
 السنة الثانية



:المبحث االول  
رياضة الكاراتيه و فمسفة نشأتهاتاريخ   



:تمهيد-1  

 القرن حتى بالسرٌة محاطا الكاراتٌه ظل لقد     

  بةوالصع بالغ ٌعتبر الرٌاضة تلك تارٌخ وتتبع العشرٌن

  . التارٌخٌة المستندات و الوثائق نقص بسبب ذلك و



:بداية نشأة الكاراتي-2  

نشأة الكاراتٌه منذ مئاات السانٌن دقاد بادأ ٌتعااره فلٌاه داً تبدأ       

 دجرموتشاى) القرن السادس المٌالدي دً أرض الهند و فره باسم 

vajera   mushti  ) و اهااتم بهااذا ابساالوب قبضااة الٌااد تعنااى و

القتااالً رجااال الاادٌن و طااوروت ر و ٌعتباار أول ماان نقاال هااذا ابساالوب 

حاٌن قاام برحلاة مان الهناد إلاى ( بودهٌادراما)القتالً إلاى الصاٌن هاو 

 ساون معبد شاولٌن دً الجنوب الوسط مان الصاٌن خاالل حكام أسارة 

 . الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌنٌة

 



:عالقة الكراتي بالديانة البوذية-3  
 مما بها وتأثر ةربوذٌال  الدٌانة افتنق الصٌن إلى ( بودهٌدراما )  انتقال بعد     

 مبادىء فدة الدٌانة هذت من استلهم كما دٌهار المشهورٌن الرهبان أحد ٌصبح جعله

 ذلك بعد قام ثم  ( vajera   mushti دجرموتشى ) القتالً دنه بها طور

  التدرٌب تحمل فلى  قادرٌن و أقوٌاء جعلهم قصد البوذٌٌن من لتالمٌذته بتعلٌمه

  اقتالٌ ادن نشأأ بذلك و وضعا 18 بلغت ذلك فلى تعمل تدرٌبات ووضع  رالبدنى

 ٌعتبر الذي و   (  ( shorinji kempo    (كٌمبو شورٌنجى ) اسم فلٌه أطلق

 للمالكمة الخارجٌة المدرسة وهو (  wai cahi ( الووشو ) أسالٌب أنواع احد

 . الصٌنٌة

 



:بداية التجسيد للكاراتي على يد اليابانيين-4  

 القرن أواخر خالل الٌابان إلى كٌمبو الشورٌنجى دن انتقل      

 ( الوتن  ) ٌسمى قتالً دن بالٌابان وكان ر المٌالدي فشر الثانً

watung )  ) فن الدداع بأسالٌب معا القتالٌٌن الفنٌن اندم  وقد 

 Nei– شً نً ) فلٌه أطلق خطورة أكثر دن وأصبح ر النفس

She  )نجد بذلك و ر الصٌنٌة للمالكمة الداخلٌة المدرسة ٌعنى و 

 . قرنا فشر خمسة منذ اوكٌناوا إلى وصل قد القتالً الفن هذا أن

 



:جزيرة أوكيناوا مهد الكاراتي -5  

 المجموفة ضمن صغٌرة جزٌرة Okinawa أوكٌناوا جزٌرة تعتبر -

 Ryuku جزر سلسلة من الرئٌسٌة الجزٌرة هً و ر الٌابان دً الجنوبٌة

 كم110 وطولها كم10 إلى فرضها وٌصل المرجانٌة بالشعب محاطة وهى

  تبعد كما ر للصٌن الرئٌسٌة الجزر فن شرقا مٌل70 بعد فلى تقع وهى

 تقع وكونها تاٌوان شمال فن المسادة نفس تبعد و الٌابان جنوب كم550

 التى و لالستراحة هادئة بقعة جعلها ذلك دإن التجارٌة الطرق مفترق فلى

 مركز تصبح لكى ذلك بعد تطورت والتى ر الٌابانٌٌن ٌد فلى أوال اكتشفت

 وتاٌالند والٌابان الصٌن بٌن التجارة تتم حٌث أسٌا شرق لجنوب تجارى
 



:تطور الكاراتيه في جزيرة أوكيناوا-6  
 المغلقة القبضة لقتال ابصلى الشكل  من   الكاراتٌه رٌاضة تطورت       
 دى أوكٌناوا جزٌرة سكان فلى درضت التى و Te سالح بدون ٌد إلى

