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:Gymnastiqueالجْمبَازرياضةتعريف-1

علىأوالبساطعلىبهلوانيةتمارينمتنافِسكلفيهايؤديرياضة

منافسةفيأكثرأوفريقانفيهاويتبارىالجمباز،معداتمنمختلفةأنواع

لرجالافرقمنلكلمنفصلةمنافساتوهناكالرياضية،لأللعابصالةفي

.والنساء

ها،علييحصلالتيالنقاطعددويقررونالالعب،أداءالحّكاميراقب

تصلووالقوة،والمرونةوالتحملالتوازنتنميةإلىالجمبازرياضةوتؤدي

اراألعمخاللالرياضةهذهفيالمستوياتأعلىإلىالجمبازالعباتمعظم

مبازالجأبطالعمرمتوسطفيبلغللرجالبالنسبةأماسنة،19إلى13من

.سنة21



:التَّْمِرينات الجمبازيةمفهوم -2

ظم ومع،وتنميتهارياضة تساعد على تقوية عضالت الجسم 

مكن التمرينات الجمبازية تشتمل على حركات بطيئة متناغمة، وي

.  أداؤها دون الحاجة إلى معدات خاصة

ني التمرينات الجمبازية عادة قبل النشاط الجسدي المضتؤدى 

.وبعده للتقليل من خطر التعرض لإلصابة ومن ألم العضالت



:مسابقات الرجال-3

،معينتتكون منافسات الجمباز للرجال من ست مسابقات تتم في ترتيب
:  وهي كاآلتي

الحركات األرضية -3-1

جهاز حصان الحلق-3-2

جهاز الحلق -3-3

جهاز حصان القفز-3-4

جهاز المتوازي-3-5

جهاز العُقلة -3-6

ا ويسمى الالعب الذي يشارك في كل المسابقات الست العب جمباز عام، أمّ 
از الالعب الذي يشارك في مسابقة أو مسابقتين فقط فيسمى العب جمب

.متخصص



: Le soleالحركات األرضية-3-1

يقوم الالعب بأداء ،²م12هذه الحركات على بساط مساحته تؤدى 

من سلسلة من الحركات التي تتطلب التوازن والمرونة والقوة، وتتض

.  تالوقوف على اليدين، والوثبات، والشقلبات في الهواء، والدورانا

ثانية واليزيد 50ويجب إنهاء الحركات األرضية في زمن ال يقل عن 

.ثانية70على



: Cheval d’arçonجهاز حصان الَحلَق-3-2

ويوجد في أعاله قبضتتان ،سم36سم وعرضه 163جهاز يبلغ طوله وهو 

يرتكتز الالعتب ،سم127خشبيتان تسميان الَحلَق يبلغ ارتفاعهما عن األرض 

ي حركتات على القبضتين بيديه اللتين تحمالن جستمه، بينمتا يتؤرجج رجليته فت

كتات ويقوم الالعب بأداء حر،توقفدائرية حول جانبي الحصان وأعاله بدون 

لمتا تدعى المقص، ويبدأ برجتل واحتدة علتى كتل جانتب، ويبتّدل موقت  رجليته ك

يتد ويجب عليه فتي أحيتان كثيترة االستتناد علتى،آخردار من جانب إلى جانب 

.واحدة، بينما يرف  األخرى ليؤرجج رجليه من تحتها



Lesالَحلَقجهاز-3-3 Anneaux:

سم250ارتفاعمنتتدليانحلقتينعلىالحلقجهازمسابقةتجري

أنولويحابالحلقتين،ويمسكأعلىإلىالالعبيقفز،أسالكبوساطة

ليديناعلىاالرتكازالحركاتوتتضمن،اللعبأثناءثابتتينيبقيهما

بتتطلمتباينةقوةأوضاعفيجسمهالالعبويدعم،الكاملوالدوران

دعيمبتالحركاتإحدىفيالالعبيقومالمثال،سبيلفعلى،فذةقدرة

هذهوتتضمنللجانبين،ذراعيهمدّ م العموديالوض فيجسمه

.ثانيتينلمدةحركةأيبدونالوض هذافيالبقاءأيضا  الحركة



Chevalالقفزحصانجهاز-3-4 de saut:

،الحلقحصانبجهازشبيهجهازعلىالقفزحصانمسابقةتُؤدى

راب،االقتممرعبربالجريالالعبيقوم،الحلقتينعلىيحتويالولكنه

يديهإحدىبوض ويقوم،االرتقاءلوحةفوقمنواألماماألعلىإلىويقفز

فيرانالدوويمكنه،تجاوزهيحاولبينمالالستناد،الحصانعلىأوكلتيهما

بعضوفي،العديدةالحركاتمنحركةأيتأديةأوالشقلبةوأداءالهواء

نتيجةسطمتوهيالنهائيةالنتيجةوتكونقفزتين،الالعبيقفزالمباريات

.واحدةمرةالالعبفيقفزالعالميةالبطوالتفيأما،القفزتين



Barresالمتوازيجهاز-3-5 parallèles:

حوالييرتفعانخشبيينعمودينعلىالمسابقةهذهتجرى

عرضعلىقليال  تزيدمسافةاآلخرعنعمودكلويبعدسم،165

علىبالوقوفويقومالعمودين،علىبيديهالالعبيستند،الكتف

رارهاستقعلىيحافظأنويجب،أخرىبهلوانيةحركاتوأداءاليدين

،يتينثانأوثانيةلمدةالثباتتتطلبالتيالحركاتمنحركةكلفي

.طءببوتؤدىعاليةقدرةتتطلبأخرىقوةحركاتأدائهإلىإضافة



Barresالعقلةجهاز-3-6 fixes:

 يرتفالشيء،بعضمرنفوالذيعمودعلىالمسابقةهذهتجرى

بالعمودالالعبيمسك،دعامتينبينويثبّتاألرض،عنسم254

،ررمتكبشكلحولهبالدورانيقومبينمامعا ،بهماأواليدينبإحدى

لوخال.كاملتوقفبدونبهلوانيةحركاتبض بأداءالالعبويقوم

علىالقبضتغييريتضمنوهذاجسمه،وض يعكسأنيجبذلك

ثم،القضيبيتركبحيثالمناورات،بعضأداءمنهيتطلبكما،العمود

.الهواءفياليزالوهواإلمساكيعاود

حولةبسرعفيدور،رائ بترجلالمسابقةهذهالالعبينبعضوينهي

الهواءفيةبالشقلبيقومأونفسهحولويلفالقضيب،ويتركالقضيب،

.األرضعلىالهبوطقبل



:للرجالالعامةالمنافسة-4

والدوليةالوطنيةالبطوالتوفيمسابقات،ستمنتتكون

دييؤثممسابقة،كلفيإجباريةحركاتأداءالالعبعلىيتوجب

ماةبتأديالستالمسابقاتهذهمنكلفياختياريةحركاتالالعب

لىعالمشاركةتقتصرالدوليةالبطوالتوفي.الحركاتمنيريد

.العامـينالجمبازالعبي



:النساءمسابقات-5

أدائهابلترتيوفقا  وهيمسابقات،أرب النسويالجمبازمسابقات

:يليكما

القفزحصانجهاز-1

االرتفاعاتمختلفالمتوازيجهاز-2

التوازنعارضةجهاز-3

.األرضيةالحركات-4



Chevalالقفزحصانجهاز-5-1 de saut:

الذينفسهالجهازعلىالقفزحصانجهازمسابقاتتُؤدى

انالحصعبريقفزنالنساءأنإالالرجال،مسابقاتفييستخدم

كنلمرتينالالعبةتقفزالمنافساتمعظموفيطوله،علىوليس

.تسجلالتيهياألعلىالنتيجةذاتالقفزة



Barresاالرتفاعاتمختلفالمتوازيجهاز-5-2

asymétriques:

ينقضيبمنمكونجهازعلىالالعباتالمسابقةهذهفيتتبارى

يرتف واآلخراألرض،عنسم236يرتف أحدهمامتوازيين،خشبيين

عضبأداءم مرةكلفيالقضيبينأحدحولالالعبةوتدور،سم157

رعةبسالالعبةوتنتقل،عاليةومرونةرشاقةتتطلبالتيالمناورات

.مستمرةحركةعلىلإلبقاءمحاولةفيآخرإلىقضيبمن



Laالتوازنعارضةجهاز-5-3 poutre:

عرضهاطويلةخشبيةعارضةعلىالمسابقةهذهتجرى

وقها،فوالشقلبةوالجريوالوثببالقفزالالعبةوتقوم،سم10

لتياهيالالعباتوأفضل،للعارضةالكاملالطولمنواالستفادة

.سمالجودورانالخلفإلىوالشقلباتاللولبيةبالحركاتتقوم

زيدواليثوان،وعشردقيقةعنالحركاتأداءوقتيقلأالويجب

.ثانيةوثالثيندقيقةعلى



Leاألرضيةالحركات-5-4 sole:

فيالمستخدمالبساطيشبهبساطعلىالحركاتتُؤدى

العبةالتحاولحيث،موسيقىالحركاتوترافقالرجال،مسابقات

أنالالعبةعلى،اختارتهاالتيالموسيقىم حركاتهاتنسيق

قةدقيعلىتزيدوالثوانوعشردقيقةعناليقلزمنا  تأخذ

قصوالرالبهلوانيةالحركاتفيمهاراتهاإلظهارثانيةوثالثين

.والشقلبة



:للنساءالعامةالمنافسة-6

وفي،األرب المسابقاتكلالمنافسةهذهتتضمن

حركاتالعبةكلتؤديوالعالميةالوطنيةالمسابقات

عموملويسمج،اختياريةحركاتثممسابقةكلفيإجبارية

.العالميةالمنافساتفيباالشتراكالجمبازالعبات



Gymnastique:اإليقاعيالجمباز-7 Rythmique

للهاتتخإيقاعيةحركاتبأداءالالعبةفيهتقومالجمباز،منافساتمنخاصنوع

وط اسأوكرةتكونقداألداةوهذهاليد،فيتُحملأداةاستخدامم المناورات،بعض

.حبال  أوشريط اأوطوق اأو

رضية،األالحركاتفيالمستخدمبذلكشبيهبساطعلىاإليقاعيالجمبازويؤدى

تقويمويتمثانية،90و60بينالحركاتوتستغرق.موسيقىالالعبةأداءويصاحب

القإطمهارةمتضمنةبهاتقومالتيالحركاتوصعوبةرشاقةعلىبناء  الالعبات

.األداةوالتقاط

.م1984عامالصيفيةاألوليمبيةاأللعابضمناإليقاعيالجمبازمسابقةدخلت



:الجمبازمنافساتفيالتحكيم-8
أوطئالخاالجسديالوض أوالسقوطمثلاإلجباريةالحركاتفيبدقةاألخطاءالحكاميراقب

