
 منهاج المرحلة االولى فً مادة العاب الساحةوالمٌدان

م.د ممتاز أحمد أمٌن )      )                                                                             

 االسبوع االول:  المحاضرة االولى / لٌاقة بدنٌة عامة

 55/1054/ 51عامة                                                  نٌة / لٌاقة بدنٌة المحاضرة الثا                   

 االسبوع الثانً: المحاضرة االولى / شرح نظري لمسابقات المشً    

 55/1054/ 11                        المحاضرة الثانٌة / تطبٌق  عملً لمسابقات المشً                      

 رة االولى / تطبٌق  عملً لمسابقات المشًاالسبوع الثالث : المحاض

 55/1054/ 12إمتحان نظري                 +المحاضرة الثانٌة / إمتحان عملً لمسابقات المشً            

 االسبوع الرابع: المحاضرة االولى / شرح نظري لحركة الركض

 51/1054/ 6                                 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لحركة الركض                      

 االسبوع الخامس : المحاضرة االولى / تطبٌق عملً لحركة الركض 

 51/1054/  51      المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً السلوب ركض مسافات القصٌرة                              

 ح نظري وتطبٌق عملً السلوب ركض مسافات المتوسطةاالسبوع السادس : المحاضرة االولى / شر

 10/51/1054ركض مسافات الطوٌلة                   المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً السلوب                      

 إمتحان نظري +االسبوع السابع : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً أسالٌب الركض

 عطلة راس السنة المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً للبداٌات فً االركاض                                

12/51/1054 

 االسبوع الثامن : المحاضرة االولى /  شرح نظري وتطبٌق عملً للبداٌات فً االركاض            

 5/1051/ 1                           المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً للبداٌات فً االركاض      

       االسبوع التاسع : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً البداٌات من االركاض 

 5/1051/ 50م                                  500مسابقة ركض المحاضرة الثانٌة / شرح النواحً الفنٌة فً                     

 م                 100محاضرة االولى / شرح النواحً الفنٌة فً مسابقة ركض االسبوع العاشر : ال



 5/1051 /  52عطلة             م        400المحاضرة الثانٌة / شرح النواحً الفنٌة فً مسابقة ركض   

 إمتحان نظري +م 500االسبوع الحادي عشر : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً مسابقة  ركض 

 5/1051/ 14عطلة  م                     100ركض  المحاضرة الثانٌة  /   إمتحان عملً فً مسابقة                            

 م400االسبوع الثانً عشر : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً مسابقة  ركض 

 1/1051/ 5       ً مسابقة االركاض          المحاضرة الثانٌة / شرح النواحً  القانونٌة ف                          

 

 االسبوع الثالث عشر : المحاضرة االولى / إمتحان نهاٌة كورس لما تم أخذه من الفعالٌات 

 1/1051/ 8  م تتابع    500× 4المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً فً مسابقة ركض                         

 م تتابع     500× 4المحاضرة االولى / تطبٌق عملً فً مسابقة ركض االسبوع الرابع عشر :

 1/1051/ 51  م تتابع                  500× 4المحاضرة الثانٌة /  تطبٌق عملً فً مسابقة ركض                          

 م تتابع 400× 4االسبوع الخامس عشر : المحاضرة االولى / شرح نظري وتطبٌق عملً فً مسابقة ركض

        م تتابع                      400× 4المحاضرة الثانٌة /  تطبٌق عملً فً مسابقة ركض                            

11/1/1051  

 م تتابع                    500× 4االسبوع السادس عشر : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً ركض

 12/1/1051          إمتحان نظري         +م تتابع 400× 4إمتحان عملً فً ركضالمحاضرة الثانٌة /           

 االسبوع السابع عشر : المحاضرة االولى / شرح نظري لمسابقة الوثب الطوٌل 

 1/1051/ 6                  المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                                                   

 االسبوع الثامن عشر : المحاضرة االولى /   تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                                    

 51/1/1051نوروز عطلة           المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                

 الولى / تطبٌق عملً  لمسابقة الوثب الطوٌل   االسبوع التاسع عشر : المحاضرة ا

 1/1051/  10عطلة  إمتحان نظري     +المحاضرة الثانٌة / إمتحان عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                            

 



 االسبوع العشرون : المحاضرة االولى / شرح نظري لفعالٌة قذف الثقل 

 12/1/1051                                    الثانٌة / تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل               المحاضرة                        

 

 االسبوع الحادي والعشرون : المحاضرة االولى /   تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل              

 4/1051/ 1                          فعالٌة قذف الثقل           المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً ل                                   

 االسبوع الثانً والعشرون : المحاضرة االولى /   تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل              

  4/1051/  50                           المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل                                              

 إمتحان نظري لفعالٌة قذف الثقل +االسبوع الثالث والعشرون : المحاضرة االولى / إمتحان عملً 

  4/1051/ 52                         المحاضرة الثانٌة / إمتحان نهاٌة كورس لما تم أخذه من فعالٌات                                 

 

................................................................................................................................................................................... 

 

اس السنة اسبوعٌن مع عطلة لم احسب العطالت الرسمٌة ٌطلع منها عطلة نهاٌة الكورس االول اسبوع مع عطلة رمالحظة : 

 مادة الساحة والمٌدان .ٌنتهً المنهاج  52/1/1051نوروز اسبوعٌن ...ٌعنً  شهر تقرٌبا واكثر ٌصبح التارٌخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوشٍ الزَاظٍ     

 *تعزَف الوشٍ:

 اٌّشٟ ٘ٛ ػثاسج ػٓ ػ١ٍّح )اٌرمذَ ٌألِاَ تخؽٛاخ ػٍٝ اٌمذ١ِٓ ٚدْٚ إٔمؽاع اإلذصاي تاألسض(. 

٠شاػٟ فٟ اٌّشٟ أْ ذىْٛ اٌمذَ األِا١ِح ػٍٝ إذصاي تاألسض لثً أْ ذرشن اٌمذَ اٌخٍف١ح األسض . ٠ٚعة أْ ذىْٛ ٚ

 سظً اإلسذىاص ِفشٚدج ، أٞ أٔٗ ال٠ٛظذ إٔصٕاء فٟ ِفصً اٌشوثح ، ٚرٌه ػٕذ أخز اٌٛظغ اٌؼّٛدٞ اٌّغرم١ُ.

 *وصف حزكٍ للوشٍ الزَاظٍ:

 ش٠اظٟ فٟ ؼذ راذٙا إٌٝ:ذٕمغُ إؼذٜ دٚساخ ؼشواخ اٌّشٟ اٌ 

 :ٚذرىْٛ ِٓ :اإلسذىاص -1

اإلسذىاص األِاِٟ : ٠ٚثذأ ػٕذِا ٠ٍّظ وؼة اٌمذَ األِا١ِح األسض ، ٚذٕرٟٙ ػٕذِا ٠صً اٌش٠اظٟ إٌٝ  -أ 

 اٌٛظغ اٌؼّٛدٞ ف١ىْٛ ِشذىضاً ػٍٝ ٘زٖ اٌمذَ.

اٌمذَ االخشٜ األسض أِاَ اإلسذىاص اٌخٍفٟ : ٠ٚثذأ ِٓ اٌٛظغ اٌؼّٛدٞ ، ٚذٕرٟٙ ػٕذِا ٠ٍّظ وؼة  –ب  

 اٌعغُ.

 : ٚذرىْٛ :اٌّشظؽح  -2

 ِشظؽح اٌشظً اٌؽشج ِٓ اٌخٍف إٌٝ اٌٛظغ اٌؼّٛدٞ. –أ  

 ِشظؽح اٌشظً ٔفغٙا إٌٝ األِاَ ِٓ اٌٛظغ اٌؼّٛدٞ ألخز خؽٛج ٌألِاَ. –ب  

 لأْٛ عثالاخ اٌّشٟ:

 ذؽرٛٞ عثالاخ اٌّشٟ ػٍٝ اٌغثالاخ اٌرا١ٌح: 

 و52ُُ ،و22عثالاخ اٌشظاي:  -أ

 وُ.12وُ ،5عثالاخ إٌغاء:  -ب

 



 الوصدر

 العاب هزكثة( -قذف -رهٍ -وثة -قفز -حىاجز -هىانع -هىسىعة الوُداى والوعوار)جزٌلاعُ ؼغٓ ؼغ١ٓ ؛ -1

 (.1221،اٌؽثؼح االٌٚٝ :) ػّاْ ، داساٌفىشٌٍؽثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ،

،اٌؽثؼح األٌٚٝ:) و٠ٛد ،  تحكُن -علُن ت –تكنُك  –/تدرَة هىسىعة ألعاب القىيدمحم ػصّاْ ؛  -2

 .(1222داس اٌمٍُ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 

 

 االسبوع الرابع 

 المحاضرة االولى: 

 :الركض

 االرتكاز:  -1

ٌرتكز الجسم فً هذا الوضع بعد الهبوط من مرحلة الطٌران والمرور بمرحلة االرتكاز لفترة إذ تثنى  

عمل العضالت )االمامٌة والخلفٌة للفخذ ، المجموعة االمامٌة لعضالت الركبة عند ارتكازها ثنٌة خفٌفة ، حٌث ت

 الساق التوأمٌة(.

 المرجحة:  -2

تواصل الرجل المرفوعة حركتها فً مرجحة مستمرة مداها بالنسبة للرجلٌن والذراعٌن قصٌراً فً الزمن  

نقل مركز ثقل الجسم وسرعة  والمسافة ، وتتم المرجحة بقوة لصغر زاوٌة مٌل الجسم حٌث تساعد على زٌادة

 حركته.

حركة الذراعٌن : تتأرجح الذراعان فً حركة عكسٌة لحركة الرجلٌن حٌث تعمل العضالت التالٌة )الدالٌة  ⇦

، عضلة ذات الرأسٌن العذدٌة ، عضلة ذات الثالث رؤوس العضدٌة ،  03ـ  33وتعمل على رفع الذراع من 

 العضلة العرٌضة العضدٌة(.

 القدم:الدفع ب -3

 مرحلة الطٌران: -4 

 الهبوط )اإلستناد(: -5 



 المصدر

 (.1091:) البصرة، مطبعة جامعة البصرة،  العاب الساحة والمٌدان تعلم تكنٌك تدرٌبـ رٌسان خرٌبط مجٌد ؛ 

 المحاضرة الثانٌة

 تطبٌق عملً لحركة الركض 

 االسبوع الخامس

 المحاضرة االولى: 

 تطبٌق عملً لحركة الركض.

