطلب أداء العب المبارزة سرعة في العمليات العقلية 

 ثالثًا : النتطل ات العالةة :
 لرياضية وعلماء النفس اممامات علماء النفس عاشغلت القدرات العقلية جانبًا هامًا من اهت   

واء أهميتها بالنسبة لالعبين في مواقف الممارسة الرياضية المختلفة س تبصفة خاصة ، وأدرك
تباه في مجال التعلم أو التدريب وتتضاعف تلك األهمية في كثير من األلعاب التي تتطلب االن

ة بصفة ألعاب النزال بصفة عامة ورياضة المبارز وتركيز االنتباه في جميع فقرات المنافسة مثل 
 خاصة .

ة لمبارز تتطلب رياضة المبارزة قدرات عقلية بجانب المتطلبات البدنية والحركية وأداء العب ا  
ططي ) مهاراته الفنية إذا كان بحاجة إلى التخيل الخ تلن يكون مثمرًا مهما كان ذكاؤه وتقدم

ة وهذا ومدخرًا في مخيلته األسس والمبادئ الخططية والمهاريالتكتيكي ( فعليه أن يكون ملمًا 
ومات يتم عندما يمتلك العب المبارزة مدركات حسية سليمة ويمتلك جهازًا عصبيًا مجهزًا بمعل

 دقيقة عن المتغيرات التي تحدث في المواقف المختلفة أثناء التبارز . 
لما يستجد  تفكير عن قصد وفقاً هو قدرة فطرية عامة للفرد يكيف بها ال:ـ  الذكا  -1

 عليه من المطالب ، وهو القدرة العامة على التكيف عقليًا لمشاكل الحياة وظروفها
ير غعامة الجديدة  . كما إنه نظام من القدرات العقلية الخاصة بالتعلم وإدراك الحقائق ال

المرونة  المباشرة وبخاصة المجردة منها بيقظة وفطنة ودقة واإلحاطة بالمشكالت مع
 والفطنة في حلها .

 ومن الضروري أن يمتلك العب المبارزة على أقل تقدير ذكاءًا متوسطًا وفق ما توصلت    
 . ه المهاري ئإليه الدراسات والبحوث وكلما أرتفع مستوى ذكاء الالعب كلما ارتقت درجة أدا

كيزه ه الشعور وتر ي أو توجيهو اختيار واستعداد عقليعد من العمليات العقلية ، و :ـ  االنت اه -2
 في شيء معين استعدادًا لمالحظته أو أدائه أو التفكير به .

لهجوم ورياضة المبارزة يتقابل فيها العب المبارزة مع منافسه في حاالت الهجوم والدفاع وا  
يًا المضاد وسط ظروف تتميز بالسرعة الخاطفة والتغيرات المفاج ة وهذا يتطلب انتباهًا عال

 ائية فورية لمواجهة المواقف المتغيرة والجديدة والمفاج ة للمنافس .وتلق
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شكل خاص في ات العقلية التي يحتاجها الرياضي بعمليويعد من ال:ـ تركاز االنت اه   -3
ه النتبااالمنافسات الرياضية المختلفة ومنها المبارزة التي تحتاج إلى التحمل بالنسبة لتركيز 

عقلية وهذا يكتسب من خالل الحركات المتنوعة لها سواء أثناء  حتى تكسب ممارسيها قدرة
باه االنت المسابقات . ويقصد بتركيز االنتباه هو تجميع األفكار وتثبيت مدرس المبارزة اليومي أ

ًا لتحقيق الهدف . وهو جوهر التفكير لخدمة الواجب الحركي حيث إن مدته الزمنية قصيرة جد
رة يز مقداه عن المحيط الخارجي ألداء أدق التفاصيل ... أي إن التركألنه يقطع التفكير واالنتب

 الالعب على االحتفاظ باالنتباه .
اس وإدراك إن العمليات العقلية هي في الحقيقة عمليات إحس :ـ اإلدراك الحس ـ حركي  -4

وتفكير بشكل عام واإلدراك ال يمكن أن يكون بال إحساس حيث أن عملية اإلدراك الحسي 
ستند على نشاط األجهزة الحسية  واإلدراك الحس حركي هو استجابة عقلية لمثيرات حسية ت

معينة أو تفسير المعلومات المكتشفة بواسطة حواس اإلنسان من حيث معناها أو رموز لها 
 دالالتها .

ية العصب واإلدراك هو تفسير الفرد المباشر إلحساسه بالطبيعة ، ويبدأ اإلدراك باالستجابات    
لنشاط أعضاء الحس ، ثم توصيلها إلى الجهاز العصبي المركزي ، فاإلدراك هو اإلحاطة 

 .دراك  واإللمام بالبي ة الخارجية للفرد من خالل الحواس ويمثل اإلحساس األساس في عملية اإل
طات الوظيفية يلعب التفكير دورًا أساسيًا ومهمًا في االرتبا :ـ التفكار السريع  -5

لى ألنه نشاط ) ديناميكي ( هادف وقد يحتاج إليه اإلنسان في صلته للتعرف علإلنسان 
نه ألواع  حقائق الحياة . فالتفكير هو نتاج المخ اإلنساني ، وإن التفكير السريع هو تفكير

يقوم على أهداف معينة تكون ساكنة في عقل الشخص المفكر . والتفكير هو كل ما 
يسعى وهو تفكير ذكي عاقل ألنه متوافق السمع الواقع و  يصبو إليه اإلنسان في الحياة .

  إلى التأثير منه وهو تفكير حساس للصواب والخطأ .
أرقى صور النشاط العقلي ويعتبر من المحددات األساسية  بأنهالتفكير  عرفوي   

للسلوك ويعرف بأنه أيضًا شكل من أشكال العمليات المعرفية التي تستخدم اإلدراك 
 والرموز والتصورات .  والمفاهيم
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 رابعًا : النتطل ات النفسةة :
 ية دور  المبارزة رياضة تنافسية يعمل فيها حساب وتقدير لقوة إرادة المنافس وللعوامل النفس  

ام الك زمامتالهدوء و في التفوق في هذه الرياضة . والعب المبارزة القادر على  بالغ   وأثر   مهم  
تعيد على تحقيق االسترخاء والراحة مما يجعله يستطيع أن يس يره من غ مقدرة يكون أكثر نفسه

لثقة شفاءه خالل فترة زمنية قصيرة ، ويكون خالل جميع المباريات متمتعًا بدرجة عالية من ا
 بالنفس تؤهله للتفوق على منافسيه .

 ومن أهم المتطلبات النفسية التي يحتاجها العب المبارزة هي :ـ
 رزة بالصبر وقوة العزيمة .أن يتصف العب المبا -1
 القدرة على إصدار الحكم بدون تردد .  -2
 أن يتصف بروح التنافس والشجاعة . -3
 الإنه  التمتع بقدر عاًل من قوة اإلرادة والتحكم في االنفعاالت والقدرة على التصرف إذ -4

 يوجد مجال للتردد .
 التمتع بقوة المالحظة العالية وسرعة توقع لتصرفات منافسه . -5
ردود ه القدرة على التحليل لحركات المنافس والتخطيط وسرعة اتخاذ القرار للقيام بلدي -6

 أفعال سليمة وغير عشوائية .
 من الثقة بالنفس والقدرة على الكفاح دون ضعف حتى النهاية وأن يتحمل مقدارًا كبيراً  -7

 المقاومة في المنافسات الطويلة .
  خابسًا : القةادات الجسنةة :

 مبارزةهم لممارسة رياضة الؤ ن الذين يتم انتقاو تصف العب المبارزة وكذلك المبتدئيجب أن ي   
 ـبما يأتي من القياسات الجسمية التي توصلت إليها العديد من الدراسات والبحوث ومنها :

 طول كل من الجسم الكلي و الذراع والرجلين ) األطراف السفلى ( .  -1
 قصر الجذع .  -2
 ساق .ال –الفخذ  –كبر محيط كل من الساعد   -3
 الصدر . –صغر محيط كل من الوسط  -4
 حيوية .السعة ال –ألصابع ا –زيادة قوة كل من القبضة  -5
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 أدلحة الن ارزة 
 اليصائص العابة النشتركة في أدلحة الن ارزة :

، إذ  يعد سالح السيف هو األداة التي تستعمل في التبارز أثناء المنازلة بين المتبارزين   
في تنفيذ حركات المبارزة للوصول إلى الهدف القانوني على جسم المنافس .  يعتمد عليه

 ويتألف السيف على اختالف أنواعه من مجموعتين هما :ـ
 أواًل : مجموعة المقبض .
 ثانيًا : مجموعة النصل .

 أواًل : بجنوعة النق ض :
ة ويثبته داخل قبضح ككل الالمقبض هو الجزء الذي يستطيع العب المبارزة أن يمسك الس    

يده بواسطة سالميات أصابعه الخمسة ، إذ يعطي لالعب المبارزة القدرة على استعماله 
وتوجيهه مع أداء جميع المهارات الهجومية أو الدفاعية والسيطرة التامة على نصل سيف 

 المنافس .   
 وتتكون مجموعة المقبض من األجزاء اآلتية :ـ

تدير الشكل كما في سالح الشيش أو سيف المبارزة ، واقي اليد : هو جزء معدني مس -1
ويصنع من األلمنيوم أو الحديد المطروق االستانلس أو النحاس المطلي ، ويجب أن 
يكون أملس ومحدبًا من جهة النصل ومقعرًا من جهة قبضة اليد . ويستعمل الواقي 

 لجزء القوي منلحماية اليد المسلحة لالعب المبارزة ، كما يستفاد من الواقي مع ا
النصل للسيطرة على نصل منافسه خاصة الجزء الضعيف من نصله في مهارات 

حركات الدفاع عن طريق غلق خط التالحم  يالمسكات النصلية ، ويستعمل أيضًا ف
 وغلق اتجاه الهجوم الذي يؤديه المنافس في لمسته .

توضع و اللين أو اللباد  الوسادة ) بطانة الواقي ( : تصنع من اإلسفنج المبطن أو الجلد -2
داخل الواقي لحماية اليد المسلحة وخاصة إصبعي اإلبهام والسبابة من اإلصابة أو 

 الضرر نتيجة الحتكاكها بباطن الواقي المعدني أثناء التدريب واللعب .
القبضة ) مقبض اليد ( : هو عبارة عن اسطوانة مجوفة مصنوعة من الخشب أو  -3

و متخذة شكل المسدس ) وفقًا لنوع القبضة المستعملة ( ويمر األلمنيوم مربعة المقطع أ
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خاللها لسان النصل ) مقبض النصل ( وينحصر المقبض بين الوسادة من األعلى 
 وصامولة الربط من األسفل .   

أنواع من القبضات منها الفرنسية التي تكون أنبوبية الشكل والقبضة  ةوهناك عد     
تهي المسدس أو ركازة البندقية وتصنع من األلمنيوم السميك ين البلجيكية التي تشبه قبضة

بثقب طولي من الطرفين يسمح بدخول لسان النصل من أعلى وبدخول الصامولة الخاصة 
بالمقبض من األسفل بالمقدار المسموح به . أما النوع األخير من القبضات هي القبضة 

 ن.و الخبرة والماهر  ون ذو و ن المتمرسو باإليطالية المستعرضة الشكل والتي يستعملها الالع
صامولة الربط : وتعد آخر جزء من مجموعة المقبض وهي جزء معدني منفتح تستعمل  -4

لربط أجزاء السالح بعضها ببعض وتساعد على أحكام تثبيت أجزاء السيف ببعضها 
وكذلك لحفظ توازن السيف بيد العب المبارزة ليقوم بحركاته بدقة وسرعة وخاصة في 

ع السالح الفرنسي ، أما القبضة البلجيكية ) قبضة المسدس ( فتكون غائرة داخل نو 
 تجويف القبضة .

    
 

 ( : أنواع المقابض الفرنسية والبلجيكية في أسلحة المبارزة 6شكل ) 
 
 

http://shop.fencing.net/product_p/fdn-44102.htm
http://shop.fencing.net/product_p/fdn-44102.htm
http://shop.fencing.net/product_p/fdn-44102.htm
http://shop.fencing.net/Advanced_Practice_Sabre_p/fdn-58003.htm
http://shop.fencing.net/Advanced_Practice_Sabre_p/fdn-58003.htm
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 ثانةًا : بجنوعة النصل :
زة تعد هذه المجموعة الجزء األساسي في السيف فعن طريق النصل تتم جميع مهارات المبار    

 للهجوم . والنصل هو الجزء المعدني المصنوع منالهجومية والدفاعية والتالحم واإلعداد 
ذ الصلب المرن خاصة عند المقدمة مع انعدام هذه الميزة ) المرونة ( عند المؤخرة ، ويأخ

واء في لثًا سأشكااًل مختلفة وفقًا لنوع السالح ، فقد يتخذ مقطعه شكاًل مربعًا أو مستطياًل أو مث
 ه .ئه أو بعض أجزائجميع أجزا
 عة النصل إلى ثالثة أجزاء هي :ـتقسم مجمو 

لث ( القوي : هو الجزء القريب من مجموعة الواقي ويتصل بشكل مباشر الجزء ) الث -1
تعمل سبالواقي وابعد ما يكون عن المنافس ويتميز بصالبته وزيادة قوته عن بقية األجزاء ، وي

 السيطرة عليه أثناءفي أداء حركات الدفاع المختلفة ، وكذلك تثبيت نصل سالح المنافس و 
 المنازالت وفي اإلعداد للهجوم وخاصة المسكات النصلية .

لث ( المتوسط : هو الثلث األوسط من النصل ويتوسط الجزء القوي والجزء الجزء ) الث -2
 الضعيف وهو متوسط المرونة وأقل صالبة من الجزء القوي ويستعمل في مهارات االلتحام مع

ات تغيير االلتحام وأداء الحركات اإلعدادية للهجوم وبعض المهار نصل سالح المنافس وكذلك 
 لمنافسالدفاعية السريعة والمبكرة ، كما يستعمل في جميع الحركات التي تهدف لتشتيت انتباه ا

 في حاالت الضرب والضغط على نصل المنافس .
ينتهي و لجزء ) الثلث ( الضعيف : هو الثلث العلوي للنصل والبعيد من المقبض ا -3

كثر من أالعادية أو الكهربائية . ويتميز بالمرونة العالية  ( Le Pointe )طرفه بالذبابة 
بقية األجزاء ويكون مسطحًا في النهاية المقابلة للمنافس لكي يحول دون حدوث أي 
إصابات أو أضرار نتيجة ألداء مهارة الطعن أو اللمس بالهدف القانوني على جسم 

ية يستعمل في أداء المهارات الهجومية والتغييرات والضربات النصلالمنافس ، لذا فهو 
 الخفيفة ومع الحركات التمهيدية للهجوم كذلك مهارة الهجوم الدائري المزدوج  .
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 ( : يوضح أجزاء سالح المبارزة 7شكل )

 أنواع أدلحة الن ارزة :ـ
سابقات ز بكافة البطوالت والمهناك ثالثة أنواع من أسلحة المبارزة التي تستعمل في التبار    

كل من المحلية والقارية والعالمية واألولمبية وتختلف من حيث الشكل وطريقة اللعب والهدف ول
 هذه األسلحة مواصفاتها وأهدافها . 

 وهذه األنواع هي :ـ
 Fleuretسالح الشيش   -1
   Epeeسالح سيف المبارزة  -2
  Saberسالح السيف ) الحسام (   -3

 األدلحة الثالثة : بواصفات وأهداف
 Fleuretأواًل : دالح الشةش : 

 موجودةهو سالح وخز فقط لذا يجب أن تتم الحركة الهجومية لهذا السالح بواسطة الذبابة ال    
ن بمقدمة النصل ، ويجب أن تصل جميع اللمسات بالذبابة إلى الهدف القانوني بوضوح تام دو 

 تردد حتى تحتسب كلمسة صحيحة .
د من أخف األسلحة وزنًا ويكون عسالح الشيش من الصلب الهوائي المرن وي ويصنع     

 ،مقطع نصل السالح مربعًا كما في السالح الفرنسي أو مستطياًل كما في السالح اإليطالي 
في  أسطح ( وتستعمل الزوايا 4زوايا (  و )  4وخاصة الجزء القوي منه ، لذا يكون للنصل ) 

 م والهجمات النصلية والضرب والضغط على نصل سالح المنافس.االلتحام وتغيير االلتحا
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 ( : يوضح أقسام وأجزاء سالح الشيش 8شكل ) 

  :ـ بواصفاته 
 غم . 500يجب أن يكون الوزن الكلي للسالح المعد لالستعمال أقل من  الوزن : -1
 سم . 110الطول : يجب أن يكون أقصى طول كلي للسالح  -2
أو  ل مصنوعًا من الصلب المرن وقائم الزوايا مستطيالً النصل : يجب أن يكون النص -3

مربع المقطع ، ويتم تركيبه بالمقبض بحيث يكون الوجه العريض للنصل في وضع 
 سم بعد الواقي . 90أفقي وأقصى طول ظاهري للنصل هو 

سم وطولها  12الواقي يجب أن يكون الواقي مستديرًا ويمر من خالل اسطوانة قطرها  -4
 يكون النصل موازيًا لمحور األسطوانة مارًا بمركز الواقي .سم بحيث  15

 سم . 20المقبض : يجب أن يكون طوله  -5
 الهدف القانوني : الهدف القانوني محدد بالجذع فقط من األمام والخلف وينتهي إلى -6

من سم وأعلى بروز عظم الترقوة و  3أعلى بارتفاع قمة الياقة ) رقبة الجاكت ( بحدود 
لحد التقاء خياطة األكمام بالكتفين التي تمر بقمة عظمي العضد . وفي ا الجانبين عند

السفلي بالخط األفقي الذي يمر بالظهر بين عظمتي الحرقفتين للحوض . ومن األمام 
يبدأ بالخط المستقيم الذي يصل قمتي عظمي الحوض ونقطة تالقي الحالبين وتستثنى 

 األطراف والرأس من الهدف .
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 الهدف القانوني في سالح الشيش( :  9 شكل )

طريقة تسجيل اللمسة : سالح الشيش هو سالح وخز وتستعمل الذبابة الموجودة في  -7
 مقدمة السالح لتسجيل اللمسات .

 Epeeثانةًا : دالح دةف الن ارزة : 
كما  ،هو سالح وخز فقط ، إذ إن الحركة الهجومية الخاصة بهذا السالح تتم بالذبابة فقط     
ها ًة وأعرضوأقواها صالبمن السيف العربي عد من أثقل األسلحة الثالثة وزنًا وأكثرها طواًل إنه ي

أسطح ( مقعر الشكل ويتوسط السطح  3حدود ( و)3مقطعًا . ونصله مثلث الشكل له )
 العريض منه ممر ) مجرى ( لمرور السلك الكهربائي للذبابة .

 
 يف المبارزة( : يوضح مواصفات وأجزاء سالح س 10شكل ) 

 :ـبواصفاته 
الوزن : يجب أن يكون الوزن الكلي لسالح سيف المبارزة المعد لالستعمال أقل من   -1

 غم . 770
 سم . 110الطول : يجب أن يكون أقصى طول كلي للسالح   -2
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مقطع ثالثي الزوايا من حيث  امن الصلب ذ اً النصل : يجب أن يكون النصل مصنوع  -3
سم  وأقصى حد لعرض كل جانب  90ن ، وأقصى حد لطوله الشكل مستقيمًا قدر اإلمكا

 ملم . 24من جوانبه الثالثة 
ا سم وطوله 13.5حافة مستديرة عبر أسطوانة قطرها  االواقي : يجب أن يكون الواقي ذ  -4

سم وذلك لحماية اليد المسلحة من تسجيل اللمسة  5.5سم وعمق الواقي من المركز  15
 قانوني لسالح سيف المبارزة .فيها لكونها من ضمن الهدف ال

 20مجموعة المقبض : يجب أن ال يتعدى طولها من الواقي وحتى نهاية الصامولة   -5
 سم.

ة الهدف القانوني : يتضمن الهدف القانوني في سيف المبارزة جميع جسم العب المبارز   -6
بما في ذلك مالبسه وأجهزته ، ولهذا تحتسب كل لمسة صحيحة تصل إلى أي جزء من 

 جسم ) كاألطراف والجذع والرأس ( أو تالمس مالبسه أو أجهزته .ال
 

 
 ( : الهدف القانوني في سالح سيف المبارزة 11شكل )  

طريقة تسجيل اللمسات : سالح سيف المبارزة سالح وخز كما في سالح الشيش وتؤدي  -7
 الهجمات وتسجيل اللمسات بواسطة الذبابة فقط .

 Saberع ( : ثالثًا : دالح السةف ) الحسا
د سالح السيف أو الحسام هو سالح الطعن بالذبابة ) الوخز ( والقطع ) الضرب ( بالح     

واء سبارزة األمامي والخلفي ، وهو امتداد للسيف العربي ، وتعد نزاالته من أجمل وأمتع أنواع الم
 عبين. لالعب أو المتفرج وذلك لما يمتاز به من حركات كالسيكية وسرعة في أداء الال

 



 

 44  ئ النظرية في تعلم المبارزة............................ المباد

 

 
 ( : يوضح مواصفات وأجزاء سالح السيف 12شكل ) 

 :ـ بواصفاته
 غم . 500الوزن : يجب أن يكون الوزن الكلي للسالح المعد لالستعمال أقل من  -1
 سم . 105الطول : يجب أن يكون أقصى طول كلي لسالح السيف  -2
وال  النصل : يجب أن يكون النصل مصنوعًا من الصلب غير المرن وغير المتصلب -3

ملم وسمك النصل 4سم ، وأقل عرض للنصل عند الذبابة في طرفه  88يتعدى طوله 
 ملم كحد أدنى . 1.2أسفل الذبابة )الطرف ( 

الواقي : يجب أن يكون سطح الواقي مستوي الشكل مصنوعًا من قطعة واحدة ملساء  -4
 شكل محدب ) بارز من الجهة الخارجية ( بدون حواف أو ثقوب . امن الخارج ذ

سم (  14×سم  15ويجب أن يمر الواقي عبر أسطوانة مستطيلة الشكل مقطعها ) 
سم ويكون النصل موازيًا لمحور المقياس ، والسبب في شكل الواقي هو  15وبطول 

مي لحماية اليد المسلحة لدخولها ضمن الهدف القانوني من جهة ، واستعمال الحد األما
 للنصل لتسجيل اللمسات .

: أقصى طول لمجموعة المقبض من الواقي حتى نهاية صامولة  مجموعة المقبض -5
 سم. 17الربط 

الهدف القانوني : يشمل الجزء العلوي من الجسم أعلى الخط األفقي المار بقمتي  -6
 عظمي الحوض مارًا من األمام والخلف ) منطقة الحزام ( بما في ذلك الرأس واليدين

 والذراعين .
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 ني في سالح السيف( : الهدف القانو  13شكل ) 

 
طريقة تسجيل اللمسات : تعد اللمسة صحيحة إذا تمت داخل الهدف القانوني بواسطة  -7

 . (الذبابة )طرف السالح ( أو الحد األمامي كله من النصل ) من الذبابة إلى الواقي 
  Pisteبلعب الن ارزة : 

 ون ذا سطح مستو  يستعمل نفس الملعب في جميع أسلحة المبارزة الثالثة ويجب أن يك   
دار ويجب أن ال يعطي أي ميزة أو فائدة أو إعاقة أو ضرر ألحد المتبارزين فيما يتعلق بانح

 ظاهر أو إضاءة .
ائي ( من الخشب أو الشبكة المعدنية عند التحكيم الكهرب Pisteويصنع الملعب ) الحلبة     

متر ( وعرضه من )  14ي )لعزل اللمسات التي تسجل على األرض ، ويبلغ طول الملعب الكل
جب أن ترسم عدة خطوط واضحة على الملعب وموازية لعرض الملعب ) يمتر ( . و  1.5-2

 سم ( وهي كاآلتي :ـ 5عمودية على طوله ( وسمك هذه الخطوط ) 
 متر ( .2-1.5متر ( والمسافة بينهما من )  14منهما )  لخطي الجانب وطول كا -1
 ل على عرض الملعب .خط المنتصف واحد يرسم بشكل كام -2
متر ( على كل جانب من خط المنتصف وبشكل 2خطا االستعداد ويبعدان مسافة )  -3

 كامل على عرض الملعب .
متر ( من خط المنتصف وبشكل 7خطا الحدود الخلفية ) النهائية ( وترسم على بعد )  -4

 كامل على عرض الملعب .
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متر ( وترسم 2مسافة ) خط إضافي يبعد عن الخط الخلفي ) النهائي ( للملعب ل -5
ليسهل على العبي المبارزة إدراك  –خطوط متوازية وبشكل واضح أو بلون مختلف 

موقعه على الملعب ،إذ تعد هذه المنطقة منطقة تنبيه خاصة بالالعب دون إنذار من 
 الحكم .

متر ( من كل اتجاه 2يجب أن تكون هناك منطقة أمان بعد الخطين الخلفيين بطول )  -6
العب المبارزة من التعرض ألي إصابات في حالة خروجه من الحد النهائي لحماية 

 للملعب .

 
 ( : الملعب القياسي لجميع األسلحة الثالثة . 14شكل )       

                    علمًا بأن :
      A-       منضدة الجهاز الكهربائي              M-  م 1الحد األدنى 
      C-     خط الوسط                               L- م من الملعب 2خر آ 
      G-             خطا االستعداد                    E- لنهائي للملعب ) الحد الحد ا

 الخلفي (
      R- د الملعب(               االمتداد الخلفي ) امتداS- م للمنطقة البارزة2ية بدا 

ارزة ، الشبكة المعدنية يجب أن تغطي أرجاء الملعب في سالح الشيش وسيف المب    
 ويتضمن امتداداته وحدود أمانها  .

 بالبس وبهنات الن ارزة في األدلحة الثالثة :
ئمة يجب أن توفر المالبس والمهمات التي يرتديها العب المبارز الحماية الكاملة والمال    

لضرورية لممارسة المبارزة  مطابقة ضد أي أخطار أو إصابات أو حوادث مع حرية الحركة ا
 للشروط والمواصفات القانونية .
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 للصدر من المعدن أو البالستك المقوى لحماية ويجب أن تشمل مالبس السيدات على واق     
 الالعبة .

 وتشمل مالبس ومهمات المبارزة ما يأتي :ـ  
 بدلة المبارزة . -1
 القناع . -2
 القفاز . -3
 الحذاء والجوارب . -4
 األجهزة الكهربائية .و  مهماتال -5

 بدلة الن ارزة :ـ
مل يجب أن تصنع البدلة في األسلحة الثالثة من قماش التيل أو القطن السميك ، وأن تتح   

. كما يمكن أن تكون من ألوان مختلفة (نيوتن  800 )هذه المالبس ضغط مقاومة مقدارها 
 و فاتح اللون قلياًل . ولكن اللون الوحيد الذي يجب أن يكون على الجسم هو األبيض أ

ب اكت يجوتتكون بدلة المبارزة من السترة العليا ) الجاكت ( والسروال ) البنطلون ( ، فالج   
أن يكون مستوفيًا لشروط هدف السالح من ناحية التبطين للحماية وكذلك يجب أن يغطى 

ا يكون العب سم ( عندم 10الجزء األسفل من الجاكت بنطلون المبارز بمسافة ال تقل عن )
 المبارزة في وضع الوقوف أو االستعداد أو الطعن . واالختالف الذي يوجد في سترة الشيش

 سم ( ألن هذه 3وسيف المبارزة و السيف هو المثلث السفلي المحصور بين الحالبين بسمك )
 المنطقة خارج الهدف القانوني لسالح السيف . 

دلته بلتعليمات االتحاد الدولي للمبارزة على ظهر ويجب على الالعب وضع أسمه كامال وفقًا   
 أو السترة المعدنية الخاصة به بلون مغاير للون الجاكت .

ألرجل أما السروال ) البنطلون ( فيجب أن يغطي الجسم من الوسط إلى أسفل الركبة لوقاية ا   
س نوع وليس من الضروري أن يكون السروال طوياًل وأن يكون مزود بحزام عريض من نف

النسيج يلتف حول الساق وأسفل الركبة ويثبت بأستل عريض دون ضغط حول سمانة الساق 
 وذلك في جميع األسلحة .

سم ( على األقل  10يجب أن يرتفع الحد العلوي الدائري للسروال إلى حزام البطن بمقدار )    
د الحركة وفي تحت الجاكت حتى ال يتعرض أي جزء من أجزاء الجسم الداخلية لإلصابة عن
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وضع االستعداد أو الطعن أو الوقوف . كما يجب أن يزود السروال بحماالت تثبيت في 
  عطياألكتاف وذلك لتثبيت السروال مع الجسم إذ أن الحزام العريض المثبت على الوسط ي

 العب المبارزة حرية الحركة بسهولة ويسر .                      

    
 ( : بدلة المبارزة 15شكل ) 

 
                   

 : بدلة المبارزة ( 16شكل ) 



 

 49  ئ النظرية في تعلم المبارزة............................ المباد

 

 الاناع :ـ
 الوظيفة األساسية للقناع هي حماية الوجه والرأس من أي إصابة أو ضرر قد يتعرض لها   

 العب المبارزة باإلضافة إلى إعطائه الثقة بنفسه أثناء التدريب والمباريات .
 أما أهم الشروط الواجب توافرها في القناع هي :ـ  

خل تصنع الواجهة األمامية والجانبان من شبكة معدنية من السلك الصلب المتين المتدا -1
 ملم ( 1ملم ( ويكون قطر السلك )  2.1مع بعضها ال تتعدى المسافة بين فتحاتها ) 

 بحيث ال ينفذ منها سالح المنافس .
 من خالل شبكة السلك . أن يسمح بالرؤية بوضوح -2
ه يجب أن يغطى أعلى سطح القناع الداخلي من األمام بقطعة من القماش مقاباًل لجبهت -3

 وذلك لحماية العين من الضوء ، ويجب تغطية القناع بطبقة من البالستك في األماكن
ز التي يالمس فيها القناع وجه الالعب وخاصة في المباريات التي يستعمل فيها الجها

 ربائي .الكه
للقناع حامل مزدوج من السلك الصلب مثبت أسفل السطح العلوي له ويلتف حول  -4

الرأس من الخلف وذلك لتثبيت القناع عند ارتدائه ويغطى هذا الحامل بقماش متين 
 محشو من الداخل بقليل من القطن أو اإلسفنج .

 المبارزين الفي الوقت الحاضر وافق االتحاد الدولي للمبارزة على إمكانية استعم -5
جزء  األقنعة الشفافة وهي أقنعة مركبة مصنوعة باستعمال األقنعة التقليدية التي يكون 

رزة منها جبهة القماش التي استبدلت بالواجهة من البالستك الشفاف لتسمح لالعب المبا
وخاصة في سالحي الشيش  1999رؤية منافسه بشكل واضح وتم استعمالها منذ عام 

 ف ( .والحسام ) السي
ل كيتكون من المعدن الموصل للكهرباء في فإنه أما القناع في سالح السيف الكهربائي  -6

أجزائه ويتم توصيله بدائرة كهربائية من خالل سلك توصيل بمشبك يتصل من ناحية 
 ى الصدرية الكهربائية وبأي جزء من القناع من الناحية األخر 
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 ( : أنواع األقنعة في المبارزة 17شكل ) 
 الافاز :ـ

تدائه ويصنع من الجلد الخفيف أو الجلد اللين ) الشمواه ( ليعطى راحة تامة لالعب عند ار    
احد و ي ال تفقد أصابع الالعب إحساسها بالمقبض والسالح ويستعمل قفاز والتبارز به وكذلك لك

في جميع أنواع األسلحة وله فتحة جانبية واحدة لخروج سلك التوصيل منه ،ويجب أن يغطى 
 د التيالجزء األمامي من الساعد بصورة غير متدلية . والفائدة األساسية للقفاز هي حماية الي

الحتكاك بالمقبض والواقي وكذلك ذبابة سالح المنافس خالل تحمل السالح وأصابعه من ا
 التدريب والمباريات .
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 ( : أنواع قفاز اليد في المبارزة 18شكل ) 

 الحذا  والجوراب :ـ
 بالنسبة للحذاء يجب أن يتناسب حجمه مع حجم القدم حتى تتاح له حرية الحركة بسهولة   

د صنع من الجليويغطى القدم من أسفل وأعلى ويجب أن ال يعيق مفصل الكاحل عن الحركة و 
ل العادي المرن . ويجب أن يكون نعل الحذاء ) أسفل الحذاء ( به بعض التجويفات التي تعم

 على زيادة ثبات الالعب أثناء أداء حركات التقدم والتقهقر والطعن والسهم .
 النالبس واألجهزة الكهربائةة :ـ

 وتشمل على ما يأتي :ـ    
ة جيدة أن يرتدي الالعب السترة المعدنيالصدرية الكهربائية ) السترة المعدنية ( : يجب  -أ

التوصيل للكهرباء فوق الجاكت في سالحي الشيش والحسام ) السيف ( ، ففي سالح 
الشيش تكون السترة الكهربائية مطابقة لمواصفات الهدف القانوني بدون الذراعين 

 وعةومضافًا إليه مثلث الحالبين . أما في سالح الحسام يجب أن تغطي الذراعين ومصن
 من قماش جيد التوصيل للكهرباء .
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 ( : الصدرية الكهربائية لسالحي الشيش والسيف 19شكل ) 

وصيل : وهي من أدوات العب سلك الجسم الكهربائي ) الفل ديكور ( وفيشة الت -ب
رطوبة المبارزة الشخصية ويجب ان تكون معزولة كهربائيًا فيما بينها بحيث ال تتأثر بال

وأن تضم بعضها البعض أو تجدل كالضفيرة وينتهي سلك الجسم عند طرفيه بفيشة 
 .(  20كما في الشكل ) التوصيل الكهربائي 

 
 ( : سلك الجسم لألسلحة الثالثة20ل )شك
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م الكهربائي : وهو جهاز التسجيل المركزي المزود بمصابيح أو إشارات جهاز التحكي -جـ 
 ضوئية رئيسية أو فرعية ويعمل وفقًا للشروط اآلتية :ـ

 يعمل الجهاز عند قطع سريان التيار الكهربائي في دائرة األسلحة الكهربائية -1
 بمجرد وجود لمسة .

ي سالح الشيش وسالح الحسام ) السيف ( يعطى الجهاز إشارة حمراء على ف -2
أحد جانبيه وإشارة خضراء على الجانب اآلخر عند وصول اللمسات على 
الهدف القانوني وتكون اإلشارة البيضاء على كال الجانبين للمسات على هدف 

 غير قانوني .
حمراء أو الخضراء أو أما في سالح سيف المبارزة فيعطى الجهاز اإلشارة ال -3

 ين معًا .تاالثن
يصدر الجهاز إشارة سمعية على شكل رنين مستمر يتوقف آليًا أو جرس لبرهة  -4

 قصيرة بعد ثانيتين من الزمن .