النقاطالحكامفيعطياالختياريةالحركاتفيأمااألداء،خاللوالتوقفاتالبطءأوالحركاتحذف

.الحركاتومجموعوالشكل،الصعوبةدرجةعلىبناء

اطالنقأعشارأوكاملةنقاط االحكامويطرحمسابقة،لكلدرجاتعشرمندرجةأعلىوتكون

ذاتاتوالحركاألصيلةللحركاتنقاط االحكاميمنجفقداالختيارية،الحركاتفيأماخطأ،لكل

.الخاصةالصعوبة

الغلباألوفي.التحكيمفيالحكامرئيسبينهممنحكامخمسةيشتركالرجالمسابقاتفي

أعلىحذفبويقومالحكام،سجلهاالتيالنقاطالحكامرئيسيأخذبلالحكام،رئيسنقاطتستخدم

.النقاطوأدنى

بينالفرقوزتجافاذاالُوسطيين،النقطتينمتوسطبأخذالنهائيةالدرجةالحكامرئيسويحسب

.نقاطهيستخدمالحكامرئيسفإنمعين ا،حد االُوْسَطيَْينالنقطتين

.قللفريكنتيجةوتحسبلتجم العبينخمسةأعلىنقاطتؤخذالعالميةالبطوالتوفي

.الحكامرئيسبينهممنستةالحكامعددفيكونالنساء،منافساتفيأما

هوليكونيةالباقاألرب النقاطمتوسطيؤخذثمالنقاط،وأقلالنقاطأعلىبحذفالنتيجةوتحسب

.النهائيةالنتيجة









(التمرينات األرضية)الحركات األرضية/ 9

:تمهيد



:رضيةاألو خصائص الحركات متطلبات 9-1

لىعإيقاعيةومتناسقةاألرضيةالحركاتتكونأن-

الثبات،القوة،المرونة،متطلباتعليهايغلبأن

والهوائية،اللفاتوالدوراتالكب،القفز،التوازن،

هلةسبطريقةالتمرينحركاتتترابطأنوالشقلبات،

.انسيابية

يؤديبأنمختلفةاتجاهاتفيالتمرينيكونأن-

ةاألرضيالمساحةحدودداخلاألرضيةالحركاتالالعب

.شخصيتهإظهاربهدفالمختلفة



عذالجوالذراعينمنبحركاتالتمريناتتؤديأن-

.لتمريناطبيعةوفقصحيحةفنيةبطريقةالرجلينو

أداءقبلخطواتثالثمنألكثرالجريتجنب-

.الهوائيةالدوراتوالشقلبات

عوبةصم تتفقوتتناسبالنهايةتكونأنيجب-

.الجملةعناصرباقي



:الحركات األرضية مقاسات بساط 9-2

تساويأبعادهمرب شكلفياللعببساط

م12×م12

من(متر1)عرضهابالبساطتحيطأمانمساحة

األرب الجهات
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:Les roulades 9-3