 

 حاضرة الثانٌة : الم

 ممٌزاته اسلوب ركض المسافات القصٌرة:

 فً مرحلة االستناد األمامً ٌالمس المشط األرض أوالَ. -1

 فترة بقاء القدم على االرض فترة زمنٌة قصٌرة جداَ. -2

 (درجة.45( درجة، المرجحة الخلفٌة تشكل تقرٌباَ)133-03زاوٌة المرجحة األمامٌة تشكل) -3

 (قدم.13-9ٌبلغ من )طول الخطوة  -4

 (مرات فً الثانٌة الواحدة.5-4تردد الخطوة ٌبلغ من ) -5

 مركزثقل الجسم ٌكون إلى األمام أو ٌكون الرأس مائالَ إلى األمام. -6

 هنالك تناسق بٌن المرجحة األمامٌة والخلفٌة للذراعٌن مع المرجحة األمامٌة الخلفٌة للساقٌن. -1

 وٌكون الرأس قوة قائد الحركة.إتجاه النظر ٌكون لألمام  -9

 ن تصلب.وتمتاز كافة الحركات للجسم بإرتخاء  د -0

 



 تطبٌق عملً إلسلوب ركض المسافات القصٌرة:

 

 االسبوع السادس 

 المحاضرة االولى : 

 ممٌزاته اسلوب ركض المسافات المتوسطة: 

 والَ.فً مرحلة االستناد األمامً ٌالمس الجزء الخارجً للقدم من العدو أ -1

 فترة بقاء القدم على االرض فترة زمنٌة متوسطة. -2

 (درجة.03( درجة، المرجحة الخلفٌة تشكل تقرٌباَ)123-133زاوٌة المرجحة األمامٌة تشكل) -3

  (قدم. 9-6طول الخطوة ٌبلغ من ) -4

 (مرات فً الثانٌة الواحدة.4-3تردد الخطوة ٌبلغ من ) -5

 مع مٌل قلٌل لألمام.مركزثقل الجسم ٌكون فً الوسط  -6

 هنالك تناسق بٌن المرجحة األمامٌة والخلفٌة للذراعٌن مع المرجحة األمامٌة الخلفٌة للساقٌن. -1

  إتجاه النظر ٌكون لألمام. -9

 تمتاز كافة الحركات للجسم باإلرتخاء الكامل. -0

 تطبٌق عملً إلسلوب ركض المسافات المتوسطة

 المحاضرة الثانٌة:

 : ممٌزاتهمسافات الطوٌلةاسلوب ركض ال

 فً مرحلة االستناد األمامً ٌالمس الكعب األرض أوالَ. -1

 فترة بقاء القدم على االرض تكون طوٌلة قٌاساَ لالسلوبٌن السابقٌن. -2

 (درجة.133-03( درجة، المرجحة الخلفٌة تشكل تقرٌباَ)143-123زاوٌة المرجحة األمامٌة تشكل) -3



 (قدم.6-4طول الخطوة ٌبلغ من ) -4

 (مرات فً الثانٌة الواحدة.3-2تردد الخطوة ٌبلغ من ) -5

 مركزثقل الجسم ٌكون فً الوسط تماماَ. -6

 هنالك تناسق بٌن المرجحة األمامٌة والخلفٌة للذراعٌن مع المرجحة األمامٌة الخلفٌة للساقٌن. -1

  إتجاه النظر ٌكون لألمام. -9

 الكامل. تمتاز كافة حركات الجسم باإلرتخاء -0

  

 تطبٌق عملً إلسلوب ركض المسافات الطوٌلة

 

 االسبوع السابع

 المحاضرة االولى:

 امتحان نظري.+إمتحان عملً فً اسالٌب الركض

 

 االسبوع السابع 

 المحاضرة الثانٌة

 مع االسبوع الثامن المحاضرة االولى والثانٌة: 

 الثداَات فٍ األركاض:

 ٔٛاع سئ١غ١ح :ٚذمغُ أٔٛاع اٌثذا٠حاٌٝ شالشح ا  

 (.غ٠ًٛ اٌرٛص٠غ ِرٛعػ اٌرٛص٠غ ، لص١ش اٌرٛص٠غ ،) اٌثذء إٌّخفط-أ

 اٌثذء اٌؼاٌٟ. -ب



 اٌثذء اٌؽائش. -ظـ 

 

 اٌثذء إٌّخفط: -أ

إْ ٚظغ اٌثذء إٌّخفط لذ أدٜ إٌٝ اٌٛصٛي تّشوض شمً اٌعغُ إٌٝ أفعً ٚظغ ١ِىا١ٔىٟ ٌإلٔؽالق   

ٌؼ١ٍّح فٟ ِعاٌٟ ػٍُ اٌؽشوح ٚا١ٌّىا١ٔىا اٌؽ٠ٛ١ح إٌٝ أْ ٚظغ )إعرؼذ(٠شىً ٌألِاَ  ، ؼ١س أشاسخ ٔرائط اٌذساعاخ ا

 أفعً أٚظاع اإلٔؽالق.

 ٌٚمذ ذُ ذمغ١ُ اٌثذء إٌّخفط داخ١ٍاً إٌٝ شالشح أٔٛاع: 

 اٌثذء لص١ش اٌرٛص٠غ : -1

ٚٔصف(، وّا ٚ٘ٛ رٌه إٌٛع ِٓ اٌثذء إٌّخفط اٌزٞ ذثؼذ ف١ٗ اٌمذَ األِا١ِح ػٓ خػ اٌثذا٠ح تؽٛاٌٟ)لذَ   

(لذَ ِغ ِالؼظح إذعاٖ اٌمذ١ِٓ ٌألِاَ، ٚتؽ١س ٠ىْٛ ِشػ اٌمذَ 2. 4/3ذثؼذ اٌمذَ اٌخٍف١ح ػٓ خػ اٌثذا٠ح تّمذاس )

 اٌخٍف١ح تّؽاراج وؼة اٌمذَ األِا١ِح ذمش٠ثاً.

 اٌثذء ِرٛعػ اٌرٛص٠غ :  -2

(لذَ ، ٚاٌخٍف١ح 2ا٠ح تؽٛاٌٟ )ٚ٘ٛرٌه إٌٛع ِٓ اٌثذء إٌّخفط اٌزٞ ذثؼذ ف١ٗ اٌمذَ األِا١ِح ػٓ خػ اٌثذ 

 (الذاَ.3. 2/1إٌٝ 3تؽٛاٌٟ)

 

 اٌثذء غ٠ًٛ اٌرٛص٠غ :  -3

(لذَ، 1. 2/1إٌٝ 1ٚ٘ٛرٌه إٌٛع ِٓ اٌثذء إٌّخفط اٌزٞ ذثؼذ ف١ٗ اٌمذَ األِا١ِح ػٓ خػ اٌثذا٠ح تؽٛاٌٟ)    

 (الذاَ.3. 4/3اٌٝ  3. 2/1ٚاٌخٍف١ح ِٓ )

 شج تاٌثذء إٌّخفط ٠ٕٚادٞ ػ١ٍٗ تـ :٠ٚؤدٞ اٌّرغاتك عثالاخ اٌّغافاخ اٌمص١

 خز ِىأه. -1

 إعرؼذ. -2

 شُ ذؽٍك غٍمح اٌّغذط. -3



 ٠رمف ظ١ّغ أٔٛاع اٌثذء فٟ ِٛظغ خز ِىأه فٟ : أٚالً/ ٚظغ خز ِىأه:

 ٚظغ اٌزساػ١ٓ: ذىْٛ اٌزساػ١ٓ ِّرذج ٚتئذغاع اٌصذس ٚا١ٌذ٠ٓ فٟ شىً ٘شِٟ خٍف خػ اٌثذا٠ح . -أ

 ٚظغ اٌشأط ٚاٌظٙش: -ب

عُ( ٚذىْٛ اٌشأط ٚاٌشلثح ػٍٝ إِرذاد 32-٠22ىْٛ إٌظش ٌألِاَ تؽ١س ٠مغ ِغرٜٛ إٌظش ػٍٝ تؼذ ِٓ ) 

 اٌظٙش. 

أِا ٚظغ اٌشظ١ٍٓ ٠شذىض اٌّرغاتك ػٍٝ اٌّشؽ١ٓ ٌٍشظ١ٍٓ ت١ّٕا ذىْٛ سوثح اٌشظً اٌخٍف١ح ِشذىضج ػٍٝ االسض 

 ٚاٌضا٠ٚح ت١ٓ اٌشوثح ٚاٌغاق ذرٛلف ػٍٝ اٌّغافح ت١ٓ اٌمذ١ِٓ. 

ً ِغ اٌرشو١ض ػٍٝ عّاع ٔذاء اإلرْ  ٠ٚرٛصع ِشوض شمً اٌعغُ ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ ٚاٌشظ١ٍٓ ، تإٌغثح ٌٍرٕفظ ٠ىْٛ غث١ؼ١ا

 تاٌثذء.

 

 شا١ٔاً/ ٚظغ اإلعرؼذاد)إعرؼذ(:

فٟ ٘زا اٌٛظغ ذثذأ اٌشظ١ٍٓ فٟ اإلِرذاد ألػٍٝ ٌٚألِاَ ٌرشذفغ اٌّمؼذج ٚذرمذَ اٌىرف١ٓ ٌألِاَ ٌررخؽٝ خػ  

الاٌشأط ػٍٝ إِرذاد اٌعزع ٚإٌظش ٌألِاَ ٚذرغغ اٌضٚا٠ا فٟ اٌشظ١ٍٓ ت١ٓ اٌفخز ٚاٌغاق ٚذؽذ٠ذ اٌضٚا٠ا اٌثذا٠ح  ٚذظٍ

ٕ٘ا ذرٛلف ػٍٝ غٛي اٌالػة ٚٚظغ اٌمذ١ِٓ ٚاٌّغافح ت١ّٕٙا فٟ ِىؼثاخ اٌثذا٠ح . ٠ٚىْٛ اٌرٕفظ أشٕاء ٚظغ 

 ٠ىرُ إٌفظ إعرؼذاداً ٌغّاع غٍمح اٌّغذط. اإلعرؼذاد تأخز ٔفظ ػ١ّك ػٕذ ِذ اٌشظ١ٍٓ ٚإسذفاع اٌّمؼذج ألػٍٝ شُ

 شاشاً/ اإلٔؽالق)غٍمح اٌّغذط(:

تؼذ عّاع غٍمح اٌثذا٠ح  ِٓ اإلرْ تاٌثذء ٠ٕذفغ اٌؼذاء تغشػح ٌألِاَ ؼ١س ذرشن ا١ٌذ٠ٓ األسض أٚالً ٠ٍٟ رٌه  

ِص١ٕح ِٓ اٌشوثح ١ٍ٠ٙا اٌشظً لذَ اٌشظً اٌخٍف١ح شُ لذَ اٌشظً األِا١ِح ، ؼ١س ذرمذَ اٌشظً اٌخٍف١ح أٚالً ٌألِاَ ٟٚ٘ 

 األِا١ِح اٌرٟ ٠ىْٛ دفؼٙا ٌٍّىؼة أوثش ِا ٠ىْٛ.

