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 ٚصاسح اٌزشث١خ                     

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ ٚع١ٗ اٌذ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                      

 اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  
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    :تعسٜف ايتُسٜٓات    

تٗزف إيٞ تؾهٌٝ ٚبٓا٤ اؾغِ ٚت١ُٝٓ كتًـ قزصات٘ اؿضن١ٝ ٖٞ ا٭ٚماع ٚاؿضنات ايبز١ْٝ اييت 

يًٛفٍٛ بايؿضر ٭عًٞ َغتٟٛ ممهٔ َٔ ا٭را٤ ايضٜامٞ ٚ ايٛظٝؿٞ يف فا٫ت اؿٝا٠ املدتًؿ١ َعتُز٠ 

. عًٞ ا٭عػ ايذلب١ٜٛ ٚايع١ًُٝ يؿٔ اؿضن١

 :أ١ُٖٝ ايتُسٜٓات              

 ٚ َٔايغ٬َ٘ اثٓا٤ ا٫را٤تتُٝظ بعزّ خطٛصتٗا ٚتٛاؾض عاٌَ ا٭ .

 ميهٔ ؾُٝع املضاسٌ ايغ١ٝٓ مماصعتٗا ابتزا٤ َٔ عٔ ايطؿٛي١ إيٞ ايهٗٛي١. 

 تعٌُ عًٞ تؾهٌٝ ٚبٓا٤ اؾغِ ٚإنغاب٘ ايكٛاّ اؾٝز. 

  تغِٗ يف صؾع َغتٟٛ ايًٝاق١ ايبز١ْٝ. 

 تؾهٌ أعاؼ اإلعزار ايبزْٞ ايعاّ ٚاـال ؾُٝع أْٛاع ا٭ْؾط١ ايضٜام١ٝ. 

  ا٭رٚات ايٝز١ٜٚ ٜتٝح اَهاْٝ٘ اختٝاص ا٫را٤ املٓاعب مبا ٜتٓاعب َع َضاسٌ ايُٓٛ نجض٠ عزر

املدتًؿ١ 

تكطِٝ ايتُسٜٓات       

:  تٓكغِ ايتُضٜٓات إيٞ أْٛاع كتًؿ١   

 متضٜٓات ا٫صؽا٤ ) تكغِٝ ايتُضٜٓات َٔ سٝح تأثرلٖا املباؽض عًٞ أعنا٤ اؾغِ املدتًؿ١–

(. ايضؽاق١  –ايتٛاطٕ  –ايتشٌُ  –ايك٠ٛ  –اإلطاي١ 

  ايػضم١ٝ اـاف١          –ايتُضٜٓات ا٭عاع١ٝ ايعا١َ ) تكغِٝ ايتُضٜٓات َٔ سٝح أغضامٗا– 

 (.املغتٜٛات أٚ املٓاؾغات ٚايبط٫ٛت 

  (.عًٞ ا٭دٗظ٠  –با٭رٚات  –ايتُضٜٓات اؿض٠ ) تكغِٝ ايتُضٜٓات َٔ سٝح َارتٗا أٚ طضٜكتٗا 

:  ت غسٚط إختٝاز ددٍٚ ايتُسٜٓا 

  اختٝاص ايتُضٜٓات َٔ فُٛعات كتًؿ٘ ست٢ ت٪ثض ع٢ً اؾغِ تأثرلا ؽا٬َ .

  ايتزصز يف ايقعٛب١ َٔ ايغٌٗ إىل ايقعب .

  إختٝاص ايتُضٜٓات ايت٢ تكّٛ بإف٬ح ايكٛاّ ٚتظٜز َٔ َض١ْٚ املؿافٌ ٚايعن٬ت .
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 :أضظ إختٝاز املٛضٝك٢ 

يًتُضٜٓات اؿزٜج١ ؾٝذب إختٝاص املٛعٝك٢ اييت تب٢ٓ ع٢ً إٕ سغٔ إختٝاص املٛعٝك٢ أَض ٖاّ بايٓغب١ 

. ٚسزات ق١ٜٛ ٚأخض٣ خؿٝؿ١ , عضٜع٘ , بط١٦ٝ , ست٢ تعط٢ اإلشلاّ يإلبتهاص ٚايضبط يف اؿضنات 

 تْٔطإ باإلٜكاع املٛضٝكٞ َٔ ْاسٝتتأثري األ       

  ٚطٕ املٛعٝك٢ .