 
 

 ( : جهاز التحكيم الكهربائي 21شكل ) 
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بكرات التوصيل : وهي إحدى ملحقات الجهاز الكهربائي عبارة عن صندوق معدني دائري  –د 
مكون من ثالث الشكل بداخله بكرة موضوعة حول نابض تربط ويلتف عليها سلك كهربائي 

محاور يمكن سحب ولف السلك منها بطريقة آلية . ويجب أن تسمح البكرات بامتداد السلك 
 متر ( دون انقطاع االتصال الكهربائي . 20لمسافة ) 

 
 ( : بكرات وأسالك التوصيل بينها وبين جهاز التحكيم الكهربائي 22شكل ) 

دنية : وهي عبارة عن بساط موصل من المعدن أو أي مادة أساسها معدني الشبكة المع -هـ 
                                                                                                                                                                                                    . دا تهتغطي أرضية الملعب بكل امتدا
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 أدئلة الفصل األول 
 ارييةـــة التـــي توضـــح بناردـــة العـــراقاام الاـــدبا  لرياضـــة الن ـــارزةس/ بـــا هـــي الشـــواهد الت

 بالسةف ؟
ــارزة  ــدبا  لرياضــة الن  ــي توضــح بناردــة النصــريام الا ــة الت س/ بــا هــي الشــواهد التاريية

 بالسةف ؟
  .س/ تكلم عم الن ارزة بالسةف عند الفرس والروبان واإلغريق

 .ي حتى يص ح فارداً س/ عدد النهارات التي يجب أن يتانها الفرد العرب
ر س/ قدر العرب بكانـة السـةف فـأطلاوا علةـه الكثاـر بـم األدـنا  .. عـددها ؟ وبـا هـو أشـه

 دةف عندهم ؟
س/ دعى الردول بحند ) صـلى   علةـه ودـلم ( بـم خـالل التـدريب العنلـي علـى ادـتيداع 

 .السةف إلى اعتناد طاقات األبة ليدبة الردالة اإلدالبةة وضح ذلك
 .أهم النتغارات التي أدت إلى تطور الن ارزة الحديثة في العالمس/ عدد 

 .س/ برت الن ارزة العراقةة الحديثة بعدة براحل عددها وتكلم باختصار عم كل برحلة
 س/ بتى دخلت الن ارزة الحديثة ضنم البرنابج األولنبي ؟

 ة ؟س/ بتى تأدس االتحاد العربي للن ارزة ؟ وكذلك االتحاد الدولي للن ارز 
ا  س/ بتى ادتيدع الجهاز الكهربـائي فـي تحكـةم أدـلحة الن ـارزة ) الشـةش ا دـةف الن ـارزة

 السةف ( ؟
 لن ارزة ؟ اس/ عرف 

 س/ با هي فكرة الن ارزة ؟
 .س/ تكلم عم طبةعة رياضة الن ارزة

 .س/ عدد أهم النااط التي تكنم فاها أهنةة الن ارزة
 .توافرها لدى العب الن ارزةس/ عدد أهم النتطل ات البدنةة الواجب 

 .س/ عدد أهم النتطل ات الحركةة الواجب توافرها لدى العب الن ارزة
  .س/ عدد أهم النتطل ات العالةة الواجب توافرها لدى العب الن ارزة

 .س/ عدد أهم النتطل ات النفسةة الواجب توافرها لدى العب الن ارزة
 أن يتصف بها العب الن ارزة ؟س/ با هي أهم القةادات الجسنةة التي يجب 
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 .س/ عدد اليصائص العابة النشتركة في أدلحة الن ارزة الثالثة
 وبا فائدة كل قسم بنها ؟ .الن ارزة بم بجنوعتام أذكرها حس/ يتألف دال

 .التشابه واالختالف بام أدلحة الن ارزة الثالثة هس/ عدد أوج
 .عدد بواصفات وأهداف أدلحة الن ارزة الثالثة س/ 

 .س/ اردم بلعب الن ارزة بحددًا علةه األبعاد الاانونةة
 وبا هي فائدة كل بنها ؟ .س/ أذكر أهم بهاع الن ارزة في األدلحة  الثالثة
                                                                 .س/ أذكر فائدة بالبس وتجهازات الن ارزة لالعب
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 الثاني  الفصل
 األساسية في المبارزة    األوضاع والحركات 

 حمل ومسك السالح
 وضع األساس
 أداء التحية

 وقفة االستعداد ) التحفز (
 حركات األرجل ) التقدم و التقهقر (

 حركة الطعن
 العودة من حركة الطعن

 حركة السهم
 االلتحام 
 االلتحام

 تغيير االلتحام
 تكرار االلتحام
 غياب النصل
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 الثانيالفصل 
 :ـ األهداف التربوية

 جعل الطالب قادرًا على أن :
 األساسية في المبارزة. األوضاع والحركاتيعدد أهم  
 يتقن حمل ومسك السالح. 
 يؤدي التحية في المبارزة. 
 يعدد الخطوات التعليمية ألداء وقفة االستعداد. 
 يحدد األخطاء الشائعة في وقفة االستعداد. 
 ت األرجل.يطبق حركا 
 يؤدي حركة الطعن. 
 يربط بين حركات األرجل وحركة الطعن. 
 يحدد األخطاء الشائعة في حركة الطعن. 
 يعدد الخطوات التعليمية لحركة السهم. 
 ُيعرف االلتحام وتغيير االلتحام. 
 يذكر أهمية االلتحام وتغيير االلتحام وغياب النصل. 
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  مبارزةاألساسية في ال وضاع والحركاتاأل 
ت تعد رياضة المبارزة من األلعاب الرياضية التي تتطلب من ممارسيها أداء مهارات ذا    

 مواصفات فنية معينة تحتاج إلى إمكانيات حركية ومتطلبات خاصة ألدائها . إذ أن األداء
ة فلمختلاالمهاري في رياضة المبارزة يرتكز على قدرة العب المبارزة على أداء مهارات المبارزة 

 سب وفيدفاعية بدقة وإتقان مع تتابع تنفيذها المنا مهجومية أ مسواء كانت المهارات أساسية أ
 المكان المناسب .

ن م ا  بير ك قدرا  يختار لعبة المبارزة كهواية له  يلذا يجب أن يتلقى المبتدئ أو الناشئ الذ    
لى يق التكرار والتركيز عاألساسية لحركات المبارزة عن طر  األوضاع والحركاتالتدريب على 

ل إلى أداء تلك المهارات ، إذ تعد القاعدة األساسية التي يبنى عليها العب المبارزة حتى يص
 ا .ق ذكرهقمة المستوى العالي باإلضافة إلى المتطلبات الواجب توافرها لمزاولة اللعبة والتي سب

 األساسية في المبارزة هي :ـ وضاع والحركاتومن أهم األ  
 ل ومسك السالح .حم -1
 وضع األساس . -2

 أداء التحية . -3

 وقفة االستعداد ) التحفز ( . -4

 حركات األرجل ) التقدم والتقهقر ( . -5

 حركة الطعن ) الحركة اإلنبساطية ( . -6

 العودة من حركة الطعن . -7

 حركة السهم ) الفلش ( . -8

 Tenue de L armeأواًل : حمل ومسك السالح : 

ية ض السالح بالطريقة الصحيحة من قبل العب المبارزة والعناعملية إتقان مسك مقب وتعني  
 الكبيرة بها وتدريب أصابعه ويده على مسك وحمل السالح جيدا  ليكتسب اإلحساس بالسيطرة

ريقة الكاملة عليه أثناء تحريكه وأثناء أدائه لحركات السالح المختلفة ، لذلك يجب حمله بط
ر على أصابع اليد وتصلبها مما يؤدي إلى التعب الذي يؤثليست فيها قوة زائدة تعمل على توتر 

 ماأداء الحركات بشكل سلس . وكذلك يجب عدم التراخي في مسك السالح منعا  لسقوطه عند قي
 المنافس بالضرب أو الضغط على السالح .
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 لثانيوتنفذ طريقة مسك مقبض السالح بعاملين ـ األول حمل السالح بواسطة راحة اليد ، وا    
مسك السالح بواسطة أصابع اليد المسلحة الخمسة .وهذان العامالن يتعاونان في إعطاء 
 اإلحساس بالنصل والسيطرة على السالح ككل من قبل العب المبارزة عند استعماله في أداء

 حركات السالح المختلفة .
مسك وتتشابه طريقة مسك السالح في سالحي الشيش وسيف المبارزة وتختلف في طريقة   

 مأ سالح الحسام ) السيف ( . ونظرا  لتعدد أنواع القبضات وفقا  لكل مدرسة سواء الفرنسية
كثرة ولذلك سنتناول طريقة حمل ومسك السالح الفرنسي والبلجيكي ل ،البلجيكية  ماإليطالية أ

 استعمالها في التدريب والمباريات .

     
 

 سلحة الثالثة( : أنواع وطرق مسك السالح في األ 23شكل ) 
 أهم الخطوات التعليمية لحمل ومسك السالح الفرنسي :ـ

مسك نصل السالح باليد غير المسلحة ) اليسرى بالنسبة لالعب الذي يستعمل اليد   -1
 اليمنى أو العكس ( وتكون مجموعة المقبض باتجاه الجسم .

 ضة الخشبيةيضع الالعب الجانب العلوي إلصبع السبابة مالمسا  للسطح السفلي للقب  -2
 ابة .بجانب الوسادة إذ تكون القبضة واقعة بين السالمية األولى والثانية إلصبع السب

 ثم يوضع إصبع اإلبهام بكامله على السطح العلوي للقبضة الخشبية ) المقبض ( إذ  -3
ذا يكون السالح سم ( و ب 1.5-1يبعد طرفه األمامي عن باطن الواقية ما بين ) 

 اإلبهام فقط .ممسوكا  بالسبابة و 

توضع السالميات األولى لألصابع الثالثة ) الخنصر والبنصر والوسطى ( مرتبة   -4
 هترتيبا  طبيعيا  ومالمسة للجانب األيسر من المقبض مع عدم مالمسة أطراف هذ

 األصابع إلصبع اإلبهام . 
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تستقر القبضة الخشبية ) المقبض ( داخل تجويف راحة اليد وتكون صامولة الربط   -5
 مالصقة له مع مالحظة إن رسغ اليد والمقبض يكونانامتداده على استقامة الساعد و 

 على استقامة واحدة .

تمكن من حمل ومسك قد  العب المبارزة  يكون تترك اليد غير المسلحة نصل السالح  -6
 السالح بالطريقة الصحيحة .

 

 

 
 

 ( : خطوات حمل ومسك السالح الفرنسي 24شكل ) 
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 شائعة في طريقة مسك السالح الفرنسي :ـاألخطاء ال

 امتداد إصبع السبابة على السطح الجانبي الخارجي للمقبض . -1
 التصلب في قبضة على المقبض بواسطة كف اليد كله . -2

 دوران األصابع جميعها حول المقبض . -3

 انثناء الرسغ للداخل أو الخارج وعدم استقامته مع المقبض والسالح ككل وينتج عنه -4
 وجيه الذبابة نحو هدف المنافس .صعوبة ت

انزالق إصبع اإلبهام على السطح العلوي للمقبض إلى أحد الجانبين مما يسبب  -5
 استعمال الذراع كله في الحركة وليس األصابع والرسغ .

دوران إصبع السبابة حول المقبض مع األصابع األخرى )المساعدة ( يؤدي إلى فقدان  -6
د اعد مما يؤدي إلى انحراف الذبابة عن الهدف عند ماستقامة السالح على امتداد الس

 الذراع المسلحة لمحاولة تسجيل اللمسة .

التراخي في القبض على السالح يسبب سقوط السالح عند اصطدامه بسالح المنافس  -7
 أو عند قيام المنافس باإلعداد للهجوم .

 القبضة البلجيكية :ـ يالخطوات التعليمية لحمل ومسك السالح ذ -
ما إن القبضة البلجيكية تشبه قبضة المسدس لذا يوضع إصبع اإلبهام على السطح ب -1

 العلوي للمقبض خلف السطح الخلفي للواقي مباشرة  .
 ض.توضع السالمية األولى والثانية من إصبع السبابة على السطح السفلي لمقدمة المقب -2

 جودة في القبضة .توزع األصابع الثالثة الباقية على التجاويف الخاصة بها والمو  -3

 تستقر مؤخرة المقبض داخل تجويف راحة اليد . -4

عند استقرار كل إصبع بصفة عامة داخل التجويف الخاص به في هذه القبضة فال  -5
 توجد هناك أخطاء يمكن حدوثها بشكل واضح  ومؤثر في هذه القبضة .

 ثانيًا : وضع األساس : 
ذلك شكل واتجاه أوضاع الجسم وحركات  يعد هذا الوضع األساس الذي يبنى عليه بعد    

 القدمين. أما الخطوات التعليمية ألخذ الوضع األساسي هي :ـ
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قدم ن ، إذ يلتصق كعب الان متالصقتايقف المبتدئ الوقفة الرياضية االعتيادية والقدم -1
 األمامية بكعب القدم الخلفية مع بقاء المشطين متعامدين .

ما أمامي ونصل السالح يتجه نحو األسفل ولألمام ، توضع اليد المسلحة أمام الفخذ األ -2
 ة .اليد الحرة ) غير المسلحة ( فتحمل القناع مرتكزا  على أعلى حرقفة الرجل الخلفي

دوران الكتف الذي تتعلق به الذراع المسلحة حتى يصبح مسقط الكتف عموديا  على  -3
 مقدمة القدم األمامية .

لى ة للمنافس بالذراع المسلحة إذ ينقسم الجسم إنصل بذلك إلى وضع المواجهة الجانبي -4
قسم أمامي يواجه للمنافس وقسم خلفي ال يوجه المنافس وهذا الوضع يناسب طبيعة 

 وحركات الجسم والقدمين في المبارزة ) الوضع الجانبي للجسم ( .

  Le Saluteثالثًا : أداء التحية :

دل تي فهي ي المبارزة ، له أكثر من مدلول أخالقيعد أداء التحية عمال  إجباريا  وإلزاميا  ف   
الحكم على رفعة وسمو وروح المبادئ التي تؤطر مباريات اللعبة . ويجب أداء التحية للمنافس و 

 والجمهور قبل وبعد المنازلة .
 أما أهم الخطوات التعليمية ألداء التحية هي :ـ  

يث مل جانبا  مائال  عاليا  بحمن وضع األساس ترفع اليد المسلحة مع امتدادها بالكا -1
 يكون الذراع والسالح على استقامة واحدة والكف أعلى من مستوى الكتف .

 ثني الذراع المسلحة من المرفق في اتجاه الكتف حتى يصبح واقي السالح أمام الذقن -2
 لألعلى . ا  والنصل والذبابة متجه

ية ضعا  موازيا  لألرض لتحيقوم بعد ذلك الالعب بمد الذراع المسلحة لألمام لتتخذ و  -3
 المنافس .

يثني الالعب مرة أخرى ذراعه المسلحة من المرفق ويكون الساعد أمام ذقنه ونصل  -4
 سالحه متجها  لألعلى .

 ثم يقوم الالعب بمد ذراعه المسلحة هابطة إلى أسفل وإلى جهة اليسار لتحية الحكم -5
 والجمهور الذي يتواجد في هذا االتجاه .

نحو الوجه لتهبط مرة أخرى إلى أسفل للجهة اليمنى لتحية الجمهور  ثم يثني اليد -6
 المتواجد على يمين الالعب .
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 ( : خطوات أداء التحية 25شكل ) 

 
 En Carde) التحفز ( :  رابعًا : وقفة االستعداد

 جعل الالعب متحفزا  تي تتعد وقفة االستعداد ) التحفز ( من أفضل األوضاع وأهمها ال    
ب ة ويعطى الالعب الصفة الرئيسية لحركات التقدم لألمام والتقهقر للخلف التي تتطلللحرك

 زة .أرجال  رشيقة ومرنة ألنها تكمل الحركات الفنية الهجومية والدفاعية المتعلقة بالمبار 
 الخطوات التعليمية ألداء وقفة االستعداد :ـ

إلى  ة لألمام مسافة قدم واحدمن وضع األساس يبدأ المبتدئ بتحريك ونقل القدم األمامي -1
قدم ونصف تقريبا  إذ تكون المسافة بين القدمين متناسبة مع اتساع الحوض وطول 
األرجل والمشطين متعامدين ويشير مشط القدم األمامية باتجاه المنافس ومركز ثقل 

 . الجسم موزع على القدمين بالتساوي ويقع مركز ثقله في منتصف المسافة بين القدمين
تان ي ذلك ثني الركبتين نصفا  إلى أسفل ويصنع الفخذ مع الساق زاوية قائمة والركبيل -2

متجهتان للخارج مع توزيع وزن الجسم عليهما بالتساوي والركبتان عموديتان على 
 المشطين .  

وضع الذراع المسلحة أمام الجذع وفي وضع انثناء وتشكل زاوية منفرجة بين العضد  -3
سم ( ويكون الساعد موازيا   15 -10ق ويبعد عن الوسط بحوالي )والساعد مركزها المرف
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لألرض وكف اليد مواجها  لألعلى ، ويجب أن يكون وضع الساعد ونصل السالح 
 باستقامة واحدة وتتجه الذبابة نحو الداخل قليال  إلى الهدف .

 تكون الذراع األخرى ) غير المسلحة ( مرفوعة أعلى خلف الرأس والعضد موازيا   -4
 لألرض وعلى امتداد الكتف مع انثناء المرفق لألعلى وعمل دائرة باليد والساعد مع

 الرأس مع عدم مالمسة اليد للرأس وتكون الذراع في حالة ارتخاء .

 الوجه جهة المنافس . لإدارة الصدر ربع دورة مع فت -5

 عدم ميل الجذع أماما  أو خلفا  وعدم المغاالة في دورانه اتجاه المنافس . -6

 ويجب مراعاة ما يأتي عند تعلم وقفة االستعداد :ـ  
إعطاء نموذج للوقفة الصحيحة مع الشرح واالستعانة بوسائل اإليضاح البصرية  -أ

 أن أمكن ذلك .
معرفة المبتدئ األيمن من األيسر والوقوف صفين متقابلين ويتجه جانب  -ب

ين قابلتهما متين لكلالمبتدئ للداخل جهة زميله المقابل له وتكون القدمان األماميتا
 والنظر متجه إلى كل منهما .

 بدأ التعلم بدون سالح وبعد ذلك يتم التعلم مع استعمال السالح .ي -جـ 
 عدات ( . 6-1يتم تعليم الخطوات السابقة بالعد )  –د 

يمكن للمدرس ) أو المدرب ( دمج الخطوات التعليمية إلى عدات أقل بجمع خطوتين 
دئين التعليم لتصبح الخطوات خطوة واحدة ، ثم بالنداء على المبتبخطوة ، ثم يتقدم ب

 ( .  en garde) وقفة االستعداد
وهم  بأول وذلك بمروره بين المبتدئين ال  أو المدرب إصالح األخطاء أو  سعلى المدر  مالحظة :

 في وقفة االستعداد ومالحظته للجميع .

   
 ( : وقفة االستعداد ) التحفز ( 26شكل ) 
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 األخطاء الشائعة في وقفة االستعداد :ـ
وض وطول الرجلين مما يسبب فقدان المسافة بين القدمين غير مناسبة مع اتساع الح -1

 اتزان المبتدئ .
القدمان غير متجهتين للوضع العمودي ) اتجاههما للداخل أو الخارج ( مما يسبب  -2

 فقدان االتجاه السليم أثناء التقدم والتقهقر .

 وتعبا  للمبتدئ . جهدا  إلضافيا  انثناء الركبتين أكثر من الالزم مما يسبب  -3

 لطعن.اية للداخل مما يفقد المبتدئ االتجاه الصحيح عند أداء حركة اتجاه الركبة األمام -4

 عدم تساوي انثناء الركبتين مما يؤدي إلى إجهاد عضالت الفخذ إلحداهما . -5

دي ميل الجذع أماما  أو خلفا  مما ينتج عنه قرب الالعب أو بعده عن المنافس مما يؤ  -6
ه لهجمات المنافس بواسطة لفشل هجماته وعدم وصول اللمسة للمنافس وكذلك تعرض

 مد ذراعه أو فردها فقط .

 التصلب في عضالت الكتفين مما يسبب إعاقة الحركة وسرعة التعب . -7

مواجهة صدر الالعب المنافس بدرجة كبيرة يؤدي إلى تعرض مساحة كبيرة من الهدف  -8
للمسات المنافس وكذلك يؤدي إلى سحب الذراع المسلحة للخلف مما يسبب إبعاد 

 ح عن هدف المنافس .السال

عدم رفع الذراع الحرة ) غير المسلحة ( ألعلى وخلف الجسم والرأس مما يؤدي إلى  -9
كة اختالل التوازن وفقدان الميزة التي يستفاد منها أثناء دفعها للخلف عند أداء حر 

 الطعن .

  Marche Et romberخامسًا : حركات األرجل ) التقدم لألمام والتقهقر للخلف ( : 
هي عبارة عن خطوة لألمام أو خطوة للخلف للحفاظ على المسافة المحصورة بين      

جل الالعبين وهذه المسافة تختلف باختالف الخطوات والسرعة لكل واحد والهدف من حركة األر 
 هو االقتراب من المنافس المواجه له لمهاجمته أو االبتعاد عنه للهرب من هجومه . هناك

 ل هما :ـنوعين من حركة األرج
 marcheالتقدم لألمام :   -1

ويعد حركة هجومية من أجل التقدم لألمام الكتساب مسافة من ارض الملعب نحو      
المنافس ، ومعناه نقل القدم األمامية لألمام مسافة مناسبة ) قدم واحد ( ثم تتبعها القدم 
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قدمين وليس الزحف وال الخلفية بنفس المسافة مع مراعاة سرعة التوقيت وخفة الحركة ونقل ال
 سم ( عند التحرك . 2ترتفع القدم عن األرض أكثر من ) 

 
 ( : خطوات أداء حركة التقدم لألمام 27شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء حركة التقدم :
 .تبدأ الخطوة األولى برفع مشط القدم األمامية أوال  ثم رفع كعب القدم األمامية  -1
 م بدون زحف بمسافة تقدر بحوالي قدم واحد .نقل القدم األمامية لألما -2

لقدم اهبوط القدم األمامية ومالمسة األرض بالجزء الخلفي للكعب أوال  ثم مالمسة بقية  -3
 لها .

 المسةيلي ذلك رفع القدم الخلفية ونقلها لألمام نفس المسافة ) قدم واحد ( وهبوطها وم -4
 المشط األرض أوال  ثم بقية القدم .

 على أوضاع الجسم المختلفة في أماكنها الصحيحة واالحتفاظ بالمسافةيجب المحافظة  -5
 المناسبة بين القدمين مع مراعاة األمور اآلتية :

دم عئما  بدرجة انثناء الركبتين كما هما في وقفة االستعداد دون تغيير أي االحتفاظ دا -)أ(
 مدهما ألعلى أو ثنيهما أكثر من االنثناء الطبيعي لهما .

 ن .الحتفاظ بوضع الجذع عموديا  على منطقة الحوض أثناء حركة القدميا -)ب(
 الحتفاظ بالزاوية القائمة بين القدمين ثابتة كما هي .ا -)جـ(

 األخطاء الشائعة في أداء حركة التقدم لألمام :ـ
 الزحف أثناء التقدم بإحدى القدمين مما يسبب بطء الحركة . -1
 قدم الخلفية عما قطعته القدم األمامية .عدم تساوى المسافة التي تقطعها ال -2
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 الركبتين أثناء التقدم ومدهما . مد -3

 سم عن المنافس .جال دقرب أو بع هميل الجسم أماما  أو خلفا  مما ينتج عن -4

 عدم احتفاظ القدمين بزاوية قائمة بينهما مما يؤدي إلى عدم االتزان . -5

 صر السرعة والتتابع الحركي .رفع القدمين أكثر من الالزم مما يؤدي إلى فقدان عن -6

 تحريك أجزاء الجسم كالذراعين والرأس والكتفين عن مكانهما الصحيح . -7

ان تحرك القدم الخلفية أوال  ثم القدم األمامية مما يؤدي إلى اصطدام القدمين وفقد -8
 التوازن.

 Romperالتقهقر للخلف :  -2

سبة فة مناا نقل القدم الخلفية للخلف مساتعد حركة دفاعية عكس التقدم لألمام تماما  ومعناه    
ة نفس ) قدم واحد ( بعيدا  عن مستوى متناول ذبابة نصل المنافس ثم تليها نقل القدم األمامي

 المسافة مع مراعاة سرعة التوقيت وخفة الحركة ونقل القدمين قريبا  من األرض .

 
 ( : خطوات أداء حركة التقهقر للخلف 28شكل ) 

 ليمية ألداء حركة التقهقر للخلف : الخطوات التع
دم تبدأ الخطوة األولى برفع كعب القدم الخلفية من األرض أوال  ثم رفع مشط نفس الق -1

ثم  ( مع هبوطها على المشط أوال   ةوتنقل القدم كلها للخلف مسافة مناسبة ) قدم واحد
 الكعب .

المسافة مع نزول يلي ذلك رفع كعب القدم األمامية وتحريكها ونقلها للخلف نفس  -2
 الكعب أوال  على األرض ثم المشط .
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المحافظة على أوضاع الجسم في مكانها الصحيح مع االحتفاظ بالمسافة الصحيحة  -3
بين القدمين للمحافظة على اتزان الجسم مع مراعاة نفس األمور في حركة التقدم 

 لألمام.

 األخطاء الشائعة في أداء التقهقر للخلف :
ام حركة التقدم لألم ( وكما في 63الصفحة ) األخطاء الشائعة المذكورة فيضرورة مراجعة   

 ألنها نفس األخطاء ولها نفس التأثيرات والنتائج .
قر هناك حركات أخرى تعد مكملة ومتممة ومشتقة من حركتي التقدم لألمام والتقه مالحظة : 

 :للخلف ومنها 

   

 ( : التقهقر للخلف 29شكل ) 
  santer en avantالوثب لألمام : -أ

 وفي عدة واحدة وفي نفس الوقت وتبدأ بمرجحة القدم وتؤدى هذه الوثبة بالقدمين معا     
ح األمامية بحركة خاطفة لألمام وعند هبوطها يلمس النصف األمامي من اسفل باطن القدم سط

رض دم األمام إذ تالمس باطن القاشرة  نقل القدم الخلفية لألاألرض مع التقدم لألمام تتبعها مب
 أوال  قبل أن تستقر القدمان بكاملهما على سطح األرض .

 Santer en arrierالوثب للخلف :  -ب

ية تؤدى هذه الوثبة بالقدمين معا  في عدة واحدة ووقت واحد وتبدأ بمرجحة القدم الخلف   
قل إذ تالمس باطن القدم سطح األرض ويتبع ذلك مباشرة  ن وبحركة خاطفة للخلف والهبوط بها

مان القدم األمامية للخلف بنفس المسافة وتالمس األرض مشط القدم أوال  قبل أن تستقر القد
 بكاملهما على سطح األرض .

 األخطاء الشائعة في حركات الوثب لألمام وللخلف :ـ 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.tcnj.edu/~fencing/pictures/Advance.jpg&imgrefurl=http://www.tcnj.edu/~fencing/glossary.htm&h=240&w=371&sz=33&hl=ar&start=11&usg=__XURaego9ho9a94UxSJqPGjzQLQI=&tbnid=xQR70AykI2aQFM:&tbnh=79&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Dadvance%2Bin%2Bfencing%26gbv%3D2%26hl%3Dar%26sa%3DG
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 الوثب عاليا  عن األرض . -1
 الح عن الخط الوهمي للمبارزة في اتجاه المنافس .ميل الجسم والرأس والس -2

 ةدعدم ضبط توقيت تحريك القدمين في وقت واحد وأداؤها في عدتين بدال  من أدائها بع -3
 واحدة .

 البطء  في أداء حركة القدمين ويسبب ذلك فقدان االتزان و افتقارها لعنصر السرعة -4
 المطلوبة في أدائها .

فية لقدم الخلفية إلى األمام إذ يكون كعب القدم الخلاوتؤدى بنقل  :التقدم العكسي لألمام  -جـ 
د مع ستعداموازيا  إلى مشط القدم األمامية ثم نقل القدم األمامية إلى األمام والعودة لوقفة اال

 المحافظة على المسافة المناسبة بين القدمين .
ويكون مشط القدم األمامية  لقدم األمامية للخلفاوتؤدى بنقل  :التقهقر العكسي للخلف  -د

اد مع موازيا  لكعب القدم الخلفية ثم سحب ونقل القدم الخلفية للخلف والعودة لوقفة االستعد
 المحافظة على المسافة المناسبة بين القدمين . 
 La Devenloppementسابعًا : حركة الطعن ) الحركة االنبساطية ( : 

منافس بارزة ومن الحركات الهجومية التي تنفذ على التعد حركة الطعن من أهم الحركات بالم   
لتقدم اوهي ذات اتجاه أمامي تؤدى بالقدم األمامية من وقفة االستعداد ) التحفز ( وكذلك عند 

دف جوم بهلألمام أو التقهقر للخلف وتساهم القدم الخلفية بالدفع فيها وهي تعد حركة أساسية لله
 بذبابة نصل سالح الالعب . الوصول إلى هدف المنافس القانوني
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 ( : خطوات أداء حركة الطعن 30شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء حركة الطعن :
 تؤدى حركة الطعن بمرحلتين أساسيتين هما :ـ 

 ( الذراع المسلحة من مفصل المرفق لحركة بسطيجب مد )  حركة مد الذراع المسلحة : -1
ن سريعة وسهلة إلى أن تصل قبضة اليد إلى مستوى أعلى قليال  من الكتف مع مراعاة أ

افس تكون الذراع المسلحة على استقامة واحدة وان تتجه ذبابة السالح باتجاه هدف المن
. 

( ،  لتحفزأماما  من وقفة االستعداد ) ا حركة الطعن بالقدمين : وتتم بنقل القدم األمامية -2
ى ها إلإذ يقوم العب المبارزة برفع مشط القدم األمامية عندما يمد ذراعه المسلحة وينقل

ال  األمام مسافة مناسبة وفقا  لبعد أو قرب المنافس على أن يستقر كعب هذه القدم أو 
سرعة وسهولة وذلك بدفع الجسم ل الخلفية من مفصل الركبة بجعلى األرض مع مد الر 

 لألمام مع بقاء القدم الخلفية مالصقة لألرض بكاملها وال تتحرك .

اق فتمد باتجاه معاكس لحركة الطعن وموازية للس :أما الذراع الحرة ) غير المسلحة ( -3
 10)الخلفية بنفس الوقت مع اتجاه كف اليد الحرة إلى أعلى وبعيدا  من الفخذ بحوالي 

 سم ( .

 ،أما وضع الجسم فيجب أن يحتفظ العب المبارزة بتوازن جسمه كما في وقفة االستعداد   
ن على استقامة واحدة دون تصلب أو شدة والنظر يتجه اوالكتف ا  وأن يكون الرأس طبيعي

اء وأثن مقدمة القدم األمامية عموديا   ىلألمام وينقل مركز ثقل الجسم إلى األمام بهبوطه عل
 المسلحة لألمام يميل الجسم قليال  نحو المنافس بحركة صغيرة .امتداد الذراع 

 األخطاء الشائعة في أداء حركة الطعن :
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 قبل البدء في الطعن : -1
 لى أعلى أكثر من الالزم بعيدا  عن األرض .إرفع القدم األمامية  -أ

 البدء برفع القدم األمامية لألمام . لمد مفصل الركبة الخلفية قب -ب

 حريك القدم األمامية .لجذع والرقبة لألمام قبل تميل أو ثنى ا -جـ
 عند أداء حركة الطعن : -2

 ميل الركبة األمامية وانثنائها أكثر من الالزم وغير عمودية على مشط القدم -أ
 األمامية .

مام وضع القدم األمامية في حالة الطعن يمينا  أو يسارا  دون اتجاهها إلى األ  -ب
 مباشرة  .

من الالزم مما يشكل صعوبة في العودة إلى  أماما  أكثرميل وتحريك الجسم  -جـ
 وقفة االستعداد .

 ( الذراع المسلحة بكامل امتدادها . بسطعدم مد )  -د
لفا  عند الطعن ونقل مركز ثقل الجسم إلى القدم الخلفية مما يؤدى ميل الجسم خ -هـ

 إلى اختالل التوازن وخروج ذبابة السالح عن اتجاه هدف المنافس .
 بقاء الذراع الخلفية في مكانها كما في وقفة االستعداد .إ -و
ألمامية على المشط أوال  وليس على الكعب مما يسبب اندفاع انزول القدم  -ز

 المبارز وعدم قدرته على السيطرة والتحكم بتوازن جسمه .
 سابعًا : العودة من حركة الطعن إلى وقفة االستعداد :

 ى وقفة االستعداد بعد أداء حركة الطعن هما :ـهناك نوعان للعودة إل    
ن ألمامية إلى وقفة االستعداد ميعود العب المبارزة للخلف بالقدم االعودة إلى الخلف :  -1

كة جديد عند فشل هجمته أو االنسحاب والعدول عن االشتباك مع المنافس تمهيدا  للقيام بحر 
عة والرشاقة مع توافر االتزان الكامل هجومية جديدة ، ويجب أن تتصف تلك الحركة بالسر 

 للجسم .
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 الخطوات التعليمية ألداء العودة للخلف :
الدفاع بباطن القدم األمامية للخلف مع ثنى الركبة الخلفية وتحريك الجسم  -أ

 للخلف حتى تتخذ الركبة الخلفية وضع التعامد مع مشط القدم الخلفية مع عدم
 تحريك تلك القدم من مكانها .

القدم األمامية إلى الخلف للعودة لوقفة االستعداد على أن يالمس  سحب -ب
 نتقالالكعب األرض أوال  يليه المشط مع االحتفاظ بثني الركبة األمامية عند اال

 بها من األمام إلى الخلف وثبات الجذع .

لقدم األمامية يتم رفع الذراع الحرة ) غير المسلحة ( من وضع عند تحريك ا -جـ
اد . موازاة الساق الخلفية لتعود بحركة سريعة إلى وضعها في وقفة االستعدالممتد ب

ي فكما تتم عودة الذراع المسلحة والممتدة إلى وضعها أمام الجسم كما كانت عليه 
ذراع قيام هذه ال ووقفة االستعداد أو متخذة أحد أنواع الدفاع وسبب هذا التأخير ه

و التكميلية التي قد يقوم بها المنافس أ بحماية هدف العب المبارزة من الحركات
 قيامه بحركات الرد .

قهقر ألمام بالقدم الخلفية لوقفة االستعداد عندما يتتؤدى حركة العودة ل  العودة لألمام : -2
اب المنافس خلفا  هربا  من الهجوم الواقع عليه دون أداء دفاع إيجابي منه ، وكذلك الكتس

الشتباك معه في حركة هجومية تالية ويتم أداء هذه الحركة مساحة من ملعب المنافس أو ل
 بسرعة ورشاقة دون أن يفقد الجسم توازنه وثباته.
 الخطوات التعليمية ألداء حركة العودة لألمام :

 ،ليال  يرتكز الالعب قليال  على الركبة األمامية عن طريق نقل مركز ثقل الجسم لألمام ق -أ
لقدم الخلفية لألمام لمسافة قدمين اثنين دون زحف وفي نفس الوقت يتم نقل وسحب ا

 على األرض ، مع مراعاة هبوط القدم على المشط أوال  ثم الكعب وعدم خروج أو دخول
ثناء أالقدم الخلفية عن الخط الوهمي الواصل بين كعبي القدمين مع ثنى الركبة الخلفية 

 داد في المكان الجديد.نقل القدم من الخلف إلى األمام للوصول إلى وقفة االستع
رفع الذراع غير المسلحة ) الحرة ( إلى أعلى خلف الرأس في سرعة وقوة كما تتم عودة  -ب

الذراع المسلحة والممتدة أماما  إلى وضعها الطبيعي بوقفة االستعداد في نفس التوقيت 
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ة على االحتفاظ بثني الركبتين للمحافظو الذي يتم فيه نقل القدم الخلفية مع ثبات الجذع 
 توازن الالعب .

توزيع ثقل الجسم على القدمين بالتساوي حتى يستعيد الالعب توازنه  بعد ذلك يجب -جـ
 وثباته المطلوب في وقفة االستعداد .

 األخطاء الشائعة في حركة العودة من الطعن :
لك رفع الجسم إلى أعلى بعد دفع األرض بباطن القدم األمامية أو الخلفية مما يؤدى ذ -1

 ى امتداد الركبتين وفقا  لنوع العودة .إل
 ميل الجسم لليمين أو لليسار أو ثني الجذع أماما  أو خلفا  . -2

عن  والقدم الخلفية في العودة لألمام بعيدا   –رفع القدم األمامية في العودة للخلف  -3
 األرض أكثر من الالزم .

 زحف القدم األمامية أو الخلفية عند أداء الحركة . -4

لى لقدمين إلى وقفة االستعداد الصحيحة من ناحية الركبتين واستقامتهما ععدم رجوع ا -5
 خط واحد وعمل زاوية قائمة بالمشطين .

عب رجوع الذراع المسلحة مبكرا  قبل إتمام حركة رجوع القدمين كامال  مما يعرض الال -6
 للهجوم المضاد أو مكمالت الهجوم من المنافس .