 إػرثاسخ ِّٙح ػٕذ اإلٔؽالق:

 ذرشن ا١ٌذ٠ٓ األسض دْٚ دفؼٙا. -1

 ذشن اٌمذَ اٌخٍف١ح اٌّىؼة دْٚ دفؼٗ. -2



 ػذَ ػًّ إٔضالق تاٌمذَ ؼرٝ ال ٠رأخش اإلٔؽالق. -3

 ا٠ٚح ؼادج.٠رؽشن اٌعزع ٌألِاَ ٚألػٍٝ فٟ شىً ص -4

 

 اٌّصادس

،اٌؽثؼح األٌٚٝ:) و٠ٛد ،  تحكُن -تعلُن  –تكنُك  –/تدرَة هىسىعة ألعاب القىيدمحم ػصّاْ ؛  -1

 ( 1222داس اٌمٍُ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 

( النىاحٍ الفنُة لوساتقات العدو والجزٌ 3هىسىعة ألعاب القىىزقن)فشاض ػثذاٌؽ١ّذ ذٛف١ك ؛ -2

،اٌؽثؼح األٌٚٝ:)  القانىى الدولٍ(-اإلصاتات الشائعة-لعول الععلٍا-والحىاجز والوىانع)التكنُك

 .(2224االعىٕذس٠ح ، داساٌٛفاء ٌذ١ٔا اٌؽثاػح ٚإٌشش، 

 االسبوع التاسع

 المحاضرة االولى:  

 امتحان عملً فً البداٌات من االركاض.

 م:133المحاضرة الثانٌة : النواحً الفنٌة لمسابقة ركض

 الفعل)اإلنطالق(:أوالَ/ هزحلة سزعة رد 

ذؼرثش ِشؼٍح اإلٔؽالق ِٓ اٌّشاؼً اٌٙاِح فٟ اٌشوط ٟٚ٘ ذؼرّذ ػٍٝ عشػح سد اٌفؼً ٚعشػح اإلٔؼىاط  

ؼ١س ٠ٕذفغ اٌالػة ِٓ ِغأذ اٌثذا٠ح تألصٝ عشػح ٚلٛج فٛس عّاػٗ اإلغالق ، ٠ٚمَٛ اٌؼذاء تاٌؽشواخ اٌرا١ٌح فٟ 

اٌخٍف١ح إٌٝ األِاَ ألخز أٚي خؽٛج شُ دفغ اٌمذَ األِا١ِح ٌّغٕذ ٔفظ اٌٛلد ٟٚ٘ ذشن ا١ٌذ٠ٓ ٌألسض ٚذرؽشن اٌشظً 

 اٌثذا٠ح األِاِٟ.

فؼٕذ ذشن ا١ٌذ٠ٓ ٌألسض ٚاٌذفغ تىٍرا اٌمذ١ِٓ ذشذفغ األوراف ػٓ ِغرٜٛ اٌؽٛض ٠ٚخشض اٌؼذاء ِٓ ِغأذ  

 -02ْ صا٠ٚرٗ )(دسظح شُ ذرذسض فٟ اٌض٠ادج ؼرٝ ٠صً اٌعغُ اٌٝ ٚظغ ا١ًٌّ اٌزٞ ذى45ٛاٌثذا٠ح تضا٠ٚح ١ًِ)

 (دسظح ػٕذ ٚصٛي اٌؼذاء اٌٝ اٌغشػح اٌمصٜٛ .12



  ثانُاً/ هزحلة التدرج فٍ السزعة)التعجُل(:

٠رٛلف ِمذاس اٌرؼع١ً اٌٝ ؼذ وث١ش ػٍٝ غٛي اٌخؽٛاخ االٌٚٝ ٚاعٍٛب أدائٙا فاٌخؽٛاخ اٌمص١شج ظذاً  

ٚز إٔخفاض فٟ اٌغشػح ، ٚػِّٛاً ٠ىْٛ الذعّٓ اصد٠اد ٚعشػح اٌشوط ، أِا اٌخؽٛج اٌؽ٠ٍٛح ظذاً فرؤدٞ اٌٝ ؼذ

( ألذاَ ٠ٚضداد غٛي اٌخؽٛاخ 4,5اٌٝ 3,05( ألذاَ ٚغٛي اٌخؽٛج اٌصا١ٔح )4اٌٝ  3,5غٛي اٌخؽٛج االٌٚٝ ؼٛاٌٟ )

ً ؼرٝ ذصً إٌٝ ) ( ألذاَ فٟ اٌخؽٛج اٌصا١ٔحػشش ٚاٌشاتؼح ػشش. ٚفٟ أشٕاء اٌخؽٛذ١ٓ أٚ اٌخؽٛاخ 2 -1ذذس٠ع١ا

 ػح ٚلٛج اٌذفغ دٚساً سئ١غ١اً ٚفٟ اٌخؽٛاخ اٌرا١ٌح ذٍؼة دٚساً سئ١غ١اً عشػح ذشدد اٌخؽٛاخ.األستغ االٌٚٝ ذٍؼة عش

( تؼذ 15 -2َ( أٞ اٌخؽٛج )32 -25ٚذٕرٟٙ ٘زٖ اٌّشؼٍح ػٕذ ػذائٟ اٌّغر٠ٛاخ اٌؼ١ٍا تؼذ لؽغ ِغافح )  

 %( ِٓ اٌغشػح اٌمص25ٜٛ -22اإلٔؽالق ٚفٟ ٘زٖ اٌؽاٌح ذثٍغ عشػح اٌشوط ِٓ )

 ً  / هزحلة السزعة القصىي: ثالثا

٠صً اٌؼذاء فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح إٌٝ ألصٝ عشػح ٌٗ ، ٠ٚعة اٌّؽافظح ػ١ٍٙا ؼرٝ ٔٙا٠ح اٌغثاق ػٓ غش٠ك  

 اٌرٕاعة األِصً ٌؽٛي اٌخؽٛج ٚذشدد٘ا اٌٝ اٌؽذ األلصٝ ٌٙا فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح . 

 الحفاظ علً السزعة(: –راتعاً/  هزحلة النهاَة)تحول السزعة 

ٍح األخ١شج ِٓ ِشاؼً عثالاخ اٌشوط ٠ٕٟٚٙ تٙا اٌؼذاء اٌغثاق فٟ ٌؽظح ذماغغ ظغّٗ ٟٚ٘ اٌّشؼ  

اٌّغرٜٛ اٌشأعٟ اٌزٞ ٠ّش تخػ إٌٙا٠ح ، ٠ٚثزي اٌؼذاء ألصٝ ظٙذ ٚغالح ٌٍٛصٛي إٌٝ خػ إٌٙا٠ح ٚ٘ٛ فٟ لّح 

ح ل٠ٛح ِٓ اٌصذس ِغ َ( لثً خػ إٌٙا٠ح ٠ٕٟٚٙ اٌؼذائ١ٓ اٌغثاق تذفؼ25 -22عشػرٗ ٚذرشاٚغ ٘زٖ اٌّغافح ت١ٓ )

 ١ِالْ اٌعزع ٌألِاَ فٟ اٌخؽٛج األخ١شج.

 الوصدر

 (.1212:) ِٛصً ، ِؽثؼح اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ فٟ اٌّٛصً ،  العاب القىيس٠غاْ خش٠ثػ ِع١ذ ؛ -1

 

 التمارٌن التعلٌمٌة:

 تعلٌم وضع البداٌة بأربع خطوات. ※

 انواع التتابعات.االستجابة السرٌعة للمثٌر السمعً والبصري من خالل استخدام  ※



 شرح كٌفٌة استخدام مكعبات البداٌة والمسافة المناسبة بٌن المكعبات وخط البداٌة. ※

 التقدم الى مكعبات البداٌة وتعلم كٌفٌة تثبٌت القدمٌن فً المكعبات. ※

 تعلم وضعٌة االنتقال من وضع )إستعد( الى عملٌة االنطالق نفسها والتدرج فً السرعة. ※

 م.23افة انطالق لمس ※

 الوثب لالعلى والجلوس من وضع البدء المنخفض والقٌام بتبدٌل اماكن القدمٌن فً الهواء. ※

 االسبوع العاشر/ المحاضرة االولى:

 م:233النواحً الفنٌة لمسابقة ركض

ِرش ػٍٝ لذساخ ٚإِىا١ٔاخ خاصح ٌالػة ذغاػذٖ فٟ ذٛص٠غ اٌعٙذ ػٍٝ اٌّغافح ٠222رٛلف ػذٚ

فٟ إٌّؽٕٝ وّا ٠عة أْ ٠ر١ّض اٌؼذاء تمذسذٗ ػٍٝ اإلعرشخاء ؼرٝ ٠غرؽ١غ ٚػٍٝ و١ف١ح اٌعشٞ 

 اٌّؽافظح ػٍٝ عشػرٗ خالي اٌّغافح.

 م 022الوزاحل الفنُة لزكط

 أوالً / هزحلة الثداَة:

 –ِرٛعػ  –َ ِٓ ؼ١س اٌثذء إٌّخفط)لص١ش  ٠122رشاتٗ اٌثذء ِغ غش٠مح اٌثذء فٟ عثاق 

ً ِغ عثاق غ٠ًٛ(اٌرٛص٠غ وّا اْ ِشؼٍح اإلٔ َ ٚاإلخرالف ٠ىْٛ فٟ ٚظغ  122ؽالق ذرشاتٗ أ٠عا

ِىؼثاخ اٌثذا٠ح ؼ١س ذٛظغ فٟ اٌصٍس اٌخاسظٟ ِٓ اٌؽاسج ظٙح ا١ّ١ٌٓ، ؼرٝ ٠غرؽ١غ اٌالػة لؽغ 

 اغٛي ِغافح فٟ خػ ِغرم١ُ.