 ٕعضع١ سضن١ ا٭ؿا . 

 االٚقاع يف ايتُسٜٓات

تٓكغِ ايٞ              

  ٘ٝاٚماع اعاع

 ٘اٚماع َؾتك 

  ٟاٚماع اخض

 األضاض١ٝ االٚقاع       

ٖٞ ا٫ٚماع ايطبٝعٝ٘ ايؾا٥ع٘ ايغًٗ٘ ايبعٝزٙ عٔ ايتعكٝز    

 أُٖٝتٗا       

تؾهٌ اعاؼ مجٝع ا٫ٚماع اييت ٜتدشٖا اؾغِ  

 أْٛاعٗا    

   ايٛقٛف

 اؾًٛؼ 

 ايضقٛر 

 ٛاؾج 

  ايتعًل

 أألٚقاع املػتك١ 

ٖٞ اٚماع تؾتل َٔ ا٫ٚماع ا٫عاعٝ٘ بتشضٜو دظ٤ اٚ ادظا٤ َٔ اؾغِ نا٫طضاف ايعًٝا اٚ ايغؿًٞ اٚ اؾشع    

( اٚماع َؾتك٘ َٔ ايٛقٛف بتشضٜو ايشصاعني اٚ ايضدًني اٚ اؾشع ) ٖٞ اٚماع نجرل٠ َجٌ      
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 :االٚقاع االخس٣ 

ٖٓاى بعض ا٭ٚماع ا٭خض٣ اييت تغتدزّ يف ايتُضٜٓات ايبز١ْٝ ٚبعنٗا أٚماع َؾتك١ َٔ ا٭ٚماع ا٭ف١ًٝ   

.     بتشضٜو أنجض َٔ دظ٤ َٔ أدظا٤ اؾغِ

 : أُٖٝتٗا  

 ٜغاعز عًٞ تك١ٜٛ عن٬ت ايشصاعني ٚايضدًني .

 تغتدزّ يف ايتُضٜٓات ايبٓا١ٝ٥                                       .                     

 تغِٗ يف ت١ُٝٓ ايقؿات ايبز١ْٝ نايتشٌُ ٚايضؽاق١. 

 : أْٛاع٘ 

     ٞاؾجٛ ا٭ؾك             

      ٚقٛف عًٞ أصبع      

 ٚقٛف عا ٍ     

         ا٫ْبطاح 

  ٌا٫ْبطاح املا٥         

 ٞا٫ْبطاح املا٥ٌ ايعاي                

 ٞا٫ْبطاح املا٥ٌ ا٭ؾك. 

   ا٫ْبطاح املا٥ٌ ايعُٝل 

 ا٫ْبطاح املا٥ٌ اؾاْيب . 

 

 : اذتسنات االضاض١ٝ 

ٖٚٞ عباص٠ عٔ سضنات دغ١ُٝ كتًؿ١ َتعزر٠ ٜكّٛ بٗا اؾغِ يف سزٚر إَهاْٝات٘ ايطبٝع١ٝ ٖٚٞ سضن١ َعدل٠ ٚسات 

: َعين َٚٔ أَجًتٗا

  ٞاملؾ

 ٟاؾض 

  ٌاؿذ 

 ا٫صتزار 

 ايٛثب 

 ٕايتٛاط 
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 املػٞ  : أٚاًل 

  ٜعتدل اسزٟ اؿضنات ا٭عاع١ٝ اييت ٜغتدزَٗا اإلْغإ بقٛص٠ را٥ُ٘   

 

 : أُٖٝتٗا 

 تعٌُ عًٞ تك١ٜٛ عن٬ت ايضدًني .