الدحرجات 

تعتبر الدحرجات من التمرينات األرضية الرئيسية 

التي تمارس بصفة كبيرة سواء على البساط أو في 

.جمل التمرينات على األجهزة

:وتنقسم إلى قسمين

 les roulades avantالدحرجات األمامية -

 les roulades arrieresالدحرجات الخلفية -



 les roulades avant:الدحرجات األمامية9-3-1

:الدحرجة األمامية البسيطة 1-1-3-9

la roulade avant simple

:األداء الفني 

ثنيم األمامإلىالجسمميلالكتفين،باتساعاليدينأرب ،علىالجلوس

نيثم بالقدميناألرضالطالبيدف والصدرإلىالرأسحنيوالذراعين

لفخمنابتداءاألرضلمسثمبالذراعين،مسكهماوالصدرعلىالركبتين

إلىطالباليعودأنإلى(الحوض)الوركوالجذعولكتفيناوالرقبة

.الوقوف





:التعليميةالخطوات

رض،األعلىالجسمأمامالكتفيندف والركبتينثني،وقوف-

.الصدرعلىالرأسضمثم

.الجسمتكورالجلوس،وض من-

.خلفاوأماماالظهرعلىالتدرج،المتكوراالستلقاء-

نصفأداءالخلف،إلىالجسمميلالركبتين،ثني،الوقوف-

.البدايةلوض العودةوالظهرعلىدرجة

علىالجلوسوض منمائلمستوىعلىأماميةدحرجة-

.األرب 

.مباشرةاألرضمستوىعلىالدحرجةأداء-





:الشائعةاألخطاء

.الصدرعلىالرأسثنيعدم-

.الدحرجةأثناءلألرضالرأسمالمسة-

.الحركةأثناءالجسمبتكوراالحتفاظعدم-

.الدورانأثناءالتوازنفقدان-

.الحركةنهايةفياألرضعلىباليدينالسند-



:بفتج الرجلين الدحرجة األمامية 9-3-1-2

la roulade avant jambe écarté

:الفني األداء 

إلىسمالجميلالكتفين،باتساعاليدين،الرجلينبفتجالوقوف

الطالبيدف والصدرإلىالرأسحنيوالذراعينثنيم األمام

السماءيفوملتصقتينمستقيمتينالرجلينبقاءم بالقدميناألرض

والجذعولكتفيناوالرقبةخلفمنابتداءاألرضلمسعند

تينمفتوحرجلينم الوقوفإلىطالباليعودأنإلى(الحوض)الورك

.للوقوفاليدينعلىواالعتماد





:التعليميةالخطوات

علىالرأسضمثماألرض،علىالجسمأمامالكتفيندف والركبتينثني،وقوف-

.الصدر

ستقيمةمبطرييقةاسقاطهما،ملتصقتينالرجلينابقاءم ،الجسمتكوروض من-

.تدريجياوفتحهما

.الوضعيةبنفس،خلفاوأماماالظهرعلىالتدرج-

.ةالبدايلوض العودةوالمفتوحتين،الرجلينوسطفياليدينعلىالوقوف-

.الطريقةبنفسمائلمستوىعلىأماميةدحرجة-

.مباشرةاألرضمستوىعلىالدحرجةأداء-





:الشائعةاألخطاء

.الصدرعلىالرأسثنيعدم-

.الدحرجةأثناءلألرضالرأسمالمسة-

.الحركةأثناءالرجلينباستقامةاالحتفاظعدم-

.الدورانأثناءالتوازنفقدان-

.الوقوفوضعيةقبلفتحهماعندالرجلينباستقامةاالحتفاظعدم-

يفالرجليناستقامةعلىوالمحافظةالوقوفعنداليدينعلىاإلعتماد-

الفتجوضعية

ىعلوالمحافظةالسماءإلىاليدينبرف المتوازناالستقبالوضعية-

.التوازن



les roulades arrieresالخلفية الدحرجات -9-3-2

:البسيطة الخلفية الدحرجة 1-2-3-9

la roulade arriere simple

:األداء الفني 

منداءابتالخلفإلىالجسمميلالكتفين،علىاليدينظهر،الركبتينثني

األرضالطالبيدف والصدرإلىالرأسحنيم الظهرثنيوالحوضأعلى

القدمينةمقدمباطنبوض االنتهاءالصدر،إلىالركبتينثنيم يديهبباطن

.اإلعتدالثمالوقفنحوالجسملدف عليهمواإلرتكاز





:التعليميةالخطوات

وضالحمنابتداءاالخلفإلىاألرضعلىالجسمدف والركبتينثني،وقوف-

.الكتفينعلى،ظهراليدينالصدرعلىالرأسضمثم،الظهرثنيم 

مالجسلدف عليهماواالرتكازاالرضعلىاليدينباطنوض ،الجسمتكور-

.لألعلى

.خلفاالظهرعلىالتدرج-

ورالظهعلىدرجةنصفأداءالخلف،إلىالجسمميلالركبتين،ثني،الوقوف-

.البدايةلوض العودة

.للركبتينثنيوض منمائلمستوىعلىخلفيةدحرجة-

.مباشرةاألرضمستوىعلىالدحرجةأداء-





:الشائعةاألخطاء

.الصدرعلىالرأسثنيعدم-

.الدحرجةأثناءثابتالرأسبقاءعدم-

.الجوانبعلىالجسمميل-

.للخلفودفعهالجسمثنيدف عدم-