  La Flecheثامنًا : حركة السهم : 

حو وهي عبارة عن القيام بحركة الطيران لألمام واالندفاع بشكل سهم ) السقوط بالجسم ن   
األمام ( وتتألف من عدة حركات سريعة لألمام أشبه بالركض السريع لغرض وصول العب 

كات المبارزة إلى هدف المنافس بأسرع وقت ممكن ومفاجئة المنافس ويتم أدائها من جميع الحر 
وتستعمل في الغالب في سالح سيف  –مام والتقهقر للخلف ستعداد والتقدم لألوقفة اال –

 المبارزة بالسيطرة على نصل سالح المنافس أو بحركات الضرب على نصل السالح .
م مع والهدف من تنفيذها هو القيام بالهجوم السريع المفاجئ على المنافس بالسالح والجس    

طيران لحركة بدون توقف ، وتعتمد على السرعة بقوة الدفع والعدم االصطدام بالمنافس وتستمر ا
ة ولنجاح هذه المهارة يجب على العب المبارزة أن يحسن اختيار الوقت المناسب لتصل اللمس

 مع استقرار القدم الخلفية على األرض .
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 ( : خطوات أداء حركة السهم 31شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء حركة السهم :
 اع المسلحة مع ميل الجسم لألمام في اتجاه المنافس حتى يتم نقل مركز ثقلمد الذر  -1

 الجسم على مشط القدم األمامية والجسم يكاد يسقط لألمام .
يتحرك الالعب بالقدم الخلفية لألمام بحركة خاطفة وسريعة من مفصل الفخذ وذلك  -2

امية على المشط لتغطية سقوط الجسم مع هبوط القدم الخلفية أمام مشط القدم األم
معاكسة وبوقت واحد مع حركة مد الذراع المسلحة وميل  ةبمسافة مناسبة وبشكل خطو 

 الجسم وسحب القدم الخلفية .

ة تقوم القدم األمامية بدفع األرض بقوة لألمام وذلك لعمل حركة الطيران قبل مالمس -3
 القدم الخلفية لألرض .

 ألمام بالقدم األمامية والمروق أماميستكمل الالعب أداء الحركة بالركض مباشرة ل -4
الجانب الداخلي للمنافس مع مالحظة أن يتم تسجيل اللمسة في نفس لحظة  وضع 

 القدم الخلفية أماما  على األرض خالل لحظة الهبوط .

 األخطاء الشائعة في أداء حركة السهم :
 نافسا وتنبيه المرفع الجسم ألعلى قبل البدء في أداء الحركة مما يؤدي إلى بطء تنفيذه -1

 إليها مما يفقد عنصر المفاجأة .
لى البدء بتحريك القدم الخلفية لألمام قبل سقوط مركز ثقل الجسم لألمام مما يؤثر ع -2

 سرعة أداء الحركة بالتوقيت المناسب .

 توازن تحريك القدم الخلفية أمام القدم األمامية قبل الوقت المناسب يؤدى إلى فقدان ال -3
 هذه الحركة .وفشل الهجوم ب
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عدم مصاحبة مد الذراع المسلحة مع حركة الرجلين مما يسهل أداء هجوم مضاد من  -4
 الالعب المنافس .   

    
 بعض مهارات المبارزة ( : 32شكل ) 

 
 االلتحام 

 االلتحام :
ة هو اتصال نصلي سالح العبي المبارزة قي أي نقطة منهما. ويتم اتصال النصل بمقدم      

النصل باالنتقال من وضع إلى وضع آخر ، وكذلك بالقسم المتوسط من النصل في حالة 
صل في حاالت السيطرة اإلعداد للهجوم بحركات الضرب والضغط ، وبالقسم القوي من الن

ن ، التجاه الذي يتقاطع فيه النصاللبالحركات الدائرية ونصف دائرية ويسمى االلتحام وفقا  
 فمثال  :

ابة ن وكل منهما على يمين اآلخر والذبين متالحميالتالحم السادس : يكون فيه كال النصل   
 أعلى من مستوى الواقي والتالحم بحدود النصل وليس باألسطح .

وق فالتالحم الرابع : يكون كال النصلين متالحمين وكل منهما على يسار اآلخر والذبابة    
 الواقي والتالحم بالحدود . 

سفل أن متالحمين على يسار األخر ومتالمسين والذبابة يالتالحم السابع : يكون كال النصل   
 من مستوى الواقي والتالحم بالحدود وليس باألسطح .

قية ن على يمين اآلخر ومتالمسين والذبابة أسفل الوايثامن : يكون كال النصلالتالحم ال   
   والتالحم بحدود األنصال .

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.southernoregonfencingcenter.com/beth%2520lunge.jpg&imgrefurl=http://www.southernoregonfencingcenter.com/photo%2520gallery.htm&h=300&w=404&sz=144&hl=ar&start=2&usg=__52TlrJyGcgXQmQidCs4xvwOKI0I=&tbnid=ltt5rMvpPUYY2M:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dsite:www.southernoregonfencingcenter.com%2Blunge%2Bin%2Bfencing%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dar
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://redsports.sg/wp-content/uploads/2008/08/asian_varsity_fencing_championship_12.jpg&imgrefurl=http://redsports.sg/2008/08/22/national-women-fencers/&h=280&w=419&sz=35&hl=ar&start=52&usg=__IKesu1T7HGiN0uJHnbuHxDbeM4o=&tbnid=zBrVPdnnTO2NLM:&tbnh=84&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dlunge%2Bin%2Bfencing%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dar%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://redsports.sg/wp-content/uploads/2008/08/asian_varsity_fencing_championship_12.jpg&imgrefurl=http://redsports.sg/2008/08/22/national-women-fencers/&h=280&w=419&sz=35&hl=ar&start=52&usg=__IKesu1T7HGiN0uJHnbuHxDbeM4o=&tbnid=zBrVPdnnTO2NLM:&tbnh=84&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dlunge%2Bin%2Bfencing%26start%3D40%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dar%26sa%3DN
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 ( : االلتحام في الخطوط العليا 33شكل ) 

 
 ( : االلتحام في الخطوط السفلى 34شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء االلتحام :
 ي األوضاع العليا أو السفلى .فوالالعب  االلتحام بين المدرس ) المدرب (  -1

يوجه المدرس ) المدرب ( نصل سالحه وذراعه المسلحة في حالة انثناء من مفصل   -2
 المرفق في اتجاه منطقة الهدف المطلوب من الالعب إغالقه بحركة االلتحام سواء في

 المناطق العليا أو السفلى .

درس ) المدرب ( وذراعه يقوم الالعب بتحريك نصل سالحه نحو اتجاه نصل سالح الم  -3
 المسلحة في حالة انثناء لمالمسة نصل سالحه في وضع االلتحام الجديد .

ينقل المدرس ) المدرب ( نصل سالحه من اتجاه إلى اتجاه آخر ، ثم ينقل الالعب   -4
نصل سالحه من وضع إلى وضع آخر متالمسا  معه في كل وضع مع الثبات لحظة 

 قبل االنتقال للوضع الجديد.
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يستمر المدرس بتوجيه نصل سالحه نحو الخطوط العليا أو السفلى حتى يطمئن إلى   -5
 إتقان الالعب لاللتحام الصحيح في األوضاع المختلفة .

يجب مراعاة أن يكون تقاطع نصلي السالحين من المنتصف تقريبا  أي عند نقطة   -6
  تقريبا  .    45متوسطة النصل بزاوية ال تزيد عن 

 
 أنواع االلتحام حسب أقسام السالح ( : 35شكل ) 

 أهمية االلتحام : 
اهات أهمية االلتحام في المبارزة هو إعطاء العب المبارزة اإلحساس الكامل ألوضاع واتج    

نصل سالح المنافس واختالفاتها و اإلحساس بمكانها مما يمكنه من معرفة حركة سالح 
األوضاع المضادة المناسبة التي توقف  سب مما يمنحه الفرصة قي اتخاذاالمنافس بوقت من

 تلك الحركة .
ليه إاإلحساس بحركات  نصل سالح المنافس باكتشافها قبل البدء فيها والتنبؤ بما يرمي  -1

 المنافس .

غلق االتجاه الذي يتواجد فيه نصل المنافس وفي هذه الحالة يكون هدف المنافس قد  -2
 كشف في هذا االتجاه .

ب المبارزة ومنافسه باإلضافة إلى اإلحساس البصري بمسافة تقدير المسافة بين الع -3
 التبارز .
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 : ثانيًا : تغيير االلتحام
هو عبارة عن القيام بتغيير نقطة تالمس نصلي السالح  من الجانب األيمن إلى الجانب  

 األيسر حول نصل سالح المنافس أو العكس سواء كان ذلك في الخطوط العليا أو السفلى .
حركة تغير وضع واتجاه نصل سالح لعب المبارزة مع نصل سالح المنافس إلى  وهو    

وضع واتجاه آخر سواء في الخطوط العليا أو السفلى ، مع مراعاة أن يكون مصدر الحركة 
 الرئيسي لهذا التغيير من المفصل ورسغ اليد المسلحة .

ير التغيب أن العب المبارزة يفاجوبما أن المبارزة تتطلب إستراتيجية ذكية وقرارات حاسمة أل    
المستمر في خطط الالعب المنافس ، ومن هذا يتضح أن تغيير االلتحام بأكثر من مرة 

ناسب اليتطلب وقتا  بالثبات في التحام معين لنصل سالح الالعبين حتى يتم اختيار الوقت الم
م اللتحاب المبارزة تغير األحدهما للقيام بحركة هجومية نهائية . ففي هذه الحالة يجب على الع

ى مرة أو أكثر مع اتجاه سالح المنافس في األوضاع المختلفة من أسفل إلى أعلى أو من أعل
 إلى أسفل .

 الخطوات التعليمية ألداء تغيير االلتحام :
صل يتم تغيير االلتحام في الخطوط العليا بتمرير ذبابة نصل سالح الالعب من أسفل ن  -1

مال  اه لالتجاه العلوي المقابل وااللتحام في الوضع الجديد مستعسالح المنافس واالتج
رسغ اليد واألصابع مع مراعاة أن تتصف الحركة بالسرعة في األداء والمرونة دون 
تصلب للوصول إلى الوضع الجديد للتالحم .فمثال  يتم التغيير من وضع االلتحام 

 السادس إلى وضع االلتحام الرابع أو بالعكس . 

تغيير االلتحام في الخطوط السفلى بتمرير ذبابة نصل سالح الالعب من أعلى  يتم  -2
ة الجديد ويتصف األداء بالمرونة والدق سفلنصل سالح المنافس واالتجاه لالتجاه األ

ن أو دون تصلب . فمثال  يتم التغيير من وضع االلتحام السابع إلى وضح االلتحام الثام
 بالعكس .

 :أهمية تغيير االتجاه 
 تكسب العب المبارزة الذي يؤديها بإتقان حساسية كبيرة بنصل سالح المنافس . -1
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 معرفة اتجاهات وردود األفعال الحركية لنصل سالح المنافس . -2

 فس.التمهيد ألداء حركات هجومية مناسبة في االتجاه المناسب وفقا  لرد فعل المنا -3

كير في خططه ومما عدم ثبات المنافس بسالحه في وضع معين وجعله يعيد التف -4
 يسبب زعزعة سالحه بيده .

تكوين حركة هجومية على تشتيت انتباه المنافس وقطع سلسلة أفكاره التي تعمل  -5
 على الالعب. 

 ثالثًا : تكرار االلتحام :
ي كان هو عبارة عن أداء حركة تغيير االلتحام أكثر من مرة وبسرعة والعودة إلى الوضع الذ   

آلخر وذلك كلما حاول المنافس غلق اتجاه االلتحام الجديد أو قام هو ا عليه االلتحام األول
تمويه بتغيير االلتحام والعودة إلى وضع االلتحام األول مرة أخرى ، لغرض إرباك المنافس وال

 عليه لحين أداء الهجوم المنشود ضده وتسجيل اللمسة .
 الخطوات التعليمية ألداء تكرار االلتحام :

 و المدرب بااللتحام مع نصل سالح الالعب في أحد األوضاع أو بتغييريقوم المدرس أ -1
 االلتحام مع نصل سالحه إلى وضع آخر .

يقوم الالعب بتغيير التحام مقابل التحام أو تغيير التحام نصل سالح المدرس أو  -2
 المدرب مع سالح الالعب .

 يكرر المدرس ) المدرب ( تغيير االلتحام إلى وضع آخر . -3

 العب بتكرار تغيير االلتحام الذي قام به لنفس الوضع أو لوضع جديد .يقوم ال -4

 أهمية تكرار االلتحام :
 بالهجوم على المنافس . مالتمهيد التخاذ اتجاه مناسب للقيا -1
الفرصة  ئهعدم ثبات الالعب في وضع معين مما يشتت تفكير المنافس وعدم إعطا -2

 لوضع الخطط الهجومية الخاصة به .

 افس على اتخاذ موقف دفاعي أكثر منه هجومي.إرغام المن -3
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 حماية الالعب من نوايا المنافس وفتح ثغرات لديه . -4

 للهجوم إذا ما اقترب بحركة هجومية أماما  . ا  وإعداد ا  يعد تمهيد -5

 
 ( : االلتحام بين المتبارزين 36شكل ) 

 رابعًا : غياب النصل :
خاصة ، أي عكس عملية االلتحام  ، لحة مع بعضهما البعضوهو عدم تالحم نصلي األس    

 ن في وقفة االستعداد مع عدم تالمس نصليهما ، ويتخذ كل العب الوضعان الالعبو عندما يك
 واالتجاه الخاص به .
 أهمية غياب النصل :

تفادي هجمات المنافس على نصل سالح الالعب بالهجمات النصلية ) الضرب أو  -1
االنزالق ( ، وكذلك تفادي المسكات النصلية خاصة في حالة  الضغط أو السحق أو

 ضعف يد الالعب .
هجوم يكون بمثابة دعوة للمنافس للقيام بالهجوم وإفشال هذا الهجوم أو اللعب عليه بال -2

 المضاد .

 تجاهات وردود األفعال الحركية لالعب .االعدم إعطاء فرصة للمنافس لمعرفة  -3

يتأكد أوال  ويعلم جيدا  المسافة التي بينه وبين منافسه عند  يجب على الالعب أن :مالحظة 
اتخاذ هذا الوضع إذ يجب أن يكون خارج هذه المسافة لكي ال يكون من السهل إصابته أو 
تسجيل لمسة عليه بطريقة مباشرة ، ويمكن استعمالها كإعداد للهجوم من قبل الالعب ، وتعد 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.blackburnacademy.com/fencing/images/saber1.jpg&imgrefurl=http://www.blackburnacademy.com/fencing/saber.htm&h=295&w=500&sz=20&hl=ar&start=152&usg=__P9GJo-yvZjT6kK6AhVFNaqrRI24=&tbnid=v7AaM0lrQN2tNM:&tbnh=77&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Don-guard%2Bin%2Bfencing%26start%3D140%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dar%26sa%3DN
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اجأ بها المنافس الذي يعتمد على اإلحساس بالنصل في هذه الحركة أيضا  من الحركات التي يف
 أداء حركاته الهجومية .

  

 
 ( : االلتحام عند غياب النصل 37شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   المبادئ النظرية في تعلم المبارزة........................

 

83 

 ثانيأسئلة الفصل ال
 .س/ عدد أهم المهارات األساسية في رياضة المبارزة

 .يةس/ عدد الخطوات التعليمية في حمل ومسك السالح بالطريقة الفرنس
 .س/ عدد أهم الخطوات التعليمية في حمل ومسك السالح بالطريقة البلجيكية

 .الشائعة في طريقة مسك السالح بالمسكة الفرنسية األخطاءس/ عدد 
 هي خطوات أداء التحية بالمبارزة ؟ س/ ما
 هي الخطوات التعليمية ألداء وقفة االستعداد ؟  س/ ما

 المبارزة ؟س/ ما أهمية وقفة االستعداد لالعب 
 .س/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء وقفة االستعداد

 ؟ فائدة كل منها لالعب المبارزة وما .س/ ماذا نقصد بحركات األرجل ؟ عددها 
ــم عــدد الخطــوات التعليم ــدم لألمــام ؟ ث ــة ألداء التق ــة س/ عــدد الخطــوات التعليمي ي

 .ألداء التقهقر للخلف
 .التقدم لألمام والتقهقر للخلفس/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء 

 س/ ماذا نعني بمهارة الطعن ) الحركة االنبساطية ( ؟
 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء مهارة الطعن في المبارزة

 .س/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء مهارة الطعن
ـــن هس/  ـــد أداء الطع ـــة االســـتعداد بع ـــى وقف ـــودة إل ـــاو نوعـــان للع ـــا ن ـــم عنهم تكل

 .باختصار
داء ماذا نقصد بمهارة السهم )الفلش ( ؟ تكلم عن أهم الخطوات التعليميـة أل س/ 

 .مهارة السهم
  .نصلس/ عرف ما يأتي : االلتحام ، تغيير االلتحام ، تكرار االلتحام ، غياب ال

ر االلتحـــام ، تغييـــر االلتحـــام ، تكـــرا ؟س/ مـــا أهميـــة مـــا يـــأتي لالعـــب المبـــارزة 
 .االلتحام ، غياب النصل
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 الثالث : أنواع الهجوم  الفصل
 الهجوم 

 الهجوم البسيط
 الهجوم البسيط المباشر ) الهجمة المستقيمة (

 الهجوم البسيط غير المباشر ) تغير االتجاه (
 الهجمة الق اطعة

 الهجوم عكس تغير االتجاه
 الهجوم المركب 

 الهجمة العددية
 الهجمة الدائرية

 الهجوم المضاد 
 هجمة اإليق اف

 منية المضادةالهجمة الز 
   الهجوم الكاذب 
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 الفصل األول 

 : األهداف التربوية

 جعل الطالب قادرًا على أن :

 ُيعٌرف الهجوم. 

 ُيعدد أنواع الهجوم. 

 يؤدي الهجوم البسيط. 

 يعدد الخطوات التعليمية ألداء أنواع الهجوم البسيط. 

 يميز بين أنواع الهجوم البسيط 

 كب.يفرق بين أنواع الهجوم المر  

 يحدد األخطاء الشائعة في أنواع الهجوم. 

 ينفذ الهجوم المضاد. 

 يعدد أهداف وأشكال الهجوم الكاذب. 
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 الهجوم 

مباشرة في ي تقوم عليه المبارزة هو القيام بأداء المهارة البسيطة السريعة الذإن األساس ال    
مة بسرعة عالية وبدقة تا الهجوم على المنافس ، فعند أداء المهارات البسيطة يجب أن تؤدى

مضبوطة األداء محكمة التوجيه بقوة مناسبة ، كما يجب أن يتوافر عند أدائها أن تكون و 
مكن أي أقصر زمن م) بها بثقة تامة وإرادة قوية مع أدائها بأقل وقت عنصر مفاجأة المنافس 

توقف ت وعلى منافسه  ، كل   والهدف النهائي الذي يسعى إليه كال المبارزين هو تحقيق الفوز .(
ارزة ن المبنتيجة المباراة على عدد اللمسات التي يسجلها كل من المتبارزين وفقًا لما يحدده قانو 

 وليس من سبيل لذلك سوى الهجوم . .

السالح  ذبابةالمسلحة و ويعرف الهجوم بأنه الحركة الهجومية التي يبدأ تنفيذها بمد الذراع     
هارة ويسبق أداء مهارة التقدم لألمام ومهارة الطعن ومي للمنافس تهدد منطقة الهدف القانون

في  لمحاولة تسجيل لمسةبها كما يعرف الهجوم بأنه تلك الحركات التي يقوم الالعب  السهم .
في  اذك و، هدف المنافس ، ويتم ذلك بمد الذراع المسلحة مصحوبًا بالتقدم لألمام أو الطعن 

 ًا .اه المغاير التجاه االلتحام إذا كان اتجاه االلتحام مغلقاتجاه االلتحام أو في االتج

وني ناومما سبق يتضح بأن الهجوم يبدأ به أحد الالعبين قبل اآلخر للوصول إلى الهدف الق   
 تأديته باستخدام نصل السالح . ني يمكذلمنافسه وال

 وهناك أربعة أنواع من الهجوم هي :ـ

 الهجوم البسيط . -1

 .الهجوم المركب  -2

 المضاد .الهجوم  -3

 الهجوم الكاذب . -4
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 أواًل : الهجوم البسيط  

هو عبارة عن أداء الهجوم على المنافس باستعمال حركة سالح واحدة في توقيت زمني    
 لهجوماواحد مع الطعن لألمام بالقدم األمامية في اتجاه الهدف القانوني للمنافس ، وينتهي 

 ام .بانتهاء مهارة الطعن أو التقدم لألم

 
 ( : الهجوم بمد الذراع المسلحة 38شكل ) 

ة في أو هو ذلك النوع من الهجوم الذي يقوم به العب المبارزة في محاولة لتسجيل اللمس   
جاه هدف المنافس ، وتكون الحركة أما في نفس اتجاه االلتحام أو في االتجاه المغاير الت

كة نصل واحدة وفي زمن سالح واحد . ، ويتم بحر االلتحام عندما يكون االتجاه مغلقًا 
 يتم بمد الذراع أو بمد الذراع المسلحة مع التقدم لألمام أو الطعن أو السهم.كذلك و 

 أنواع الهجوم البسيط :

  . ) الهجوم البسيط المباشر ) المستقيمة 

 . ) الهجوم البسيط غير المباشر ) بتغيير االتجاه 

 . الهجمة القاطعة 

 تجاه ) غير المباشرة المعكوسة ( . الهجمة عكس تغيير اال 
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 الهجوم البسيط المباشر ) الهجمة المباشرة ( :

دون  وهو الهجوم الذي يتم في نفس خط االلتحام إذ يقوم الالعب بأداء الحركة بخط مستقيم   
ات تغيير في اتجاه خط السالح الذي كان عليه قبل البدء في تنفيذ الهجوم سواء في االتجاه

 أو االتجاهات السفلى .  العليا

 متى يؤدى الهجوم البسيط ؟

 تؤدى في حالة ما إذا كان اتجاه االلتحام مفتوحًا مع المنافس . -1

 .تؤدى على المنافس البطيء في حركة تغير االتجاه -2

ط بسوتؤدى أيضًا على المنافس الذي يتردد في الهجوم بأن يقوم بمد ذراعه المسلحة )  -3
 ة ذراععودة مرة أخرى لاللتحام ، وتكون اللحظة المناسبة ألدائها هي لحظة عودالذراع ( ثم ال

 المنافس بعد مدها .

يتم ذلك  نويعتمد نجاح هذه الهجمة على حسن اختيار التوقيت المناسب ألدائها على أ    
 ونيأن تكون الذراع المسلحة ممدودة وذبابة نصل السالح تهدد الهدف القان وفجأة وبسرعة ، 

 السرعةللمنافس ، ويلي ذلك أداء مهارة الطعن كاملة وبانسيابية مع مراعاة الدقة في األداء و 
 والتوقيت المناسب كعوامل مؤكدة لنجاح تلك الهجمة .

     
 لبسيط المباشر( : الهجوم ا 39شكل ) 
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 الخطوات التعليمية ألداء الهجوم المباشر ) الهجمة المستقيمة ( :

ن أوقفة االستعداد ويفضل  مبتدئون في صفين متواجهين أحدهما ) أ ( واآلخر ) ب (ال يقف  
 تبدأ  الحركات من وضع االلتحام السادس ، إذ يمكن أن يكون صف ) أ ( ممثاًل للمدرس أو

 ( مثاًل للمبتدئين . المدرب والصف ) ب

ركة حمن االلتحام في أحد األوضاع يقوم الصف ) أ ( بفتح اتجاه االلتحام وذلك بأداء   -1
لي كب خفيفة بالرسغ ) تدوير رسغ الذراع المسلحة حتى تواجه راحة اليد الجانب الداخ

 للهدف وإصبع اإلبهام لألعلى ( .

 اًل من مفصل المرفق باتجاه هدفيقوم الصف ) ب ( بأداء حركة مد الذراع مدًا كام  -2
 المنافس وذبابة سالحه تهدد الهدف .

للوصول إلى الهدف ) صدر زميله ( وتسجيل يقوم الصف ) ب ( بأداء حركة الطعن   -3
 لمسة عليه .

يقوم الصف ) ب ( بالعودة إلى وقفة االستعداد مع قيام الصف ) أ ( بغلق اتجاه   -4
 ي بدأت منه الحركة .التالحم وعودة الصفين إلى الوضع الذ

 . على أن ينفذها الصف )أ(يتم التبادل بين الصفين وتطبيق نفس الخطوات السابقة   -5

 يتم تعليم الهجمة بنفس الخطوات السابقة من بقية أوضاع االلتحام . -6

 األخطاء الشائعة في أداء مهارة الهجوم البسيط المباشر :

 عدم مد الذراع المسلحة من بداية الحركة .  -1

ع ، موهذا يؤدى بها إلى خارج الهدف تمامًا دم تهديد ذبابة السالح لهدف المنافس ع  -2
 سهولة أداء الدفاع ضدها .

 تقديم الرجل األمامية قبل مد الذراع المسلحة .  -3
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ين تبدو كأنها مكونة من حركتين أي وجود فاصل زمني بإذ عدم انسيابية أداء الحركة   -4
 حركة مد الذراع وحركة الطعن .

 فع أو خفض الرأس ) عدم النظر إلى المنافس ( أثناء األداء . ر   -5

 الهجوم بتغيير االتجاه :

وتؤدى هذه الهجمة في االتجاه المقابل الجانبي هي إحدى هجمات الهجوم غير المباشر    
 اتجاه لسالح الالعب أي المغاير لالتجاه الذي يتالحم فيه الالعب مع منافسه في حالة إذا كان

ت م األصلي مغلقًا . أي ينتقل فيها الالعب المهاجم من جهة إلى جهة أخرى من جهاااللتحا
نصل سالح المنافس ، ويعتمد نجاح هذه الهجمة على مدى قدرة الالعب على استخدام أصابع 

تمرير اإلبهام والسبابة في تحريك طرف السالح في حركة خاطفة إلى االتجاه المقابل . وتؤدى ب
في أصغر محيط أسفل نصل المنافس في الخطوط العليا بحركة نصف دائرية  ذبابة السالح من

ضع ممكن لتحويل الهجوم إلى االتجاه المقابل التجاه االلتحام ) من الوضع السادس إلى الو 
اء ثم أد الرابع أو بالعكس ( ، يلي ذلك مد الذراع المسلحة بانسيابية تامة وتهديد هدف المنافس

لى أما في الخطوط السفلى فتنتقل ذبابة السالح من أع   تسجيل لمسة .حركة الطعن ومحاولة 
 أو بالعكس ( . عنصل سالح المنافس ) من الوضع الثامن إلى الوضع الساب

       
 ( : الهجوم بتغير االتجاه 40شكل ) 
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 الخطوات التعليمية ألداء مهارة الهجوم بتغيير االتجاه :

 داد .تؤدى الحركة من وقفة االستع  -1

من أسفل نصل سالح المنافس من جهة إلى أخرى في حركة دائرية السالح  تمرير ذبابة  -2
 .ألصلياصغيرة مع مد الذراع المسلحة قلياًل لألمام في االتجاه المقابل التجاه االلتحام 

 أداء حركة الطعن للوصول إلى هدف المنافس .  -3

 ومن ثم العودة لوقفة االستعداد .  -4

 في أداء مهارة الهجوم بتغيير االتجاه : األخطاء الشائعة

أي تمرير ذبابة السالح من مرفق وق أو تحت سالح المنافس فمن  االنتقال الخاطئ  -1
إنه  الذراع المسلحة وهذا يعطي فرصة للمنافس الكتشاف الهجوم المزمع القيام به ، كما

 بابة .يستغرق وقتًا أكبر مما لو تمت الحركة باستخدام إصبعي اإلبهام والس

 القيام بحركة تغيير واسعة أو القيام بحركة صغيرة حول سالح المنافس أثناء أداء  -2
 .مما يجعل المهاجم أكثر تهديدًا وعرضة للهجمات المضادة من قبل المنافسالتغيير 

 فسمد الذراع قبل إتمام حركة تمرير ذبابة السالح من أسفل أو أعلى نصل سالح المنا  -3
 .على اكتشاف الهجمة وصدها أو تجنبها وهذا يساعد المنافس 

 أداء الحركة من الكتف وعدم توجيه ذبابة السالح نحو هدف المنافس .  -4

 سحب السالح والذراع للخلف أثناء أداء الحركة .  -5

د مل يفقمأداء حركة الطعن قبل االنتهاء من حركة تمرير الذبابة ) التغيير ( ومد الذراع   -6
 كما يؤدى إلى فقدان الذبابة للطريق الصحيح إلى هدف الحركة انسيابيتها المطلوبة

 المنافس .
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 ( : الهجوم غير المباشر 41شكل ) 

  متى تؤدى مهارة الهجوم بتغيير االتجاه : 

 تؤدى أواًل في حالة ما إذا كان اتجاه االلتحام مغلقًا .  -1

 ومية .تؤدى على المنافس الذي يكثر من الضغط على السالح دون أداء أي حركة هج -2

 تؤدى على المنافس الذي يكثر غياب النصل ويكون التوقيت المناسب ألدائها هو تلك  -3
 اللحظة التي يعود فيها المنافس لوضع االلتحام مرة أخرى .

 تؤدى على المنافس الذي يتراخى في االلتحام .  -4

 .في المباريات  إشتثارتهتؤدى على المنافس الذي يتميز بعصبيته الزائدة وسهولة   -5

ة تؤدى على المنافس الذي يقع في خطأ رفع ذبابة السالح فيعطي الفرصة بتمرير ذباب  -6
 السالح من أسفل نصله بسهولة خاصة في االتجاهات العليا .

 الهجمة القاطعة ) الطعنة القاطعة ( :

تعد إحدى مهارات الهجوم غير المباشر وتؤدى بتغيير اتجاه نصل سالح الالعب مرة     
ألصلي تحام ان في حالة ما إذا كان االلااالتجاه المقابل لالتجاه الذي يلتحم به الالعب واحدة إلى

سالح مغلقًا وهي تشبه مهارة الهجمة بتغيير االتجاه إال إنها تختلف عنها في تمرير نصل  ال
 من أمام ذبابة سالح المنافس بداًل من أسفل أو أعلى نصل السالح .
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اض ي األوضاع العليا لهذا يجب أن يكون ارتباط النصلين بانخففوتتم في أكثر حاالتها     
 أكثر من غيره من االلتحامات األخرى حتى تنفذ يوقت قصير ومسافة قريبة من هدف المنافس

. 

ويعتمد نجاح هذه الهجمة على قدرة الالعب على استخدام رسغ اليد المسلحة ، وتؤدى    
مام ني الرسغ لرفع ذبابة السالح وتمرير نصله من أبسحب الذراع المسلحة قلياًل للخلف مع ث

ي لقانوناذبابة سالح المنافس ثم مد الرسغ مرة أخرى متبوعًا بمد الذراع المسلحة باتجاه الهدف 
دف في االتجاه المقابل التجاه االلتحام أصاًل ثم أداء حركة الطعن لتوصيل الذبابة إلى ه

 .المنافس 

 
 طعة( : الهجمة القا 42شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء مهارة الهجمة القاطعة : 

من وقفة االستعداد يقوم الالعب بخفض ذبابة السالح أو سحب ذراعه للخلف قلياًل   -1
 ع الساعد قلياًل لألعلى .فباتجاه كتفه من مفصل الرسغ مع ر 

اه يرها إلى االتجر عند وصول نصل سالح المهاجم إلى أمام ذبابة سالح المنافس وتم  -2
 المقابل لاللتحام األصلي .

  .يقوم الالعب بمد ذراعه باتجاه الهدف المنافس  -3

 ثم يقوم الالعب بأداء حركة الطعن مع مد الذراع المسلحة كاماًل   -4

 وقفة االستعداد .ى لإالعودة   -5
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 األخطاء الشائعة في أداء مهارة الهجمة القاطعة :

ى حركي واسع مما يعرض القائم تمرير نصل السالح من أمام ذبابة المنافس بمد  -1
 بالهجمة إلى الهجوم المضاد 

في سحب السالح مما يجعل المنافس أكثر قدرة على اكتشاف  بأكملهاستخدام الذراع   -2
 نوع الهجمة.

لك تعملية تغيير اتجاه الذبابة يجعل  أثناءأداء الحركة من الكتف أو بدوران الرسغ   -3
 الذبابة أقل تهديدًا للهدف .

لهجوم بأداء حركة الطعن قبل إتمام مد الذراع المسلحة وحركة القطع مما يجعل ا التسرع  -4
 أقل إيجابية ويعرض الالعب للهجوم المضاد .

 التحام نصل المهاجم مع نصل المنافس بعد تمرير نصل سالحه إلى االتجاه اآلخر أو  -5
 المقابل . 

السيطرة على قبضة استخدام األصابع فقط في أداء المهارة مما يؤدى إلى ضعف   -6
 السالح .

 متى تؤدى مهارة الهجمة القاطعة :

 تؤدى في حالة ما إذا كان اتجاه االلتحام مغلقًا . -1
تؤدى على المنافس الذي تكون ذبابة سالحه منخفضة أثناء التالحم في الخطوط  -2

 العليا وهذا يسهل تمرير نصل السالح أمام تلك الذبابة المنخفضة .

 م بالدفاع المباشر .امن يبطئ القي السيماالحركة  لبطيءاتؤدى على المنافس  -3

ة رد السيما عند عودته لوقفة االستعداد كعمليتؤدى بعد الهجوم الفاشل من المنافس  -4
  للهجوم .

ها على المنافس الذي يكثر من الضغط على السالح دون قيامه بأي ؤ يمكن أدا -5
 حركات هجومية مع انخفاض ذبابة سالحه .
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 تغيير االتجاه :الهجمة عكس 

ام هي إحدى مهارات الهجوم البسيط غير المباشر وتؤدى هذه الهجمة في نفس اتجاه االلتح   
 األصلي بعد أداء المنافس لمهارة تغيير االتجاه ومحاولة غلقه لالتجاه الجديد .

ى هذه الهجمة على قدرة الالعب في استخدام أصبعي اإلبهام والسبابة ، وهي تؤد وتعتمد   
 لمنافساكما تؤدى الهجمة بتغيير االتجاه ، إال أنها تتم بتمرير ذبابة السالح أسفل نصل سالح 

 تالحم النصالن في االتجاه الجديد بعد أداء المنافس لمهارة تغيير االلتحام .قبل أن ي

 
 ( : الهجمة عكس تغير االتجاه 43شكل ) 

 

 الخطوات التعليمية ألداء هذه الهجمة :

 .االستعداد يأخذ الالعبان وضع االلتحام السادس  من وقفة -1
بأداء تغيير االلتحام لالتجاه الرابع ويقوم المنافس في لحظة تالمس  يقوم الالعب -2

نصل منافسه إلى اتجاه  لالنصلين في الوضع الجديد بتمرير ذبابة سالحه من أسف
 االلتحام األصلي .

 قوم الالعب بحركة مد الذراع المسلحة .ي -3
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 .باتجاه هدف المنافسوم بأداء حركة الطعن بعد ذلك يق -4

 وقفة االستعداد ى لإثم العودة  -5       

 األخطاء الشائعة عند أداء مهارة الهجمة عكس تغيير االتجاه :

 أداء المهارة بعد تالمس النصلين في وضع االلتحام الجديد . -1
 ر االلتحام من المنافس .في حركة تغيير االتجاه بعد االنتهاء من مهارة تغيي -2

إتيان الحركة من الرسغ أو المرفق و ليس من األصابع مما يزيد المدى الحركي  -3
 وينبه المنافس بالهجوم فيتمكن من تفاديه أو صده .

 .الطعن قبل االنتهاء من حركة تمرير الذبابة من أسفل النصل ومد الذراع المسلحة -4

حام من المنافس مما يؤدى إلى اصطدام أداء المهارة أسرع من مهارة تغيير االلت -5
 النصلين ، أي يجب أن تتناسب سرعة المهارة مع سرعة أداء المنافس لمهارة تغيير

 االتجاه .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   المبادئ النظرية في تعلم المبارزة.........................

 

97 

 الهجوم المركب 

 من حركتين من حركات الهجوم البسيط التي تسبق حركةمكونة بحركة مركبة  هو القيام     
ل اللمسة على هدف المنافس ، وتؤدى هذه الحركات الهجوم المؤثرة والتي تهدف إلى تسجي

 عدم إتاحة الفرصة للمنافس بصد أو تفادي أي حركة من هذه الحركاتبهدف  وأبتوقيت واحد 
 أثناء أدائها .