 ٜ٘غِٗ يف اف٬ح ايكٛاّ ٚاعتزاي 

 

 : أْٛاع٘ 

  ٟاملؾٞ ايعار

  املؾٞ ايغضٜع 

 ٞاملؾٞ ايضٜام 

  ٌٜٛاملؾٞ ايط 

 املؾٞ عًٞ اطضاف ا٫فابع 

 املؾٞ عًٞ ايعكبني 

  ٞايعايٞاملؾ 

 املؾٞ اؾاْيب املتكاطع 

 ٔاملؾٞ غط٠ٛ ايطع 

 ٞاملؾٞ ايج٬ث 

 املؾٞ ايضاقك 

 َؾٞ َٔ ا٫قعا٤ 

 املؾٞ عًٞ اصبع 

 ٞاملؾٞ اـًؿ 

 املؾٞ اؾاْيب 
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 : ادتسٟ : ثاًْٝا 

ٜعتدل َٔ اؿضنات ا٫عاعٝ٘ اشلاَ٘ اييت تتطًب املظٜز َٔ بشٍ اؾٗز    

 :أُٖٝتٗا 

  ايضدًنيتعٌُ عًٞ تك١ٜٛ عن٬ت .

  ٘ايٛعا٥ٌ اشلاَ٘ يعًُٝ٘ ا٫محا٤ ٚايتزؾ٦ َٔ

 ٌُتعٌُ عًٞ تُٓٝ٘ فؿات ايغضع٘ ٚايتش 

 : أْٛاع٘ 

  ٟاؾضٟ ايعار

 اؾضٟ ايغضٜع 

 ٞاؾضٟ ايضٜام 

 ٌٜٛاؾضٟ ايط 

 ٞاؾضٟ ايعاي 

 اؾضٟ خًؿا 

 اؾضٟ اؾاْيب 

 اؾضٟ اؾاْيب املتكاطع 

 ٞاؾضٟ ايج٬ث 

 

 :  ثايجًا اذتذٌ 

. َضنب١ َٔ اؾضٟ ٚايٛثب ٢ٖٚ ت٪رٟ بتبارٍ ايكزَني أٚعًٞ قزّ ٚاسز٠ٖٞ سضن١    

 :أُٖٝتٗا 

. تعٌُ عًٞ تك١ٜٛ عن٬ت ايضدًني -1

. إنغاب ايؿضر اـؿ١ ٚايضؽاق١ -2
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 : أْٛاع٘                

 اؿذٌ يف املهإ بايكزَني .

  خًؿا -أَاَا  –اؿذٌ بايكزَني داْبا .

 ٕداْبا -خًؿا  –أَاَا  – اؿذٌ عًٞ قزّ ٚاسز٠ يف املها. 

 اؿذٌ يف املهإ َع تبارٍ ؾتح ٚمِ ايضدًني . 

 اؿذٌ اؾاْيب املتكاطع بايتبارٍ أَاَا ٚخًؿا. 

 سذٌ ايهَٛات 

 اؿذ١ً املغتك١ُٝ. 

  اؿذ١ً املا١ً٥

 : االزتداد زابعًا

 

عباص٠ عٔ سضنات َتهاًَ٘ يًجين ٚاملز ايبغٝط يف َؿافٌ ايؿدش ٚايضنب٘ ٚايكزّ 

 : أُٖٝتٗا

  ٘ايٓٛاسٞ اشلاَ٘ ٫تكإ املؾٞ ٚ اؿذٌ ٚايٛثب ٚاملضسذ َٔ  

 :أْٛاع٘                      

  ا٫صتزار ايعُٝل

  ٞا٫صتزار ايعاي

 : خاَطًا ايٛثب 

فُٛع١ َٔ اؿضنات اييت تتطًب َٗاص٠ ؾا٥ك١ يًتشهِ يف عن٬ت اؾغِ عا١َ ٚعن٬ت 

ا٭عاع١ٝ يًباي١ٝ ٜٚ٪رٟ يف مجٝع أٚماع ايضدًني بقؿ١ خاف١ ٜٚعتدل َٔ أِٖ ا٭صنإ 

 .ا٫صتكا٤ ٚايطرلإ ٚاشلبٛط: ٖٞ: َضاس3ٌايكزَني ٚتؾتٌُ سضن١ ايٛثب عًٞ 

 : أُٖٝتٗا 

 ٜٗزف إيٞ تعًِٝ ٚإنغاب اؾغِ ايكزص٠ عًٞ ا٫صتؿاع أٚ يعٌُ َغاؾات  .