.الدورانأثناءالتوازنفقدان-

.للوقوفاليدينقوةعلىاالعتمادعدم-

.القيامعندالتوازنفقدان-

.التوازنعلىوالمحافظةالسماءإلىاليدينبرف المتوازناالستقبالوضعية-



:بفتج الرجلين الخلفية الدحرجة 9-3-2-2

la roulade arriere jambe écarté

:األداء الفني 

م إلىمالجسميلالكتفين،باتساعاليدين،الرجلينبفتجالوقوف

دمينبالقاألرضالطالبيدف والصدرإلىالرأسحنيوالذراعينثني

األرضلمسعندالسماءفيوملتصقتينمستقيمتينالرجلينبقاءم 

أنإلى(الحوض)الوركوالجذعولكتفيناوالرقبةخلفمنابتداء

ديناليعلىواالعتمادمفتوحتينرجلينم الوقوفإلىطالباليعود

.للوقوف



:تعريف10-1

تعليميةوتربويةووسائلإمكاناتهيالمساندةوالمساعدة

ذتلمياللإعطاءوالتمرين،تجاهالسلبيالفعلردتجنبإلىتهدف

ويقاعاإليخصفيماالتمرينأداءعندالحقيقيةالحركيةاإلحساسات

.الحركةتوقيتوداءاال



زالجمبارياضةفيالمستخدمةالمساعدةمنأنواعثالثةهناك

:هيو

.(العضليةالمساعدة)الفعليةالمساعدة-

.الحواساستعمالطريقعنالمساعدة-

.األجهزةواألدواتاستعمالطريقعنالمساعدة-



المساعدة

المساعدة الفعلية
المساعدة باستعمال

االدوات
المساعدة باستعمال 

الحواس

حاسة السم حاسة النظرخالل الحركةفي بداية الحركة

في نهاية الحركة



.وقتبأسرعوبسهولةالحركةتعليم-

.الطالبقبلمنإدراكهابعدللحركةالفنيةالنواحيتطبيق-

.اإلصاباتحدوثتجنبوإلبعاد-

ةخاصوالحركاتأداءفيالثقةإعطائهونفسياتلميذالتشجيع-

.منهمالمبتدئين



لحركةالتسهيلذلكوداءاألعمليةفيفعليايشتركالمساعدأنتعنيو

الالمجإلىتوجيههوالجسمقيادةأوالصحيحالوضعفيالجسموضعأو

.للحركةالصحيح

حبالسأوالدفعطريقعنالعضليةالقوةباستعمالالمساعدةهذهتتمو

.الحركةنهايةأوخاللأوبدايةفيكليهماأوالدورانأو



أوالدافعةالقوةزيادةعلىتلميذاللمساعدةذلكو

أو،يمكنماأعلىإلىالجسمثقلمركزلرفعأوالمحركة

.للحركةالصحيحالوضعإلىالجسملتوجيه





ادةلزيأوالصحيحالمجالإلىقيادتهوالجسملمساعدةذلكو

التعجيللزيادةأو(الجسمثقلمركزرفع)لرفعأوالدوران

محافظةالوالصحيحالوضعفيالجسملتثبيتأو(الرجلين)

ديناليعلىكالوقوفالثباتحركاتفيواتزانهالشكلهذاعلى

.الموازينأوالرأسأو





لنهايةالصحيحالوضعخذأعلىتلميذاللمساعدةذلكو

.سقوطهسرعةتقليلواتزانهعلىالمحافظةوالحركة





عدةالمسافيالسمعوالبصرحاسةاستعمالأهميةتنحصر

والمجالقيادةعلىو،(الرؤياوالشرح)الحركةتعلمعلى

.للحركةالصحيحالزمن

:نوعانوهي




الفهموالحركيةالقدرةنموعلىوإتقانهاوالحركاتتعليمفييتهاأهمتظهرو

.الحركةأداءلتسلسلالصحيح

منالمعروضةالحركةمشاهدةطريقعنذلكوللحركةالصحيحالتعلم:فائدتانلهاو

وفهمالف،األفالمأوالرسومأوالصورمشاهدةطريقعنأوالنموذجأوالمدرسقبل

.التعلمفيالمساعدةمننوعيعتبرللحركةالصحيحالتصور

استعمالطريقعنذلكوللحركةالصحيحالمجالإلىالجسمتوجيهفيكذلكو

الوقوفأوالعجلة،حركةفياألرضعلىالمرسومةالعالماتكوضعالمرئية،العالمات

الحركةأداءأثناءإليهاالطالبنظرلتثبيتالقاعةداخلعالماتوضعأوالرأسعلى

.اليدينعلىللوقوفالخلفيةالدحرجةكحركة



وإن الكلمة المنطوقة المتمثلة في المثير اللفظي تعطي إحساسات 

.المتعلمتلميذمدركات و تخيالت جديدة لل

:طريقتينفيالسمعحاسةاستعماليمكنو



منتحتويهماوأجزائهاتسلسلوللحركةالمدرسشرحنإ

التصويرةعمليفتتمتلميذللالصاغيةاألذنإلىتنتقلالفنيةالنواحي

.الحركيالتعلمعلىتساعدالتيوللحركةالصحيح



ذلكوللحركةالصحيحالوقتإعطاءهوبهافالمقصود

لصحيحاالزمنإلىتلميذالينبهلفظيمثيراستعمالطريقعن

رجةالدححركةفياليدينكدفع(الرئيسالقسمفيخاصة)

كونيأنماإاللفظيالمثيرو،اليدينعلىللوقوفالخلفية

ثلمكلمةاستعمالأو(كالتصفيق)صوتيةإشارةباستعمال

.(هوب)