 

 

 



 ثانُاً / هزحلة اإلنسُاب:

ؼرفاؾ تغشػرٗ اٌرٟ ذٍٟ ِشؼٍح اإلٔؽالق ٟٚ٘ اٌّشؼٍح اٌرٟ ٠مَٛ ف١ٙا اٌالػة تّؽاٌٚح اإل 

إورغثٙا ِٓ اإلٔؽالق ِغ ػذَ ِؽاٌٚح ص٠ادذٙا ؼرٝ ال٠ؤشش رٌه فٟ غٛي اٌخؽٛج ٚاإلؼرفاؾ تئسذخاء 

 اٌؼعالخ ٚإٔغ١اب ػٍّٙا ؼرٝ الذعٙذ ٚذرٛذش.

 فنُة العدو فٍ الونحنً:

 شىً اٌعزع: -أ

ػظُ اٌؽٛض  ١ّ٠ً اٌعزع ٔاؼ١ح ا١ٌغاس ؼ١س ٠شذفغ اٌىرف األ٠ّٓ ػٓ اٌىرف األ٠غش ٠ٚشذفغ 

 (دسظح.12-02األ٠ّٓ ػٓ ػظُ اٌؽٛض األ٠غش ِغ ١ًِ اٌعزع ٌألِاَ تضا٠ٚح)

 

 ٚظغ اٌشظ١ٍٓ: –ب 

ذضداد ٚذؽٛي خؽٛج ِٚشظؽح اٌشظً ا١ٌّٕٝ ت١ّٕا ذمصش غٛي خؽٛج اٌشظً ا١ٌغشٜ ، وّا  

ذرؽذ سوثح اٌشظً ا١ٌّٕٝ ٚا١ٌغشٜ ٌٍذاخً ٠ٚش١ش ِشػ اٌشظً ا١ٌّٕٝ ٌٍذاخً ٚوزٌه ِشػ اٌشظً 

 ا١ٌغشٜ.

 ٚظغ اٌزساػ١ٓ: –ض 

٠ؽٛي ِذٜ ؼشوح اٌزساع ا١ٌّٕٝ ٚذرفشض اٌضا٠ٚح ٚذرعٗ فٟ إذعاٖ اٌصذس ؼ١س ذرماغغ ِغ  

 اٌصذس ت١ّٕا ٠مً ذشدد ؼشوح اٌزساع ا١ٌغشٜ ٚذمً اٌضا٠ٚح اٌّؽصٛسج ت١ٓ اٌغاػذ ٚاٌؼعذ.

 ثالثاً / هزحلة النهاَة:

ٟٙ اٌغثاق ِغ ٚظغ فٟ إػرثاسٖ ٘ذف أتؼذ فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح ٠ؽاٚي اٌالػة ذع١ّغ وً لٛاٖ ١ٌٕ 

ِٓ خػ إٌٙا٠ح ٠ؽاٚي اٌٛصٛي إ١ٌٗ ١ٌصً إٌٝ خػ إٌٙا٠ح ٚ٘ٛ فٟ ألصٝ عشػرٗ ٚٚلرٗ ِغ ػذَ أداء 



أٞ ؼشواخ صائذج تعغّٗ ؼرٝ ال٠مً ِٓ عشػرٗ . ٠ٚؽاٚي اإلؼرفاؾ ت١ًّ ظغّٗ ٌألِاَ ٚلشب رلٕٗ ِٓ 

 صذسٖ ٠ٚىْٛ اٌرٕفظ فٟ ِشؼٍح ٔٙا٠ح اٌفُ. 

 صدرالو

العدو والجري والحواجز النواحً الفنٌة لمسابقات  (1رقم ) موسوعة العاب القوى فراج عبدالحمٌد توفٌق ؛ -

دارالوفاء  ) االسكندرٌة ، : الطبعة االولى ، القانون الدولً(-اإلصابات الشائعة-العمل العضلً-)تكنٌكوالموانع 

 (2334لدنٌا الطباعة والنشر،

 

 م:233التمارٌن لركض

 جري مع لمس المقعد بالكعبٌن. ⇦

 جري مع رفع الركبتٌن. ⇦

 جري مع الوثب على قدم واحدة. ⇦

 

 المحاضرة الثانٌة:

 م:433النواحً الفنٌة لمسابقة ركض 

 أوالً / هزحلة سزعة رد الفعل:

ض فٟ ٟٚ٘ ِشؼٍح اٌثذا٠ح ، ٚاٌرٟ ٠رُ ف١ٙا اإلٔؽالق ِٓ ِىؼثاخ اٌثذا٠ح ػٕذ صذٚس اإلشاسج ، ٠ٚىْٛ اٌرشو١ 

ً فٟ عثاق122٘زٖ اٌّشؼٍح ألً ِٕٗ تؼط اٌشئ فٟ عثاق  ِرش ػٕٙا فٟ  422ِرش ، ؼ١س ذمً ا١ّ٘ح اٌثذا٠ح ٔغث١ا

 ِرش.122عثاق 

 

 



 ثانُاً / هزحلة التدرج فٍ السزعة:

ِرش ؼ١س ٠رُ اٌرذسض فٟ اٌغشػح ؼرٝ ٠صً اٌؼة تؼذ 222، 122ٚذشاتٗ ٘زٖ اٌّشؼٍح ِص١ٍرٙا فٟ عثاق  

إٌىألشب ِا ٠ّىٓ ِٓ اٌغشػح اٌمصٜٛ. ٠ٚؽاٚي اٌالػة فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح سغُ اٌشذج اٌّشذفؼح ِرشاً  52ؼٛاٌٟ 

 اٌّغرخذِح فٟ األداء أْ ٠ظً اإلعرشخاء ِٛظٛداً ِغ اٌثؼذ ػٓ اٌرصٍة اٌؼعٍٟ.

 

 ثالثاً / هزحلة عدو الوسافة:

ا فٟ اٌّشؼٍح اٌغاتمح ، ٚفٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح ٠ؽاٚي اٌّرغاتك اٌّؽافظح ػٍٝ ِغرٜٛ اٌغشػح اٌرٟ ذٛصً إ١ٌٙ  

ِغ اٌّؽافظح ػٍٝ اإلعرشخاء ٚاٌثؼذ ػٓ اٌرشٕط اٌؼعٍٟ ٠ٚرُ فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح ذم١١ُ ِٛلف اٌالػة ٌٕفغٗ ِٓ اٌغثاق 

ً اٌرٕفظ  ، ؼ١س ٠ظٙش ٌٗ تٛظٛغ ِىأٗ تإٌغثح ٌثم١ح صِالئٗ اٌّرغاتم١ٓ ، ٠ٚؽاٚي اٌالػة فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح أ٠عا

 (ِرش ذمش٠ثاً.12االخشٜ ِٓ اٌغثاق ٚذٕرٟٙ ٘زٖ اٌّشؼٍح لثً ٔٙا٠ح اٌغثاق تـ ) تؽش٠مح أفعً ِٕٙا فٟ اٌّشاؼً

 راتعاً / هزحلة تحول السزعة:

ً ، ٚذؼرثش أُ٘ ِشاؼً اٌغثاق ، ؼ١س ٠رؼذد  12ٚذثذأ ٘زٖ اٌّشؼٍح فٟ اٌـ   ِرش األخ١شج ِٓ اٌغثاق ذمش٠ثا

ً أرا ذغاٚخ اٌّغرٜٛ ٚصِٓ اٌغثاق ٚذشذ١ة اٌّرغاتم١ٓ تٕاًء ػٍٝ ِغرٜٛ األ داء فٟ ٘زٖ اٌّشؼٍح ، ٚخصٛصا

ِٛاصفاخ اٌّشاؼً اٌغاتمح ٚذظٙش ٘زٖ اٌّشؼٍح اٌىفاءاخ اٌفشد٠ح ٚلذسج اٌفشد )اٌالػة( ػٍٝ اإلعرّشاس فٟ األداء 

فٟ ؼاٌح غ١اب األٚوغع١ٓ ، وّا ذصثد لذسج الػثٟ اٌّغرٜٛ اٌؼاٌٟ ػٍٝ اٌرخٍص ِٓ خاِط اٌالور١ه فٟ اٌذَ 

 شأُٙ ِٓ اٌالػث١ٓ.تىفاءج أوثش ِٓ أل

 الوصدر

،اٌؽثؼح األٌٚٝ:) و٠ٛد ، داس  تحكُن -تعلُن  –تكنُك  –/تدرَة هىسىعة ألعاب القىيدمحم ػصّاْ ؛  -

 .(1222اٌمٍُ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 

 

 

 



 التمارٌن: 

 م.63 ×مرة9فارتلك  ⇦

 م )البدء الطائر(.133×3 ⇦

 م مشً.233 ⇦

 م.233م ـ 153م ـ 133عدو مسافة  ⇦

 م )سرعات مختلفة(.333×3 ⇦

 

 االسبوع الحادي عشر 

 المحاضرة االولى :  

 م.133امتحان عملً 

 المحاضرة الثانٌة: 

 م.233امتحان عملً 

 االسبوع الثانً عشر

 المحاضرة االولى : 

 م.433امتحان عملً  

   المحاضرة الثانٌة:

 شرح النواحً القانونٌة فً مسابقة االركاض:

 االسبوع الثالث عشر 

 محاضرة االولى:ال 



 امتحان نهاٌة كورس لما تم اخذه من الفعالٌات السابقة.

 المحاضرة الثانٌة: 

 م تتابع.133×4شرح نظري وتطبٌق عملً فً مسابقة ركض 

 أوالً / البدء

ٌتخذ الالعب األول وضع البدء المنخفض بما ٌتناسب مع ) القصٌر التوزرٌع ـ متوسط التوزٌع ـ طوٌل  

حظ أن ٌمسك العصا بالٌد التً سٌسلم بها العصا لزمٌله مع مالحظة أال تلمس العصا األرض أثناء التوزٌع( . وٌال

 وضع الٌد.

وٌكون الالعب الثانً فً وضع ٌستطٌع فٌه أن ٌستلم العصا بالطرٌقة المتفق علٌها)بصرٌة ـ  

ن زمٌله القادم إلٌه ٌمسك العصا البصرٌة(بحٌث ٌأخذ مكانه فً الجانب من الحارة الذي ٌتفق مع قدوم زمٌله فإن كا

فً الٌد الٌمنى ففً هذه الحالة سٌقوم الالعب بالوقوف فً الجانب األٌمن من الحارة حتى ٌستلم بالٌد الٌسرى. 

والذي بدوره سٌسلم العصا لزمٌله الثالث فً ٌده الٌمنى ـ وٌفضل أال ٌتم تغٌر العصا  من ٌد ألخرى أثناء الجري 

سرعة الالعب وٌالحظ فً حالة اإلستالم بالطرٌقة البصرٌة أن ٌمٌل الالعب بالجذع لألمام حتى ال ٌؤثر ذلك فً 

 مع النظر فً إتجاه الذراع المستلمة للخلف فً إنتظار الزمٌل. 