 من للعدٌد الجزٌرة تعرضت حٌث ر تارٌخهم دى ابوقات من العدٌد

 ٌفرض المحتل وكان ر التارٌخٌة الفترات بعض دى واالحتالل المطامع

 االتجات إلى ددعهم مما امتالكه أو السالح حمل فدم الجزٌرة سكان فلى

 قدرات فلى قوتها تعتمد التى القتالٌه الفنون خالل من انفسهم لتقوٌة

 لهذا و الخالٌة الٌد اسالٌب ظهور دى اسهمت والتى ر البشرى الجسم

 و ر الحدٌثة العصور حتى سرا للتدرٌب كأسلوب استخدامها تم السبب

 القتالٌة الفنون من تأثٌرات صاحبه قد اللعبة تطوٌر دإن بالذكر الجدٌر
 .الجزٌرة هذت الى والتجار النبالء ٌد فلى جاءت والتى ابخرى



:مؤسس الكاراتيه الحديث-7  
 اكثر وهو ( دوناكوشى شٌنتجٌ) المعلم الحدٌث الكاراتٌه مؤسس    

 ولد ر الٌوم نعرده كما الكاراتٌه رٌاضة دى االسالٌب فن المسئولٌن

 فمرت من فشر الحادٌة سن بلوغه وفند ر م1868 فام أوكٌناوا دى

 دى وجودا ابسالٌب أكثر دى معلما ٌصبح لكى الكاراتٌه دراسة دى بدأ

 وٌصه ر االن حتى موجودة ومازالت Shorin وهى اوكٌناوا

  أسلوب أما ر وقوٌة ثقٌلة حركات بأنه يالشور أسلوب دوناكوشى

 . وسرفة خفة اكثر بأنه دٌصفه الشورٌن

 



       ًبنشر دوناكوشى قام م1935 فام د (Karate-Do 

Kyohon) كثٌرا مراجعة تم حٌث الكاراتٌه مراحل أهم من ٌعتبر الذي 

 إلى التعقٌد بالغة صورة من تحوٌرها ٌتم بحٌث وتعدٌلها (الكاتا) من

 تغٌٌر وتم ر منهم كل سن كان أٌا الالفبون ٌؤدٌها أن ٌمكن صورة

 مصطلحات إلى لها االوكٌناوى االصل تعكس أسماء من الكاتا أسماء

  وأصبحت (وشٌشٌن وبٌنادٌش بٌنان) من كل وتغٌٌر الفهم سهلة حدٌثة

 والدان الكٌو الحزام درجات من كل ورتب (وهانجتسو وتٌكى هٌان)

(Dan-Kyu) تنظٌمها دى البدء ثم .   

 



     دأصبح كاراتٌه للكٌهون دوناكوشى إصدار بعد م1937 فام ودى 

 أوكٌناوا دً المختلفة الكاراتٌه جمعٌات ودخلت قوى أساس ذو الكاراتٌه

 . أوكٌناوا دى منه درع تأسٌس وتم الٌابانى القتالٌة الفنون إتحاد دً

 من الكثٌر كان حٌث لفوناكوشى ابوحد االهتمام ٌكن لم االسم وتغٌٌر

 ذلك تغٌٌر تم ولقد ر دقط أوكٌناوى أو صٌنى نطق لها التى المصطلحات

 بسهولة المصطلحات تلك دهم الرٌاضة لمتتبعً الممكن من دأصبح أٌضا

 حٌن ودى اهتمامه أفطات آخر موضوفا كانت التدرٌب طرق وأٌضا أكبر

 ثالثة الى التمرٌن بتقسٌم قام دلقد الماضً دً دقط الكاتا هناك كان أنه

  (الكومٌتٌه) الفعلى والقتال (الكاتا) الوهمى والقتال االساسٌات وهى انواع



م كاأول مدرساه حدٌثاة 1939دوناكوشى معهد الشاوتوكان فاام أنشاء         

معرودة دى الكاراتٌه وٌرمز لها بالنمر وبدأ مان خاللاه المعلام دوناكوشاى داى 

  . نشاااااااااااااااااااااااااااار الكاراتٌااااااااااااااااااااااااااااه وتعلٌمااااااااااااااااااااااااااااه