أو  تسمى الحركات التي تسبق الحركة الرئيسية بالتهويشات التي تعني القيام بأداء حركة   
مسلحة وباستخدام نصل السالح في اتجاه هدف المنافس بالذراع الأكثر من حركات السالح 

اه لى اتجلغرض منها توجيه انتباه المنافس إلى اتجاه معين وخداعه ودفعه لالنتقال من اتجاه إوا
جم آخر مما يتيح له فتح ثغرات في خطوط دفاعه أثناء هذا االنتقال مما يمكن الالعب المها

ية من اختيار الفرصة المناسبة لتوجيه ذبابة سالحه نحو هدف المنافس وأداء الحركة الرئيس
 جيل اللمسة المطلوبة .وتس

 أنواع الهجوم المركب :

 . الهجمة العددية 
 . الهجمة الدائرية 

 الهجمة العددية :

هي عبارة عن القيام بأداء حركة تغيير االتجاه من وضع االلتحام مع سالح المنافس في أحد   
ه وبشرط يلي ذلك تكرار حركتين أو أكثر لحركة تغيير االتجا األوضاع لغرض الخداع الدفاعي

عدم تالمس نصلي السالحين في حركة تغيير االتجاه التي يؤديها الالعب المهاجم ، وفي حالة 
حدوث التالمس تعتبر الحركة فاشلة ، أي إن الالعب المنافس استطاع صد حركة الهجوم 

 ( أو 2-1ن الالعب يقوم بأداء الحركة بالعدد ) أوأفشله ، و سميت بالعددية ألنها تعتمد مبدأ 
 (1-2-3 . ) 
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 الخطوات التعليمية ألداء الهجمة العددية :

 يلتحم الالعبان في وقفة االستعداد في الوضع السادس .  -1

سبة يقوم أحد الالعبين بأداء حركة تغيير االتجاه في اتجاه إحدى مناطق الهدف المنا  -2
 مع مد الذراع المسلحة دون تصلب .

كة الدفاع المناسب يقوم الالعب بأداء حر  في الوقت الذي يتحرك المنافس التخاذ نوع  -3
ن تغيير االتجاه ثانية والعودة إلى االتجاه األول من تحت نصل سالح المنافس قبل أ
بة يالمس سالح المنافس نصله لتفادي دفاع المنافس مع مد الذراع المسلحة وتوجيه ذبا

 سالحه نحو الهدف .

 يلي ذلك مباشرًة أداء حركة الطعن .  -4

 لى وقفة االستعداد .العودة إ  -5

 بعض المالحظات المهمة عند أداء الهجمة العددية :

 يجب على الالعب المهاجم القيام بأكثر من حركة تغيير لتعتبر الحركة مركبة . -1
 أن تكون حركات التغيير صغيرة وحول واقية سالح المنافس . -2

 .ة باألداء أداء الحركة من مفصل المرفق والرسغ وعدم اشتراك كتف الذراع المسلح -3

 تكون حركات تغيير االتجاه متتالية ومتعاقبة دون انقطاع . -4

في الخطوط العليا تتم حركات التغيير من أسفل نصل سالح المنافس ، أما في  -5
 الخطوط السفلى فتكون حركات التغيير من أعلى نصل سالح المنافس .

ة اجم بأداء حركبعد االنتهاء من حركة تغيير االتجاه الثانية يقوم الالعب المه -6
 الطعن تسبقها حركة مد الذراع المسلحة نحو هدف المنافس .

 األخطاء الشائعة عند أداء الهجمة العددية :

 أداء حركة التغيير خارج منطقة الهدف القانونية . -1
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 سحب الذراع المسلحة للخلف من المرفق أثناء عمل تغيير االتجاه . -2

 أداء الحركة برسغ اليد ومن الكتف . -3

 ء الحركة ببطء وبشكل متقطع وتوقيت غير مناسب.أدا -4

 حدوث تالحم مع نصل سالح المنافس أي حدوث عملية دفاع . -5

 االنتقال من أعلى نصل سالح المنافس عند االلتحام في الخطوط العليا أو من -6
 أسفل نصل سالح المنافس عند االلتحام في الخطوط السفلى .

 التغيير الثاني . أداء حركة الطعن قبل االنتهاء من حركة -7

 الهجمة الدائرية :

عمل دائرة كاملة بنصل سالحه بوهي إحدى حركات الهجوم المركب إذ يقوم الالعب     
م ثلدائري ويشة األولى ويقوم المنافس بعمل الدفاع اهلى نفس االتجاه التي تمت فيه التإوالعودة 

 ع دفاععه المسلحة لألمام بهدف خدا يقوم الالعب المهاجم بأداء حركة تغيير االتجاه مع مد ذرا 
خط  المنافس الدائري ، يلي ذلك قيام الالعب المهاجم بحركة تغيير االتجاه ثانيًة وفي نفس

 اتجاه التغيير األول واستكمالها بحركة الطعن مباشرة نحو هدف المنافس .

العبين ولصحة أداء هذه الحركة بشكل قانوني يجب أال يحدث تالمس بين نصلي سالح ال  
 وأي تالمس بين النصلين تعد الحركة فاشلة . .أثناء األداء

 الخطوات التعليمية ألداء الهجمة الدائرية:

تجاه من وقفة االستعداد في االلتحام السادس يقوم أحد الالعبين بأداء حركة تغيير اال  -1
 إلى المنطقة الرابعة بمرور نصل سالحه من أسفل نصل سالح المنافس.

العب افس بأداء الدفاع الدائري بعملية تغيير االتجاه ومتابعة نصل سالح القيام المن  -2
 المهاجم بنفس االتجاه ومحاولة االلتحام معه بنفس االتجاه األول .
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يقوم الالعب المهاجم باإلفالت مرة أخرى بنصل سالحه بالدوران حول نصل سالح  -3
 باتجاه هدف منافسه .المنافس لتفادي دفاع المنافس ويقوم بمد ذراعه المسلحة 

 أداء حركة الطعن .البد من حركة السالح األخيرة  بعد  -4

 وقفة االستعداد .ى لإالعودة  -5

 مالحظات مهمة عند أداء الهجمة الدائرية :

 تكون حركة تغيير االتجاه في نفس االتجاه لمرتين أو أكثر .  -1

أن  عه الدائري وقبلعدم القيام بأداء التغيير الثاني إال بعد أن يكمل المنافس دفا  -2
 يالمس نصل سالح المنافس نصل سالحه .

أن تكون حركات التغيير صغيرة وحول واقي سالح المنافس مع مراعاة عدم تالمس   -3
 النصلين أثناء األداء .

والرسغ وعدم اشتراك مفصل الكتف للذراع  يكون أداء الحركة من مفصل المرفق  -4
 المسلحة باألداء .

 التجاه متعاقبة ومتتالية وليس فيها انقطاع .تكون حركات تغيير ا  -5

تتم حركات تغيير االتجاه في الخطوط العليا من أسفل نصل المنافس ، أما في   -6
 الخطوط السفلى فتكون من أعلى نصل المنافس لكال الالعبين .

 تتم حركة الطعن بعد االنتهاء من حركة مد الذراع المسلحة .  -7

 ة الدائرية :األخطاء الشائعة في أداء الهجم

أداء حركة تغيير االتجاه خارج منطقة الهدف القانوني وبمدى حركي واسع ) دوائر   -1
 كبيرة ( . 

 سحب الذراع المسلحة للخلف من المرفق أثناء عمل التغيير .  -2

 أداء الحركة من الكتف وبرسغ اليد .  -3
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 حدوث تالحم مع نصل المنافس أي حدوث دفاع .  -4

 وبشكل متقطع وبتوقيت غير مناسب ومن مسافة غير مناسبة.أداء حركة التغيير ببطء   -5

 أو من األسفل بالخطوطاالنتقال بالنصل من األعلى عند االلتحام بالخطوط العليا   -6
 السفلى .

 أداء حركة الطعن قبل االنتهاء من حركة التغيير الثاني وعمل الذراع المسلحة .  -7

 الهجوم المضاد 

 الهجوم المضاد :

جم عن حركة هجومية يقوم بأدائها الالعب المدافع على منافسه الالعب المهاوهو عبارة     
وع ذا النأثناء تأديته الهجوم أو أثناء اإلعداد له بإحدى الحركات التمهيدية ، مع مالحظة أن ه

 ه في الحاالت اآلتية :ؤ من الهجوم يتم أدا

 . الالعبهجوم البطء في حركة   -1

 عداد له من جانب المنافس .التردد في أداء الهجوم بعد اإل  -2

 القيام بحركات ذات مدى حركي كبير بالذراع المسلحة قبل أداء الهجوم .  -3

 فقدان التوازن أثناء قيام المنافس بالهجوم .  -4

 أداء حركة الهجوم والذراع المسلحة مثنية .  -5

 تأخر المنافس بأداء حركة الطعن بعد أدائه حركة الذراع المسلحة الهجومية .  -6

ء حركات الهجوم ببطء ووجود فترات توقف بين مراحل الهجوم وبتوقيت غير أدا  -7
 مناسب.

 أنواع الهجوم المضاد :

 . هجمة اإليقاف 
 . الهجمة الزمنية المضادة 
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 هجمة اإليقاف : 

يقوم ، و الهجمة التي يقوم بها الالعب المدافع على الالعب الذي يبدأ هجومه خاطئًا  يه     
لى  أو بطريقة مباشرة على حركة المنافس الهجومية دون دفاع وتهدف إالالعب بأدائها فوراً 

، س ها بطريقة الغطؤ ويمكن أدا إيقاف حركة هجوم المنافس عند أول مراحل أدائها وتعطيلها .
 وطريقة أخذ خطوة للجانب .أ

 الخطوات التعليمية ألداء هجمة اإليقاف :

ء البسيط مع تعمد أداء خطأ في األدايقوم أحد الالعبين بأداء إحدى حركات الهجوم   -1
)مثل سحب الذراع المسلحة أو لرفعها لألعلى ، أو الطعن بالرجل قبل مد الذراع 

 المسلحة ( .

يقوم الالعب المنافس بمد سالحه من مفصل المرفق باتجاه هدف الالعب وتسجيل   -2
 لمسة .

 العودة إلى وقفة االستعداد .  -3

 يقاف :مالحظات مهمة عند أداء هجمة اإل

 تغاللهاألنها ال تتكرر بكثرة واساالنتباه إلى األخطاء التي يقع فيها الالعب المنافس   -1
 بشكل جيد .

لنظر المحافظة على وقفة االستعداد الجيدة طيلة مدة المباراة وضبط مسافة التبارز وا  -2
 إلى هدف المنافس .

ن فس بقرب المسافة  مأداء حركة مد الذراع المسلحة بسرعة لحظة شعور الالعب المنا  -3
 منافسه .

 إذا كانت الفرصة سانحة ألدائها . عدم التردد في أداء حركة هجمة اإليقاف  -4
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 األخطاء الشائعة عند أداء هجمة اإليقاف :

 أداء الحركة من مسافة بعيدة .  -1

 أداء الحركة بتوقيت غير مناسب على حركة المهاجم .  -2

 .منافسأداء الحركة بعد المد الكامل لذراع ال  -3

 سحب الذراع للخلف من المرفق أثناء القيام بالحركة .  -4

 دون النظر إلى هدف المنافس .ببطء ، أداء الحركة   -5

 الهجمة الزمنية المضادة :

هي الهجمة التي يؤديها الالعب المدافع ضد الالعب الذي يقوم بهجوم مركب عددي     
تغيير أي نهاية ال، ينهي المهاجم هجومه  وتنفذ في اللحظة التي .وبأداء عالي الدقة واإلتقان

 ة التيإذ يقوم الالعب المدافع بإغالق المنطق .الثاني والبدء بمد الذراع المسلحة نحو الهدف
لهجوم مرار اوفي حالة است .إليها الالعب المهاجم عن طريق القيام بأداء الدفاع المستقيم هً جً و  ت  

 للحصول على اللمسة . فإنه سيصطدم بدفاع الالعب الذي مد ذراعه

 الخطوات التعليمية ألداء الهجمة الزمنية المضادة :

 من االلتحام السادس يقوم الالعب المهاجم بأداء حركة تغيير االتجاه األول .  -1

 يقوم الالعب المدافع بأداء الدفاع الرابع المستقيم .  -2

التي  دة إلى المنطقةوالعو  يقوم الالعب المهاجم بتفادي حركة الدفاع وعمل تغيير ثان    -3
 بدأ منها الهجوم .

لحظة يقوم الالعب المهاجم بمد ذراعه المسلحة والتهيؤ ألداء حركة الطعن ، في هذه ال  -4
قة الزمنية يقوم الالعب المدافع باتخاذ الدفاع المستقيم مرة أخرى والعودة إلى منط

 االلتحام السادس لغلقها.
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بينما سيبقى افع ويتجه سالحه خارج الهدف عند استمرار الهجوم سيصطدم بنصل المد  -5
م سالح المدافع مواجه لهدف المنافس ، فيقوم بمد ذراعه المسلحة باتجاه هدف المهاج

     لتسجيل اللمسة . 

 مة عند أداء الهجمة الزمنية المضادة :امالحظات ه

ب لالعيجب أكمال التغيير األول والثاني من قبل المهاجم قبل أداء الحركة من قبل ا  -1
 المدافع .

المهاجم  لالعبيجب أن يقوم الالعب المدافع بعمل الدفاع المناسب ليعطى الفرصة   -2
 بأداء التغيير الثاني إلكمال الحركة .

 بدء بمدوال، عدم قيام الالعب المهاجم بأية حركة أخرى بعد االنتهاء من التغيير الثاني   -3
 ركة .وإنما يترك المجال للمدافع ألداء الح، الذراع 

 األخطاء الشائعة عند أداء الهجمة الزمنية المضادة :

 أداء الحركة من مسافة بعيدة .  -1

 أداء الحركة بتوقيت غير مناسب على حركة الالعب المهاجم .  -2

 .أداء الحركة بعد المد الكامل لذراع الالعب المهاجم  -3

 سحب الذراع المسلحة للخلف من المرفق أثناء أداء الحركة .   -4

 الحركة ببطء والمبالغة في إغالق منطقة الهدف .أداء   -5

 عدم االنتظار لنهاية حركة الالعب المهاجم .  -6
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  الهجوم الكاذب 

 الهجوم الكاذب : 

هو عبارة عن حركات هجومية يقوم بها الالعب بذراعه المسلحة دون إكمالها بحركة      
والغرض منه هو ، الرئيسية لبعض عناصره  ر ، إذ يفتقرصاق الطعن أو هو عبارة عن هجوم

عله فومعرفة ردود ، تشتيت انتباه المنافس وكشف نواياه ومدى استجابته وقدرته على المواجهة 
 اتجاه الحركات الهجومية واكتشاف قوة حركاته الهجومية والدفاعية .

ركة ح مهمًا في رياضة المبارزة إليجاد الظروف المناسبة ألداءعد الهجوم الكاذب ركنًا يو    
عملي المنافس بنجاح كبير . كما أن هذا الهجوم يمثل المجال التطبيقي ال فيالهجوم المؤثرة 

ستوى م ةرفمعو ، وإيجاد وخلق الفرص المناسبة لتأديتها بنجاح ، والفعلي لجميع حركات الهجوم 
 سبين.افي المكان والتوقيت المنبكفاءة عالية أدائها 

 أهداف الهجوم الكاذب :

وايا وخطط الالعب المنافس واستجاباته والكشف عن الدفاع المفضل الذي اكتشاف ن  -1
 يؤديه باستمرار لتهيئة الخطة المناسبة ضده . 

أن كإغراء المنافس ألداء حركات معينة يتم على أساسها القيام بالهجوم المناسب ضده   -2
 . وعندما يهاجمه يقوم بدفاع مناسبيستدرجه للهجوم على منطقة مفتوحة بتعمد 

 أشكال الهجوم الكاذب :

  : متعددة تأخذ نفس شكل الهجوم البسيط أو المركب ومنهااالً يتخذ الهجوم الكاذب أشك   

 . اإلكثار من تغيير االتجاه 

 . عمل الهجمة القاطعة بمدى حركي كبير وواسع 
 . القيام بأداء الهجمة العددية أو الدائرية بمدى حركي واسع 
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 لهجوم الكاذب :مة عند أداء اامالحظات ه

 يجب أن تأخذ الحركات شكل الهجوم الحقيقي لتؤدى الغرض منها .  -1

 بة جداً ها من مسافة قريؤ مراعاة المسافة المناسبة التي تؤدى منها هذه الحركات ألن أدا  -2
 قد يعطي المجال ألداء الهجوم المضاد .

كي واسع لغرض استدراج الالعب المنافس من الضروري أن تأخذ الحركات مدى حر   -3
 أكبر من المدى الحركي الطبيعي لها .

ته تؤدى الحركة من وقفة االستعداد والنظر باتجاه المنافس لمعرفة ثغراته واستجابا  -4
 ها .ء  والتصرف إزا

 األخطاء الشائعة عند أداء الهجوم الكاذب :

 أداء الحركة من مسافة قريبة من المنافس .  -1

 ركة الالعب المنافس .دون توقيت مناسب على حبأداء الحركة   -2

 ذراع المنافس المسلحة .لأداء الحركة بعد المد الكامل   -3

 المغاالة بسحب الذراع المسلحة للخلف ومن المرفق أثناء أداء الحركة .  -4

 المبالغة في أداء التغييرات وحركات التهديد .  -5

 عدم المباشرة بتنفيذ الهجوم الحقيقي بعد تحقيق الغرض من الهجوم الكاذب .  -6

 أداء الهجوم الكاذب ضد الالعب الذي يجيد الهجوم المضاد .  -7
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 ثلثاأسئلة الفصل ال 

 .عددها ؟ وما هي أنواعه .س/ عرف الهجوم بالمبارزة

 ما هي أنواعه ؟ .س/ عرف الهجوم البسيط

 س/ متى يؤدى الهجوم البسيط المباشر ) الهجمة المستقيمة ( ؟

 اشر ؟س/ كيف تتم طريقة أداء الهجوم المب

 س/ على ماذا يعتمد نجاح الهجوم البسيط المباشر ؟

 .س/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء الهجوم البسيط المباشر

 س/ متى يؤدى الهجوم بتغير االتجاه ) عير المباشر ( ؟

 س/ على ماذا يعتمد نجاح الهجوم بتغير االتجاه ؟

 س/ كيف تتم طريقة أداء الهجوم بتغير االتجاه ؟

 .األخطاء الشائعة عند أداء الهجوم بتغير االتجاه س/ عدد

 س/ متى تؤدى الهجمة القاطعة ؟

 س/ على ماذا يعتمد نجاح الهجمة القاطعة ؟

 س/ كيف تتم طريقة أداء الهجمة القاطعة ؟

 .س/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء الهجمة القاطعة

 هجمة الدائرية.س/ عرف ما يأتي : الهجوم المركب ، الهجمة العددية ، ال

 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء الهجمة العددية
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 على أي مبدأ تعتمد عليه الهجمة العددية ؟س/ 

 .س/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء الهجمة العددية

 .س/  عدد الخطوات التعليمية ألداء الهجمة الدائرية

 صحة أداء الهجمة الدائرية ؟ على س/ كيف تحكم

 .طاء الشائعة عند أداء الهجمة الدائريةس/ عدد األخ

 س/ ما الفرق بين الهجوم البسيط غير المباشر والهجمة العددية والهجمة القاطعة ؟

 .عدد أنواعه .س/ عرف الهجوم المضاد

 س/ متى يؤدى الهجوم المضاد ؟

 .ثم عدد الخطوات التعليمية ألداء هجمة اإليقاف .س/ عرف هجمة اإليقاف

 .الشائعة عند أداء هجمة اإليقاف س/ عدد األخطاء

ثم عدد الخطوات التعليمية ألداء الهجمة الزمنية . س/ عرف الهجمة الزمنية المضادة
 .المضادة

 .س/ عدد األخطاء الشائعة عند أداء الهجمة الزمنية المضادة

 وما هي أهدافه ؟ .س/ عرف الهجوم الكاذب

 .س/ عدد أشكال الهجوم الكاذب

 .لشائعة عند أداء الهجوم الكاذبس/ عدد األخطاء ا

ما هي أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند أداء و  ؟س/ متى يؤدى الهجوم الكاذب 
 الهجوم الكاذب ؟
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 الرابع : أنواع الدف اع  فصلال

 الدف اع 

 أنواع الدف اع األساسية

 الدف اع السادس

 الدف اع الرابع

 الدف اع الثامن

 الدف اع السابع

 الدف اع األول

 الدف اع الثاني

 الدف اع الثالث

 الدف اع الخامس

 أنواع الدف اع الخاصة 

 الدف اع البسيط المباشر ) المستقيم (

 الدف اع الدائري

 يالدف اع نصف الدائر   

 الدف اع القطري  
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 الرابعالفصل 

 :ـ األهداف التربوية

 جعل الطالب قادرًا على أن :

 ُيعرف الدفاع في المبارزة. 

 يعدد أنواع الدفاع األساسية. 

 يحدد مناطق الدفاع على الهدف القانوني. 

 يؤدي الدفاعات األساسية. 

 يطبق الخطوات التعليمية ألنواع الدفاع الخاصة. 

 شائعة في كل نوع من أنواع الدفاعيحدد األخطاء ال 
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 الدفاع  

 الدفاع :

ذ إنه أيعد الدفاع من المهارات الهامة في رياضة المبارزة التي ال تقل أهمية عن الهجوم     
 لعب دورًا مهمًا في نتائج المباريات .يممهد للرد في المبارزة . كما إنه 

 التي يؤديها الالعباالتجاهات أو األوضاع أو عبارة عن مجموعة من الحركات  والدفاع   
د أو تحويل ذبابة نصل سالح المنافس من الوصول إلى الهدف ر ع أو نليتمكن من مالمدافع 

 وكذلك لحماية منطقةوالذي يسبقه عادًة هجوم من جانب الالعب المنافس ، وتسجيل اللمسة 
 الهدف الخاصة والتي تمنع وصول الهجوم إليه.

 ية ليكون الدفاع ناجحًا ومؤثرًا :الاألسس التويجب مراعاة  

يجب أداء حركة الدفاع بسرعة تتناسب طرديًا مع سرعة الهجوم من جانب الالعب   -1
 المنافس .

يتم تنفيذ حركة الدفاع واتخاذ اتجاهها على آخر لحظة من لحظات أداء حركة هجوم   -2
 المنافس .

فاع دود منطقة الهدف التي يقوم بالدنهاية حالعب المبارزة الدفاع ، يجب أال يتعدى   -3
 عنها .

 أن يتناسب نوع الدفاع مع طبيعة ونوع الهجوم .  -4

ان يتصدى الجزء القوي من نصل سالح الالعب المدافع للجزء الضعيف من نصل   -5
 سالح المنافس المهاجم ويكون هذا التصدي بحدود النصل وليس بأسطحه .

تتًا لهجوم المنافس وفي نفس الوقت يسمح يجب أن يكون الدفاع الناجح محبطًا ومش  -6
 لالعب المدافع بأداء حركات الرد بسهولة .  
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 Positions d escrimeأنواع الدفاع األساسية :

مل على المنطقة تأن الهدف القانوني الخاص بسالحي الشيش والسيف ) الحسام ( يش     
شكل وهمي إلى أربعة مناطق األمامية من الجذع ومنطقة الظهر ، إذ قسمت هذه المنطقة ب

بواسطة خطين وهميين متعامدين ومتقاطعين في منتصف الصدر وعندما تتخذ اليد المسلحة 
 الشكل الذي يتناسب مع كل اتجاه أو قسم أو منطقة ، عند ذلك يصبح وضع اليد هو ما يطلق

 عليه نوع الدفاع الخاص بكل منطقة أو قسم .

 عن تقاطع الخطين الوهميين فهي : أما المناطق أو األجزاء الناتجة 

 المنطقة العلوية الخارجية .  -1

 المنطقة العلوية الداخلية .  -2

 المنطقة السفلية الخارجية .  -3

 المنطقة السفلية الداخلية .  -4

   
 ( : مناطق الهدف القانوني وأنواع الدفاع األساسية لسالح الشيش 44شكل ) 
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غلق للتسجيل اللمسات لذلك يضطر الالعب المدافع  وهذه المناطق األربعة توجه إليها الهجمات
ساسية هذه االتجاهات عندما يكون متخذًا وقفة االستعداد . إذ توجد عدة أنواع من الدفاع األ

 جوم ،حركات اله ام بأداءيبالمبارزة ، وأطلق عليها أساسية ألن الالعب يستطيع من خاللها الق
ق مناطق الهدف الذي توجه إليها ذبابة سالح وكذلك حركات الدفاع وفي نفس الوقت إغال

 المنافس وهي :

 . تحدد وضع اليد والذراع المسلحة عند اتخاذ وضع االلتحام 
 . تحدد اتجاه النصل بما يكفل حماية الهدف 

 أهمية أنواع الدفاع األساسية :

 دائي تؤدى منه حركات الهجوم الخاصة بالمبارزة .تتعد كوضع أب  -1

 ف التي يدافع عنها .حماية منطقة الهد  -2

 أنواع الدفاع األساسية : 

 –مس الخا –الرابع  –الثالث  –الثاني  –هي ) األول للدفاع أساسية أنواع  يةهناك ثمان     
لف أهمية استخدام هذه األنواع من مدرسة إلى أخرى تالثامن ( . وتخ –السابع  –السادس 

 –بع السا –الرابع  –التالية وهي ) السادس فالمدرسة الفرنسية تقتصر على األنواع األساسية 
 –لثالث ا –أما المدرسة اإليطالية فتقتصر على األنواع األساسية التالية ) الثاني  الثامن ( .

 الخامس ( فهما يستخدمان من قبل كلتا المدرسيتين . –. والنوعان ) األول  السابع ( -الرابع

ع طالية لتلك األنواع من الدفاع كأساس ألوضاوالسبب الرئيسي في اختيار المدرسة اإلي   
د على السالح ألنها تعطي قوة الحركة أكثر عند استخدامها والسبب إن المدرسة اإليطالية تعتم

ني اء الفقوة األداء الدفاعي وعنفه بصفة عامة . أما المدرسة الفرنسية فتمتاز باالهتمام باألد
 وخفة الحركة وسهولة أدائها .
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 حسب المدرسة الفرنسية( : أنواع الدفاع األربعة األساسية  45شكل ) 

 ع السادس : دفاأواًل : ال

ي فيعد هذا النوع هو النوع الرئيسي الذي يتخذه الالعب في معظم األوقات عند وقوفه      
قصر بعد نقطة االنطالق المناسبة والمباشرة من أ ويكون وقفة االستعداد للتبارز مع منافسه 

لجزء حو الهدف المراد الوصول إليه . كما يعمل على إغالق منطقة الهدف الواقعة في االطرق ن
ي بتدئ فالعلوي الخارجي المجاور للذراع المسلحة والدفاع عنها .وهو أول ما يتعلمه الالعب الم

 أسهل بكثير في حاالت التنقل بين األنواع األخرى الباقية . كونهبدء مراحل المبارزة 

 
 ( : الدفاع السادس 46شكل ) 
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 ع السادس :دفاالخطوات التعليمية ألداء ال

من وقفة االستعداد يكون النصالن متالمسين في المنطقة الوسطى من كل منهما وإن  .1
 كاًل منهما على يمين اآلخر ،

 التجاه المنافس " لكال السالحين " . ةالذبابة أعلى مستوى الواقية ومشير  .2
لذراع لالخارج وذلك بميل القبضة باالتجاه الخارجي بالنسبة يتخذ رسغ اليد المسلحة إلى  .3

 المسلحة مع االحتفاظ باالتجاه الصحيح للذبابة في مواجهة هدف المنافس دائمًا.
زء الساعد وقبضة اليد والرسغ والسالح على استقامة واحدة والذبابة تشير التجاه الج .4

 العلوي الخارجي من هدف المنافس .
ممسك بالقبضة الخاصة بالسالح يكون متجهًا في اتجاه الساعة  إصبع اإلبهام وهو .5

 الواحدة وفقًا لعقارب الساعة .

 األخطاء الشائعة :

 خروج مفصل المرفق للخارج بعيدًا عن الجسم .  -1

 لف الساعد للداخل نحو الجسم .  -2

وضع قبضة اليد مثنية للداخل في اتجاه الجسم والذبابة غير متجهة نحو هدف   -3
 المنافس.

 عدم االحتفاظ بالطريقة الصحيحة لحمل السالح .  -4

 ع الرابع : دفاثانيًا : ال

(  لمسلحةيتخذ هذا النوع في إغالق منطقة الهدف العليا الداخلية القريبة للذراع الحرة ) غير ا
إلى  للدفاع عنها ضد هجمات المنافس ، ويعد من الدفاعات القوية المهمة والرئيسية باإلضافة

 اء والتنفيذ إذ يقوم بالدفاع عن مساحة كبيرة من منطقة الهدف العليا .سهولة األد
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 ( : الدفاع الرابع 47شكل ) 

 ع الرابع :دفاالخطوات التعليمية ألداء ال 

من النوع السادس يلف الساعد مع قبضة اليد حوالي نصف دورة نحو الداخل بالنسبة  -1
على مقبض السالح وثبات مفصل  للجسم مع مراعاة عدم تغيير وضع األصابع القابضة

 المرفق في مكانه دون حركة .
ية يستمر تحريك الساعد ورسغ اليد إلى الداخل حتى تصبح قبضة اليد والسالح أمام نها -2

 حدود منطقة الهدف العليا الداخلية .
اع عن أن يكون السالح كله بما في ذلك الواقي والذبابة على استقامة واحدة تمامًا للدف -3

 . المنطقة
ن ن على مستوى أعلى مامنهما على يسار اآلخر والذبابت يكون النصالن متالحمين كل   -4

  الواقي .
 يكون اتجاه اإلبهام يشير إلى الساعة الواحدة وفقًا لعقارب الساعة ، -5

 األخطاء الشائعة : 

 تحريك الساعد وقبضة اليد في مدى حركي واسع للداخل بعيدًا عن نطاق الهدف المراد -1
 عنه. الدفاع

 مد الذراع المسلحة مدًا كاماًل من مفصل المرفق . -2
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 االتجاه بالساعد وقبضة اليد إلى الخلف نحو الجسم حتى تكاد تالمسه . -3
 الهبوط بالساعد وقبضة اليد إلى أسفل واالتجاه بالذبابة إلى أعلى . -4

 ثالثًا : الدفاع الثامن : 

 غالق منطقة الهدف السفلى الخارجيةالسادس إذ إنه يقوم بإ دفاعيقع هذا النوع تحت ال  
والدفاع عنها ، وفيه يكون النصالن متالحمين كل على يمين اآلخر والذبابة منخفضة عن 

 مستوى الواقي ومشيرة إلى منتصف الفخذ األمامي للمنافس .

 
 ( : الدفاع الثامن 48شكل ) 

 الثامن : دفاعالخطوات التعليمية ألداء ال

 يقوم الالعب بثني رسغ اليد المسلحة قليالً  دساسع الدفاال من وقفة االستعداد ومن .1
 لألسفل وكذلك إسقاط ذبابة السالح ونصله إلى أسفل .

 يتجه الرسغ والسالح قلياًل إلى خارج الجسم إلحكام غلق منطقة الهدف . .2
لوضع هذا ا اتخاذاالنتهاء من تتجه األصابع الثالثة القابضة على السالح إلى أعلى بعد  .3

 اعي .الدف
 اتجاه إصبع اإلبهام يشير إلى الساعة الواحدة وفقًا لعقارب الساعة . .4
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 األخطاء الشائعة :

 الهبوط باليد لألسفل أكثر من الالزم . .1
 لسقوط بالسالح لألسفل بطريقة عمودية على األرض بحيث تشير الذبابة إلى األرض.ا .2
 ثني رسغ اليد لألسفل أكثر من الالزم . .3
 ح ثغرةضة اليد والرسغ إلى الداخل بداًل من اتجاهها للخارج مما يفتالدخول بالسالح وقب .4

 في الهدف .

 :ع السابعدفارابعًا : ال

من  ع الرابع إذ يقوم الالعب بإغالق المنطقة الداخلة السفلىدفايقع هذا النوع تحت ال    
خر يسار اآل الهدف والدفاع عنها ـ وفيه يكون النصالن متالحمين في الجزء األوسط وكل منهما

 وتشير إلى منتصف فخذ المنافس األمامي .والذبابة منخفضة عن مستوى الواقي 

 
 ( : الدفاع السابع 49شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء النوع السابع :

خل ع الرابع يقوم الالعب بثني رسغ قبضة اليد قلياًل لألسفل في اتجاه الدادفامن ال .1
 لى لألسفل .وكذلك إسقاط الذبابة والنصل إ
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 يكون الساعد متقاطعًا مع الجسم واألصابع الثالثة القابضة على السالح متجهة إلى .2
 أعلى واليسار قلياًل .

 يشير إصبع اإلبهام إلى الساعة الواحدة وفقًا التجاه عقارب الساعة . .3

 

 األخطاء الشائعة :

المرفق مدًا ع الثامن باإلضافة إلى مد مفصل دفاهي نفس األخطاء الموجودة في ال .1
 كاماًل .

 حدوث عملية كب في كف وقبضة اليد إذ يشير إصبع اإلبهام إلى الساعة التاسعة وفقاً  .2
 لعقارب الساعة .

 ع األول :دفاخامسًا : ال  

 يستعمل هذا النوع من الدفاع لحماية المنطقة الدفاعية العليا والسفلى الداخلية .    

  
 ( : الدفاع األول 50شكل )

 ع األول :دفاالتعليمية ألداء ال الخطوات

ل إذ ع السادس يتم دوران الرسغ والساعد إلى الجهة الداخلية من أعلى إلى أسفدفامن ال .1
 تصبح ذبابة السالح في االتجاه الموازي لألرض .
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 س .يكون اتجاه الرسغ وباطن قبضة اليد المسلحة إلى الجهة األمامية المقابلة للمناف .2

 

 اني :ع الثدفاسادسًا : ال

 ويستعمل لحماية منطقة الهدف السفلى الخارجية .   

 
 ( : الدفاع الثاني 51شكل ) 

 ع الثاني :دفاالخطوات التعليمية ألداء ال

طقة ع السادس يتم لف اليد المسلحة إلى الجهة الخارجية اليمنى بعيدًا عن مندفامن ال .1
 موازي لألرض .الهدف حتى تصبح باطن اليد المسلحة والساعد في االتجاه ال

 صل في االتجاه األسفل لمنطقة الهدف .فتشير ذبابة السالح والم .2

 سابعًا : الدفاع الثالث :

 ويستعمل لحماية منطقة الهدف العليا الخارجية .  

 الخطوات التعليمية ألداء الدفاع الثالث :

طقة من الدفاع السادس يتم دوران قبضة اليد المسلحة والساعد في االتجاه الخارجي لمن .1
 الهدف اليمنى العليا باتجاه موازي لألرض .
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 تكون ذبابة السالح في االتجاه العلوي الداخلي قلياًل . .2

 
 ( : الدفاع الثالث 52شكل ) 

 ثامنًا : الدفاع الخامس : 

 لسفلى الخارجية .ويستعمل لحماية منطقة الهدف ا

 
 ( : الدفاع الخامس 53شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء الدفاع الخامس :

 لموازي من الدفاع الرابع هبوط قبضة اليد المسلحة والساعد في االتجاه الداخلي األسفل ا .1
 لألرض .

 تكون ذبابة السالح في اتجاه منطقة الهدف السفلى الداخلية . .2
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 لدفاعات األساسية :مة عند أداء اامالحظات ه

 ة .من الثبات والحرك، دفاع آلخر  دفاعات المبارزة األساسية في االنتقال من لمعتست 
 . تتم تأدية االنتقال وفقًا لمسافات هجوم المنافس بعيدًا أو قريبًا 
 ة يجب مراعاة دقة االنتقال بين أنواع الدفاعات األساسية للحصول على اللمسة بسهول

 ن قبل المنافس بدون بذل أي مجهود منه .على هدف الالعب م
  تستعمل دفاعات المبارزة األساسية في االنتقال من دفاع آلخر بحركات ال إرادية ،

 عكسية في حاالت هجوم المنافس السريع غير المتوقع على الالعب المدافع .

 أنواع الدفاع الخاصة 

لالعب عب المدافع حركة نصل سالح امن المقاومة يقابل بها الال اً يعد أسلوب الدفاع  نوع    
ي ه الحركاستعمال إحدى الطريقتين من حيث االتجابالمهاجم ، وهذه المقاومة يتم تنفيذها عمليًا 

 هما :و ، 

 األولى : الدفاع بالضرب :

قيام وتتم بدفع السالح عن الهدف بطريقة الضرب السريع لكي يتمكن الالعب المدافع من ال    
  بحركة مباشرة .