كما ٌجب على الالعب الذي ٌستلم بالطرٌقة الالبصرٌة أن ٌبدأ من وضع البدء العمٌق حتى ٌستطٌع  

 عة لألمام.الحصول على اقصى إنطالق وسر

 شكل و وضع الٌد أثناء التسلٌم والتسلم

 ـ الطرٌقة االولى:

أ ـ الالعب الذي ٌقوم بالتسلٌم :ٌتقدم الالعب حامل العصا فً إتجاه المستلم محركاً  ٌده والعصا من أسفل إلى أعلى 

 لترتكز العصا فً ٌد.الزمٌل المستلم.

ب ـ الالعب المستلم: ٌحرك ذراعه للخلف بحٌث ٌشٌر ظهر الٌد للخارج واإلبهام ٌشٌر ألسفل مع ترك مسافة بٌن 

 اإلبهام والسبابة لترتكز العصا بٌنهما.



 

 ـ الطرٌقة الثانٌة:

 . أ ـ الالعب الذي ٌقوم بالتسلٌم : ٌتقدم الالعب ممسك بالعصا وٌقوم بوضعها فً ٌد المستلم من أعلى ألسفل

ب ـ الالعب المستلم : ٌقوم الالعب بلف الٌد الٌد للخارج بحٌث ٌشٌر اإلبهام  للداخل فً إتجاه الجسم تاركاً مسافة 

 بٌن اإلبهام والسبابة لٌستطٌع الزمٌل من وضع العصا فٌها.

 



 طرٌق التسلٌم والتسلم:

 الطرٌقة البصرٌة : -1

ار وصول زمٌله إلى الجهة التً ٌستلم منها العصا وتعتبر وفٌها ٌقف الالعب المستلم نظراً للخلف فً إنتظ 

هذه الطرٌقة من أفضل الطرق حٌث ٌتمكن المتسابق من تحدٌد لحظة اإلنطالق وذلك بوصول زمٌله إلى نقطة 

ً أثناء إستالم العصا وإن كانت هذه الطرٌقة التساعد المتسابق فً إكتساب سرعة  محددة . كما أنها أكثر أمانا

 القوٌة والتً هو فً أمس الحاجة إلٌها. اإلنطالق

 

 الطرٌقة الالبصرٌة : -2

وفً هذه الطرٌقة ٌتم إستالم العصا دون النظر للخلف حٌث ٌأتً المتسابق من الخلف من الجهة التً  

سٌسلم بها العصا لزمٌله بناًء على إشارة صوتٌة ٌتم عن طرٌقها تحرك المستلم وبسرعة مع مد ٌده للخلف لستلم 

لعصا دون النظر للخلف مع اإلشارة الصوتٌة وٌتم التسلٌم والتسلم بدقة متناهٌة حتى الٌؤثر ذلك فً سرعة ا

 الالعبٌن.

 قانون مسابقات التتابع

 سم عبر المضمار لتحدٌد مسافات المراحل و إلظهار خط اإلنطالق.5ترسم خطوط بعرض  -1



م )إن لم ٌكن ٌجري 233×4فً حارات وفً سباق م  ٌجب أن تجري بالكامل 233×4م ،133×4فً سباقات  -2

م فإن اللفة األولً وكذلك جزء من اللفة الثانٌة حتى الخروج 433×4السباق بالكامل فً الحارات ( وكذلك تتابع 

م تتابع ولدى عملٌة التسلٌم األول التً ٌتم 433×4من المنحنى األول ٌجب أن تجري كلٌة فً الحارات. وفً سباق 

بقاء المتنافسٌن كل فً حاراته ، وال ٌسمح للعداء الثانً البدء بالجري خارج منطقة التسلٌم الخاصة به تنفٌذها مع 

وعلٌه الجري أن ٌبدء الجري من داخل منطقته وبالمثل على العدائٌن الثالث والرابع من كل فرٌق البدء بالجري من 

ل فرٌق الخروج فوراً من حارته حالما ٌجتاز خط داخل منطقة التسلٌم الخاصة بهم ، وٌمكن للعداء الثانً من ك

 م على جانبً المضمار.1553الخروج من المنحنى األول والذي  ٌتمٌز بعلم موضوع على قائم بإرتفاع 

م عندما ال ٌتنافس أكثر من ثالثة فرق ٌوصً أن ٌجري المنحنى األول 433×4م و233×4ملحوظة : فً تتابعات 

 للفة األولى فً حارات.

 مات الضابطة :العال

عندما ٌؤدي سباق التتابع فً الحارات فإنه ٌسمح للمتنافس بعمل عالمة ضابطة واحدة فً حارته بإستخدام  

سم( وٌكون ممٌز عن لون العالمات األخرى الثابتة. بالنسبة 43سم( وطول)5شرٌط الصق بعرض أقصاه )

حارته بخدش المضمار وفً كلتا الحالتٌن الٌسمح للمضمار الترابً أو العشبً ٌسمح له بعمل عالمة ضابطة داخل 

 بإستخدام عالمات ضابطة اخرى.

 العصا :

ٌجب حمل العصا طوال السباق، وإذا سقطت ٌجب أن ٌستعٌدها نفس المتسابق الذي أسقطها ، وٌحق له له  

ق ذلك أي منافس مغادرة حارته إلستعادة العصا بشرط أال ٌقصر بذلك مسافة السباق الواجب قطعها وبحٌث الٌعٌ

آخر، والٌؤدي سقوط العصا إلى إستبعاد الفرٌق وفً جمٌع سباقات التتابع ٌجب أن ٌتم تسلٌم العصا داخل منطقة 

التسلٌم والتسلم وتبدأ عملٌة تمرٌر العصا لدى أول مالمسة لٌد العداء المستلم وتكتمل عملٌة التسلٌم فقط حٌن تصبح 

ٌم والتسلم داخل منطقة التسلٌم على مكان العصا ولٌس على مكان جسم أو العصا فً ٌد المستلم وٌتوقف التسل

 أطراف المتنافسٌن.

 الصنع :

العصا عبارة عن انبوبة ملساء مجوفة ذات مقطع دائري وهً مصنوعة من الخشب أو المعدن أو من أي  

ـ  12كون محٌطها من )سم( و29ٌسم ( والٌقل عن )33مادة اخرى صلبة ومن قطعة واحدة وال ٌزٌد طولها عن )

 غرام( كما ٌجب أن تكون العصا ملونة ٌسهل رؤٌتها أثناء السباق.53سم( و وزنها الٌقل عن ) 13



 

م ٌجب أن ٌأخذ العداءان الثالث والرابع مواقعهما فً موقع اإلنتظار وتحت إشراف المسؤول 433×4ـ فً سباق 

م ، وعندما ٌجتاز العداءان 233ٌهما عند إكماله مسافة بنفس الترتٌب )من الدخل والخارج( الذي ٌكون فٌه زمٌل

م( ٌأخذ العداءان المنتظران مكانهما بنفس ترتٌب زمالئهما ، والٌسمح بتغٌٌر أماكنهما مع 233القادمان هذه النقطة)

 بداٌة دخولهما منطقة التسلٌم .

المنتظرون أخذ مكان فً الداخل على  ـ فً سباقات التتابع االخرى التً التستخدم فٌها الحارات ٌستطٌع العداؤن

المضمار حسب ترتٌب وصول زمالئهم ، وٌشترط أال ٌعرقلوا أو ٌعٌقوا متنافس آخر من متابعة تقدمه ، وٌجب 

على المتنافسٌن أن ٌبقوا فً حاراتهم أو مناطقهم بعد تسلٌم العصا حتى ٌصبح طرٌق السباق خالٌاً تجنباً من إعاقة 

متنافس ٌعتمد عرقلة متنافس آخر بالجري خارج مكانه أو حارته فً نهاٌة المرحلة ٌعرض  متنافسٌن آخرٌن ، وأي

 فرٌقه لإلستبعاد.

 ـ المساعدة بالدفع أو بأي طرٌقة اخرى تسبب اإلستبعاد.

ال فقط ـ إذا بدأ فرٌق التتابع المنافسة فٌمكن إستخدام العبٌن إثنٌن كبدٌلٌن للفرٌق فً األدوار التالٌة ، وٌتم اإلستبد

من قائمة الالعبٌن المشتركٌن فً المنافسة سواءاً فً هذا السباق أو من أي مسابقة اخرى ، وإن تشكٌل الفرٌق 

وترتٌب العدائٌن فً الجري فً أي سباق للتتابع ٌجب أن ٌكون رسمٌاً قبل كل دور من أدوار المنافسة وعندما ٌتم 

 إلحتٌاطٌٌن الٌحق له العودة إلى الفرٌق.إستبدال عداء شارك فً دور سابق بأحد العدائٌن ا

 

 الوصدر

العدو والجري والحواجز النواحً الفنٌة لمسابقات  (1رقم ) موسوعة العاب القوى فراج عبدالحمٌد توفٌق ؛ -

دارالوفاء  ) االسكندرٌة ، : الطبعة االولى ، القانون الدولً(-اإلصابات الشائعة-العمل العضلً-)تكنٌكوالموانع 

 (2334الطباعة والنشر،لدنٌا 

 

 

 



 التمارٌن :

 استالم العصا بالمشً: ⇦

 تتم عملٌة تمرٌر العصا والمتسابقون  المسلم والمستلم فً حركة مشً. ⇠

 ٌتم استالم العصا اوالً ، بالطرٌقة البصرٌة ثم بعد ذلك بالطرٌقة الالبصرٌة. ⇠

 ها من الطرف العلوي.تمسك العصا من الطرف السفلى حتى ٌستطٌع المستلم القبض علٌ ⇠

ٌتعارف القبض على العصا بٌن المستلم والسلم إما من أعلى الى اسفل لوضعها فً راحة الٌد او العكس من  ⇠

 ذلك اي من اسفل الى اعلى.