  ومع بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌاة تهادمت مدرساة الشاوتوكان اثار القصاه -

االمرٌكاااى فلاااى االراضاااى الٌابانٌاااة ر وماااع نهاٌاااة الحااارب وبداٌاااة االحاااتالل 

ابمرٌكى للٌاباان أفتبارت القٌاادة العساكرٌة االمرٌكٌاة داى الٌاباان تحات قٌاادة 

أن ممارساة الرٌاضاات الجاودو والكٌنادو نوفاا مان ( دوجاالس ارثار)الجنارال 

 منعهاااااااااااااااااااااااالعلااااااااااااااااااااااوم العسااااااااااااااااااااااكرٌة وبالتااااااااااااااااااااااالى تاااااااااااااااااااااام 

 



 فام 90ٌناهز فمر فن م1957 فام دوناكوشى المعلم وتودى        

 نشر دى ساهموا اللذٌن الخبراء من مجموفة للعالم ترك ان بعد

 – نٌشٌاما – ناكاٌاما ) ومنهم العالم حول الكاراتٌه وتطوٌر

 .الخبراء من العدٌد وغٌرهم ( هاراموتو – مورى – اوكازاكى

  

 



:اإلابحث الثاوي  

اطت  الهازاحيمدخل إلى ٍز  



اطت  -1  :الهازاحيحػٍسل ٍز
 الػلُا الاػساف قُه حظخػمل قخالي هظام هى  الهازاحي      

اطُت وهي ، والدقاع للهجىم والظكلى  .طالح ؾير  مً قخالُت ٍز

 مً منىهت أنها هجد الُاباهُت بالؿت مازاجُه ملمت لخابت وغىد
 : مقؼػين

ىؼق : ألاوى  ػني " لى " أو " مازا " ٍو  . قازؽ أو  خالي َو

ىؼق :والثاوي ػني " شى " أو " جُه " ٍو  . الُد َو

ل قُنىن     . " الكازؾت الُد " اللؿىي  الهازاجُه حػٍس



 :الهازاحيمدزاض -2
الخمظىن مدزطت منها اإلاػسوقت ومنها التي لم جىدشس  بظبب  الهازاحيججاوشث مدازض 

منً ذلس بػع اإلادازض اإلاػسوقت مالخالي  :جميزها بالػىل أو الصػىبت ٍو

 شيروحي -                                           شىجىمان -

 شىزن -                                           شىجىزٍى -

ى الاٌشً -                                         حىحىزٍى -  ٍز

ىزٍى -                                             وادوزٍى -  طاهٍص

 شىلىماي -                                    لُنىشىهاي -

 ًى طاًدوماي -



 :شىجىمانمدزطت  2-1
 ؟شىجىمان ملمت حػني ماذا

 «ماحشى» ملمت مً مأخىذة «شى» مقاػؼ زالر مً شىجىمان ملمت جخنىن 
 مػبد حػني «مان«. الخربرب أو  الخمىج حػني «جى» . الصىىبس شجس  وحػني

   . أومدزطت

 «الصىىبس شجس جمىج مدزطت» حػني قالشىجىمان

   «قاهالىش ي حُىدشين» اإلاػلم هى  :شىجىمان مدزطت مؤطع

 .1939 غام بىِذ شىجىمان  مدزطت أوى 

هي القصل خالى اإلادزطت هره دمسث  .م 1945 غام للُابان ألامٍس



 :شىجىمانمميزاث مدزطت  2-2
 الغبيناإلادازض ومً ألثرها أشهس 

  ماجا 26قيها 

  ت وهم  ماجا 2منها  النىنىدايو  الجُُىن إحباٍز

  ؼلق  ماجاثوهم خمع الهُان مجمىغه غليهم أًظا اإلاجمىغت ألاطاطُت لىحىب حػلمهم ٍو
 حىدانهُان . 5 ًىهدانهُان .4هُان طىدان .3 هُدانهُان .2 شىدانهُان .1: أوال

 لما ًلى الهاجاواث وباقى: 