 الثانية : الدفاع بالمعارضة أو الغلق :

ن عدًا عن الهدف وهذه الطريقة تمك  بأكثر وجعله وتتم بطريقة حجز نصل سالح المهاجم    
 الالعب المدافع من السيطرة أكثر على نصل سالح المهاجم وعمل رد متأخر .

عمل على إغالق اتجاه إن االتجاه الحديث في المبارزة يميل إلى استعمال الدفاع بالغلق ألنه ي  
من  الهجوم تمامًا مع حجزه لنصل سالح المهاجم في مكانه وإعاقته عن القيام بأي حركة تمكنه

ن هذه الطريقة تعطي الالعب المدافع اإلحساس الحركي أيضاف إلى هذا الهجوم مرة ثانية ، 
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عداد لها بالحركات نصل سالح المهاجم مع القدرة على التنبؤ بنواياه الهجومية التالية واالست
 المضادة .

يها توجد أربعة أنواع رئيسية خاصة بحركات الدفاع من حيث االتجاه الحركي التي تتفق ف    
 وتستعملها جميع مدارس المبارزة وهي :ـ

  . ) الدفاع البسيط المباشر ) المستقيم 
 . الدفاع الدائري 
 . الدفاع نصف الدائري 
 . ) الدفاع القطري ) بالتقاطع 

 :اًل : الدفاع البسيط المباشر ) المستقيم ( أو 

ب يعد من أبسط أنواع حركات الدفاع يتم بانتقال السالح عبر الهدف من جانب إلى جان     
تم عن طريق تصدي الجزء القوي من نصل سالح الالعب يو  .لألرض آخر في اتجاه مواز  

 و بغلق االتجاه الذي تتجهالمدافع للجزء الضعيف من نصل سالح الالعب المهاجم بالضرب أ
 من إليه الهجمة . والمسار الحركي يتم بنقل الالعب المدافع لليد المسلحة عبر جسمه منتقالً 

 امن إلىمن الدفاع الثو الدفاع السادس إلى الدفاع الرابع أو بالعكس بالنسبة للخطوط العليا ، 
 الدفاع السابع أو بالعكس بالنسبة للخطوط السفلى .

ر في بعد أداء التغيي،  هذا النوع من الدفاعات بنجاح إذا كان نصل سالح المهاجم ويستعمل  
واء الهجمة غير المباشرة أو القاطعة وقبل أداء حركة الطعن بعيدًا عن نصل سالح المدافع س

ب ة لالعكان البعد يمينًا أو يسارًا ، فإن أداء هذا النوع من الدفاع يوفر حماية كاملة وكبير 
ا عما إذ والسبب أن المسافة التي سيحاول إخراج سالح المهاجم إليها مسافة قليلة أفقية المدافع

 كان النصالن قريبين من بعضهما .
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 ( : الدفاع البسيط المباشر ) المستقيم ( 54شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء الدفاع المستقيم :

المهاجم بتغيير االتجاه  يقوم الالعب –ن في الوضع السادس ييقف الالعبان متالحم .1
 إلى الوضع الرابع .

 يقوم الالعب المدافع باالنتقال بنصل سالحه وصد الهجوم في الخط الرابع . .2
ى مع بقاء المرفق أمام الجسم عليجب أن يتم االنتقال بنفس المستوى من أمام الصدر  .3

 مسافة مناسبة مع عدم تحريك السالح وقبضة اليد أكثر من الالزم .

 : الدفاع الدائري : ثانياً 

 حول نصل سالحذات مدى حركي صغير يتم أداء هذا النوع من الدفاع بعمل دائرة كاملة     
تجاه ا. وعادة يكون  المهاجم والعودة به إلى نفس الخط الدفاعي األصلي الذي بدأ منه الهجوم

 لكثيرليقة المفضلة الدائرة مع عقارب الساعة إذا بدأ الهجوم من الدفاع السادس التي تعد الطر 
ا التي يصعب أداؤهو من الالعبين وذلك لسهولة وضع السالح المستقيم وسهولة السيطرة عليه 

 نوعا ما في الخطوط األخرى .
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بعد أداء  –نصل المهاجم  يستعمل هذا النوع من الدفاعات بنجاح في حالة ما إذا كان    
بة الخاصة به قريبة إلى واقي ونصل والذبا –حركة تغيير غير مباشر أو الهجمة القاطعة 

 ركةحسالح المدافع ، كما تستعمل بنجاح مع الالعب الذي ال يؤدي هجومه الرئيسي إال بعد 
ذ إنها تؤدي إلى إفشال حركة هجوم المنافس إ( المركبة  2-1مثل الهجمة العددية )تهويشة 
 التالية .

 
 ( : الدفاع الدائري  55شكل ) 

 داء الدفاع الدائري:الخطوات التعليمية أل

 يقوم الالعب المدافع بالدوران برسغ اليد المسلحة حول نصل سالح المهاجم. .1
 عند االنتهاء من حركة الدوران يعود اتجاه ووضع النصل والذراع المسلحة إلى الخط .2

 الدفاعي األصلي من جديد .
فصل أثناء قيام الالعب بدوران نصل سالحه يجب مالحظة ثبات مفصل المرفق وم .3

 الكتف .
ى يتم الدوران في الخطوط العليا من أسفل نصل المهاجم ، وفي الخطوط السفلى من أعل .4

 نصل سالح المهاجم .
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يتم الدفاع بالجزء القوي للنصل ضد الجزء الضعيف من نصل سالح المهاجم مع  .5
 السيطرة عليه وإبعاده عن الهدف .

إلى  فيها الذبابة الخاصة بالمهاجميجب أن يتم الدفاع في اللحظة األخيرة قبل أن تصل  .6
 هدف المدافع .

 ثالثًا : الدفاع نصف الدائري : 

لتحام ايستعمل هذا النوع من الدفاعات إلبعاد هجمة الالعب المنافس التي تتجه من اتجاه      
س ، علوي إلى اتجاه التحام سفلي وعلى نفس الجانب الذي بدأت منه الحركة الهجومية أو العك

افع طريق رسم ذبابة نصل سالح المد وعنلهجوم يتجه من األسفل إلى األعلى رأسيًا ، أي إن ا
لنسبة نصف دائرة مركزها خارج الجسم ، أي إن مركز الدائرة يتواجد ) وهميًا ( إلى اليمين با

بة للخطوط ) االتجاهات ( العليا السادس والثامن ، ويتجه مركز الدائرة إلى اليسار بالنس
دون  ويجب أن تحتفظ اليد المسلحة بمستواها الموجودة عليه فلى الرابع والسابع .للخطوط الس

ع هبوط أو صعود عن وضعه أثناء االلتحام والتحفز . كما يجب استعمال حركة الرسغ واألصاب
 فقط دون الساعد إلتمامها بدقة .

 
 ( : الدفاع نصف الدائري  56شكل ) 
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 ف الدائري :الخطوات التعليمية ألداء الدفاع نص

،  الثامنالدفاعي السادس توجيه الهجوم في االتجاه  يالدفاعاالتجاه من االلتحام في  .1
يقوم الالعب المدافع باالنتقال بنصل سالحه بواسطة الرسغ واألصابع عن طريق ثني 

 أو بالعكس .الرسغ لألسفل قلياًل 
أي على يمين ، ترسم ذبابة نصل سالح المدافع نصف دائرة مركزها خارج الجسم  .2

 الدفاع الثامن . اتجاه الالعب المدافع ويتجه بنصله إلى
يكون التصدي بالجزء القوي من نصل سالح المدافع للجزء الضعيف من نصل سالح  .3

 المهاجم .
تجاه بنفس الطريقة يتم االنتقال بنصل سالح الالعب المدافع من االتجاه الرابع إلى اال .4

 أو بالعكس . الدفاعي السابع

 عًا : الدفاع القطري أو المائل ) بالتقاطع ( :راب

 ستعماليؤدى هذا النوع من الدفاعات بطريقة مائلة أو قطرية أو متقاطعة أمام الجسم وذلك با  
 م علوي أصابع ورسغ اليد المسلحة والساعد قلياًل ، إذ ينتقل السالح من منطقة أو اتجاه التحا

 داخلي أو العكس .سفلي  إلى منطقة أو اتجاه التحام يارجخ

 رباكإيستعمل هذا النوع من الدفاع كنوع من التغيير في أشكال الدفاع واتجاهاته بهدف   
كما يستعمل كطريقة فعالة عندما يتجه المنافس بنصل سالحه في اتجاه مناطق  ،المنافس 

ي م فالهدف السفلى المعكوسة مبتعدًا به عن متناول نصل سالح المدافع إذا ما كان االلتحا
 االتجاهات العليا .
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 ( : الدفاع القطري  57شكل ) 

 الخطوات التعليمية ألداء الدفاع القطري :

جاه من االتجاه الدفاعي السادس ) مثاًل ( يتم االنتقال بنصل سالح المدافع إلى االت .1
الدفاعي السابع إلخراج ذبابة نصل سالح المهاجم بعيدًا عن الهدف عبر قطر الهدف 

 ل أو قطري مع جسم الالعب .في خط مائ
يتصدى الجزء القوي من نصل سالح المدافع للجزء الضعيف من نصل سالح المهاجم  .2

في آخر لحظة من لحظات وصول الهجوم من المنافس . أو بالعكس من االتجاه 
 الدفاعي السابع إلى االتجاه الدفاعي السادس .

ة ونهاي ي الرابع ) العلوي الداخلي (وبنفس الطريقة إذا كان االلتحام في االتجاه الدفاع .3
 الهجوم في االتجاه الدفاعي الثامن ) االتجاه السفلي الخارجي ( أو بالعكس .

 مالحظات حول أداء الدفاعات الخاصة بالمبارزة :

 ) ظر خذ بنله بالوظيفة والهدف مع األ مماثالً  اً دائري اً دفاع إن لكل دفاع مستقيم ) بسيط
ه المستقيم ينتهي في الخط المقابل لخط االلتحام الذي بدأ مناالعتبار بأن الدفاع 

 الهجوم ، أما الدفاع الدائري فينتهي في الخط الذي بدأ منه الهجوم .
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 إن الذي يحدد نوع الدفاع المستخدم هو قرب أو بعد ذبابة سالح الالعب المهاجم عن 
مدافع ألي من نصل سالح الالعب المدافع ، وكذلك يتحدد بمدى إتقان الالعب ال

 النوعين .
 فية الدفاع عند بدء نقل القدم الخل ءدبيستحسن أداء الدفاع مع أخذ خطوة للخلف وأن ي

 للخلف وينتهي منه عند وصول القدم األمامية للخلف .
 أداء  ضرورة مراعاة المسافة بين الالعبين ) المهاجم والمدافع ( حتى يسهل على المدافع

 الرد بسهولة وسرعة.
 لى الالعب أال يتمسك بأداء نوع واحد من الدفاعات لكي ال يمكن المهاجم من يجب ع

 ع الدفاع الذي يتمسك به المدافع .بناء هجومه وفق نو 
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 الرابعأسئلة الفصل 
 وما هي األسس التي يجب مراعاتها ليكون الدفاع ناجحًا ومؤثرًا ؟ ،س/ عرف الدفاع

سـية عليـ  المنـاطق الدفاةيـة وأهـم أنـواع الـدفاع األسا س/ ارسم هدف المبارزة موزعـاً 
 .حسب كل منطقة

 س/ ما أهمية أنواع الدفاع األساسية ؟
فاع س/ أذكـر أهميـة كــل مـن الــدفاعات ااتيـة : الــدفاع السـادس ، الــدفاع الرابـع ، الــد

 الثامن ، الدفاع السابع.
 عات األساسية ؟س/ ما هي أهم المالحظات التي يجب مراعاتها عند أداء الدفا

 .س/ عدد طرق الدفاع في المبارزة
 .س/ عدد أنواع الدفاع الخاصة

 س/ متى يستعمل الدفاع البسيط المباشر ) المستقيم ( ؟
 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء الدفاع البسيط المباشر

 عمل الدفاع الدائري ؟س/ متى يست
 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء الدفاع الدائري 

 س/ متى يستعمل الدفاع نصف الدائري ؟
 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء الدفاع نصف الدائري 

 س/ متى يستعمل الدفاع القطري أو المائل ؟
 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء الدفاع القطري 
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 الخامس  فصلال

 اإلعداد للهجوم 

 الهجمات النصلية

 الضرب 
 الضغط 
 السحق 

 المسكات النصلية

 المسك بالتضاد 
 المسك بالربط القطري 
 ) المسك بااللتف اف ) الربط الدائري 
 المسك بالربط الجانبي 

 متنوعات الهجوم 

 تكملة الهجوم 
 استعادة الهجوم 
 تكرار الهجوم 

 الرد والرد المضاد 

   الرد 
  د  أنواع الر 
 الرد المضاد 
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 خامسالفصل ال

 :ـ األهداف التربوية

 جعل الطالب قادرًا على أن :

 ُيعرف اإلعداد للهجوم. 

 يحلل الهجمات النصلية. 

 يؤدي الهجمات النصلية. 

 يعدد المسكات النصلية. 

 يؤدي المسكات النصلية. 

 يحدد متنوعات الهجوم. 

 يؤدي الرد والرد المضاد. 
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 اإلعداد للهجوم  

من قوم بأدائها الالعب المهاجم قبل تنفيذ الهجوم ، وتتضيوهي عبارة عن عدة حركات       
اء عملية اإلعداد للهجوم عدة حركات تمهيدية نصلية تختلف كل منها عن األخرى بطريقة األد
،  وظروف استخدامها ، ولكنها تشترك بصفة االشتباك بنصل سالح المنافس لفترة زمنية قليلة

ل بالذبابة إلى هدف المنافس وتسجيل و ها هو فتح الطريق وتسهيل مهمة الوصوالغرض من
 اللمسة .

القيام يمكن أن يكون الهجوم مؤثرًا عند ضمان الالعب المهاجم المسافة بينه وبين منافسه و    
ل أو الحركات التمهيدية التي تسبق الهجوم الرئيس ، ويتم أداء هذه الحركات باالنتقا بإحدى

 ل أو السيطرة الكاملة والمستمرة على نصل سالح المنافس وبالطرق اآلتية :ـاالنفصا

 .) الهجمات النصلية ) الهجوم على النصل 
 .) المسكات النصلية ) السيطرة على النصل 

 الهجمات النصلية : أواًل :

 حققوتؤدى هذه الحركات باستعمال القوة العضلية المناسبة والكافية لكل حركة منها بما ي  
ي فالمطلوب من أدائها وهو التمهيد للقيام بحركة هجومية بسيطة أو مركبة  ، الغرض الرئيس

يق والهدف منها هو تشتيت انتباه المنافس لفتح ثغرة عن طر نفس اتجاه الحركة التمهيدية . 
إزاحة نصل سالح المنافس خارج منطقة الهدف أو دفاع سالحه لالستجابة بواسطة الضرب 

 ه المعاكس للهدف مفتوحًا مما يسهل تسجيل اللمسة .فيصبح االتجا

 تتم الهجمات النصلية بالطرق اآلتية :
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  الضرب :حركة 

نها إتعد حركة الضرب من الهجمات النصلية األكثر شيوعًا واستعمااًل في المبارزة ، إذ     
الح سهلة األداء وال تحتاج من الالعب إلى مجهود كبير ، وتأثيرها واضح على نصل س

 المنافس . 

والغرض من أداء حركة الضرب هو الحصول على رد فعل مناسب من جانب المنافس إلبعاد   
 الرئيسة . نصل سالحه ألداء حركة الهجوم 

يتم الضرب بالقسم المتوسط لنصل السالح على القسم الضعيف لنصل سالح المنافس في    
صل ب المهاجم بأداء حركة السيطرة على نالمسافة القريبة وذلك إلتاحة الفرصة لقيام الالع

 السالح .

أما في المسافة البعيدة فيتم الضرب بالقسم الضعيف لنصل سالح المهاجم على القسم     
الضعيف نصل سالح المنافس وذلك لحصول الالعب المهاجم على رد فعل معين من قبل 

 . المنافس للقيام بحركة الهجوم البسيط المباشر أو غير المباشر

 الخطوات التعليمية ألداء حركة الضرب :

 من االتجاه السادس يوجه أحد الالعبين نصل سالحه نحو االتجاه المقابل لنصل سالح .1
 المنافس ممتدًا قلياًل بذراعه المسلحة .

 المسلحة مع السالح في حركة ضاربة قاذفة ذاتع ا تحريك الذر بيقوم الالعب المنافس  .2
المطلوب على أن يتقاطع النصالن عند نقطة التالمس  مدى حركي قصير إلى االتجاه

 أثناء الضرب .
يترك نصل سالح المنافس نصل سالح الالعب مباشرًة فور حدوث االصطدام مرتدًا  .3

 نحو االتجاه الذي بدأت منه حركة الضرب.
 االنتهاء من حركة الضرب مد الذراع المسلحة لألمام وأداء حركة الطعن . بعد .4
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 ؟ة الضرب متى تستخدم حرك

 ينتظر المنافس الهجوم عليه بهذا النوع ومفاجأته بهذه الحركة . عندما ال .1
 إذا وجد الالعب المهاجم أن المسافة بينه وبين منافسه متقاربة وتسمح له بالوصول .2

 للهدف وتسجيل اللمسة .
 في حالة قيام المنافس بضرب نصل السالح بهدف التمويه والخداع ، عندئذ يمكن الرد .3

 ه بضربة مماثلة والقيام بالهجوم الرئيس المباشر.علي
إذا استطاع المنافس الهروب بنصل سالحه أثناء المحاورة ، ففي هذه الحالة يمكن  .4

 الهجوم عليه بحركة الضرب مباشرًة .

  الضغط :حركة 

صلين التي تتم عند التحام الن ) الهجمات النصلية ( وهي من الحركات التمهيدية للهجوم     
دفع الخفيف على الجزء المتوسط نصل سالح المنافس يتبعها هجوم مباشر بالطعنة بال

 لواقعةافعل المنافس لحركة الضغط  دالمستقيمة المباشرة أو بتغيير االتجاه في حالة استجابة ر 
 نصل سالحه . ىعل

تعطي حركة الضغط لالعب حساسية كبيرة لنصل سالح المنافس ومعرفة مدى ثبات نصله     
ديد وة قبضته ومدى سرعة رد الفعل لديه للتأثيرات الخارجية والتي على أساسها يستطيع تحوق

 نوع واتجاه الحركات الهجومية المناسبة والقيام بها ضد منافسه .

هروب نصل  يجب أن تؤدى هذه الحركة باستخدام أصابع اليد والرسغ بمرونة عالية لتجنب   
 سالح المنافس .

 الضغط :حركة ألداء  الخطوات التعليمية

من االتجاه الدفاعي السادس يلتحم نصال الالعبين بالجزء المتوسط لسالح الالعب  .1
 المدافع مع الجزء الضعيف لنصل سالح الالعب المهاجم عند نقطة معينة .
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فع يبدأ الالعب المهاجم بالضرب على نصل سالح المدافع وبالمقابل يقوم الالعب المدا .2
 تالمس بين النصلين .الح المهاجم عند النقطة التي تم فيها بالضغط على نصل سال

يقوم الالعب المدافع بالضغط على نقطة التالمس باستخدام أصابع اليد المسلحة  .3
 والساعد مع تثبيت مفصل الرسغ بقوة كافية لتثبيت نصل سالح المنافس في مكانه .

 متى تستخدم حركة الضغط ؟

 خر وخاصة من جانب الالعب المدافع .عند تغيير االلتحام من اتجاه آل 
  ة عندما يحاول المدافع االلتحام مع نصل سالح المهاجم بهدف إغالق االتجاه والسيطر

 عليه .
  . عند مالحظة االستجابة السريعة من المنافس للتأثيرات الخارجية 

  السحق ) االنزالق ( :حركة 

ي وه .تأثيرًا على سالح المنافس(  ) الهجمات النصليةتعد من أقوى الحركات التمهيدية    
حركة تالمس مستمر بالجزء المتوسط لنصل سالح المهاجم وذلك باالنزالق الكامل من أعلى 

وحتى الجزء المتوسط لنصل سالح المنافس في اتجاه أمامي وإلى أسفل في  الجزء الضعيف
 الخطوط العليا للمبارزة . 

 الخطوات التعليمية ألداء حركة السحق :

االتجاه الدفاعي السادس يتالمس نصل سالح الالعب المهاجم الجزء المتوسط منه  من .1
 مع الجزء الضعيف لنصل سالح الالعب المدافع .

يقوم المهاجم بالضغط بقبضة يده الممسكة بمقبض سالحه بقوة على نقطة التالمس ثم  .2
بحركة يبدأ باالنزالق بنصل سالحه من أعلى ألسفل على طول نصل سالح المدافع 

 سريعة لألمام مع مد الذراع المسلحة من مفصل المرفق .
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 بعد استكمال مد الذراع المسلحة يترك نصل المهاجم نصل سالح المدافع ويقوم بأداء .3
 حركة الطعن لتسجيل اللمسة .

 متى تستخدم حركة السحق ؟

   لألرض . عندما يضع المنافس نصل سالحه في اتجاه مواز 
  اعه المسلحة بشيء من القوة و يغلق خط الدفاع جيدًا .عندما يقف المنافس وذر 
 ت عند اتخاذ المنافس أوضاعًا ثابتة بنصل سالحه مهددًا منطقة الهدف دون أداء حركا

 هجومية أخرى .

 ثانيًا : المسكات النصلية :

 ل سالحيتميز هذا النوع من الحركات التمهيدية بااللتحام والتالمس الكامل والمستمر مع نص   
المنافس وذلك ربط وتثبيت النصل في اتجاه معين حتى نهاية المسكة النصلية المستخدمة 

 ة وأداءمع ضرورة استمرار االلتحام بين النصلين أثناء مد الذراع المسلحوإتمام تسجيل اللمسة 
 حركة الطعن .

  دون والهدف من المسكات النصلية هو السيطرة الكاملة على حركة نصل سالح المنافس أوالً  
لمسكة اتركه قبل وأثناء القيام بالهجوم المباشر وفي نفس خط االلتحام بعد االنتهاء من أداء 

 النصلية . 

مركبة الو مباشرة أالغير و بسيطة ال ، كما تهدف إلى اإلعداد والتمهيد لحركة الهجوم التالية     
 تحام . تؤدى بنفس اتجاه خط االلتحام أو باالتجاه المقابل لخط االلالتي 

سبًا ودقة ألنها تتطلب توقيتًا مناوتعد من أهم الحركات التمهيدية لدى الالعبين المتمرسين     
لجزء في األداء من بداية الحركة إلى نهايتها ، وتتم بالجزء القوي لنصل سالح المهاجم مع ا

 الضعيف لنصل سالح المدافع .
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 أنواع المسكات النصلية :

 .المسك بالتضاد .1
 .الربط القطري المسك ب .2
  .المسك بااللتفاف )الربط الدائري ( .3

  .المسك بالربط الجانبي .4

 أواًل : المسك بالتضاد :

تعد حركة هجومية ناجحة إذا ما استخدمت قي الوقت المناسب واألداء الصحيح ، والغرض   
ي فمنها هو إزاحة وإخراج ذبابة سالح المنافس خارج منطقة الهدف للقيام بالهجوم المباشر 

ه . كما يتم أداء المسك بالتضاد في اتجانفس خط اتجاه االلتحام حتى نهاية تسجيل اللمسة
بنصل  الذي يتم فيه االلتحام وذلك باالنتقال، معاكس التجاه حركة المنافس وفي نفس االتجاه 

 السالح من االتجاه الدفاعي السادس إلى االتجاه الدفاعي الرابع أو بالعكس .

 يمية ألداء المسك بالتضاد :الخطوات التعل

 ن بنصلي سالحهما .امن اتجاه االلتحام السادس يلتحم الالعب .1
بعد ذلك يقوم الالعب المهاجم بمالمسة نصل سالح المنافس بالجزء القوي من نصل  .2

 سالحه.
يبدأ الالعب المهاجم بالضغط على نصل سالح المنافس واستمرار مالمسته طيلة فترة  .3

 ألمام على نصل سالح منافسه .انزالق نصل سالحه ل
 .يقوم الالعب المهاجم بمد ذراعه المسلحة في االتجاه المطلوب مع أداء حركة الطعن .4
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 متى يستخدم المسك بالتضاد ؟

ن يستخدم مع الالعب المنافس الذي يكثر من تحريك سالحه بدون تثبيته على اتجاه معي .1
 ويغير من أوضاع االلتحام من وضع آلخر .

 م المنافس بالتحضير واإلعداد للهجوم بحركة الضرب أو الضغط .عند قيا .2
ًا عند قيام المنافس بتغيير االلتحام مع النصل على أن يتم أداء المسك بالتضاد فور  .3

 وبسرعة على نصل سالح المنافس .

 ثانيًا : المسك بالربط القطري :

مع الجزء الضعيف من  يتم المسك بالربط القطري بالجزء القوي من نصل سالح المهاجم   
وذلك من ، أو بالعكس نصل سالح المنافس وباالنتقال من الخط العلوي إلى الخط السفلي 

تجاه ى االالرابع إل ياالتجاه الدفاعي السادس إلى االتجاه الدفاعي السابع أو من االتجاه الدفاع
 الدفاعي الثامن أو بالعكس .

 قطري :الخطوات التعليمية ألداء المسك بالربط ال

ع سابع ممن االلتحام السادس يقوم الالعب المهاجم بتغيير اتجاه االلتحام إلى االتجاه ال .1
 مد الذراع المسلحة لألمام باتجاه الهدف .

كل نصل سالحه إلى أسفل بش إنزاليقوم الالعب المنافس فور إحساسه بتغيير االلتحام ب .2
 قطري مع االستمرار في مالمسة نصل سالح المهاجم .

ب د الذراع المسلحة لالعب المهاجم مع استمرار التالمس مع نصل الالعمند استكمال ع .3
 المنافس يقوم بأداء حركة الطعن لتسجيل لمسة .

بالكامل ضرورة استمرار مالمسة نصل سالح المنافس حتى االنتهاء من أداء الحركة  .4
 وتسجيل اللمسة.
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 متى يستخدم المسك بالربط القطري ؟

لألرض أو يثبت به في وضع  منافس بنصل سالحه لألمام بشكل مواز  عندما يتجه ال .1
 ثابت ال يتحرك .

ر المنافس بتغيير االلتحام مع النصل واالنتقال بنصل سالحه من اتجاه آلخ معند قيا .2
 وإذا اتبعه بمد ذراعه المسلحة لألمام .

الضغط  عند تردد المنافس في الهجوم بعد استخدامه لحركة هجوم نصلية كالضرب أو .3
 أو السحق للتمهيد لحركة هجومية تالية ومؤثرة .

ه بنصل سالحه ممتدًا إلى األمام ، يمكن أداء هذآخر المنافس بهجوم كامل  معند قيا .4
 المسكة كحركة دفاعية لتحويل ذبابة سالح المهاجم على اتجاه آخر بعيدًا عن الهدف

 والسيطرة عليه.

 ائري ( :ثالثًا : المسك بااللتفاف ) الربط الد

 لجزء الضعيف من نصل سالح المنافس بالجزءا يتم المسك بالربط الدائري بالسيطرة على   
الح ة كاملة إلعادة نصل سيم بأداء حركة دائر االقوي لنصل سالح الالعب المهاجم وذلك بالقي

و المنافس إلى االتجاه الدفاعي الذي بدأت منه الحركة سواء كان ذلك في الخطوط العليا أ
 الخطوط السفلى .

ل وتحتاج هذه الحركة إلى مهارة حركية كبيرة من حيث التحكم العصبي العضلي في استعما   
ح األصابع والرسغ في أدائها باإلضافة إلى السرعة الحركية الكبيرة للسيطرة على نصل سال

 لكي ال يستطيع اإلفالت منها . إذ يقوم الالعب المهاجم بتحريك نصل سالحهالمنافس 
 وقبضته والذراع مثنية من مفصل المرفق مع استمرار التالمس مع مقدمة نصل سالح المنافس

 حتى نهاية الحركة وتسجيل اللمسة .
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 الخطوات التعليمية ألداء المسك بااللتفاف أو بالربط الدائري :

 )مقابل من االلتحام السادس يقوم الالعب المدافع بتغيير اتجاه االلتحام إلى االتجاه ال .1
 الرابع ( بذراعه المسلحة الممدودة لألمام مالمسًا لنصل سالح المهاجم .

مل يقوم الالعب المهاجم بمالمسة نصل سالح المدافع بالجزء القوي من سالحه جيدًا وع .2
 نافس وإعادته التجاه االلتحام األول .دورة كاملة حول نصل سالح الم

من و بعد إكمال الدوران يقوم الالعب المهاجم بمد ذراعه المسلحة باتجاه هدف المنافس  .3
مع االستمرار بتالمس النصلين أو السيطرة على نصل سالح  ثم أداء حركة الطعن

 المنافس .

 متى يستخدم المسك بااللتفاف ؟

 ولة االلتحام مع النصل لغرض السيطرة عليه .عندما يقوم الالعب المنافس بمحا .1
 عندما يتجه المنافس بنصل سالحه لألمام دون هدف واضح . .2
سك بالتضاد وفي لحظة مد معندما يقوم بأداء الحركات التمهيدية للهجوم وخاصة بال .3

 ذراعه المسلحة.

 رابعًا : المسك بالربط الجانبي : 

 لسرعة أدائها وسهولة تحقيق اللمسة المؤكدة وهي من الحركات شائعة االستعمال وذلك    
ى على هدف المنافس ، وتتم بالسيطرة على نصل سالح المنافس باالنتقال من اتجاه دفاعي إل

الدفاعي  هآخر في جانب واحد ، مثاًل بعد السيطرة على نصل سالح المنافس في االتجا
جاه لى االتإ، أو من االتجاه الرابع س السادس يتم االنتقال إلى االتجاه الدفاعي الثامن أو بالعك

 السابع أو بالعكس .
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 الخطوات التعليمية ألداء المسك بالربط الجانبي :

ثامن من االلتحام السادس يقوم الالعب المدافع بتغيير اتجاه االلتحام إلى االتجاه ال .1
 بهبوط نصل سالحه لألسفل .

اليد المسلحة ومالمسة نصل  نصل سالحه بواسطة رسغ إنزاليقوم الالعب المهاجم ب .2
 سالح المدافع .

ء بعد السيطرة على نصل سالح المنافس يقوم الالعب المهاجم بمد ذراعه المسلحة وأدا .3
 حركة الطعن على منطقة الهدف وتسجيل اللمسة .

 

 متنوعات الهجوم 

 تتبع أداء الهجوم األصلي لالعب مباشرًة مستغالً هي عبارة عن حركات هجومية مختلفة    
 ـتية :أو أخطاء يرتكبها المنافس بتوقيت مناسب وتتم متنوعات الهجوم بالطرق اآل ةمعين اً ظروف

 : حركة تكملة الهجوم 

هي حركة هجومية بسيطة ومباشرة تتبع هجوم الالعب األصلي بدون سحب ذراعه المسلحة   
دًا د ، أو عمل ر دافع وترك االتصال بالسالح بدون ر قد  للخلف بعد أن يكون الالعب المنافس

لخط اأو مركبًا دون العودة لوقفة االستعداد وتؤدى هذه الحركة في نفس  متأخرًا غير مباشر  
 مباشرًة أوفي الخط المقابل له ) تغيير االتجاه ( .

 متى تؤدى حركة تكملة الهجوم ؟

 عندما ال يقوم المنافس بالرد السريع على حركة الهجوم األول . .1
 بالرد البطيء والتردد في أدائه . عندما يقوم المنافس .2
 يقوم بالرد على الهجوم األول بحركات مركبة والمحاورة بسالحه بكثرة . .3
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 دون القيام بحركة الرد .، التقهقر للخلف قلياًل بإهمال  .4
 : حركة استعادة الهجوم 

شرًة ي حركة هجومية ثانية تتبع الهجوم األصلي ولكن بعد العودة لوقفة االستعداد مباه
لالعب ما في نفس اتجاه الهجوم األول أو في االتجاه المقابل له في حالة قيام اإتؤدى و 

 الصحيح ضد حركة الهجوم األول ودون القيام برد ناجح . المنافس بأداء الدفاع
 : حركة تكرار الهجوم 

األصلي لالعب وتؤدى على  هي حركة هجومية بسيطة أو مركبة تلي وتتبع حركة الهجوم  
ه الذي دافع بدون رد أو تجنب الحركة الهجومية األولى فقط بالتقهقر للخلف بجسم المنافس

 .بعيدًا عن نصل سالح المهاجم . وتتم في نفس خط الهجوم األصلي أو في االتجاه المقابل 

 

  الرد 

 )تشكل حركات الرد والرد المضاد الركن األساس في المبارزة وخاصة في سالح الشيش    

Foil )   بحركة واحدة أو عدة حركات متبادلة بين الالعبين المهاجم والمدافع والتي تمنح وتتم
 الالعب القدرة على متابعة جملة المبارزة بطريقة صحيحة وتوقيت مناسب .

م لمهاجكما تشكل حركة الرد اإلجابة السريعة والحازمة لالعب المدافع ، كلما فكر الالعب ا   
دافع و عبارة عن حركة هجومية واحدة يقوم بأدائها الالعب الموالرد هفي القيام بهجوم ما ، 

 ضد المنافس لتسجيل اللمسة .
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 ( : حركة الرد المباشر وغير المباشر 58شكل ) 

يفقد  الا في أأدائها  عندضرورة إتقان الطرق المختلفة مع وتكمن أهمية الرد بالنسبة لالعب   
لى لذلك يجب ع .سات بقدر اإلمكان عند قيام المنافس بالهجومالفرص التي تتهيأ لتسجيل اللم

كل العب أداء حركة الرد بعد كل دفاع ناجح ضد هجمات المنافس . فالالعب الذي يهمل 
 ا يفقدكثيرة تتاح له لتسجيل اللمسات وربم اً استعماله حركة الرد بصفة مستمرة فإنه يفقد فرص

 نتيجة المباراة التي يخوضها .

 أداء حركة الرد على عدة عوامل هي :ـ ويتوقف 

 اتجاه هجوم المنافس بالنسبة لوضع سالح المدافع . .1
 نوع واتجاه الدفاع بالنسبة لوضع واتجاه سالح المهاجم . .2
 الطريقة المستخدمة في أداء الدفاع . .3
 طبيعة واتجاه نصل سالح المنافس نتيجة الدفاع . .4
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 أنواع الرد :

 يقة ي تتم مباشرًة بعد القيام بدفاع ناجح باستخدام طر : هو الحركة الت الرد السريع
 الضرب على نصل سالح المهاجم في نفس االتجاه .

 اجح فاع ن: هو الحركة التي تتم بعد االنتظار فترة زمنية مناسبة بعد عمل د الرد المتأخر
 في االتجاه الذي تم فيه الدفاع .

 ركباً شر ) بتغيير االتجاه ( أو أن يكون مويمكن أن يكون الرد بسيطًا مباشرًا أو غير مبا  
 دائريًا أو بالعددية .

 

 

 
 ( : خطوات أداء الرد 59شكل ) 



 

   المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ................... 

 

146 

 الخطوات التعليمية ألداء حركة الرد : 

االلتحام السادس يقوم الالعب المهاجم بحركة تغيير االتجاه مع مد ذراعه وضع من  .1
مام ، والتقدم لألداخليةالعليا الالمسلحة موجهًا ذبابة نصل سالحه نحو منطقة الهدف 

 .أو أداء حركة الطعنخطوة 
 يقوم الالعب المدافع بأداء حركة الدفاع الرابع المستقيم . .2
حة يترك الالعب المدافع نصل سالح المهاجم بعد الدفاع مباشرًة ممتدًا بذراعه المسل .3

 لألمام موجهًا ذبابة سالحه نحو هدف المنافس مسجاًل لمسة عليه .