 استالم العصا بالجري: ⇦

 ٌتم تمرٌر العصا مع هرولة كل من المسلم والمستلم. ⇠

 رولة.ٌتم تمرٌر العصا بالجري بعد التدرٌب باله ⇠

 االسبوع الرابع عشر 

 المحاضرة االولى: 

 م تتابع:133×4تطبٌق عملً لسباق 

 التمرٌر مع استخدام منطقة التسلٌم والتسلم.⇦

 التمرٌر مع استخدام العالمات الضابطة. ⇦

 المحاضرة الثانٌة:

 م تتابع133×4تطبٌق عملً لسباق  

 التمرٌنات التكمٌلٌة والتحسٌنٌة: ⇦



 م.133×4إلنجاز تتابع  ٌستخدم المضمار ⇠

 تستخدم مناطق التمرٌر )التسلٌم والتسلم( القانونٌة. ⇠

 تستخدم طرق التمرٌر المناسبة سواء من الخارج او الداخل او المختلط، وذلك للمستوٌات االربعة. ⇠

متسابق الثانً ، ٌوزع المتسابقون االربعة على المضمار ، ثم ٌبدأ المتسابق االول حامالً العصا لتوصٌلها الى ال ⇠

 وهكذا حتى المتسابق الرابع.

 االسبوع الخامس عشر

 المحاضرة االولى  

 م تتابع.433×4شرح نظري وتطبٌق عملً فً مسابقة ركض 

 

 

 المحاضرة الثانٌة:

 م تتابع.433×4تطبٌق عملً لسباق ركض  

 االسبوع السادس عشر 

 المحاضرة االولى :  

 م تتابع.133×4امتحان عملً فً 

 محاضرة الثانٌة:ال

 م تتابع.433×4امتحان عملً فً  

 

 



 االسبوع السابع عشر

 المحاضرة االولى:

 شرح نظري لمسابقة الوثب الطوٌل 

 أوالً /هزحلة الزكعة التقزتُة)اإلقتزاب(:

أُ٘ ٠ؼرثش ِشؼٍح االلرشاب اٌّشؼٍح اٌرٟ ٠مَٛ اٌالػة ف١ٙا تئػذاد ٔفغٗ ٌؼ١ٍّح اإلسذماء ٚذؼرثش ٘زٖ اٌّشؼٍح ِٓ 

ِشاؼً اٌٛشة اٌؽ٠ًٛ تً ٚأصؼثٙا ؼ١س ٠مَٛ ف١ٙا اٌالػة ِٓ إذماْ خؽٛاذٗ فئرا ذّىٓ ِٓ رٌه ٚذُ ظثػ خؽٛاخ 

 اإللرشاب عٛف ٠غرؽ١غ اٌٛصٛب ٚذؽم١ك ِغرٜٛ ظ١ذ ٌإلسذماء ٚاٌزٞ ٠ّىٓ تاٌراٌٟ ِٓ إٔعاص ِغافٛ ٚشة وث١شج.

 

 خؽٛاخ اإللرشاب األخ١شج:

 ػ١ٍّح ظثػ خؽٛاخ اإللرشاب ػٍٝ:

 ِغافح اإللرشاب. -1

 ػذد اٌخؽٛاخ. -2

 عشػح اٌخؽٛاخ. -3

 ذٛل١د اٌخؽٛاخ. -4

( ؼؽٛج ٚذرٛلف ػذد اٌخؽٛاخ ػٍٝ غٛي ِغافح اإللرشاب ٚغٛي 22-12ٚذرشاٚغ خٛاخ اإللرشاب ِات١ٓ ) 

 خؽٛج اٌالػة ٚغٛي اٌالػة.

 ثانُاً / هزحلة اإلرتقاء:

٠ًٛ ؼ١س ٠رٛلف ػ١ٍٗ غٛي ِغافح اٌٛشة ٚاألُ٘  ِٓ ٠ؼرثش اإلسذماء ِٓ األ١ّ٘ح تّىاْ ٌالػة اٌٛشة اٌؽ 

رٌه ؼغاب اٌٛشثح ِؽاٌٚح صؽ١ؽح اٚ ِؽاٌٚح خؽأ ؼ١س ٠رُ ف١ٙا ٚظغ لذَ اإلسذماء دْٚ اٌرمذَ أٚ اٌرأخش ػٓ اٌٍٛؼح 

ؼرٝ ال٠خغش ِغافح ٠عة أْ ذؽغة ٌٗ ٚاإلسذماء ٠ؼذ ٌؼ١ٍّح اٌؽ١شاْ، ٚذٛظغ لذَ اإلسذماء ػٍٝ ٌٛؼح اإلسذماء 

اً ٌٍذفغ ٌألِاَ ٚ ٌألػٍٝ ف١رُ شٕٟ ِفاصً اٌشظً ٚاٌشوثح إعرؼذاداً ٌٍذفغ ٚػٕذِا ذرؼذٜ اٌشظً اٌؽشج سظً إعرؼذاد



اإلسذماء ذثذأ ػ١ٍّح اٌذفغ ٌألِاَ ٚألػٍٝ ِغ ِشظؽح اٌزساػ١ٓ تشىً ذٛافمٟ  ٌألِاَ ؼرٝ ذرشن اٌمذَ األسض إعرؼذاداً 

 ٌٍؽ١شاْ.

 

 ثالثاً / هزحلة الطُزاى:

 ٌألسض ٕٚ٘ان ػذج غشق ٌٍؽ١شاْ ِٕٙا: ١ٍح تّعشد ذشن لذَ اإلسذماءذثذأ ٘زٖ اٌؼّ 

 غش٠مح اٌّشٟ فٟ اٌٙٛاء  -1

 غش٠مح اٌمشفصاء -2

 غش٠مح اٌرؼٍك -3

 راتعاً / هزحلة الهثىغ:

٠شاػٟ فٟ اٌٙثٛغ إِرذاد اٌشظ١ٍٓ أِاِاً ؼرٝ ٠ىرغة اٌّرغاتك أوثش ِغافح ِّا ٌٛ وأد اٌشوثر١ٓ ِٕص١ٕر١ٓ .  

ً ِّٙح ظذاً ٚاٌٙثٛغ فٟ اٌصالشح اٌّزوٛسج عاتماً)اٌّشٟ فٟ اٌٙٛاء ، اٌمشفصاء ، ٚوزٌه ؼشوح  ً أِاِا اٌزساػ١ٓ خٍفا

اٌرؼٍك( ٠ىْٛ ػٍٝ وال اٌمذ١ِٓ ِغ اإلذضاْ اٌىاًِ ٌٍعغُ فٟ ٔفظ اٌٛلد ٚاٌٙثٛغ اٌصؽ١ػ ف١ٗ ػالِح اٌمذ١ِٓ فٟ 

 أسض اٌؽفشج ػٍٝ خػ ٚاؼذ.

 

 قانىى الىثة الطىَل:

 إٌّافغح 

 اٌؽش٠مح اٌرٟ ٠أخز تٙا اٌّرٕافغْٛ ِؽاٚالذُٙ ذىْٛ تاٌمشػح.1تٕذ / 

 لشػح إٌّافغاخ  

 ٠رٕافظ اٌّرٕافغْٛ ؼغة ذشذ١ة اٌمشػح ، تؽ١س ٠ّىٓ ٚظغ أعّائُٙ فٟ اٌثشٔاِط ؼغة اٌرشذ١ة ٔفغٗ.

  ٠ٓ ( ِرٕافغ١ٓ اٌز1( ِرٕافغ١ٓ ٠غّػ ٌىً ِرٕافظ تصالز ِؽاٚالخ ، ٠ٚغّػ ٌـ)1/ إرا ٚظذ أوصش ِٓ )2تٕذ

 ؼصٍٛا ػٍٝ أفعً اٌٛشثاخ تصالز ِؽاٚالخ إظاف١ح.



 ٚػٕذ ؼذٚز ػمذج ػٍٝ اٌّشوض اٌصآِ ٠غّػ ٌٍّرٕافغ١ٓ ػٍٝ اٌؼمذج تاٌّؽاٚالخ اٌصالز اإلظاف١ح.

 ( ف١غّػ ٌىً ِرٕافظ تغد ِؽاٚالخ. 1( أٚ ألً ِٓ )1ٚإرا واْ ػذد اٌّرٕافغ١ٓ )

 ّغافح.ٍِؽٛؾح: اٌؼمذج ذؼٕٟ فٟ ٘زا اٌّماَ إظر١اص ٔفظ اٌ

 تّعشد تذء إٌّافغاخ ال ٠غّػ ٌٍّرٕافغ١ٓ تئعرخذاَ غش٠ك اإللرشاب ألغشاض اٌرذس٠ة.3تٕذ / 

 ٠فشً اٌّرٕافظ إرا:4تٕذ / 

 .ّٗفمشج أ /ٌّظ االسض خٍف خػ اإلسذماء تأٞ ظضء ِٓ ظغ 

 ٍف.فمشج ب /اإلسذماء ِٓ اٌخاسض عٛاء ِٓ ٔٙا٠ح اٌٍٛؼح ٚػٍٝ إِرذاد خػ اإلسذماء ِٓ األِاَ أٚ اٌخ 

  ٓفمشج ظـ /ٌّظ أشٕاء اٌٙثٛغ األسض خاسض ِٕؽمح اٌٙثٛغ ألشب إٌٝ اإلسذماء ِٓ ألشب أشش ٔرط ػ

 اٌٛشثح فٟ ِٕؽمح اٌٙثٛغ.

 .فمشج د /تؼذ ٔٙا٠ح اٌٛشثح ِشٝ ػائذاً ٌٍخٍف  ِٓ ِٕؽمح اٌٙثٛغ 

 فمشج ٘ـ /ػًّ أٞ شىً ِٓ اٌذٚسأاخ فٟ اٌٙٛاء 

  ج )ب( الذؽرغة اٌّؽاٌٚح فاشٍح إرا إسذمٝ اٌّرٕافظ لثً ( فمش4/ تئعرصٕاء ِا ٚسد فٟ اٌثٕذ) 5تٕذ

 ٌٛؼح اإلسذماء.

  ذماط ظ١ّغ اٌٛشثاخ ِٓ ألشب أشش ذشوٗ أٞ ظضء ِٓ ظغُ أٚ أغشاف اٌّرٕافظ فٟ ِٕؽمح اٌٙثٛغ إٌٝ  6تٕذ /

 خػ اإلسذماء أٚ إِرذادٖ وّا ٠عة أْ ذرُ اٌم١اعاخ ػّٛد٠اً ػٍٝ خػ اإلسذماء أٚ إِرذادٖ.

  عة اٌّرٕافظ ػٍٝ أؼغٓ ٚشثح ِٓ ت١ٓ ظ١ّغ ٚشثاذٗ تّا فٟ رٌه اٌّؽاٚالخ اٌرٟ لاَ تٙا  ٌؽً / ٠ؽا 0تٕذ

 اٌؼمذج تإٌغثح ٌٍّشوض األٚي.