تعليمعمليةفيالمساعدةاألدواتواألجهزةتستخدم

األدواتإلىوصوالالبسيطةاألدواتمنانطالقاالحركات

قالصندومثلالقانوني،الجهازإلىالشكلحيثمناألقرب

وةالمتنقلالصغيرةالمتوازيوالسويديالمقعدوالمقسم

...العقلةعلىلتثبيتهااليدينرسغوحزاماألمانحزام



العامةالتربيةأغراضمنغرضتعتبرالمساعدةإن

:الطالبعندتربيالحركاتتعلمفيفاستعمالها

.الغيرمساعدةفيالرغبة-

األعمالفيالجديةبدورهاتربيالمساعدةفيالجدية-

.األخرى

.الضعفاءالطالباتجاهخاصةوبالمسؤوليةالشعور-



تمتنقطةأيفيخاصةوللحركة،الفنيةالنواحيالمساعديعرفأنيجب

.المساعدة

(سابقاالحركةمعرفة)الحركةتصورعلىالقدرةلديهتكونأنيجب.

دائمامنتبهايكونأنوالمساعدةفيالجديةلديهتكونأنيجب.

الحركةمساعدةفيالمستعملةالمسكةيعرفأنيجب.

نأيجبلذاو،الحركةفيالخطورةمواطنتكمننقطةأيفييعرفأنيجب

.الحركةنوعحسبللمساعدةالمالئموالمناسبالوضعيتخذ



:و تعني كيفية المساعدة في الحركة و تكون على األشكال اآلتية

( :المساعدة بالمرافقة) المساعدة الكلية  10-5-1

ساإحساإعطاءمنهاالهدفونهايتهإلىالتمرينبدايةمنالمرافقة

.التمرينفيتؤدىسوفالتيالحركةبمراحلحقيقي

اههااتجأوتوقفهاأوالحركةلسرعةالسليمالتوقيتالالعبإعطاء

.الجسمشدأو



لوضعيةإحساسلإلعطاءالتمرينمنمعينوقتفيإعانةوهي

وهيكبيربدنيمجهودبدونالتمرينبإكماللالعبالسماحمعوعينة

:أقسامعلى

:بالدفعالجزئيةالمساعدة.أ

أواألعلى،إلىرفعقوةبإعطائهالحركةإلكمالالجسمدفعهيو

علىالخلفيالطلوعحركةمثال)للحركةاالتجاهلتصحيحأولدورانه

فيقليلإخفاقمعالحركةبأداءالالعبيقومعندماتستعملو،(العقلة

.الحركةتتطلبهمابحسبوخفيفةالمساعدةتكونوالنهاية



:بالسحبالجزئيةالمساعدة.ب

الصحيحةالمسافةإلىأوالصحيحاالتجاهإلىالطالبسحبيكونو

.(اليدينعلىللوقوفالخلفيةالدحرجةحركةمثال)للحركة

:للدورانالجزئيةالمساعدة.ج

رةالدائحركةمثال)الجسملدوراندفعقوةإلعطاءالمساعدةهذهنستعمل

.(للخلفالكتفبدفعتكونوالعقلةعلىالصغيرةالخلفية

:للتوازنالجزئيةالمساعدة.د

وازنالتحالةفيوضعهأثناءالجسملتصحيحتستعملالمساعدةهذهو

.(الرأسأواليدينعلىالوقوفحركةمثال)



أومحتملوقوعمنالالعبلحمايةللتدخلاالستعدادهيالمساندة

الواإلصاباتمنالوقايةفيولىأبدرجةتساهمفهي،متوقعةإصابة

اندةالمستكونأنيجبوحركي،كتعلمالحركةسيرفيةمباشرتدخل

فيسوىيفكرالحتىالحركةأداءعندالالعبفيالثقةلزرعوسيلة

.بةاإلصامنخوفأوترددبدونالمدربتوجيهاتتنفيذوالتمرينأداء

ويالبدنالالعبمستوىوالحركةنوعوالجهازبنوعالوقايةترتبطو

.النفسيوالمهاري



.جيدةبصورةللمهارةالفنياألداءمعرفة1.

.المتوقعةالتمرينألخطاءالحقيقيةوالمسبقةالمالحظة2.

يفإخفاقهعندبالالعبةاللحاقنستطيعحتىالخطأموقعمعرفة3.

.التمرين

ةتأديأثناءالالعبمتابعةمعالضرورةوقتفيسوىالتدخلعدم4.

.التمرين

.النهايةحتىوالبدايةمنالالعبمعالتركيز5.