 يمكن أداء الخطوات التعليمية السابقة من االتجاهات الدفاعية المختلفة . ظة :مالح

 الرد المضاد :

مكن هي الحركة الهجومية التي يؤديها الالعب المهاجم ضد حركة رد الالعب المدافع . وي    
د مباشر أو غير مباشر وبتوقيت سريع أو متأخر . ويكون الرد المضابشكل أداء هذه الحركة 

 يطًا أو مركبًا .بس

 أ                    ب
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 ( : خطوات أداء حركة الرد والرد المضاد المتبادلة بين الالعبين ) أ ( و ) ب ( 60شكل )

 الخطوات التعليمية ألداء الرد المضاد :

من االلتحام السادس يقوم أحد الالعبين بحركة هجوم ضد الالعب اآلخر مثل أداء  .1
 والطعن .حركة تغيير االتجاه 

 لمباشريقوم الالعب المنافس بالدفاع الناجح في االتجاه المناسب مؤديًا بعد ذلك الرد ا .2
 في اتجاه صدر الالعب المهاجم .

بت يقوم الالعب المهاجم بالعودة بذراعه المسلحة ليؤدي الدفاع ضد حركة الرد وهو ثا .3
 ه عند الهجوم األول .في وضع الطعن الذي قام بأدائ

عب ذلك فورًا بمد ذراعه المسلحة لألمام موجهًا ذبابة سالحه نحو هدف الاليقوم بعد  .4
 المدافع وهو ثابت في وضع الطعن وتسجيل لمسة بحركة الرد المضاد .

 يمكن أداء حركة الرد المضاد من االتجاهات الدفاعية األخرى .  .5
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 ( : بعض من حركات المبارزة 61شكل ) 
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 الخامس أسئلة الفصل  

 د باإلعداد للهجوم ؟ وما هي حركاته التمهيدية ؟س/ ماذا يقص

 س/ ما هو الفرض من أداء حركة الضرب ؟

 س/ متى تستخدم حركة الضرب ؟

 س/ ماذا تعطي حركة الضغط  لالعب المبارزة ؟

 س/  متى تستخدم حركة الضغط ؟

 س/ متى تستخدم حركة السحق ) االنزالق ( ؟

 صلية في المبارزة ؟س/ ما هو الهدف من استخدام المسكات الن

 .س/ عدد أنواع المسكات النصلية

 س/ ما الغرض من أداء المسك بالتضاد ؟

 س/ متى يستخدم المسك بالتضاد ؟ 

 س/ كيف يؤدى المسك بالربط القطري ؟

 س/ متى يستخدم المسك بالربط القطري ؟

 س/ كيف يؤدى المسك بالربط الدائري ) االلتفاف ( ؟

 المسك بااللتفاف لنجاح أداءها ؟ إلى ماذا تحتاج حركةس/ 

 س/ متى تستخدم حركة المسك بااللتفاف ؟

 س/ كيف يؤدى المسك بالربط الجانبي ؟
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 .س/ عدد الخطوات التعليمية ألداء المسك بالربط الجانبي

س/ عرف ما يأتي : متنوعات الهجوم ، تكملة الهجوم ، استعادة الهجوم ، تكرار 
 الهجوم.

 ملة الهجوم ؟س/ متى تؤدى حركة تك

 ما هي أعميته لالعب المبارزة ؟ .س/  عرف الرد

 .س/ عدد العوامل التي يتوقف عليها أداء حركة الرد بالمبارزة

 .س/ عدد أنواع الرد مع ذكر تعريف لكل نوع

 س/ ما هي الخطوات التعليمية ألداء حركة الرد ؟

 وما أنواعه ؟ .س/ عرف الرد المضاد

 مية ألداء حركة الرد المضاد ؟س/ ما هي الخطوات التعلي
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 السادس : التحكيم في المبارزة  فصلال

 حكم المبارزة 

 حكم المبارزة  ئصصاخال 
 واجبات حكم المبارزة 
 القضاة 
 تنسيب الحكام 
 اإلشارات التي يستعملها الحكم في المباراة 

 بعض المواد التحكيمية في المبارزة 

   العقوبات 

 تصنيف العقوبات 
 أنواع العقوبات 
 المخالف ات والعقوبات والجزاءات 

 عد تنظيم المسابق اتقوا 

 المسابق ات الرسمية لالتحاد الدولي للمبارزة 
 المسابق ات الفردية 
 خروج المغلوب المباشر 
 المسابق ات الفرقية 
 استمارات تحكيم المباريات 
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 السادسالفصل 

 :ـ األهداف التربوية

 جعل الطالب قادرًا على أن : 

 يذكر خصائص الحكم. 

 يعدد واجبات حكم المبارزة. 

 ارات حكم المبارزة.يطبق إش 

 يصنف العقوبات في المبارزة. 

 يحدد أنواع المخالفات والعقوبات والجزاءات في المبارزة. 

 ُيحكم مباريات المبارزة. 

 ُينظم المسابقات. 

 يملئ استمارات تحكيم المباريات. 
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 حكم المبارزة 

 حكم المبارزة : خصائص

ت ما , إذ ال يمكن إجراء المباريا الزمة , ضرورةيعد وجود الحكم في أية لعبة رياضية    
لم يوجد شخص يشرف على إدارتها وقيادتها من البداية وحتى النهاية من خالل تطبيقه 

د شكل جيبيكسب احترام الالعبين والجمهور عند إدارته للمباراة  وبهاقواعد اللعب وقانونها , 
 ته أثناء سير المباراة .مستوعبًا مواد القانون وعاداًل ومحايدًا في إصدار قرارا

 ـالواجب توافرها في حكم المبارزة فهي : خصائصأما أبرز ال  

رًا المالبس األنيقة والنظيفة لكونه عنص من خالل ارتداءهالمظهر الجيد للحكم :  .1
 هامًا في أي برنامج رياضي مؤثرًا في الالعبين والجمهور الرياضي . 

ى ارزة التي تستمر لساعات طويلة أن يبقتتطلب مسابقات المب اللياقة البدنية : .2
 هن نفسالحكم واقفًا طول هذه الفترة يقظًا وواعيًا إلصدار أحكامًا عادلة وهو واثق م

 يتطلب منه أن يمتلك لياقة بدنية عالية عند إدارته للمباريات . لهذا وذاك
 يجب أن يتصف الحكم بالهدوء وعدم االستثارة خاصًة عند وقوعه تحت الهدوء : .3

ضغوط نفسية كبيرة أثناء تحكيمه للمباراة التي توجب عليه اتخاذ قرارات سريعة 
تفات وحازمة لحسم نتيجة المباراة وأن يبدو واسع الصدر وعليه عدم االهتمام أو االل
 إلى ما يصدر من الالعبين من انفعاالت أو إذا وجه له أي نقد أثناء المباراة .

 ذو يفضل أن يكون حكم خلفية جيدة في لعبة المبارزة اليجب أن يمتلك  الثقة بالنفس :
خبرة كالعب أو مدرب والتي تساعده على اتخاذ الموقع المناسب والجيد عند إصدار 

 .فيها الطبقة الصوتية مع ما يحمله القرار من معنى القرارات بوضوح ورؤية قوية تتالءم
مجموعة الحركات الدفاعية  جميع ويرى طريقة تحليله لجملة المبارزة )الع م  س  وأن ي  



  

 

  .                                                    المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ...................
 

154 

والهجومية التي يؤديها الالعبان أثناء المباراة ( وهذا يزيد من ثقة الحكم بنفسه وثقة 
 اآلخرين بإدارته للمنازلة 

 يجب على الحكم اإللمام بمواد القانون ومعرفة آخر بمواد القانون : اإللمام .4
من أسئلة تتعلق بشرح  التعديالت فيها عن طريق إدامة جميع مذكراته وما يصادفه

ئل ويجيب وتفسير وتحليل جملة المبارزة ,  ,عنها  إجابات معقولة ومتزنة إذا ما س 
 .عند اتخاذه القرارات التحكيمية التي تبعده عن اعتراضات الالعبين والمدربين و 

ه يجب أن يكون حكم المبارزة عاداًل في قراراته ومنصفًا من خالل فهم العدالة : .5
ة أو ساسية للعبة وقانونها وأن يبتعد عن التأثيرات الخارجية أو الشخصيللمبادئ األ

دم المجاملة مما يكسبه احترام وثقة الالعبين والمدربين والجمهور . وكذلك عليه ع
االستخفاف بأي العب بسبب مخالفة أو خطأ وقع فيه وأاّل يحاول إثارة خطأ أو 

 تصرف ارتكبه الالعب سابقًا .
 يجب أن يمتلك الحكم سرعة االستجابة والبديهية ة والبديهية :سرعة االستجاب .6

اجدًا وأن يكون متأهبًا طول وقت المباراة ومتو , والتحرك السريع خالل سير المباراة 
 في المكان الصحيح والمناسب عند اتخاذه القرار في صحة اللمسة وأسبقيتها .

 واجبات الحكم :

والعذي يجعب أن يمتلعك أحعدص رخصعة تحكعيم ,  قبعل حكعم في جميعع مباريعات المبعارزة تعدار معن  
دوليععة . وألسععباب قععاهرة يمكععن للحكععم المحلععي المصععنف والععذي رشععح المتحانععات التحكععيم لالتحععاد 

 الدولي للمبارزة أن يشترك في تحكيم مسابقات كأس العالم للناشئين . 

 ومنها :  , وللحكم العديد من الواجبات 

 نداء المتبارزين  . (أ)
 المباراة . إدارة (ب)
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ت )جع ( فحص األسلحة والمالبس وأجهزة المتبارزين قبل كل مباراة وفقًا للتعليما
 . المعمول بها

 و) د ( يراقب انتظام عمل الجهاز الكهربائي الصحيح كما يقوم بمبادرته الخاصة أ
بناء على طلب رئيس الفريق أو المبارز بإجراء الفحص واالختبار الالزم 

 التي قد توجد . وعليه أيضًا أن يمنع المبارزين من إجراء تحديد األخطاءل
 االختبارات وذلك بفصل ) نزع ( فيشة التوصيل الكهربائية أو تبديل مهماتهم

 وقات غير مالئمة ..أفي 

 )هع(   اإلشراف على مساعديه )القضاة والميقاتي والمسجلين ..الخ (

ة حركات المبارزين يقف على مسافة مناسبة من الملعب تمكنه من متابع (و)
تي ال, و أثناء لمباراة وكذلك يكون قادرًا على رؤية إضاءة المصابيح البارزة 

 تظهر في الجهاز بشكل دائم .
 تحديد األخطاء ) المخالفات ( .  (ز)

 ) ح(   يمنح ) يحتسب ( اللمسات .

 )ط (   يحافظ على النظام .

الكهربائي كلما وجد  )ي(   يجب أن يستشير الخبراء عن كل ما يتعلق بالجهاز
 ضرورة لذلك.

 القضاة : -2

 و, يؤدي الحكم مهمته في تحكيم اللمسات بمساعدة جهاز تسجيل اللمسات االوتوماتيكي   
لربما يحتاج إلى مساعدة قاضيين اثنين لمراقبة استعمال اليد أو الذراع غير المسلحة , واستبدال 

لتي سجلت على أرضية الملعب في سالح سيف أو تغطية منطقة الهدف القانوني , واللمسات ا
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المبارزة , وترك الملعب من جوانبه أو من الخلف أو أي مخالفة أخرى وفقًا لقواعد المادة 
(t120) . 

ارزين ( مب 4أو  8يكون وجود القضاة إجباريًا في جميع نهائيات المنافسات الفردية ) سواء و    
لعب يقوم القضاة الموجودون على جانبي الم رقية .وللنهائي ) الفريقان ( في المنافسات الف

ب يجب على القضاة تغيير أماكنهما للجان بمراقبة جميع األحداص التي تجري في المبارزة .
د اآلخر عند منتصف المباراة أو بعد كل فترة في مباريات جدول خروج المغلوب المباشر وبع

يلة لنفس المبارز بصفة مستمرة ط همميحكت يكون كل مقابلة في المباريات الفرقية , بحيث ال
 الوقت .

 تنسيب الحكام : -3

 -( األلعاب األولمبية والبطوالت العالمية :1

 )أ( المسابقات الفردية : 

بو في جميع مقابالت المجموعات ومباريات خروج المغلوب المباشر التمهيدية يختار مندو     
نة ات خروج المغلوب المباشر الرئيسية تضع لجلجنة الحكام الحكام بالقرعة . أما في مباري

عة من أفضل الحكام الحاضرين بحسب جنسياتهم ويوزعون بواسطة القر  الحكام قائمة بعدد كاف  
على كل ربع جدول لتحكيم المقابالت والمحافظة على الجدول , وليس من المحتمل المضي 

 ألرباع المختلفة من الجدول .بهذه الطريقة فللجنة الحكام الحق في تغيير الحكام بين ا

 وال .ه غيعر مقنععؤ في نهاية كل مرحلة , للجنة الحكعام الحعق فعي تغييعر الحكعم العذي كعان أدا     
يمكععن تغييععر الحكععم فععي فتععرة مععن فتععرات المبععاراة ماعععدا الظععروف االسععتثنائية ) مثععال ذلععك : عجععز 

حة ر ) وتستخدم هذه القاعدة الصعحيطبيعي في الحكم ( ففي هذه الحالة للجنة الحكام اتخاذ القرا
 في المسابقات الفرقية على حد  سواء ( .
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 -حكام وكاآلتي : 8-4في النهائيات تزود لجنة الحكام بقائمة من    

 الحكم محايدًا . يجب أن يكون  2-4 -
 يتم اختيارهم بغض النظر عن جنسياتهم . 2-4 -

 م بواسععطة القرعععة ومععن بيععنهم حكععم محايععدفععي المباريععات األربعععة األولععى , يععتم اختيععار الحكععا    
 واحد كليًا .

ن بعععد المباريععات األربعععة األولععى , تجععري قرعععة ثانيععة ويؤخععذ بنظععر االعتبععار جنسععية المتبععارزي   
 بشرط الكفاءة . وتتم عملية القرعة باستخدام الحاسوب .

 )ب( المسابقات الفرقية :

ون الحكععام المععؤهلين مععن المحايععدين والععذين يحملعع لجنععة الحكععام و اللجنععة الفنيععة يقومععا باختيععار   
 الدرجة )أ( و)ب( في التحكيم بعد إجراء القرعة بينهم .

 ( مسابقات كأس العالم :2

 فعععي النهائيعععات , اللجنعععة الفنيعععة تسعععاعد المراقعععب الرسعععمي لالتحعععاد العععدولي للمبعععارزة فعععي تطبيعععق   
 . المشار إليها آنفاً القواعد  

 ات :طريقة تحكيم اللمس -4

 )أ( مادية اللمسة :

, رة تحعععدد ماديعععة اللمسعععة طبقعععًا إلشعععارات الجهعععاز وبالتعععالي بععععد استشعععارة القضعععاة عنعععد الضعععرو  -1
 واإلشارات الضوئية للجهاز الكهربائي أو بالمصابيح اإلضافية هعي فقعا التعي تؤخعذ فعي االعتبعار

بعععارز معععا لعععم يسعععجلها لتحكعععيم اللمسعععات . وفعععي أي الحعععاالت ال يمكعععن للحكعععم أن يحتسعععب لمسعععة لم
   .الجهاز بشكل صحيح 
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  .يجب على الحكم إلغاء اللمسة التي يسجلها الجهاز في الحاالت المحددة لكل سالح -2

 )ب( صالحية أو أسبقية اللمسة :

ة عنعععدما تتوقعععف المبعععاراة يقعععوم الحكعععم بتوضعععيح سعععريع للحركعععات التعععي تمعععت فعععي جملعععة المبعععارز  -1
 األخيرة .

 . قد يستعمل مراقب تلفزيون للتدقيق في قرار الحكم إذا كان مضطرباً  في النهائيات , -2

ل بعد أن يتخعذ الحكعم قعراره بخصعود ماديعة اللمسعة وبععد تطبيقعه للقعوانين المتفعق عليهعا لكع  -3
سالح على أي من المتبارزين تحتسب اللمسة أو احتسابها على المبارزين مععًا ) كمعا فعي سعالح 

 كن هناك لمسة صحيحة وقانونية .سيف المبارزة ( أو لم ي

 أدناه ( . اإلشارات التالية )أنظر الشكلحكم المبارزة يستعمل    

                                   

 التفسير المعنى اإلشارة

 

يقف الالعبان في وقفة االستعداد في  أستعد
 بداية المباراة أو بعد إيقاف اللعب
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المبارزين مستعدان لبدأ  التأكد من أن مستعد أو جاهز
 واستئناف المباراة 

 

 بدء واستئناف اللعب أو المباراة  العب

 

إيقاف المباراة من قبل الحكم بعد  أوقف اللعب
تسجيل اللمسة من قبل أحد 

 المبارزين أو كليهما أو حدوص خطأ
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الذبابة في خا 
مستقيم )السالح 
 يهدد الهدف (

تسجيل لمسة على الالعب الذي 
 قف على يسار الحكمي

 

هجوم , هجوم 
 مضاد

هجوم / هجوم مضاد من قبل 
المهاجم الذي يقف على يمين 

 الحكم

 

تسجيل لمسة على المبارز الذي  لمسة 
 يقف على يسار الحكم
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 نقطة

 

 

إحراز نقطة من قبل المبارز الذي 
 يقف على يمين الحكم

 

 

 

 صحيحغير  هجوم

 

 

 أو ضربة إيقاف غيرهجوم 
صحيح من قبل المبارز الذي 
 يقف على يسار الحكم

 

 

دفاع / أو ضربة 
 إيقاف 

 

 

دفاع أو ضربة إيقاف  من قبل 
المبارز الذي يقف على يمين 

 الحكم



  

 

  .                                                    المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ...................
 

162 

 

 

 لمسة مزدوجة

 ) متقابلة (

 

تسجيل لمسة من قبل كال 
 المبارزين

 

 

 

 نقطة متقابلة

 

 

نقطة تضاف إلى نتيجة أو رصيد 
 كال المبارزين

 

 

 

 هجوم مزدوج

 ) آني ( 

 

 

هجوم مزدوج ) مشترك ( من قبل 
 كال المبارزين بنفس الوقت
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 الشيء 

 ) إلغاء اللمسة (

 

ال يوجد تسجيل اللمسة أو إلغاء 
 اللمسة

 

 

 كال 

) حركة هجومية 
 ( غير مؤكدة

 

حركة هجومية قصيرة جدًا أو 
ناقصة من قبل المبارز على 

 يسار الحكم

 

 

 مؤكدهجوم غير 

 

أو  ) مؤكد ( الهجوم غير كامل
من قبل  )مؤكد ( الرد غير كامل

المبارز الذي يقف على يمين 
 الحكم

 

 

 

إشهار بطاقة 
 ملونة

 إشهار البطاقة الملونة 

) البطاقة الصفراء : إنذار ( , ) 
البطاقة الحمراء : منح لمسة ضد 

 المبارز المخالف ( , 

) البطاقة السوداء : طرد المبارز 
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 المخالف (

 

 

الالعب الفائز 
 في المباراة 

 

إعالن فوز المبارز الذي يقف 
 على يمين الحكم بالفوز بالمباراة 

عن طريق الكالم الحكم يعرض مخالفة المبارز على يمينه ويظهر له البطاقة التي تقابل 
 المخالفة المتعلقة بها

آنفععة رات والكلمععات بواسععطة اإلشععايحلععل الحكععم جملععة المبععارزة ويعلععن قراراتععه  -1 -المالحظــات:
 .الذكر

د   الععر  عنععد تحليععل جملععة المبععارزة الحكععم يسععتعمل الكلمععات التاليععة مععع عمععل اإلشععارات  الععرد  , .1
 المضاد  ,   تكملة , تكرار , استعادة الهجوم  .

 أي من المبارزين يسأل الحكم بشكل مؤدب لتحليل جملة المبارزة بشكل أكثر دقة . .2
ى الماضعععية يجعععب أن تكعععون معبعععرة وتعمعععل بشعععكل صعععحيح ويشعععير الععع 2-1كعععل اإلشعععارات  .3

 .المبارز على يمين الحكم 
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  التحكيم في المبارزة 

لسيف من اشهد التحكيم في المبارزة تطورًا كبيرًا بمرور الزمن ومن اللحظة الذي تحول فيها     
بيب طعد أن كانت تدار بحكم أداة للحرب والقتال إلى رياضة للتنافس والمنازلة والسالم , فب

احدة و ومشاهد في المنازالت الدامية , ثم إلى حكم يساعده أربعة قضاة . وأخيرًا بواسطة حكم 
ي فالسيما , خاصة بعد استعمال جهاز التحكيم الكهربائي ويمكن أن يساعده اثنين من القضاة 

 المباريات نصف النهائية والنهائية.

إلشارات اة المبارزة وانتشارها واالقبال على مزاولتها هو استعمال ومما زاد من شعبية رياض    
 في تفسير جملة المبارزة من قبل الحكم والتي سهلت عملية ترجمة مصطلحات جملة المبارزة

ي تلفزيون للتدقيق فوتحليلها لكل من الالعب والمدرب والجمهور فضاًل عن استعمال مراقب 
 التحادرح هذه المصطلحات باللغة الفرنسية _ اللغة الرسمية لقرار الحكم بعد أن كان الحكم يش

 الدولي للمبارزة .

 بعض المواد التحكيمية المهمة بالمبارزة :

 التطبيق اإللزامي )اإلجباري ( للقوانين : 

 -هذه القوانين إجبارية للمسابقات الرسمية والمعتمدة لالتحاد الدولي للمبارزة وهي : دتع  

 مية لجميع الفئات .البطوالت العال -
 مسابقات المبارزة في األلعاب األولمبية . -
 جميع مسابقات كأس العالم . -

 طريقة مسك السالح : -1 

فععي األسععلحة الثالثععة يجععب أن يععؤدى الععدفاع بمسععاعدة الععواقي والنصععل فقععا مسععتعملين معععًا أو    
 منفصلين.
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يكعن هنعاك وسعيلة خاصعة أو صعلة  يمكن للمبارز أن يمسك المقبض بالطريقة التي يريدها ما لم 
خاصععة بتقععويم األعضععاء أو شععكل خععاد )مثععال ذلععك : التجبيععري ( . ويمكععن أيضععًا أن يعععدل مععن 
وضععع يععده علععى المقععبض أثنععاء سععير المبععاراة .. وفععي كععل األحععوال يجععب أال يتحععول السععالح إلععى 

مسعتترة ( .كمععا اهرة أو ظعع –حالعة سعالح رشععق )مقعذوف ( سععواء كعان بطريقعة ) مؤقتععة أو مسعتمرة 
يجب استخدام السالح دون أن تترك اليد المقبض وبدون أن تنزلق اليعد علعى طعول المقعبض معن 
األمام إلى الخلف أثنعاء حركعة هجوميعة . عنعدما يكعون للمقعبض وسعيلة خاصعة أو وصعلة خاصعة 
بتقععويم األعضععاء أو لهمععا شععكل خععاد ) مثععال ذلععك : تجبيععري( يجععب أن يمسععك المقععبض بحيععث 

لجزء األعلى لإلبهام متجهًا بنفس اتجاه عنق النصل ) سعالح سعيف المبعارزة أو الشعي  ( يكون ا
وعموديعًا علعى سعطح نصعل سعالح السعيف  . كمعا يجعب اسعتخدام السعالح بيعد واحعدة .. وال يمكععن 

صعابة للمبارز تغييرها حتى نهاية المباراة ما لم يعطعي الحكعم  أمعرًا خاصعًا بعالتغيير وذلعك بسعبب إ
 الذراع المسلحة . اليد أو

 االستعداد : قفةو  -2

ة بعين يجب أن يقف المبارز الذي ينادى على رقمه أواًل على يمين الحكم إال في حالة المبارا  -1
 مبارز أيمن و مبارز أعسر ونودي على المبارز األعسر أواًل .

ن عععد متععرييوقععف الحكععم كععاًل مععن المتبععارزين بحيععث تكععون القععدم األماميععة لكععل منهمععا علععى ب -2
 اثنين من خا منتصف الملعب ) وبالتالي خلف خطي االستعداد ( .

ف عععرض االسععتعداد حينمععا تبععدأ المبععاراة أو خاللهععا عنععد منتصعع قفععةيتخععذ المتبععارزان دائمععًا و  -3
الملعععب , ويجععب أن تكععون المسععافة بينهمععا عنععد عودتهمععا لوضععع االسععتعداد مععرة أخععرى سععواء فععي 

 آخر  الذبابة على خا مستقيم   وعدم اتصال النصلين . منتصف الملعب أو أي مكان

االسععتعداد فععي منتصععف الملعععب , وال  قفععةبعععد تسععجيل اللمسععة الصععحيحة يتخععذ المتبععارزان و  -4
 تمنح لمسة عند تغيير مواقعهما عند توقف المباراة .
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يقععف  جععب أنفععي بدايععة كععل فتععرة مععن )فتععرات المبععاراة ( , وأي دقيقععة إضععافية لوقععت المبععاراة ي -5
 االستعداد في منتصف الملعب . قفةالمتبارزان في و 

االسععتعداد وبععنفس المسععافة الصععحيحة وخاصععة عنععدما يكععون أحععد  قفععةيقععف المتبععارزان فععي و  -6
 المتبارزين وراء الخا الخلفي لملعبه والذي كان أمام ذلك الخا عندما أوقفت المباراة .

ارز ا الخلفععي يبقععى فععي موقعععه . إمععا إذا عبععر المبععإذا كانععت أحععدى قععدمي المبععارز وراء الخعع -7
الحدود الجانبيعة للملععب عنعد إعادتعه لوضعع االسعتعداد يعدب أن تكعون المسعافة صعحيحة حتعى إذا 

 أدت الى رجوعه وراء الخا الخلفي وبذلك تسجل لمسة ضده . 

يسععأل ( ثععم  en gardeاالسععتعداد عنععد صععدور أمععر الحكععم )أسععتعد  قفععةيتخععذ المتبععارزان و  -8
( وعنععد سععماعه إجابععة إثبععات أو عععدم سععماعه إجابععة نفععي يعطععي إشععارة  pretsالحكععم )مسععتعدون 

االسععععتعداد بصععععورة  قفعععة( , ويجععععب علعععى المتبععععارزين اتخععععاذ و  allezلتبعععدأ المبععععاراة بكلمعععة )العععععب 
 ( . allezصحيحة وااللتزام تام الى أن يصدر الحكم األمر ) العب 

 يتخذ المتبارزان وضع االستعداد في مكانه في   خا مستقيم .في سالح الشي  والسيف قد ال 

 داية ، توقف اللعب واستئناف المباراة :ب -3

 ( بدايعععة المبعععاراة : بمجعععرد إععععالن كلمعععة ) الععععب ( يمكعععن للمتبعععارزين أن يبعععدءا فعععي الهجعععوم . وال1
 تحتسب أي حركة تؤدى قبل هذا األمر .

( معععا ععععدا فعععي حعععاالت   halteنعععد إصعععدار األمعععر )قعععف ( إيقعععاف المبعععاراة : تتوقعععف المبعععاراة ع2
 األحداص التي تغير من الظروف العادية والطبيعية للمبارزة.

ال يحععق للمبععارز أن يبععدأ أي حركععة جديععدة بعععد صععدور األمععر )قععف( وتظععل الحركععات التععي *   
بعععدأت قبعععل صعععدور األمعععر )قعععف( قانونيعععة وكعععل الحركعععات التعععي تحعععدص بععععدها غيعععر قانونيعععة علعععى 

 اإلطالق.
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إذا توقعععف أحعععد المتبعععارزين قبعععل صعععدور األمعععر )قعععف( وسعععجلت عليعععه لمسعععة تعتبعععر قانونيعععة . *   
وأيضًا يصدر األمر )قف( إذا اتصعف لععب المبعارزين بعالخطورة أو كعان غيعر واضعحًا أو مخالفعًا 

 و عنعععد سعععقوط أحعععد المتبعععارزين أو تعععرك أحعععدهما الملععععب تمامعععًا أو إذا اقتعععرب خعععاللأ –للقعععوانين 
  .التراجع من الحكم أو المشاهدين 

( تعععرك الملععععب : ال يجعععوز للحكعععم أن يسعععمح ألحعععد المبعععارزين بتعععرك الملععععب إال فعععي الحعععاالت 3
 االستثنائية . وإذا فعل مبارز ذلك بدون إذن يكون مسؤواًل عن تعرضه للعقوبات.

 المبارزة عن قرب : -4 

فععععي اسععععتطاعة المتبععععارزين الععععتحكم فععععي  يسععععمح بالمبععععارزة فععععي المسععععافات القصععععيرة طالمععععا كععععان  
أسلحتهما بطريقة عادية . وطالما يستطيع الحكم االستمرار في متابعة كل الحركعات التعي تحعدص 

 في كل سالحي الشي  والسيف .

 تالحم األجسام : -5

حععدص تالحععم األجسععام عنععدما يحتكععا المتبععارزين بأجسععامهما وفععي هععذه الحالععة يجععب أن يوقععف     
فععي سععالحي الشععي  والسععيف يعاقععب المبععارز الععذي يتسععبب فععي تالحععم األجسععام ) و اراة الحكععم المبعع

وأي لمسعععة سعععجلت معععن قبعععل المبعععارز المتسعععبب  <حتعععى إذا كعععان ذلعععك بعععدون عصعععبية أو عنعععف ( 
 تعتبر ملغاة .

فععي جميععع األسععلحة الثالثععة يحععرم علععى المبععارز التسععبب فععي تالحععم األجسععام متعمععدًا  لتفععادي    
يجعب علعى الحكعم أن يعاقبعه علعى مثعل هعذه المخالفعة  , عليه أو التصادم  بالخصعمتسجيل لمسة 

 وأي لمسة سجلت من قبل المبارز المتسبب تعتبر ملغاة .
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 االنتقال واالجتياز : –التفادي  -6

 أن التفععادي واالنتقععال بععاللف بمععا فععي ذلععك حركععة الغطععس همععا حركتععان مسععموحتان حتععى وأن -1
 سلحة أرض الملعب .المست اليد غير الم

لحكعم افي جميع األحوال يمنع االنتقال بالتراجع مع إدارة الظهر للخصعم . ويجعب أن يعاقعب  -2
المبععارز المخطععى علععى مثععل هععذه المخالفععة وأي لمسععة سععجلت مععن قبععل المبععارز المخطععى تعتبععر 

 ملغاة .

)قععععف( ويعععععاد إذا اجتععععاز المبععععارز خصععععمه أثنععععاء المبععععاراة يجععععب علععععى الحكععععم إصععععدار األمععععر  -3
 المتبارزان الى المكان الذي كانا يشغالنه قبل االجتياز .

تعتبععر اللمسععة التععي سععجلت فععي الحععال قانونيععة .  –فععي حالععة تبععادل اللمسععات أثنععاء االجتيععاز  -4
وتلغى اللمسة التي سجلت بعد االجتياز . وأما تلعك اللمسعة التعي تسعجل فعي الحعال حتعى ولعو قعام 

 الهجوم بإدارة ظهره فتعتبر قانونية . المبارز الذي وقع عليه

ك خععالل المبععاراة واجتععاز نتيجععة ذلعع(fleche)إذا سععجلت لمسععة علععى مبععارز أدى حركععة السععهم  -5
نهايععة الملعععب بمسععافة يكفععي طولهععا بنععزع البكععرة الكهربائيععة أو سععلك التوصععيل بالجهععاز فععإن هععذه 

 اللمسة تعتبر قانونية وال تلغى .

 ليد والذراع غير المسلحة :التبديل واستعمال ا -7

يععة يمنععع اسععتعمال اليععد والععذراع غيععر المسععلحة أثنععاء المبععاراة فععي عمععل حركععة دفاعيععة أو هجوم -1
 ويجب إلغاء اللمسة التي سجلت من قبل المبارز المخطى .

فععي سععالح الشععي  والسععيف يمنععع اسععتخدام اليععد والععذراع غيععر المسععلحة فععي حمايععة الهععدف أو  -2
لهعععدف القانونيعععة أثنعععاء المبعععاراة أو القيعععام بحركعععات غيعععر قانونيعععة ويعاقعععب المبعععارز تغطيعععة منطقعععة ا

 المخطى وتلغى أي لمسة سجلت من قبل المبارز المخطى .
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ثنععاء يمنععع منعععًا باتععًا أن يمسععك المبععارز بيععده غيععر المسععلحة أي جععزء مععن األجهععزة الكهربائيععة أ -3
 سجلت من قبل المبارز المخطى .وتلغى اللمسة التي  على ذلك المباراة , ويعاقب

 كسب وفقدان األرض : -8

عنععدما يصععدر األمععر )قععف( تحفععظ األرض المكتسععبة حتععى يععتم تسععجيل لمسععة . وعنععدما يعععاد  -1
 المبارزان إلى وضع االستعداد يجب أن يتراجع كل منهما بعدًا متساويًا إلستعادة المسافة.

حيععث يعععاد المبععارزان ثانيععة فععي وضععع االسععتعداد بعنععد إيقععاف المبععاراة نتيجععة لععتالحم األجسععام  -2
يعععود المبععارز الععذي تحمععل تالحععم األجسععام الععى المكععان الععذي كععان يشععغله مععن قبععل . وتطبععق هععذه 

 الحالة أيضًا إذا قام خصمه بهجمة السهم حتى بدون تالحم األجسام .

 تجاوز حدود الملعب : -9

 )أ( إيقاف المباراة :

كعم ا القعدمين , يجعب علعى الحتعحد الحدود الجانبية للملععب بإحعدى أو كلإذا اجتاز المبارز أ     
مععا  إيقعاف المبععاراة فعورًا . وإذا تععرك المبعارز الملعععب بكلتعا القععدمين يجعب علععى الحكعم أن يلغععي كعل

 حدص بعد تجاوز هذا الحد . ما عدا اللمسة التعي تعتم علعى المبعارز العذي تجعاوز الحعد فععاًل حتعى
 جاوزه , بشرط أن تكون اللمسة مباشرة بعد الدفاع . ولو كان ذلك بعد ت

القعععدمين , تحتسعععب اللمسعععة التعععي سعععجلها  يتععععنعععدما يجتعععاز أحعععد المبعععارزين الملععععب تمامعععًا بكل   
 المبارز الذي يبقى في الملعب فقا حتى ولو كانت لمسة مزدوجة  .

 )ب( الحدود الخلفية :

 تحتسب عليه لمسة . –قدميه  يبكلت –امل إذا اجتاز المبارز الحد الخلفي للملعب بالك  
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 )جع( الحدود الجانبية :

بععد أن  .يعاقب المبارز الذي يجتاز بإحدى أو كلتا قدميه حدًا من الحعدود الجانبيعة للملععب  -1
يععععاد المتبعععارزان إلعععى وضعععع االسعععتعداد فعععإن خصعععمه يتقعععدم ليمعععام معععن المكعععان العععذي كعععان يشعععغله 

 افة متر واحد , وعلى المبارز المخالف التراجع بنفس المسافة.   عندما حدص خطأ االجتياز مس

ب إذا كان هذا العقاب سوف يضع المبارز بكلتعا قدميعه خعارج الحعد النهعائي ) الخلفعي( للملعع -2
 نتيجة لتطبيقه يعتبر المبارز كأنه لمس ) تحتسب عليه لمسة (  .

حركعة بب بإحعدى أو كلتعا قدميعه عنعد القيعام إذا تجاوز المبارز حدًا من الحدود الجانبية للملعع -3
  ب بالعقوبات المناسبة .السهم لكي يتجنب لمسة سوف يعاق

 )د ( الخروج االضطراري من الملعب :

ال يسعتوجب معاقبععة المبععارز العذي يجتععاز حععدًا معن حععدود الملعععب نتيجعة لحالععة اضععطرارية)مثل    
 التصادم( .

 زمن المباراة : – 10

فتععرات الزمنيععة بععين األمععر )العععب ( أي مجمععوع ال -مبععاراة الوقععت الفعلععي للمبععارزةيقصععد بععزمن ال   
 واألمر )قف( . ويجب أن يسجل زمن المباراة بدقة من قبل الحكم أو ميقاتي للنهائيات في جميعع
قعاف المسابقات الرسمية لالتحاد الدولي للمبارزة وغيرها معن المباريعات التعي يسعمح فيهعا بسعاعة إي

مشعععععاهدين .. يجععععب أن توضعععععع مثععععل هعععععذه السعععععاعة بطريقععععة معععععا بحيععععث تكعععععون واضعععععحة مرئيععععة لل
 للمتبارزين المتواجدين على الملعب . 

 -أن الزمن الفعلي للمباراة كاآلتي : 

 دقائق . 3لمسات حد أعلى , الوقت  5للمجموعات :  -
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دقعائق مقسعمة  9لمسعة كحعد أعلعى , الوقعت  15لمباريات خروج المغلوب المباشر  -
دقععائق , مععع اسععتراحة لمععدة دقيقععة واحععدة بععين أي  3الص فتععرات , لكععل فتععرة علععى ثعع
 فترتين .