 ( غش٠مح اإللرشاب(The run way 

  ( ٠ٚىْٛ اٌؽذ االدٔٝ ٌؼشض غش٠ك 42/ ٠ىْٛ اٌؽذ االدٔٝ ٌؽٛي اإللرشاب ) 1تٕذَ

 َ(.1.25ٚتؽذ ألصٝ) َ(1.22اإللرشاب)

عُ( ٚػٕذِا ذغّػ اٌظشٚف ٠ىْٛ اٌؽذ األدٔٝ 5أْ ٠ؽذ غش٠ك اإللرشاب تخؽٛغ ت١عاء تؼشض) وّا ٠عة

 َ(.45ٌؽٛي غش٠ك اإللرشاب )



 :اٌؼالِاخ اٌعاتؽح 

  ٠ّىٓ ٌٍّرٕافظ أْ ٠عغ ػالِاخ )ذؤِٕٙا اٌٍعٕح إٌّظّح( ػٍٝ ظأثٟ غش٠ك اإللرشاب  12تٕذ /

 ٌّغاػذذٗ أشٕاء اإللرشاب ٚ اإلسذماء.

 ٚظٛد ػالِاخ  ظاتؽح ٠ّىٓ ٌٍّرٕافظ إعرخذاَ شش٠ػ الصك ١ٌٚظ غثاش١ش أٚ ِادج ِشاتٙح. فٟ ؼاٌح ػذَ

  ٌٛؼح اإلسذماءThe Take –off Board  

  ٠ؽذد ِىاْ اإلسذمــــــاء تٍٛؼح غاغغح فٟ ِغرٜٛ غش٠ك اإللرشاب ، ٚوزٌه عؽػ ِٕؽمح اٌٙثٛغ ،  11تٕذ /

ذماء وّا ٠ٛظغ ٚساء خػ اإلسذماء ِثاششجً ٌٛؼــح ِٓ ذغّٝ اٌؽافح اٌمش٠ثح إٌٝ ِٕؽمح اٌٙثٛغ تخػ اإلس

اٌصٍصاي أٚ ِادج اخشٜ تغشض ذغع١ً غثـغ لذَ اٌّرٕافظ ػ١ٍٙا ػٕذ ؼذٚز خؽأ تاٌمذَ .ٚإرا وــــــاْ ِٓ 

اٌصؼة ٚظغ األدٚاخ اٌغاتمــح ف١ّىٓ إعرخذاَ تذ٠ً ٌـــٙا تشػ االسض أِاَ خػ اإلسذماء ِثاششجً ٚتؼشض 

 ( دسظح ػٍٝ اٌّغرٜٛ االفمٟ.32أٚ سًِ  ٚتضا٠ٚح) عُ( ترشاب ٔاػ12ُ)

  (أِراس.12/ الذمً اٌّغافح ت١ٓ ٌٛؼح اإلسذماء ٚٔٙا٠ح ِٕؽمح اٌٙثٛغ ػٓ ) 12تٕذ 

  (َ.3إٌٝ  1/ ذٛظغ ٌٛؼح اإلسذماء تؽ١س الذمً اٌّغافح ت١ٕٙا ٚت١ٓ ؼافح ِٕؽمح اٌٙثٛغ ِٓ ) 13تٕذ 

 14 ( اٌصٕغ /Construction)  

أْ ذىْٛ ِٓ اٌخشة أٚ ِٓ تؼط اٌّٛاد اٌصٍثح إٌّاعثح ٠ٚىْٛ شىٍٙا ِغرؽ١ً تؽ١س  ٌٛؼح اإلسذماء ٠عة

ُِ( ػٍٝ أْ ذؽٍٝ تاٌٍْٛ 122ُِ(. ٚتؼّك)222ُِ إ121ٌَٝ(، ٚتؼشض ِٓ)1.22َ إ٠1.21ٌٝىْٛ غٌٛٙا ِٓ )

 األت١ط.

  ٌٛؼح اٌصٍصاي 15تٕذ /: 

أْ ٠غؽٝ عؽؽٙا اٌؼٍٛٞ َ( ػٍٝ 1.22َ إٌٝ 1.21ُِ( ٚتؽٛي )21ذرىْٛ ِٓ ِادج ل٠ٛح ػشظٙا )

 تاٌصٍصاي أٚ أٞ ِادج ِٕاعثح.

(دسظح فٟ إذعاٖ اٌعشٞ ، ٚألصٝ إسذفاع 32وّا ٠شذفغ اٌغؽػ ػٓ ِغرٜٛ ٌٛؼح اإلسذماء تضا٠ٚح ِمذاس٘ا )

 ُِ( ٚذصثد اٌٍٛؼح فٟ 0ٌٙا فٛق ٌٛؼح اإلسذماء )

ػٕذ ذشو١ثٙا فٟ اٌرع٠ٛف ذع٠ٛف ػٍٝ غش٠ك اإللرشاب تعأة ٌٛؼحاإلسذماء اٌمش٠ة ِٓ ِٕؽمح اٌٙثٛغ ، ٚ

 فئْ وً ِعّٛػح ٠عة أْ ذىْٛ ِصثرح ذصث١راً واف١اً ٌىٟ ذماتً اٌمٛج إٌاذعح ِٓ لذَ اٌّرغاتك.



  وّا ٠عة أْ ٠ىْٛ عؽػ اٌٍٛغ أعفً اٌصٍصاي ِٓ ِادج ذغّػ ٌّغا١ِش ؼزاء اٌّرٕافظ تأْ ذٕضٌك ػ١ٍٗ.

 :ِٕؽمح اٌٙثٛغ 

 3َذ االػٍٝ َ ، ٚاٌؽ2.05اٌؽذ األدٔٝ ٌّٕؽمح اٌٙثٛغ   

 

 

 

 
 

40َ ؼذ أدٔٝ اإللرشاب ؼش٠ك3َ إٌٝ 5َ .2  

3ََ إٌٝ 1ِٕؽمح اٌٙثٛغ

ٌٛؼح اٌصٍصاي

ٌٛؼح اإلسذماء

10َؼٛي 

 

لمصادرا  

العمل -النواحً الفنٌة لمسابقات الوثب والقفز)تكنٌك (5) موسوعة العاب القوىفراج عبدالحمٌد توفٌق ؛ -1

 .(2334،الطبعة االولى:) االسكندرٌة ،دارالوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، القانون الدولً(-اإلصابات الشائعة-العضلً

،الطبعة االولى:) عمان،الدارالعلمٌة  ألعاب القوىرٌسان خرٌبط مجٌد وعبدالرحمن مصطفى األنصاري ؛ -2

 .الدولٌة للنشر والتوزٌع ودار الثقافة للنشروالتوزٌع

 



 المحاضرة الثانٌة : 

 تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل

 كرات تدرٌجٌاً.الجري على كرات )شواخص( ،العمل على اتساع الخطوات بٌن ال ⇦

نفس التمرٌن السابق مع استبدال الكرات )الشواخص( بحواجز منخفضة، مع زٌادة المسافة بٌن الحواجز  ⇦

 تدرٌجٌاً.

 نفس التمرٌن السابق مع اخذ خطوة بٌن الحواجز . ⇦

 االسبوع الثامن عشر

 المحاضرة االولى: 

 تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل

 بالقدمٌن بالتبادل ومرجحة الركبة عالٌاً ، اطالة فترة الطٌران ما امكن. خطوات طوٌلة مع الدفع ⇦

 5مرات ، تزداد الشدة الى  4-3م تكرر التمرٌن 33ثالث حجالت ٌمنى ، ثم ثالث حجالت ٌسرى لمسافة  ⇦

 حجالت لنفس المسافة.

ً فً المكان مع مالمسة الركبتٌن للصدر ، ٌكرر التمرٌن  ⇦ وحتى مرة  1ثم  9ثم  0م مرات ث 13الوثب عالٌا

 واحدة.

 المحاضرة الثانٌة :

 تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل 

 تزاٌد السرعة. 33ـ   23 تدرٌبات لتنمٌة عنصر السرعة : ⇦

 مرونة مفاصل الحوض ، والركبة ، القدم. تدرٌبات لتنمٌة عنصر المرونة : ⇦

 طن ، الجذع  والمنكبٌنتدرٌبات لتنمٌة عنصر القدرة : لعضالت الرجلٌن ، الب ⇦



 االسبوع التاسع عشر 

 المحاضرة االولى: تطبٌق عملً  لمسابقة الوثب الطوٌل. 

 امتحان نظري. +المحاضرة الثانٌة: امتحان عملً لمسابقة الوثب الطوٌل

 االسبوع العشرون

 المحاضرة االولى :

 شرح نظري لفعالٌة قذف الثقل: 

 أوالً / القبض على الثقل وحملها 

حمل الثقل على سالمٌات األصابع وٌكون التحمٌل علٌها وعلى رسغ الٌد ، حتى ٌمكن  تمٌ 

اإلستفادة من دفع الرسغ واألصابع باإلضافة إلى القوة الناتجة من أجزاء الجسم المختلفة ،وتتلخص 

 هذه األنواع فً اآلتً : 

قل ، أما اإلصبع اإلبهام : وفً هذا النوع تلتف األصابع الثالثة الوسطى خلف الث النوع األول

واإلصبع الصغٌر أساساً على سند الثقل من الجانبٌن ، وٌستخدم هذا النوع من القبض الالعبون ذو 

 األصابع الطوٌل القوٌة.

: وهو نوع مشابه للنوع األول ، وٌنحصر اإلختالف فً وضع اإلصبع الصغٌر والذي  النوع الثانً

رك أٌضاً فً عملٌة الدفع ، حٌث ٌمتد أٌضاً خلف الثقل مع بقٌة ال ٌأخذ واجب السند فقط ، وإنما ٌشت

 األصابع ، وٌعتبر هذا النوع هو األكثر شٌوعاً بٌن الالعبٌن.