شى بظاي ،داي بظاي 

حى جى,إن  جى,اون  جى 

لىنىشى, لىنىداي 

داي لىحىشيهى, شى لىحىشيهى 

طىدان جهى ،هُدان جهى, شىدان جهى 

 امبي,شىدُه , هىهالى, اوظى, هجُجهى,وههان , هىجدظى, طىحشً,منُى 



ت  2-2  :قىهالىش ي حُيخِشًلدي  للهازاحيالكلظكت التربٍى

ب داخل  الهازاحيإن 1-  .الصالت ققؽ لِظذ الخدٍز

 . بالخحُت والاحترام جبدأ بالخحُت والاحترام وجيخهي  الهازاحيال جيس ى بأن  2 -

 .  ال تهاحم أوال  3-

 .  أن ًخخر طبُل الػدالت  الهازاحيًجب غلى الغب  4-

-5  ً  .ًجب غلُو مػسقت هكظو أوال لهي جخمنً مً مػسقت آلاخٍس

س السوح هي ألاهم وألاغظم أما اإلاهازاث  6- لخحقُق الهدف الخقىُت قهي الىطُلت إن جؼٍى
 .ان جحسز ذهىو ًجب 7-

 .إن الكشل وطىء الحظ ًأحي مً الكشل  8 - 

باث مظخمسة مدي الحُاة  الهازاحي 9 -   .جدٍز

 .في مل غمل جقىم به  الهازاحيأدخل  10 - 



 .مثل اإلااء الظاخً اذا لم جقم بدسخُنها بشهل مظخمس قئنها طخبرد  الهازاحي 11 -  
 . ال جكنس بأهو ًجب ان جكىش بل قنس بأهه ًجب أن ال جخظس  12 - 
الىصس ٌػخمد غلى مقدزة ؤلاوظان غلى الخمُيز بين الىقاغ الؿير محصىت مً  13-

 .لدي الخصم اإلاحصىت  الىقاغ
 .اغخبر أن أًدي وأزحل خصمو طُىف حادة 14-
 .جحسك وقق خصمو  15-
 .  بئهخظازكغىد مؿادزجو البِذ قنس بىحىد مالًين الخصىم ًقكىن 16- 
 .  دائما للمبخدئين والىطؼ الؼبُعي للمحترقين  ؤلاطخػداد 17-
 .ش يء والاهخساغ بالقخاى الحقُقي ش يء آخس  الهازاحيإن 18-
 . خدغت في مل وقذ  19 - 
بؽء وطسغت / ج. بػد وقسب الجظد / ب. قىة وطػل الؼاقت /أ : ال جيس ى 20-

 الخقىُت
 



 :اإلابحث الثالث

اطت   الهازاحيأطاطُاث ٍز



 :للهازحيالخقظُم الكني  -1
 :أقظام زالزت إلى قىُا الهازاحي ًىقظم

 

 الهاجا في جؤدي التي الحسماث حمُؼ غلى وجحخىي  الهازاحي أطاطُاث وهي :النُىن  /أ
 .النىمُتي في أو 

 

 قخاى في والهجىم الدقاع بؿسض الكىُت واإلاهازاث الحسماث مً طلظلت : الهاجا/ب
 .مػُىت لقىاغد وققا ألازبػت والصواًا الاججاهاث في وهمى

 

 الحسماث مل أداء قُه ًخم حقُقي شخص طد حقُقي قخاى هى  :النىمُتي /ج
ب في حػلمها جم التي والخؼؽ واإلاهازاث  .الخدٍز



 :الهازاحيلباض -2

اطت لباض ًخألل         ًخىطؽ أبُع، بىؼاى مؼ أبُع حنُذ مً الهازاحي ٍز

خىطؽ والنػب السلبت بين البىؼاى   والجنذ والسطـ، اإلاسقق بين الُد لم ٍو

  حظب ملىهت و مخػددة أحصمت به ًىحد و  . والسلبت الكخر هصل بين ًنىن 

 للصي  ألابُع واللىن  أخسي، إلى دولت مً الاحصمت غدد وجخخلل اإلاخدزب مظخىي 

سة ألاقهاز  وزقع الىقُت الىىاًا غً ٌػبر   . الشٍس

 





 