 دقائق لكل مباراة أو مقابلة .  3للمباريات الفرقية ,  -
نععد عإذا حععدص أن توقفععت المبععاراة  فمععن حععق المتبععارزين أن يسععأال عععن الوقععت المتبقععي لهمععا  -1

كل غيعععر قعععانوني أن يتسعععبب فعععي إطالعععة عودتهمعععا إلعععى وضعععع االسعععتعداد . وأي مبعععارز يحعععاول بشععع
 .وفق القانون  التوقفات في المباراة يعاقب

ا عنعععد  انتهعععاء العععزمن الفعلعععي للمبعععاراة تقعععوم سعععاعة التوقيعععت المرتبطعععة بجهعععاز التسعععجيل ) هعععذ -2
 مقياس إجباري في النهائيات الرسمية لمسابقات االتحاد الدولي للمبعارزة ( بتشعغيل جهعاز صعوتي

ث يصععدر صععوتًا مسععموعًا وعاليععًا إليقععاف عمععل جهععاز احتسععاب اللمسععات بصععورة بصععورة آليععة بحيعع
آلية أيضًا , ولكعن يجعب أن تبقعى اللمسعات التعي سعجلت قبعل توقعف الجهعاز معلنعة عليعه . توقعف 

 المباراة بمجرد سماع اإلشارات الصوتية .

أو يسعععتخدم  يجعععب علعععى الميقعععاتي أن يصعععيح )قعععف( ,  عنعععدما ينتهعععي العععزمن الفعلعععي للمبعععاراة  -3
جهعععازًا صعععوتيًا , وبهعععذا تتوقعععف المبعععاراة وحتعععى اللمسعععة التعععي قعععد شعععرع فيهعععا ال تحتسعععب )إذا كانعععت 
السععاعة غيععر مرتبطععة بجهععاز التسععجيل(. وإذا حععدص سععهًو أو خلععل بسععاعة اإليقععاف , فيجععب علععى 

 الحكم أن يقدر بنفسه الزمن المتبقي للمباراة.    
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 : تحكيم اللمسات في سالح الشيش

 تدار مسابقات سالح الشي  بواسطة جهاز تسجيل اللمسات الكهربائي .  

 أواًل : مادية اللمسة )صحة اللمسة (: 

كعم فعي أي إضاءة الجهاز هي اإلشارة التي تؤخذ في االعتبار لمادية اللمسة , وال يحق للح  -1
الجهععاز , )إال أحععد المبععارزين مععا لععم تسععجل بشععكل صععحيح بواسععطة لمسععة ضععد الحععاالت أن يعلععن 

 في الحاالت الناجمة عن معاقبة المبارز. 

 عند استعمال الجهاز الكهربائي يجب مراعاة التالي : -2

العالمتعان ) البيضعاء والملونعة( مععًا علعى جانعب واحعد معن الجهعاز  أضيئتإذا  (أ)
 فهذا يعني أن لمسة غير قانونية سبقت اللمسة القانونية .

كععان هنععاك أسععبقية فععي الععزمن بععين لمسععتين  وخععالف ذلععك ال يوضععح الجهععاز إذا (ب)
 أو أكثر تسجالن في آن واحد .

 ثانيًا : إلغاء اللمسة :

 -( ال يجوز للحكم احتساب اللمسات المسجلة في الحاالت اآلتية :1

 اللمسات التي تسجل قبل كلمة )العب ( أو بعد كلمة )قف(. -
 ه .اللمسات التي تسجل على أي جسم آخر غير المبارز أو أجهزت -

المبعععارز العععذي يتعمعععد تسعععجيل لمسعععة بواسعععطة ذبابعععة السعععالح علعععى األرض أو علعععى أي سعععطح  * 
 . بالعقوبات المناسبة  خارج جسم الخصم سيعاقب وفقاً 

يحرم على المبارز لمس سترته الموصلة ) صعدر يتعه المعدنيعة ( بعأن يضعع عليهعا جعزء غيعر  * 
هعععاز لتجنعععب لمسعععة معععن خصعععمه . و مععععزول معععن سعععالحه وذلعععك بهعععدف التسعععبب فعععي تعطيعععل الج

 إلغاء اللمسة التي سجلت من قبل المبارز المخطى ., هي العقوبة الرتكاب مثل هذه المخالفة 
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( يجعععب علعععى الحكعععم أن يضعععع فعععي االعتبعععار إمكانيعععة حعععدوص عطعععل فعععي التجهيعععزات الكهربائيعععة 2
 وخاصة فيما يأتي :

ى ى أثر ظهور اإلشارة الضوئية الدالة علع)أ( يجب على الحكم إلغاء اللمسة التي قد احتسبها عل
صعععحة اللمسعععة فعععي مكعععان الهعععدف القعععانوني ) اللمبعععة الملونعععة( إذا تأكعععد بواسعععطة االختبعععارات التعععي 
تجعععري تحعععت إشعععرافه الشخصعععي قبعععل االسعععتئناف الفعلعععي للمبعععاراة بععععد أن يصعععدر األمعععر) الععععب ( 

 وبدون أي تغيير في التجهيزات المستخدمة وأن :

 نية سجلت ضد المبارز دون أن تكون هناك فعاًل لمسة قانونية .لمسة قانو  -

 انونية سجلها المبارز الذي احتسبت ضده ولم يسجلها الجهاز .أو لمسة غير ق -

و لمسععة قانونيععة سععجلها المبعععارز الععذي احتسععبت ضعععده اللمسععة ولععم يعطعععي الجهععاز أيععة إشعععارة أ -
 ضوئية ) قانونية أو غير قانونية ( .

 هاز .التي ظهرت على الجهاز لإلعالن عن لمس مبارز ولم تبقى ثابتة على الج اإلشارات -

)ب( ومععن الناحيععة األخععرى عنععدما يقععرر الحكععم أن اللمسععة المسععجلة بواسععطة أحععد المتبععارزين لهععا 
 لمسعععة قانونيعععة سعععجلها هعععاأسعععبقية , فلعععيس هنعععاك داع  إللغائهعععا إذا ثبعععت بععععد إجعععراء االختبعععارات أن

قععد سععجلها الجهععاز كلمسععة غيععر قانونيععة , أو أن سععالح , و تسععبت ضععده اللمسععة المبععارز الععذي اح
 هذا المبارز الذي احتسبت ضده اللمسة يسجل إشارات غير قانونية بشكل مستمر .

فععال يجععب إلغععاء اللمسععة التععي سععجلت خععارج  للقععانون ,)جععع( إذا لععم تكععن تجهيععزات المبععارز مطابقععة 
 . الهدف وسجلها الجهاز كلمسة قانونية

 -( ويجب على الحكم أيضًا تطبيق القواعد اآلتية :4

 )أ( اللمسة األخيرة فقا التي سجلت قبل اكتشاف الخطأ هي التي يمكن إلغائها .
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 لمبارز إلغاء اللمسة إذا قام بتعديل أو تبديل في أجهزته دون أن يدعوه ل ال يحقب( )

 ا الشأن.الحكم أن يفعل ذلك . أو قبل أن يصدر الحكم قراره في هذ

ة التععي )جععع( إذا مععا اسععتأنفت المبععاراة ثانيععة بطريقععة فاعلععة فععال يحععق للمبععارز المطالبععة بإلغععاء اللمسعع
 احتسبت ضده قبل استئناف المباراة .

ن )د ( تحديد مكان الخطأ الذي يوجد في التجهيزات ) بما فعي ذلعك أجهعزة المتبعارزين أنفسعهم ( لع
 اء محتمل إلحدى اللمسات .يكون له تأثير فيما قد يصدر بعد إلغ

)هعع( لععيس مععن الضععروري أن يتكععرر نفععس الخطععأ فعي كععل مععرة يجععري اختبععار ولكععن مععن الضععروري 
بمعرفتعه  ى أن يتضح الخطأ للحكم دون أدنى شك مرة واحدة على األقل أثناء االختبار العذي يجعر 

 أو تحت إشرافه .

مسعععة سعععببًا كافيعععًا إللغعععاء هعععذه )و( ال يعتبعععر كسعععر نصعععل سعععالح المبعععارز العععذي احتسعععبت ضعععده الل
 اللمسة .

)ز( يجب على الحكم أن يكون في أقصى حاالت االنتبعاه إزاء اللمسعات التعي ال يظهرهعا الجهعاز 
أو تلععك التععي يظهرهععا بصععورة غيععر اعتياديععة , وفععي حالععة تكععرار هععذه األخطععاء يجععب علععى الحكععم 

زة لمنعاوب للتحقعق معا إذا كانعت األجهعاستدعاء عضو لجنة اإلشارات الكهربائية أو الخبير الفني ا
 مطابقة للقانون .

كمععا يجععب علعععى الحكععم مراقبععة ععععدم حععدوص أي تععععديل سععواء فععي أجهعععزة المبععارز أو لمجموععععة   
 الجهاز الكهربائي قبل فحص الخبير .

حاالت التي يتعذر فيها إجراء االختبارات ألسباب طارئة تعتبر اللمسعة مشعكوك وفي جميع ال -4
 فيها .
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ذا سجلت اللمستان في وقت واحد في كال جانبي الجهعاز ولعم يسعتطيع الحكعم تحديعد أسعبقية إ -5
 االستعداد . قفةأحدهما . يجب عليه إعادة المبارزان إلى و 

يجععب علععى الحكععم أن يوقععف المبععاراة بمجععرد مععا أصععبح اللعععب مرتبكععًا ولععم يعععد هععو  (أ
 بإمكانه تحليل جملة المبارزة .

الكشععف علعععى الشععبكة الموصععلة ) المعدنيعععة ( للملعععب وال يسعععمح كمععا يجععب علعععى الحكععم   (ب
أو اسعععتمرار المبعععاراة إذا كانعععت هنعععاك ثقعععوب يمكعععن أن تعععؤثر فعععي تسعععجيل اللمسعععات )  ءبعععدب

ويجب على المنظمعين اتخعاذ اإلجعراءات الضعرورية للتأكعد معن سعرعة إصعالح أو اسعتبدال 
 الشبكة المعدنية ( . 

 :ثالثًا : صحة أو أسبقية اللمسة 

 المقدمة : -1

ي يعة والتعي هعاليقرر  صحة أو أسبقية اللمسعة بإتبعاع القواععد األساسعية التهو الذي الحكم وحده  
 اصطالحات خاصة لسالح الشي  .

 اعتبارات خاصة بجملة المبارزة : -2

)أ( كعل حركععة هجوميععة صععحيحة تنفعذ , يجععب الععدفاع ضععدها أو تجنبهعا بشععكل كامععل , ويجععب أن 
مبععارزة  أي أن يكععون ثمععة تععرابا بينهععا. وللحكععم علععى صععحة الهجععوم يجععب مراعععاة تسععتمر جملععة ال

 -اآلتي :

يععتم بطريقععة صععحيحة عنععدما تكععون الععذراع , مباشععر الالهجععوم البسععيا المباشععر أو غيععر ( 1
 . (fleche)ممدودة والذبابة تهدد الهدف القانوني قبل القيام بالطعن أو بهجمة السهم 

م بطريقعععة صعععحيحة عنعععدما تكعععون العععذراع ممعععدودة أثنعععاء التهويشعععة يعععت , الهجعععوم المركعععب( 2
يتبععع األولعى والذبابعة تهعدد الهعدف القعانوني دون ثنعي العذراع عنعد أداء الحركعات المتتابععة و 

 ذلك الطعن أو هجمة السهم . 
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ن الهجوم بالتقدم ليمام ثم الطعن أو التقدم ثم هجمة السهم يكون صعحيحًا عنعدما تكعو ( 3
 دودة قبل نهاية التقدم ثم يتبع ذلك الطعن أو هجمة السهم .الذراع مم

ء ( الهجوم البسيا أو المركب الذي يتم بذراع غير ممدودة فإنه يعتبر هجومًا سيء األدا4
 ويكون معرضًا لحركة هجومية أو دفاعية هجومية مضادة من قبل الخصم.

لكن و  اً ن مباشرًا أو غير مباشر )ب( الدفاع يعطي األحقية للرد : والرد البسيا يمكن أن يكو 
 إللغاء أي حركة تالية للمهاجم يجب أن يتم الرد سريعًا دون تردد أو توقف .

ه )جع( إذا عثر الخصم على نصل منافسه أثناء قيامه بإحدى تهويشات الهجوم المركب يكون ل
 األحقية في الرد .

(t59)  بة إيقاف ولكن لكي تكون ) د (في الهجوم المركب يكون للخصم أحقية القيام بضر
سجل قانونية يجب أن تسبق نهاية الهجوم بفترة زمنية , أي إنه يجب أن تصل ضربة اإليقاف لت

 اللمسة قبل أن يؤدي المهاجم الحركة األخيرة من الهجوم .

 تحكيم اللمسات : 

  -ي :عند تطبيق القوانين األساسية لسالح الشي  , يجب على الحكم القيام بالتحكيم كما يل

نتيجة  إذا تالمس كال المبارزان خالل جملة المبارزة في وقت واحد فإما أن يكون ذلك -1
 لحركتين في وقت واحد أو نتيجة لضربة مزدوجة )متقابلة ( .

نلغى  ن في وقت واحد وبناءًا عليهيفي الحالة األولى تكون نتيجة هجوم كال المبارز  -2
 الهدف القانوني . اللمستان حتى ولو كانت إحداهما خارج

ة من من الناحية األخرى فإن اللمسة المزدوجة هي على العكس تكون نتيجة حركة خاطئ -3
 أحد المتبارزين.
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 لهذا فإن لم تكن هناك فترة زمنية بين اللمستين فإنه :

 ( تحتسب اللمسة على المبارز الذي هوجم ) المدافع ( :1

 لخصم .)أ( إذا قام بضربة إيقاف على هجوم بسيا ل

 )ب( إذا حاول أن يتجنب اللمسة بداًل من أن يدافع وفشل في محاولته .

)جع( إذا توقف لحظة بعد دفاع ناجح دون الرد مما يعطي للخصم فرصة إلعادة هجومه ) 
 استعادة ( . –تكرار  -تكملة 

 )د( إذا قام بضربة إيقاف على هجوم مركب ولكن في غير الوقت المناسب .

ة كة نصليفي اتجاه سليم ) الذراع ممدودة والذبابة تهدد الهدف ( وبعد ضربة أو مس)هع( إذا كان 
 بدالً  التي تكون سببًا في إبعاد نصله ويستمر في الهجوم أو يضع نصله ثانية في اتجاه مستقيم

 من أن يرد ضربة موجهة مباشرة من المهاجم .

 ( تحتسب اللمسة على المبارز المهاجم :2

 د الهدفه متخذًا االتجاه ) الذراع ممدودة والذبابة تهدمنافسهجوم عندما يكون )أ( إذا بدأ ال
 . نافسالقانوني ( بدون إبعاد نصل الم

ه )بسبب التفادي(ولم ينجح في ذلك ويستمر في منافس)ب( إذا حاول العثور على نصل 
 الهجوم.

 الهجوم بينما قام )جع( إذا سمح لخصمه أن يجد النصل أثناء هجمة مركبة ولكنه استمر في
 بالرد المباشر . منافسه

)د( إذا تردد لحظة أثناء هجوم مركب وفي نفس الوقت قام الخصم بضربة إيقاف ورغم ذلك 
 أكمل المهاجم هجومه .
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)هع( إذا حدص في هجمة مركبة أن أوقف بضربة وصلت بفترة تبارز زمنية قبل نهاية هجمته 
 المركبة.

 به ردالذي أعق منافستكملة أو التكرار أو االستعادة على دفاع ال)و( إذا سجل لمسة بواسطة ال
 بسيا مباشر تم تنفيذه في وقت واحد دون سحب الذراع .

 االستعداد : قفة( الحكم يجب أن يعيد المتبارزين إلى و 3

في كل مرة إذا سجلت لمسة مزدوجة )متقابلعة ( ويتععذر علعى الحكعم أن يقعرر معن أي جانعب     
أ . أحدى أكثر الحعاالت صععوبة فعي التحكعيم عنعدما تكعون هنعاك ضعربة إيقعاف تثيعر ارتكب الخط

 الشك فيما إذا كانت قد تمت في الوقت المناسب بالنسبة للحركعة األخيعرة معن الهجعوم المركعب أو
ر ال . وفععي مثععل هععذه الحالععة قععد تحععدص اللمسععة المتقابلععة نتيجععة لخطععأ أحععد المتبععارزين , الععذي يبععر 

دهما إلى وضعع االسعتعداد )خطعأ المهعاجم نعاجم ععن تعردد أو بعاء فعي تكملعة هجعوم للحكم أن يعي
أو القيعععام بتهويشعععات غيعععر معععؤثرة بدرجعععة كافيعععة وخطعععأ المعععدافع ينحصعععر فعععي تعععأخير أو بعععاء أداء 

 ضربة اإليقاف ( .

 العقوبات 
 تصنيف العقوبات ) أنواعها ( : 
طععععععاء خواع المختلفععععععة مععععععن األهنععععععاك فئتععععععان متميزتععععععان للعقوبععععععات التععععععي تطبععععععق علععععععى األنعععععع  

 )المخالفات(.
 -( العقوبات الخاصة بالتبارز المطبقة على أخطاء التبارز وهي :أ
 .) متر واحد ( أرض الملعبقياس من فقدان  -1
 رفض احتساب لمسة حدثت فعاًل . -2
 منح لمسة هي في الحقيقة لم تحدص فعاًل . -3
 الطرد من المنافسة . -4
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يععة المطبقععة علععى األخطععاء التععي ترتكععب ضععد النظععام واألخععالق و الععروح ( العقوبععات التأديبب
  -الرياضية وهي :

 منح لمسة هي في الحقيقة لم تحدص فعاًل . -1
 الطرد من المنافسة . -2
 الطرد من االشتراك في البطولة الكاملة . -3
 الطرد من مكان المنافسة . -4
 عدم األهلية . -5
 اللوم ) التوبيخ ( . -6
 الغرامة . -7
 اإليقاف المؤقت . - 8
 اإليقاف الدائم . -9
 جميع هعذه العقوبعات ماععدا اإليقعاف العدائم تطبعق معن قبعل األجهعزة المؤهلعة ) السعلطات ( جع(

 جنة الفنية .الحكم والل –في المنافسة 
اإليقاف المؤقت يمكن أن يطبق بواسعطة هعذه السعلطات )األجهعزة ( فقعا فعي حالعة رفعض د ( 

 أداء التحية. المبارز

 العقوبات ) الجزاءات ( والسلطات القضائية المختصة 

 عقوبات : أنواع ) مجموعات ( ال -1

هنععاك ثالثععة أنععواع مععن العقوبععات التععي تطبععق فععي الحععاالت التععي أشععير إليهععا فععي جععدول المععادة    
(t120) اسعتثناء . سواء كانت بشكل تصعاعدي ) متزايعد ( أو سعاري المفععول )صعالح ( للمبعاراة ب
الذي يشار إليه بمنح البطاقة السعوداء . وفعي بععض المخالفعات يمكعن أن تعؤدي إلعى إلغعاء  الطرد

 اللمسة التي أحرزها المبارز المخطى ) المذنب ( .



  

 

  .                                                    المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ...................
 

181 

 أثناء المباراة تلغى اللمسات التي سجلت أثناء حدوص المخالفات.  

 والعقوبات هي كاآلتي : 

ه ببطاقععة صععفراء مععن قبععل الحكععم لكععي يعععرف إنععذار للمبععارز المخطععى : يشععار إليعع -
المبارز الذي ارتكب المخالفة بأن أي مخالفة أخرى يرتكبهعا سعتؤدي إلعى احتسعاب 

 لمسة عليه .
احتسععاب لمسععة تقابععل البطاقععة الحمععراء التععي يشععهرها الحكععم ضععد المبععارز المخطععى  -

تععي أي إضععافة لمسععة إلععى نتيجععة خصععمه , وقععد تكععون هععذه اللمسععة هععي األخيععرة وال
تععؤدي إلععى خسععارته المبععاراة . علععى الععرغم مععن ذلععك يمكععن أن تلععي البطاقععة الحمععراء 

 بطاقة حمراء أخرى , أو بطاقة سوداء اعتمادًا على طبيعة المخالفة الثانية.
الطععرد مععن المنافسععة أو البطولعععة الكاملععة ) الععدورة الكاملعععة ( يمكععن تطبيقععه ) علعععى  -

) أي شعععخص يخعععل بالنظعععام ) إزععععاج ( المبعععارز ( أو الطعععرد معععن مكعععان المنافسعععة 
أثنععععاء المنافسععععة ( تقابععععل البطاقععععة السععععوداء التععععي يمنحهععععا الحكععععم ضععععد المبععععارز أو 

 الشخص المخطى ) المذنب ( .
د ) جميع اإلنذارات ) البطاقة الصفراء ( واللمسات التي تحتسب ) البطاقعة الحمعراء ( أو الطعر    

ة التسعععععجيل للمبعععععاراة أو المجموععععععة أو المقابلعععععة البطاقعععععة السعععععوداء ( يجعععععب أن تثبعععععت فعععععي اسعععععتمار 
 المجموعة التي يلعبون فيها معًا .

لصععععالحية ( : المخالفععععات والعقوبععععات التععععي رتبععععت فععععي المععععواد المختلفععععة للقواعععععد الكفععععاءة ) ا -2
تقسععم إلععى أربععع مجموعععات  . وتكععون جميععع هععذه  (t120)الملخصععة فععي القائمععة التععي تلععي المععادة 

وبالرغم من أن اللجنة الفنيعة تحعتفظ بحعق التعدخل  العقوبات من صالحية ) اختصاد ( الحكم .
 بمبادرة من قبلها.
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 المخالفات : المجموعة األولى من -3

نعاء نفعس ارتكاب مخالفة أولى من المجموعة األولعى يعاقعب عليهعا ببطاقعة صعفراء )إنعذار ( وأث   
موععة المباراة أو المقابلة إذا ارتكب المبارز نفس المخالفة أو مخالفة أخعرى مختلفعة معن هعذه المج

. الحكعم سعيعاقبه فعي كعل مععرة ببطاقعة حمعراء ) احتسعاب لمسععة عليعه ( . والمبعارز المخطعى الععذي 
طاقععة حمععراء عوقععب بالبطاقععة الحمععراء بسععبب مخالفععة مععن المجموعععة الثانيععة أو الثالثععة , يعاقععب بب

 بشكل إضافي 

 ) أكبر ( إذا ارتكب الخطأ األول المتعلق بالمجموعة األولى .

 من المخالفات : المجموعة الثانية -4

كل مخالفة من المجموععة الثانيعة بضعمنها الخطعأ األول يعاقعب عليعه ببطاقعة حمعراء )احتسعاب     
 لمسة جزاء عليه (. 

 من المخالفات : المجموعة الثالثة -5

ن ارتكاب مخالفة من المجموعة الثالثة يعاقب عليها ببطاقة حمراء ) لمسعة جعزاء ( حتعى إذا كعا  
المبعععارز المخطعععى ) المعععذنب ( احتسعععبت عليعععه بطاقعععة حمعععراء كنتيجعععة للمخالفعععات معععن المجموععععة 

 األولى أو الثانية 

أخعععرى معععن هعععذه  وإذا ارتكعععب المبعععارز أثنعععاء نفعععس المبعععاراة أو المقابلعععة نفعععس المخالفعععة أو مخالفعععة
 المجموعة سيعاقب بالبطاقة السوداء ) الطرد من المنافسة .

 أي شخص خارج الملعب يؤثر على سير المنافسة يعاقب :

 المخالفععة األولععى يمععنح إنععذار ويشععار إليععه بالبطاقععة الصععفراء صععالحة لكععل المنافسععة والتععي يجععب -
 فنية .أن تثبت في استمارة تسجيل المباراة وتسجل لدى اللجنة ال
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 لمخالفة للمرة الثانية أثناء نفس المنافسة يمنح بطاقة سوداء ) الطرد من مكان المنافسة ( .ا -

في جميع الحاالت األكثر خطورة والتي تتعلق باإلزعاج أو التشوي  داخعل أو خعارج الملععب ,   
 يجب على الحكم أن يوقف أو يطرد الشخص المذنب فورًا .

 المخالفات :  المجموعة الرابعة من  -6

سععة ارتكعاب المخالفعة األولععى معن المجموععة الرابعععة يعاقعب بالبطاقعة السععوداء ) الطعرد معن المناف  
 أو البطولة الكاملة ) الدورة ( . قابل للتطبيق ( .

 العقوبات ) الجزاءات ( :المخالفات و  -7

(t120) جدول األخطاء والعقوبات التالي أنظر 

 لجزاءاتجدول األخطاء والعقوبات وا

 العقوبات المواد األخطاء

ميوة غياب االسم على الظهر ، أو غياب األلوان الوطنية عندما تكوون للاا

 ، في البطوالت العالمية / مسابقات كأس العالم الفرقية

t.45.4 a) ,b)i 

and iii 
 يطرد من المسابقات

 ةغياب االسم بشكل غير مطابق للقانون أو تغيير غير مطابق على الستر

 الكهربائية

t.45.5 

راة  ) عدم التواجد على الملعب بعد نداء الحكم بعشر دقائق قبل بدء المبا

 المجموعة ، خروج المغلوب ، المباراة الفرقية ( 

t.86.5 

 

عوودم التواجوود علووى الملعووب للسووتعداد للمبوواراة عنوودما يسووتدعى موون قبوول 

 الحكم بعد ثلث نداءات بين نداء وآخر دقيقة واحدة

 

 

 

 

 

t.86.6  النووووووووداء

األول : 

بطاقووووووووة 

 صفراء

النوووووووووووووداء 

الثوووووووواني : 

بطاقوووووووووووووة 

 حمراء

النوووووووداء 

الثالوو: : 

 طرد
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 الخطأ الثال: الخطأ الثاني الخطأ األول المجموعة األولى

   t.18.6 مغادرة الملعب بدون اذن الحكم

البطاقوووووووووووووووووووة 

                           الصفراء

 

البطاقوووووووووووووووووووووة 

 الحمراء

 

البطاقووووووووووووووووووووة 

 الحمراء

 t.20.2 تصادم األجسام البسيط ) سلح الفلورية ، السابر (*

 t.20.3; t,63.2 التصادم لتجنب اللمسة

 t.21 لدارة الظهر باتجاه المنافس أثناء المباراة

 t.22.3 لمس / أو مسك المعدات الكهربائية أثناء المباراة

.t.22;t.49.1;t تغطية / أو تغيير الهدف القانوني

72.2 

 t.28.3 خروج من جانبي الملعب لتفدي اللمسة

 t.31.2 قطع مسرف أو ليقاف المباراة دون سبب قانوني

 t.46.2;t.61.2 تعديل السلح على أرضية الملعب

t.70.6 

الصعود على الملعب بدون سلح ثاني أو سلك الجسم 

االحتيووواطي أو مووون غيووور واقوووي داخلوووي وبوووالملبس / 

 هاة غير قانونيةاألج

t.45.1/2/3;t.

86.4 

في سلح الفلورية واألبيه ثني ، وضغط ذبابة السلح 

 على الشبكة المعدنية للملعب

t.46.2;t.61.2 

 t.53.3 وضع السلح على الصدرية الكهربائية

فووي سوولح السووابر اللمووس بووواقي السوولح ، أي حركووة 

 ينلألمام تؤدى بتقاطع الساقين أو القدم

t.70.3;t.75.5 

 t.82.2;t.84 عدم طاعة الحكم

الحصووول علووى لمسووة متعموودة خووارج الجسووم ) لمسووة 

 غير قانونية (

t.86.2 

 تصادم ،مبارزة غير قانونية 

خلووع القنووال قبوول ليعوواز )قووا( ، خلووع  الملبووس علووى  

 الملعب

t.86.3;t.87.2/

7/8 

تنفو  أثنواء حركات غير نظامية على الملعب ، لمسوات 

 السقوط أو بعنا وبشدة

t.87.2 

 t.87.4/5/6 احتجاج غير مبرر له

 t.22.2/4 اللعب السلبي
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 الخطأ الثال: الخطأ الثاني الخطأ األول المجموعة الثانية

  t.22.1 استعمال اليد أو ال رال غير المسلحة

البطاقوووووووووووووووووة 

 الحمراء

 

البطاقووووووووووووووووووة 

 الحمراء

 

البطاقووووووووووووووووووة 

 الحمراء

ليقوواف المبوواراة بعوو ر االصووابة ال  طلووب

 يؤيدها الطبيب

t.33.3 

 i(t.45.3.a عدم وجود ) غياب ( علمات الفحص  

غياب السم على الظهر ، غياب األلوان 

الوطنيووووة عنوووودما تكووووون للااميووووة فووووي 

مسابقات كأس العالم الفردية وبطوالت 

 المناطق

t.45.4.a),b)ii 

 t.53.2;t.66.2 نافستعمد اللمس بعيداً عن الم

حركة عنيفة ) عمل عنيوا ( خطورة أو 

حقوووودة ، ضوووربة بوووواقي أو صوووامولة 

 سلح السابر 

t.87.2;t.103;t.105.1 

 

 الخطأ الثاني الخطأ األول المجموعة الثالثة

البطاقوووووووووووووووة  t.82.3;t.83;t.96.2 العب يخل بالنظام على الملعب

 الحمراء

البطاقووووووووووووووووووة 

 السوداء
 t.87.1 نايهة مبارزة غير

 قانون االعلن خطأ يتعلق باالعلن والدعاية

 كل شخص يخل بالنظام خارج الملعب

 

t.82.3/4;t.83;t.96.3;t.118.3;t.118.4 

 

 العقوبة ) البطاقة ( لمجموعة الرابعة

 (t.43.1;t.44.2;t.45.3.a استعمال المبارز ألجهاة اتصال ألكترونية عن بعد أثناء المباراة

 

 البطاقة السوداء

 (t.45.3.a)iii)iv أجهاة غير مطابقة نتيجة االحتيال والغش األكيد

و تغيير التجهياات المستخدمة بحي: تسمح بتسوجيل اللمسوات تلقائيواً أ

 تعطيل عمل جهاز التسجيل

t.45.3.a)v) 
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رفووم مبووارزة أي العووب ) فوورد أو فريووق ( مسووجل فووي المبوواراة بشووكل 

 قانوني 

t.85.1 

 t.87.2;t.105.1 أخطاء ضد الروح الرياضية

رفووم أحوود المبووارزين أو كليهمووا أداء التحيووة والمصووافحة فووي بدايووة 

 المباراة أو بعد نهايتها  

t.87.3 

 

 )االتفاق المسبق مع المنافس العطواء اللمسوات أو السوماح لوه بوالفوز 

 التواطؤ بين اللعبين(

t.88;t.105.1 

 t.105.1 العنا المتعمد

 t.127 تعاطي المنشطات 

 

 التفسيرات

 للغاء اللمسات التي سجلت من قبل المبارز المخطئ  *

االنوو ار أو التتنبيووه القووانوني ) يبقووى سوواري المفعووول ( فووي المبوواراة سووواء فووي لقوواء واحوود أو عوودت  البطاقة الصفراء

تكورار أي مخالفوة مون نفوس  لقاءات ، عندما يرتكب المبوارز مخالفوة مون المجموعوة األولوى ، وبعود

 المجموعة مرة أخرى يعاقب بالبطاقة الحمراء بشكل متسلسل.

 عقوبتها منح لمسة ضد المبارز المخطئ  البطاقة الحمراء

 المعلووم االبعاد من المنافسة ، الحرمان المؤقت من بقية البطولة ولمدة شهرين متتالين مون الفصول البطاقة السوداء

 –ير ( بطوووالت العووالم للناشوولين ) لألشووخاس األصووغر سووناً ( واألول موون ينووا –( ) األول موون اكتوووبر

 البطوالت العالمية لكبار السن ) المتقدمين ( سواء الحالية أو القادمة.

سوبق لوه أي مبارز يعاقب بالبطاقة السوداء ، لذا ارتكب مخالفة من المجموعة الثالثوة مورة أخورى و

 عة الثالثة ) ُعوقب ببطاقة حمراء (.أن ارتكب مخالفة من نفس المجمو

 ( الطرد من مكان المنافسة.1 ( :3( ، )2( ، )1)

 .سوداء ( ( في الحاالت األكثر خطورة ، الحكم قد يُبعد أو يُقصي المبارز الم نب فوراً ) بطاقة2

اء ة سوودطاقو( في الحاالت األكثر خطورة ، الحكم يوقا ) يُبعد ( أو يطرد المبارز المو نب فووراً )ب3

.) 
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 المسابقات  قواعد تنظيم 

 المسابقات الرسمية لالتحاد الدولي للمبارزة : -1

 تنظم المسابقات الرسمية لالتحاد الدولي للمبارزة وفقًا للقواعد الخاصة . -1

تين يستطيع جميع مبارزي الدول األعضاء في االتحاد الدولي للمبارزة المشعاركة فعي المسعابق -2
مفتوحعععععة لالتحععععاد العععععدولي للمبعععععارزة ) فععععردي , فعععععرق ( .  ويحععععق لجميعععععع المنافسعععععين الرسععععميتين ال

والمشتركين االشتراك في المنافسعة بصعرف النظعر ععن مكانتعه , وأن يكعون حاصعاًل علعى األجعازة 
 الدولية الصالحة ) قوانين الفصل التاسع ( .

 المسابقات الفردية

 يمكن تنظيم المنافسات الفردية كما يأتي :   

المغلوب المباشر بالتشعكيل المخعتلا  وتشعمل علعى مرحلعة واحعدة معن تصعفية  بطريقة خروج -)أ(
المجموعععات وجععدول خععروج المغلععوب المباشععر التمهيععدي , ويليععه جععدول خععروج المغلععوب المباشععر 

 مبارزين للمنازلة النهائية المباشرة . 4أو  8مبارز ليتأهل منهم  64الرئيسي والمكون من 

واحعدة معن تصعفية  ة خروج المغلوب المباشر بالتشكيل المختلا وتشمل علعى مرحلعةبطريق -)ب(
مبععععارزين للمنازلععععة النهائيععععة  4أو 8المجموعععععات ويليهععععا جععععدول خععععروج المغلععععوب المباشععععر ليتأهععععل 

 المباشرة .

المغلعوب المباشعر بالتشعكيل الكامعل ) معن أولعه إلعى آخعره ( ) وهعذه الطريقعة  بطريقعة خعروج -)جع(
 ي األلعاب األولمبية كما في محتوى الملحق ( .تطبق ف

 يم في مرحلة المجموعات :قواعد التحك -1



  

 

  .                                                    المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ...................
 

188 

مبعارزين إذا كعان (  7)في جميع المسابقات التعي تتضعمن مرحلعة المجموععات والتعي تشعمل علعى 
مبعارزين إذا كعان ععدد  (6 ) . أو تشمل المجموعات على( 7)عدد المشاركين يقبل القسمة على 

(  6أو 7). ماععععدا ذلعععك يمكعععن أن تتكعععون المجموععععات معععن ( 6)يقبعععل القسعععمة علعععى المشعععاركين 
مبعععارزين . فعععي مسعععابقات كعععأس الععععالم , معععن الضعععروري علعععى الدولعععة المنظمعععة إضعععافة ععععدد معععن 

 مبارزين .(  7)المبارزين حسب جنسياتهم لجميع المجموعات بحيث تحتوي كل مجموعة على 

 ترتيب المجموعات : 

معا جعاء فعي هعذه القواععد يمكعن ترتيعب المجموععات حسعب آخعر تصعنيف رسعمي م على العرغم    
 لالتحاد الدولي للمبارزة  أو بواسطة إجراء القرعة بين المبارزين الذين ليس لهم تصنيف . 

 عند توزيع المبارزين في المجموعات يجب أن يتم بطريقعة توزيعع المبعارزين معن نفعس الجنسعية    
ر اإلمكععان . وأن تنظععيم أو ترتيععب المبععارزين علععى اسععتمارة المجموعععة علععى مجموعععات مختلفععة قععد

 يتقرر بواسطة القرعة . يجب أن تستمر المبارزة في المجموعة حتى المباراة األخيرة . 