: وفً هذا النوع تنتشر جمٌع األصابع خلف الثقل بالتساوي وتتعاون جمٌعها فً عملٌة  النوع الثالث

 قصٌرة، حتى ٌتسنى لهم السٌطرة على األداة.الدفع ، وٌستخدم هذا النوع الالعبون ذو األصابع ال

 ثانٌاً / وقفة اإلستعداد

ً بحٌث تبسق القدم الٌمنى الٌسرى ،   بعد القبض على الثقل وحمله ٌقف الالعب الوضع أماما

وبحٌث ٌكون وزن الجسم واقعاً على الرجل األمامٌة ، بٌنما ترتكز القدم الٌسرى )الخلفٌة( على 



ض خفٌفة ومثنٌة بعض الشئ من مفصل الركبة وٌقف الالعب داخل الدائرة مقدمتها مالمسةً لالر

ً بظهره مقطع الرمً ، وبحٌث تكون مقدة القدم الٌمنى مالصقة  لحافة الدائرة األمامٌة من  مواجها

الداخل ، وتكون القدم الٌمنى مرتكزة بنعل القدم كامالً على األرض وتشٌر مقدمتها للداخل بعض 

نها ٌمٌن خط المنتصف  الوهمً بالدائرة ، أما القدم الٌسرى فتقع ٌسار خط المنتصف الشئ، وٌقع مكا

وللخلف قلٌالً ، وكما سبق وذكرنا ٌكون التحمٌل على القدم الٌمنى ، والتً تكون على كامل إمتدادها 

م ، كما ٌكون الجسم ممتداً وبدون أي تقلصات عضلٌة وبإرتخاء واضح ، وترتفع الذارع الٌسرى أما

 الجسم أماماً عاٌاً بحرٌة وأرتخاء وٌتم تثبٌت نظر الالعب على نقطة ثابتة أمامه .

 ثالثاً / التحفز والزحف

بعد أن ٌأخذ المتسابق وضع وقفة اإلستعداد تبدأ الحركة ، وهناك ثالثة أنواع لبداٌة الحركة  

أما الثالث فال ٌستخدم األول  منها ٌعتمد على مرجحة نشطة من الفخذ والثانً على مرجحة ضعٌفة 

ً فإن الحركة هنا تبدأ بثنً الجذع لألمام  مع اإلحتفاظ بالوضع  فٌه مرجحة من الرجل .وعموما

المستقٌم لمحور الكتفٌن ، وفً نفس الوقت ٌتم ثنً الرجل  الٌمنى من مفصل الركبة لتبدأ مرجحة  

ى ظهر الالعب ، ثم تعود مرة للخلف وأعلى من الرجل الحرة)الٌسرى( ، وبحٌث ال ترتفع عن مستو

أخرى فً إتجاه فً إتجاه الرجل الٌمنى لتستقر خلفها مثنٌة من مفصل الركبة ، بحٌث تكون المسافة 

بٌنها وبٌن الرجل الٌمنى حوالً قدم واحدة. وهنا ٌالحظ أن وزن الجسم ٌقع بصورة ملحوظة على 

منخفضة جداً بالنسبة لمسارها .وٌمكن  الرجل الٌمنى  ،وفً هذه المرحلة  أو اللحظة ٌقع فً نقطة

(درجة ، وكذلك تصل الزاوٌة 53القول بأن الزاوٌة بٌن الجذع والفخذ) زاوٌة الحوض( تصل إلى )

 (درجة )الركبة الٌمنى(.133المثالٌة لمفصل الركبة إلى )

 

 

 

 



 رابعاً / الوصول لوضع الدفع )وضع الرمً(

نى فً نهاٌة مرحلة التحفز والزحف وتنتهً عند وتبدأ هذه المرحلة عند ثبات الرجل الٌم 

وتعتبر عملٌة التغلب على التوقف فً  –اإلنتهاء من وضع الرجل الٌسرى فً مكانها بعد الزحف 

الحركة الذي ٌحدث بٌن مرحلتً الزحف والدفع هً أهم وظائف الحركة هنا باإلضافة إلى امتصاص 

نها تعتبر المرحلة التً ٌبدأ منها التسارع الثانً للجسم القوة الناتجة من فرملة الرجل الٌمنى ، كما أ

وٌتمٌز الوضع هنا بإنثناء واضح فً الركبة الٌمنى ، بٌنما تأخذ الرجل الٌسرى مكانها بعد  –كله 

الٌمنى مباشرة ، وٌالحظ هنا أن الالعب ٌحاول خالل األداء بقدر اإلمكان اإلحتفاظ بعملٌة العصر 

 الحوض والكتفٌن.سابقة الذكر بٌن محوري 

 

 خامساً / الدفع ومتابعة وحفظ اإلتزان

وتبدأ هذه المرحلة بمجرد وضع الرجل الٌمنى فً مكانها بعد اإلنتهاء عملٌة الزحف وتنتهً  

بإنتهاء التخلص من األداة ، وٌنحصر العمل الرئٌسً خالل هذه المرحلة فً أداء التسارع الثانً ، 

وتتمٌز هذه المرحلة  -ركة الجسم من خالل إستخدام الرجل الٌسرىكذلك العمل على إٌقاف وفرملة ح

بثبات ملحوظ فً الرجل الٌسرى ، كذلك بإمتداد الجذع من خالل حركة مد وفرد سرٌعة متفجرة من 

الرجل الٌمنى ، حٌث تبدأ هذه الحركة بدوران فً إتجاه األمام من الركبة والجهة الٌمنى من الحوض 

ٌبدأ فك العصر الموجود بٌن محوري الحوض والكتفٌن ، وٌتحررالثقل من  . ثم بالتدرٌج السرٌع

مكانه عندما تنتهً عملٌة العصر سابقة الذكر وٌصبح كل من محوري الحوض والكتفٌن على 

إستقامة واحدة وفً إتجاه مقطع الرمً وتتم حركة الدفع والتخلص عندما ٌكون الجذع والذراع فً 

 إستقامة كاملة.

 



 



 ذف الثقلقانون ق

 تصنع من الحدٌد او النحاس وتكون كروٌة الشكل وسطحها املس. -

 كغم.15263وزن الثقل للرجال  -

 كغم. 4وزن الثقل للسٌدات  -

 سم. 13 – 11قطر الثقل للرجال  -

 سم .11 – 055قطر الثقل للسٌدات  -

 مم. 5م وٌسمح بزٌادة أو نقص  25135قطر دائرة قذف اثقل من الداخل   -

 درجة. 43اوٌة قطاع الرمً تقاس من مركز الدائرة بزاوٌة ز -

ٌرسم على إمتداد قطر الدائرة  العمودي على الخط الوهمً المنصف لمقطع الرمً  على جانبٌها  -

 سم.5سم وبسمك  15خارج الدائرة خط ابٌض بطول 

سطح الدائرة  سم عن أرضٌة2مم وٌدهن باللون االبٌض وبإرتفاع 6سمك إطار الدائرة الٌقل عن  -

 مم.6وٌسمح بزٌادة او نقص 

سم 1156سم الى 1152سم وعرضها من  123سم الى  121لوحة اإلٌقاف طولها من الداخل من  -

 سم بالنسبة لمستوى الدائرة داخلها.1352سم الى 059وإرتفاعها من 

القطاع  درجة وسهولة وذلك بتحدٌد المسافة بٌن نقطتٌن على خط 43ٌمكن رسم القطاع بزاوٌة  -

 م بالضبط.13569م عن مركز الدائرة  وتبعدان عن بعضهما بمسافة 23تبعدان 

 تحتسب المحاولة فاشلة فً الحاالت اآلتٌة:ــ -

 إذا لمس الالعب أثناء أدائه المحالولة بأي جزء من جسمه االرض خارج الدائرة. -1

 إذا حمل الالعب الثقل على ٌده ولم ٌدفعها. -2



 ب بعد أدائه المحاولة من النصف االمامً للدائرة. إذا خرج الالع -3

 إذا خرج الالعب من الدائرة قبل أن تلمس الثقل االرض. -4

 إذا سقط الثقل خارج مقطع الرمً. -5

 إذا لمس الالعب الحافة العلوٌة أو الخارجٌة للوحة اإلٌقاف. -6

 

 المصدر

،اٌؽثؼح األٌٚٝ:) و٠ٛد ، داس  تحكُن -لُن تع –تكنُك  –/تدرَة هىسىعة ألعاب القىيدمحم ػصّاْ ؛  -

 .(1222اٌمٍُ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 

 المحاضرة الثانٌة:

 تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل

وقوف مواجه الزمٌل فً وضع خطوة) تبادل دفع كرة طبٌة الى الزمٌل من الصدر مع مالحظة مد الركبتٌن  ⇦

 والذراعٌن ، الدفع لألمام وألعلى.

 ة بالٌدٌن من الصدر من اوضاع مختلفة ، الدفع لالمام و ألعلى ، من الجلوس ...الخ.دفع كرة طبٌ ⇦

 الدفع بالٌدٌن لألمام وألعلى الجتٌاز مانع. ⇦

 نفس التمرٌن السابق مع الدفع بٌد واحدة. ⇦

 االسبوع الحادي والعشرون 

  المحاضرة االولى :

 تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل



 وألعلى. رمً كرة طبٌة للخلف ⇦

 دفع كرات طبٌة بالٌدٌن من الصدر مع زٌادة الوزن. ⇦

 دفع كرات طبٌة بٌد واحدة من الصدر مع زٌادة الوزن. ⇦

 

 المحاضرة الثانٌة:

 تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل 

 دفع كرات طبٌة بٌد واحدة من الصدر مع تبادل الٌدٌن. ⇦

 اً مع مد الركبتٌن.الدفع من انثناء خفٌف فً الركبتٌن اماماً عالٌ ⇦

 الدفع من انثناء كامل فً الركبتٌن اماماً عالٌاً مع مد الركبتٌن. ⇦

 المحاضرة الثانٌة: تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل

 الدفع من اوضاع مختلفة نحو هدف مرسوم. ⇦

 الدفع مع اجتٌاز حاجز نحو هدف مرسوم. ⇦

 من وضع الوقوف الٌدٌن امام الصدر. ⇦

 

 نً والعشروناالسبوع الثا

 المحاضرة االولى: 

 تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل

 من وضع الوقوف الذراعان جانب الجسم. ⇦



 وقوف مع انثناء خفٌف فً الركبتٌن ومٌل خفٌف فً الجذع. ⇦

 وقوف فتحاً مٌل الجذع اماماً اسفل. ⇦

 

 المحاضرة الثانٌة: تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل

 ع اماماً  اسفل ) دفع الجلة الجلة من رسغ الٌد الٌمنى لرسغ الٌد الٌسرى(.وقوف فتحاً  مٌل الجذ ⇦

 تعلٌم وضع الجلة الصحٌح ما بٌن الترقوة والرقبة واسفل الذقن. ⇦

 وقوف مواجه الزمٌل فً وضع خطوة) مع تشبٌك األٌدي تبادل الدفع والمقاومة(. ⇦

 

 

 االسبوع الثالث والعشرون:

 نظري لفعالٌة قذف الثقل.+عملً المحاضرة االولى: امتحان 

 المحاضرة الثانٌة : امتحان نهاٌة كورس لما تم اخذه من فعالٌات.

............................................................................................................................... 

 م . د ممتاز أحمد أمٌن
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