 يكون ترتيب المباريات بالنسبة لكل مجموعة كما يلي :   

 تة مبارزين مجموعة من سبعة مبارزين                      مجموعة من س      

     1-4      1-5       3-5                                1-2         1-4  

     2-5      3-4       1-6                                4-5         5-3 

     3-6      6-2       2-4                                2-3         1-6  

     7-1      5-7       7-3                                5-6         4-2  

     5-4      3-1       6-5                                3-1         3-6  

     2-3      4-6       1-2                                6-4         5-1  
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     6-7      7-2       4-7                                2-5         3-4  

                                                                              6-2  

 لتحكيم في مباريات خروج المغلوب المباشر :ا -2

يثبععت جععدول خععروج المغلععوب المباشععر ) مخطععا المباريععات( وفقععًا لجععدول التصععنيف والقواعععد  -1
 ة. ال يطبق مبدأ حماية الجنسية .الخاصة لكل منافس

يجب على اللجنة المنظمة أن تعلن مخطا جدول مباريات خعروج المغلعوب المباشعر ووضعع  -2
 مبارز صعودًا . 64عليه الوقت المحدد لكل مباراة من جدول 

لمسععععة أ, انتهععععاء الفتععععرات الثالثععععة  15تنتهععععي مبععععاراة خععععروج المغلععععوب المباشععععر بعععععد تسععععجيل  -3
 ى ثالص دقائق مع فترة راحة لمدة دقيقة واحدة بين كعل فتعرة تمضعي . باسعتثناء سعالحوالقسمة عل
رزين الفترة األولى تنتهي أمعا بانتهعاء العدقائق الثالثعة أو عنعدما يحعرز أحعد المبعا (saber)السيف 

 ثمان لمسات .

ل لمبعارز قبعأي شخص لديه وسيلة اتصال مع ايمنع أثناء فترة الواحدة التي مدتها دقيقة واحدة   
 .  .ساعة إلى جهاز التسجيل الكهربائي إضافة والمباراة أ

  -تنتهي المباراة عندما : -4

 لمسة . 15يحرز أحد المبارزين  -
 ( دقععائق , والمبععارز الععذي أحععرز العععدد األكبععر9أو انتهععاء الععزمن الفعلععي للمبععاراة ) -

 من اللمسات يعتبر هو الفائز .
اراة وعدد اللمسعات متسعاوية ) تععادل ( , يسعتمر المبعارزان بالتبعارز إذا انتهى الزمن الفعلي للمب  

حتى يحرز أحد المبارزين اللمسة الحاسمة , وإذا استمر التعادل تضعاف فتعرة زمنيعة كحعد أقصعى 
دقيقعععة واحعععدة  , وقبعععل بدايعععة المبعععارزة الحكعععم يجعععري القرععععة بعععين المبعععارزين  ليقعععرر معععن الفعععائز إذا 
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بععععد انتهعععاء الدقيقعععة اإلضعععافية . وتسعععجل النتيجعععة الحقيقيعععة فعععي اسعععتمارة اسعععتمر التععععادل بينهمعععا 
 التسجيل بعد نهاية المباراة .

 االنسحاب :    

عنعد تعععذر التبعارز ألي سععبب كعان أو عععدم اسعتطاعة المبععارز معن أكمععال المبعاراة يعلععن ععن فععوز  
 العام للمنافسة . منافسه في هذه المباراة . وأي مبارز ينسحب ال يفقد مكانه في التصنيف

 نظام المباريات :

, أو  8,  16,  32,  64,  128,  256فععي جميععع مراحععل جععدول خععروج المغلععوب المباشععر ) 
 ( , ينادي دائمًا على المباريات حسب نظام الجدول مبتدءًا من أعلى ومنتهيًا بأسفل .  4

 يات خروج المغلوب     ويجب أن تكون هذه القاعدة مطبقة لكل ربع جدول عندما تجري مبار    

 مالعب . 4أو  8المباشر على      

 يجب إعطاء راحة عشر دقائق بين كل مباريتين متتاليتين لنفس المبارز .    

 النهائي :

 8يجععب أن تقععرر وتعلععن اللجنععة الفنيععة قبععل بدايععة المنافسععة إذا كانععت النهائيععات ستشععمل علععى    
 مبارزين . 4أو

 التصنيف ) الترتيب ( : 

 يمكن الحصول على الترتيب العام بالطريقة التالية :   

 األول : الفائز بالنهائي .

 الثاني : الخاسر بالنهائي .
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را مباريعات في حالة عدم أهمية التفضيل بالنسبة للمراكز التالية , يرتب المبارزان اللعذان خسع -1
 النصف نهائي في المركز الثالث بالتساوي ) مكرر ( . 

لنصععف أهميععة التفضععيل بععالمراكز تقععام مبععاراة فاصععلة بععين المبععارزين الخاسععرين فععي افععي حالععة  -2
نهعائي لترتيعب المركععز الثالعث والرابععع . ويرتعب بقيععة المبعارزين حسعب مركععزهم فعي كععل مرحلعة مععن 
جعععدول خععععروج المغلعععوب المباشععععر , بموجععععب قواععععد التصععععنيف لجععععدول خعععروج المغلععععوب المباشععععر 

ي مرحلة من المجموعات يرتبون وفقًا لترتيبهم في هذه المرحلعة ويعأت المبارزون الخاسرون في كل
 ترتيبهم بعد المبارزين الذين تأهلوا لمرحلة خروج المغلوب المباشر .

 مسابقات الفرق 

 البطوالت العالمية المفتوحة للناشئين )واأللعاب األولمبية ( مسابقة الفرق  -أ
, ويجععب أن يبععدأ الفريععق  هو بدونععاحتيععاط أ تتكععون الفععرق فععي كععل سععالح مععن ثععالص مبععارزين مععع  

 .  أعضائه كاملبالمباراة 

سععععة بطريقععععة خععععروج المغلععععوب المباشععععر التكميليععععة مععععع جععععدول خععععروج المغلععععوب تكععععون المناف -)أ( 
 المباشر والتي قد تكون ناقصة.

نععد افتتععاح البطععوالت العالميععة , سععتحتل الفععرق المراكععز فععي الجععدول حسععب آخععر تصععنيف ع -)ب(
ل رسمي لالتحاد الدولي للمبارزة ,والفرق التي لم تصنف ستحتل المراكز األخيرة معن الجعدو  فرقي
 طة القرعة .ابوس

جميع المراكز إلى السادس عشر في الجدول ستتبارز الفرق من أجل احتاللها , وستترتب الفعرق 
 من المركز السابع عشر صعودًا في الجدول وفقًا لترتيبهم األولى في الجدول .

الفرق المراكز في الجدول وفقعًا لتصعنيف تعرتيبهم . تحتل في البطوالت العالمية للناشئين ,  -جع()
وهععذا الترتيععب يععتم عععن طريععق جمععع أفضععل النتععائج أو المراكععز التععي حصععل عليهععا أعضععاء الفريععق 



  

 

  .                                                    المبادئ النظرية في تعلم المبارزة ...................
 

192 

المبعععارز العععذي لعععم يشعععارك فعععي , الثالثعععة فعععي المسعععابقة الفرديعععة للناشعععئين . ومعععن الناحيعععة األخعععرى 
شععارك فععي مسععابقة الفععرق . يجععب أن يحصععل علععى نقععاط تسععاوي العععدد  إال أنععهلمسععابقة الفرديععة و ا

 واحد . اً الكلي لنقاط المبارز األقل ترتيب فردي زائد

لها . ومعن المركعز الخعامس صععودًا سعترتب صعيحعليهعا تتتبعارز الفعرق  , المراكعز األربععة األولعى
 الجدول وفقًا لترتيبهم األول في الجدول .الفرق حسب نتائجها في كل مرحلة من مراحل 

 -الصيغة النهائية ) التشكيل النهائي( للمنافسة تكون كاآلتي :

 طبق هذه الصيغة على جميع األسلحة بالتناوب .ت -1

 9لثالثعععة معععن فريعععق واحعععد يتبعععارزون معععع المبعععارزين الثالثعععة معععن الفريعععق الخصعععم )المبعععارزون ا -2
  (.مباريات بالتناوب

 : تيةآلاأن تكون المقابالت في المباراة التي يتبارزون فيها كما في الترتيب يجب  -3

1-5 5-2           1-4    6-1 
6-2          3-5          3-4  

 .دل هذا الترتيب بشكل متعمد أو بدون قصد الفريق الذي قام بالتعديل يخسر المباراة وإذا ع    

في استمارة التسجيل وأن ترتيب المبعارز الفعردي يعتم جراء القرعة لتحديد مركز كل فريق يتم إ -4
 من قبل رئيس الفريق .

 20,  15,  10,  5مقابلة ( من المباراة المتناوبعة تتكعون معن خمعس لمسعات ))أن كل فترة  -5
 دقائق .(  3) , الخ ( وأن الزمن الفعلي لكل مقابلة 

( 3الل الععزمن المحععدد مععن )يسععتمر المبععارزان األوليععان حتععى يحععرز أحععدهم خمععس لمسععات خعع -6
دقعععائق . المبعععارزان التاليعععان يسعععتمران بالمبعععارزة حتعععى تصعععل لمسعععات أحعععدهم عشعععر لمسعععات خعععالل 
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( دقععائق وهكععذا بصععورة مسععتمرة ومتتاليععة للمقععابالت مععن خمععس لمسععات وبشععكل 3الععزمن المحععدد )
 متصاعد ) متزايد ( .

ة المقعععررة فعععي المقابلعععة , المبعععارزان دقعععائق معععن المبعععارزة ولعععم تحعععرز النتيجععع 3ذا انتهعععت معععدة إ -7
جعععة االثنعععان التاليعععان يواصعععالن المبعععارزة معععن النتيجعععة التعععي انتهعععت فيهعععا المقابلعععة حتعععى تحقيعععق النتي

 دقائق . 3المطلوبة ) القصوى ( لمقابلتهم وبشكل طبيعي وخالل الزمن المحدد 

قععابالت األولععى أو الععذي لمسععة ( خععالل الم 45عتبععر الفريععق فععائزًا إذا سععجل العععدد القصععوى )ي -8
  .يسجل العدد األكبر من اللمسات عند انتهاء الزمن الفعلي

لععزمن الفعلععي للمقابلععة األخيععرة وكانععت النتيجععة متعادلععة تسععتمر المبععاراة حتععى إحععراز إذا انتهععى ا -9
 خيعرةاللمسة الحاسمة من قبل أحد المبارزين في فترة زمنية مدتها دقيقة واحدة تضاف للمقابلعة األ
الزمنيعة  من المباراة , والحكم قبل بدايعة المبعارزة يجعري قرععة لتحديعد الفعائز فعي حالعة انتهعاء الفتعرة

 اإلضافية ومازال التعادل بينهما .

الفريعععق خعععالل مقابلعععة معععا أن يطلعععب اسعععتبدال مبعععارز معععا بالمبعععارز االحتيعععاط  يسعععتطيع رئعععيس -10
 حعق للمبعارزالتبعديل إال بععد نهايعة المبعاراة . وال يالمعين قبل بداية المباراة . وال يمكعن إجعراء هعذا 

المسععتبدل العععودة خععالل نفععس المقابلععة حتععى فععي حالععة الحععوادص أو الظععروف الطارئععة ليحععل محععل 
 المبارز على الملعب . ويجب على الحكم إخطار )إبالغ ( اللجنعة الفنيعة ورئعيس الفريعق المنعافس

 سبق المباراة التالية للمبارز المستبدل .بتغيير المبارز قبل بداية المباراة التي ت

غعاء إذا وقع حادص خالل المباراة التي تقام بعد طلب التغييعر مباشعرة يسعتطيع رئعيس الفريعق إل    
 هذا التغيير , إذا كان رئيس الفريق الخصعم قعد طلعب هعو أيضعًا التغييعر فيجعوز تنفيعذ هعذا الطلعب

 األخير أو إلغائه.
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ثنعععاء المقابلععة بسعععبب حععادص أو نتيجعععة لحالعععة أالفريعععق أن ينسععحب إذا اضععطر أحعععد أعضععاء  -11
طارئعة تحقعق مععن صعحتها ممثعل اللجنععة الطبيعة لالتحععاد العدولي للمبعارزة , فيحععق لعرئيس فريقععه أن 
ز يطلب بأن يحل محله المبارز االحتياط لتكملة المقابلة معن نفعس النقطعة التعي خعرج منهعا المبعار 

 ء سير المبعاراة التعي كعان قعد بعدأها .ومعع ذلعك فعال يحعق للمبعارزالمنسحب حتى ولو كان ذلك أثنا
 الذي استبدل أن ينضم إلى الفريق ثانية في نفس المقابلة . 

 ذا انسحب كل من المبارز األصلي واالحتياط أو طردا فيعتبر فريقهم خاسر المباراة .إ -12

يجعب علعى اللجنعة الفنيععة أن لعم ينهععي منافسعة ابتعدأت , ف أن فريقعاً  –سعبب معا ل –ذا حعدص إ -13
تطبععق التعليمعععات المنصعععود عليهعععا كمعععا فعععي حالععة ععععدم إنهعععاء المبعععارز لمنافسعععة فعععي المسعععابقات 

 الفردية حيث يعتبر كل فريق بأكمله كمنافس واحد .

 -ما يعلن غياب فريق ما فإنه يعتبر :عند -14

آخعععر معععن نفعععس  ( كأنعععه لعععم يكمعععل المنافسعععة التعععي بعععدأت , إذا معععا كعععان قعععد لععععب ضعععد فريعععق1
  .المجموعة

 ( كأنه لم يشترك مطلقًا في المنافسة , إذا كان تغيبه في أول مقابلة من المجموعة .2
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 أسئلة الفصل السادس

 س/ عدد خصائص حكم المبارزة.

 س/ عدد أهم واجبات حكم المبارزة.

 س/ عدد المسابقات الرسمية المعتمدة من االتحاد الدولي للمبارزة.

 يتخذ العب المبارزة وقفة االستعداد ؟س/ متى 

 س/ عين زمن ، وعدد اللمسات في كل من :ـ

 دور المجموعات. -1

 مباريات خروج المغلوب. -2

 المباراة الفرقية. -3

 س/ متى يجوز للحكم إلغاء اللمسة في سالح الشيش ؟

 س/ متى يحق للحكم احتساب لمسة على العب المبارزة لم تسجل عليه ؟

 ة على المبارز المدافع ؟س/ متى تحتسب اللمس

 س/ متى تحتسب اللمسة على المبارز المهاجم ؟

 س/ عدد العقوبات الخاصة بالتبارز المطبقة على أخطاء المبارز.

 خـالقواألس/ عدد العقوبات التأديبية على األخطـاء التـي يرتهبهـا العـب المبـارزة نـد النظـام 
 والروح الريانية.

 وما هي نوع العقوبة التي تشهر ند الالعب المخطئ ؟س/ عدد أخطاء المجموعة األولى. 
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 . وما هي نوع العقوبة التي تشهر ند الالعب المخطئ ؟الثانيةس/ عدد أخطاء المجموعة 

 س/ عدد أخطاء المجموعة الثالثة. وما هي نوع العقوبة التي تشهر ند الالعب المخطئ ؟

 التي تشهر ند الالعب المخطئ؟س/ عدد أخطاء المجموعة الرابعة. وما هي نوع العقوبة 

 س/ ما هي أنواع العقوبات التصاعدية التي تمنح ند العب المبارزة المخطئ ؟
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 اختبار معرفي لمادة المبارزة

 تعليمات االختبار المعرفي في المبارزة

 يتهون االختبار من أربعة أسئلة وكما يأتي :ـ

حيحة صـقة االختيار المتعدد أي يجب اختيار إجابـة ( فقرة بطري20السؤال األول ويتهون من ) -1
 واحدة فقط من نمن أربع إجابات.

حيحة ( فقرة بطريقة أكمال الفراغات أي يجب ونع الهلمة الصـ30السؤال الثاني ويتهون من ) -2
 في الفراغ المناسب لها.

 (( فقــرة بطريقــة الصــواب والخطــأ أي يجــب ونــع عالمــة )30الســؤال الثالــت ويتهــون مــن ) -3
 ( أمام العبارة الخاطئة. أمام العبارة الصحيحة وعالمة )

أي يجـب  ،أو المقابلـة ) واحـد لواحـد ( ( فقرات بطريقة المزاوجة 5السؤال الرابع ويتهون من ) -4
رات اختيار مـا يناسـب العمـود األول ) المتواجـد علـى يمـن الصـفحة ( وخلـك مـن خـالل االختيـا

 اجد على يسار الصفحة (.الموجودة في العمود الثاني ) المتو 

 الرجاء قبل البدء باإلجابة على الفقرات داخل الورقة يجب إتباع ما يأتي:ـ  

 تتم قراءة الفقرة بدقة. -1
 عدم ترك أي فقرة بدون إجابة. -2

 أن تهون اإلجابة بإتباع التعليمات السابقة أعاله. -3

 ونع اإلجابة الخاصة بكل فقرة في المكان المخصص لها. -4

 ( ساعات (. 3 ) -لإلجابة على االختبار من ) ساعتان  الوقت المخصص -5
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 فقرات االختبار المعرفي

 على حرف اإلجابة الصحيحة لهل مما يأتي :ـ Oأشر بعالمة  /1س

 من الشواهد التاريخية التي تدل على ممارسة العراقيين القدماء المبارزة هي : -1 

 لتماثيل والرسوم.ا -ب                 لنقوش والرسوم.                     ا -أ    

 .يسلة حمو رابم -لسيف البرونزي يعود للملك سرجون األكدي.       دا  -جـ  

 تأسس االتحاد العراقي للمبارزة سنة  -2 

 1973 -د              1956 -جـ      1975 -ب                 1968 -أ 

 العسكرية كان سنة : أول مشاركة لفريق عراقي ببطولة العالم -3 

 1992 -د            1970 -جـ        1969 -ب               1987 -أ 

 من حركات اإلعداد للهجوم : -4

 استعادة الهجوم. -لرد المتأخر.    دا -جـ   اخب.الهجوم اله -لضرب.              با-أ

 للدفاع عن المنطقة الداخلية العليا يستخدم الدفاع : -5

 الرابع. -لثامن.         دا -ـج    السابع. -ادس.           بالس -أ

 يتم تنفيذ الدفاع عمليًا من حيت االتجاه الحركي بطريقة : -6

الـــدفاع  -لـــدفاع بالضـــرب.      دا -جــــ    ادس.الـــدفاع الســـ -لـــدفاع الـــدائري.     با -أ
 القطري.
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 عندما يكون الالعب المنافس بطئ الحركة يستعمل معه : -7

 لهجمة بتغيير االتجاه.   ا -جـ  القاطعة. الهجمة -لهجمة المباشرة.     با -أ

 الهجمة العددية. -د  

 بعد المباراة يجب على الالعب مصافحة : -8

 مشرف البطولة. -د      الجمهور.    -جـ   المنافس والحكم. -ب    المنافس.  -أ

 Foilيبلغ طول ووزن سالح الشيش  -9

 ( غم. 500) و( سم  110)  -( غم.           ب 500م و) ( س 105)  -أ

 ( غم. 500سم و أقل من )  105 -( غم.       د 770( سم و)  110 ) -جـ

 من األخطاء الشائعة في مسكة السالح : -10

 أن يكون اإلبهام غير موجود فوق العقلة الثانية للسبابة.     -أ

 اشتراك األصابع الصغيرة في المسكة. -ب 

 جـ ـأن يكون اإلبهام والسبابة أصابع عاملة.

 أن تهون األصابع الثالثة الباقية أصابع مساعدة. -د

 لهي يكون الدفاع ناجحًا ومؤثرًا يجب أن: -11

 يكون الدفاع خير وسيلة للهجوم. -أ

 يتصدى الجزء القوي من نصل الالعب المدافع للجزء الضعيف من نصل المهاجم. -ب

 لخلف.يتم التقهقر ل -جـ
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 تهون مقابلة الجزء الضعيف من نصل المدافع للجزء القوي من نصل المهاجم. -د

 تنقسم الردود البسيطة إلى : -12

 لرد القاطع والرد المتأخر.ا -لرد المباشر والرد غير المباشر.     با -أ

 لرد المتأخر والرد المضاد.ا -لرد المباشر والرد القاطع.        دا -جـ

 طاء الشائعة في وقفة االستعداد :من األخ -13

 أن تالمس الركبة األمامية خطًا عموديًا مارًا بمنتصف القدم. -أ

 دفع الجذع قلياًل جهة الخلف. -ب

 الميل لألمام وزيادة الحمل على األرجل األمامية. -جـ

 الوقوف على القدمين كليهما. -د

 يبلغ طول ملعب المبارزة : -14

 متر. 21 -د        متر. 18 -جـ    تر.م 14 -متر.     ب 16 -أ

 يقصد الرد المضاد هو : -15

 الرد في االتجاه المضاد للهجمة. -ب     الحركة الهجومية لالعب الذي صد الهجمة. -أ

 الحركة الهجومية لالعب الذي صد الرد. -د         الرد الذي يأتي بعد هجمة ناجحة. -جـ

 الهجوم المضاد هو : -16

 الذي يقوم بأدائه الالعب المهاجم ند الالعب المدافع. الهجوم -أ

 عبارة عن حركة يؤديها الالعب بشكل غير مباشر. -ب
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 الهجوم الذي يؤديه الالعب المدافع على منافسه الالعب المهاجم. -جـ

 عبارة عن حركة هجومية يقوم بها الالعب بذراعه المسلحة دون إكمالها بحركة الطعن.-د

 الهجوم ، هي : حركة تهرار -17

 حركة هجومية تلي وتتبع حركة الهجوم األصلي.  -أ

 حركة هجومية ثانية تتبع الهجوم األصلي ولهن بعد العودة لوقفة االستعداد. -ب

 حركة هجومية بسيطة ومباشرة تتبع الهجوم األصلي بدون سحب الذراع المسلحة. -جـ

 جح.حركة هجومية ، تتم مباشرًة بعد القيام بدفاع نا -د

 من األخطاء الشائعة في مهارة الطعن اآلتي :  -18

 عدم مد الذراع المسلحة بعد نقل القدم األمامية. -أ

 إبقاء الذراع الخلفية في مكانها كما في وقفة االستعداد. -ب

 نقل القدم األمامية بعد مد أو بسط الذراع المسلحة. -جـ

 القفز عاليًا عن األرض. -د

 العب ، عندما يخطئ بـ :تحتسب لمسة ند ال -19

 مغادرة الملعب بدون إخن الحكم. -أ

 رفض التبارز. -ب

 عدم وجود عالمات الفحص على سالحه وقناعه. -جـ

 استعمال اليد أو الذراع غير المسلحة. -د
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 سنة : Foilتم استعمال الجهاز الههربائي في التحكيم لسالح الشيش  -20

 1990 -د          1967 -جـ       1933 -ب        1955 -أ

،  1933أكمــل الفراغــات اآلتيــة بمــا يناســبها مــن الهلمــات اآلتيــة ) متنوعــات الهجــوم ،  /2س
لهجـوم ا، فـارس ،  1924، األساس ، وقفة االستعداد ، االتجاهات العليـا ،  1962المبارزة ، 
ة ، المختلفــ، الهجمــة القاطعــة ، الحكــم ، الهجــوم المباشــر ، حركــات الــدفاع  1896البســيط ، 

ة ام أو خطـو فشل الهجوم ، الحركية ، البدنية ، العقلية ، الطعن أو التقدم لألمـام ، خطـوة لألمـ
ة ، للخلف ،رمسيس الثالت ،الهجمة المستقيمة ، شكل أو اتجـاه الحركـة ، رسـغ اليـد المسـلح

الهجمــة  ،د إجباريــًا أو إلزاميــًا ، اتجــاه االلتحــام ، الهجــوم بتغييــر االتجــاه ، الهجــوم المضــا
 القاطعة ( :ـ

 يعد اختراع البارود من أهم التغيرات التي أدت إلى تطور ....... -1
 تعد المداورة بالسيف من مهارات التي يجب أن يتقنها العربي حتى يصبح  ....... -2

 يستعمل الدفاع المستقيم لصد الهجمة .......  -3

 ًة........ هي حركات هجومية تتبع الهجوم األصلي لالعب مباشر  -4

التــي  تعـد اآلثــار مـن الشــواهد التاريخيـة التــي تؤكـد ممارســة المصـريين القــدماء للمبـارزة -5
 تعود لعصر الملك ........

 ....... هو الونع الذي يتخذه الالعب قبل بدء التدريب أو التبارز -6

 ....... هو من أهم األوناع ألن جميع الحركات تؤدى منه -7

 ي المبارزة ...... يعد من أسهل أنواع الهجوم ف -8

 عـليعد ونع األساس هو الونع الذي يبنى عليه ....... ، أما وقفة االستعداد فهـي تج -9
 الالعب .......

 تعد المرونة من المتطلبات ...... الواجب توافرها لدى العب المبارزة   -10

 الهجوم البسيط المباشر ينتهي بانتهاء مهارة ..... أو ....... -11

 ة المتطلبات ...... الواجب توافرها لدى العب المبارز سرعة االستجابة الحركية من  -12
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 يعتمد نجاح الهجمة غير المباشرة على قدرة الالعب على استخدام ...... -13

 ...... يؤدى في حالة إخا كان اتجاه االلتحام مفتوحًا مع المنافس -14

 تركيز االنتباه من المتطلبات ...... الواجب توافرها لدى العب المبارزة   -15

 مبارزة في البرنامج األولمبي بأول دورة أولمبية حديثة سنة ......دخلت ال -16

ســـمح للنســـاء المشـــاركة فـــي منـــازالت المبـــارزة بســـالح الشـــيش ألول مـــرة فـــي الـــدورة  -17
 األولمبية الخامسة سنة ......

 حركات األرجل هي عبارة عن ........ أو ........ -18

 يعد أداء التحية عماًل ..... في المبارزة -19

 المباشر هو الهجوم الذي يتم في نفس ......الهجوم  -20

 .تؤدى الهجمة غير المباشرة بتمرير خبابة السالح من أسفل نصل المنافس في ...... -21

 ...... تؤدى على المبارز الذي يتردد في الهجوم -22

 تؤدى الهجمة ...... إخا كان اتجاه االلتحام األصلي مغلقاً  -23

 لسالح من أمام سالح المنافس...... هي الهجمة التي تتم بتمرير نصل ا -24

 تحديد األخطاء من واجبات ...... في المبارزة   -25

........ هـــو عبـــارة عـــن حركـــة هجوميـــة يقـــوم بأدائهـــا الالعـــب المـــدافع علـــى الالعـــب  -26
 المهاجم.

 يعود الالعب إلى الخلف بعد أداء مهارة الطعن عند ...... أو...... -27

 تأسس االتحاد العربي للمبارزة سنة ......  -28

 سنة ..... Epeeاستخدم التحكيم بالجهاز الههربائي بسالح سيف المبارزة  -29

 يستعمل  القسم القوي من النصل ألداء ........ -30

هـل ممـا ( أمام العبارة الخاطئـة ل ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  نع عالمة )  /3س
 يأتي:ـ

 غم. 500أقل من Foilسالح الشيشلالوزن الهلي  -1)   ( 

 جب أن تهون الذراع غير المسلحة مبطنة من الداخل.ي -2( )   
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  يستخدم الهجوم المباشر عندما يقوم المنافس بغلق اتجاه االلتحام.ال -3)   ( 

لــى رهــر الالعــب أو غيــاب األلــوان الوطنيــة عنــدما تهــون إجباريــة عغيــاب االســم  -4)   ( 
 يعاقب عليها باحتساب لمسة نده.

في حماية الهدف أو تغطيـة منطقـة الهـدف القانونيـة  اع غير المسلحةاستخدام الذر  -5)   ( 
 أثناء المباراة تشهر نده بطاقة حمراء.

خب له جميع صفات الهجـوم الحقيقـي ميمـا عـدا الغـرض األساسـي وهـو الهجوم الها -6)   ( 
 تسجيل اللمسات.

 لدفاع خير وسيلة للهجوم في المبارزة.ا -7)   ( 

 ين ) اإلبهام والسبابة ( باألصابع المساعدة.سالح يطلق على اإلصبعفي مسكة ال -8)   ( 

 خا رفض المبارز التبارز مع خصمه ألول مرة يعاقب ببطاقة سوداء.إ -9)   ( 

ــل إيعــاز ) قــف ( يمــنح نــده بقــام الالعــب  -10)   ( ــع مالبســه علــى أرنــية الملعــب قب خل
 لمسة.

رتــدي القفــاز فــي يــده حتــى يســهل اكتشــاف نــد تعلــيم المبتــدك المســكة يجــب أن يع -11)   (
 األخطاء.

 اللتحام هو اتصال نصلي سالح العبي المبارزة في أية نقطة منهما.ا -12)   (

ت النصــلية باســتخدام الجــزء القــوي لســالح الالعــب ، والســيطرة علــى تـؤدى المســكا -13)   (
 الجزء القوي لسالح المنافس.

عالمات الفحص أو يستعمل أجهزة غير قانونيـة تشـهر عندما يتعمد الالعب بتقليد  -14)   (
 نده بطاقة حمراء وتحتسب لمسة عليه.
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 .  1955ستخدم سالح الشيش الههربائي دوليًا سنة ا -15)   (

 نعكاس اتجاه األكتاف يستلزم بطاقة حمراء.ا -16)   (

 لبطاقة الحمراء تعني خصم لمسة من الالعب المخطئ.ا -17)   (

 ستعمااًل في المبارزة.حركة الضرب من الهجمات النصلية األكثر اتعد  -18)   (

ام يعد حركة هجومية من أجـل التقـدم واكتسـاب مسـافة مـن أرض ملعـب التقدم لألم -19)   (
 المنافس.

ــب بالهامــل إ -20)   ( بكلتــا القــدمين يعاقــب  –خا اجتــاز العــب المبــارزة الحــد الخلفــي للملع
 ببطاقة صفراء.

 لمسلحة من مفصل المرفق.أداء مهارة الطعن يجب مد ) بسط ( الذراع ا عند -21)   (

( 3( لمسـات كحـد أعلـى والوقـت )5ي للمجموعـات هـو الحصـول علـى )الزمن الفعل -22)   (
 دقائق.

لمبارزة على الملعب بدون سالح ثاني أو سلك الجسـم االحتيـاطي أو صعود العب ا -23)   (
 ة حمراء.من غير واقي داخلي يعاقب ببطاق

 ب المبارزة سالحه على السترة الههربائية أثناء المباراة يعاقب ببطاقـةإخا ونع الع -24)   (
 صفراء.

 لهجمة القاطعة ، هي مرور نصل سالح المبارز من أسفل نصل سالح المنافس.ا -25)   (

 ئرية.لدفاع الدائري هو خلك الدفاع الذي تتحرك ميه خبابة النصل حركة نصف داا -26)   (
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لالعب علـى الملعـب بعـد النـداءات الثالثـة مـن قبـل الحكـم فـي الدقيقـة عدم تواجد ا -27)   (
 األخيرة تشهر نده بطاقة سوداء.

( 15روج المغلـوب المباشــر يكــون اللعــب مـن اجــل الحصــول علــى )خــفـي مباريــات  -28)   (
 ( دقائق،3لمسة خالل )

 الذي صد الرد.لرد المضاد هو حركة هجومية لالعب ا -29)   (

ع األساسـية فـي المدرسـة الفرنسـية هـي ) السـادس ، الرابـع ، الثـامن ، أنواع الدفا -30)   (
 السابع (.

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس لهل مما يأتي: /4س

 -أ

 

 الحكم -1

 القاني -2

 المسجل-3

 يالميقات -4

 )  ( يقوم بحساب الوقت أثناء المباراة

 ي احتساب اللمسة)  ( له الحق ف

 )  ( يقوم بتسجيل الالعبين في بداية البطولة

 )  ( هو الذي يترجم نتيجة المباراة في ورقة التسجيل

 )  ( وجوده إجباريًا في المباراة النهائية

 )   ( له الحق في إنقاص لمسة من أي العب
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 -ب

 

 لجهاز الههربائيا -1

 ي الصدرواق -2

 لصدرية الههربائيةا -3

سلك الجسم  -4
 الههربائي

 )  ( يستخدم في سالحي الشيش والسيف العربي

 )  ( يستخدم في جميع أنواع األسلحة

 )  ( يستخدم في سالح الشيش فقط

 )  ( يستخدم للسيدات إجبارياً  

 ةلمبي)  ( يستخدم في البطوالت المحلية والعالمية والدورات األو 

 )  ( يستخدم في الدورات األولمبية فقط

 _ جـ

 

1- 1990 

2- 2005 

     3- 1968 

4- 1988 

معة أول تدريس لمادة المبارزة في كلية التربية الريانية / جا )  (
 بغداد

لة )  ( حصول العراق على المركز األول بسالح السيف العربي بالبطو 
 العربية الثالثة للناشئين

 )  ( إنتماء العراق لالتحاد العربي واآلسيوي 

ن على المركز الثالت بسالح الشيش بدورة التضام )  ( حصول العراق
 اإلسالمية 

)  ( حصول العراق على المركز األول بسالحي الشيش وسيف 
 المبارزة ببطولة عنابة الدولية

 )   ( المشاركة ببطولة العالم بفرنسا
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  -د

 يتم كل من :

لهجمة ا -1
 العددية

لهجمة ا -2
 القاطعة

لهجمة ا -3
 المستقيمة

 ريعالس الرد -4

)  ( بتمرير نصل سالح المبارز من أسفل أو أعلى نصل سالح 
 المنافس

 )  ( هي الحركة التي تتم مباشرًة بعد القيام بدفاع ناجح

 )  ( ويتم بتهرار حركة تغيير االتجاه بحركتين أو أكثر

 )  ( ويتم بتمرير نصل من أمام خبابة سالح المنافس

لذي اه اصل السالح والعودة لنفس االتج)  ( بالقيام بعمل دائرة كاملة بن
 بدء ميه

 )  ( هو الهجوم الذي يتم في نفس خط االلتحام 

 -هـ 

لق الدفاع بالغ -1
 أو المعارنة

لدفاع ا -2
 السادس

لدفاع ا -3
 المستقيم

 لدفاع السابعا -4

ف يستعمل كنوع من التغيير في أشكال الدفاع واتجاهاته بهد)  ( 
 إرباك المنافس

 ستعمل لحماية المنطقة الداخلية السفلىي)   ( 

 دف)  ( يستعمل لحجز نصل سالح المهاجم وجعله أكثر بعدًا من اله

 )  ( يستعمل لحجز نصل سالح المهاجم بعد أداء الهجمة القاطعة

 )  ( يستعمل لحماية المنطقة الخارجية العليا

 )   ( يستعمل لحماية المنطقة الخارجية السفلى
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 ح االختبار المعرفي في المبارزةمفاتيح تصحي

 اإلجابة 4س اإلجابة 3س اإلجابة 2س اإلجابة 1س

 2-3-1-4 أ × 1 المبارزة 1 جـ 1

 1-2-4-3 ب × 2 فارس 2 ب 2

 4-2-1-3 جـ  3 الهجمة القاطعة 3 ب 3

 3-2-1-4 د  4 متنوعات الهجوم 4 أ 4

 2-3-1-4 هـ × 5 رمسيس الثالت 5 د 5

    6 األساس 6 جـ 6

   × 7 وقفة االستعداد 7 أ 7

   × 8 الهجوم البسيط 8 أ 8

   × 9 شكل أواتجاه الحركة ، متحفزاً  9 ب 9

   × 10 البدنية 10 أ 10

   × 11 الطعن أو التقدم لألمام 11 ب 11

    12 الحركية 12 أ 12

   × 13 رسغ اليد المسلحة 13 جـ 13

    14 الهجوم المباشر 14 ب 14
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    15 العقلية 15 د 15

   × 16 1896 16 جـ 16

   × 17 1924 17 أ 17

    18 خطوة لألمام أو خطوة للخلف 18 ب 18

    19 إجباريًا أو إلزامياً  19 جـ 19

   × 20 اتجاه االلتحام 20 أ 20

    21 االتجاهات العليا 21  

    22 الهجمة المستقيمة 22  

   × 23 التجاهالهجوم بتغير ا 23  

    24 الهجمة القاطعة 24  

   × 25 الحكم 25  

   × 26 الهجوم المضاد 26  

    27 فشل هجومه 27  

  28 1962 28 ×   

  29 1933 29    

    30 حركات الدفاع المختلفة 30  
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 مبارز( . 64: جدول مباريات خروج المغلوب المباشر ) جدول  (62)شكل 
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