 ٜعٌُ عًٞ تك١ٜٛ عن٬ت ايضدًني. 

 يًذغِ ٜغاِٖ بكزص نبرل يف ؼغني عٌُ ا٭دٗظ٠ اؿ١ٜٛٝ . 
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 أْٛاع ايجبات

  ٕ(. بضدٌ ٚاسز٠  –بايضدًني َعا ) ايٛثب يف املها

 ايٛثب َٔ اؿضن١ ٖٚٞ اييت ت٪ر٣ با٫صتكا٤ بكزّ ٚاشلبٛط عًٞ ايكزّ ا٭خض٣. 

 أْٛاع ايٛثبات املدتًف١

ايٛثب١  –ٚثب١ ايٓذ١ُ –ايٛثب١ املؿتٛس١  –ايٛثب١ ايكضؾقا٤  –ايٛثب١ املكٛع١  -ايٛثب١ املؿضٚر٠  

 . ايٛثب َع تبزٌٜ ايضدًني يف اشلٛا٤ - -ٚثب١ ايبٛيها  –َع تكاطع ايكزَني 

 ايتٛاشٕ

ايكزص٠ عًٞ ا٫ستؿاظ بٛمع ثبات اؾغِ عٓز ارا٤  َٔ ايعٛاٌَ اشلاَ٘ يف ايتُضٜٓات اؿزٜج١

كتًـ اؿضنات ٚا٫ٚماع  

 أْٛاع١

  ايتٛاطٕ ايجابت

  ٞايتٛاطٕ اؿضن

 ايدٚزاْات

 أُٖٝت٘

عباص٠ عٔ سضنات َتٛاط١ْ َعكزٙ َٔ ْٛع خال 

تعٌُ عًٞ تزصٜب دٗاط سؿغ ايتٛاطٕ 

 أْٛاع١

   ايزٚصإ َع تكاطع ايغام أَاَا أٚ خًؿا ايكزّ ايجابت١

 ايزٚصإ عًٞ قزّ َع أرا٤ كتًـ ا٭ٚماع بايضدٌ اؿض٠ 

  ايزٚصإ َع ٌَٝ اؾشع داْبا 
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 املسدشات

تعتدل املضدشات َٔ ايتُضٜٓات ايتع١ًُٝٝ 

 أُٖٝت٘

  تضقٝ٘ ايتٛاؾل ايعنًٞ ايعقيب

 ً٘ٝتغِٗ يف بٓا٤ اؾغِ ٚتؾه 

 أْٛاع١

  َضدش٘ ايشصاعني

 َضدش٘ اؿٛض 

: تَٔسدش٘ ايرزاع         

تٓكغِ إيٞ   

  املضدش١ ايبٓزٚيٝ٘ ايشصاعني

 رٚصإ ايشصاعني 

 املضدشات ايعُٛر١ٜ 

 ٘ٝاملضدشات ا٫ؾك 
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 ايتُسٜٓات باالدٚات ايٝد١ٜٚ 

 أْٛاعٗا 

  ا٫طٛام

  ٍاؿبا

  نض٠ ايتُضٜٓات

  ٘ٝايظدادات اـؾب

   ٘ٝايعقا اـؾب

  ا٫ٜؾاصبات

   ايؾضا٥ط

  ا٫ع٬ّ ايكقرل

االعتبازات اهلا١َ اييت جيب َساعاتٗا عٓد اضتدداّ االدٚات ايٝد١ٜٚ يف دزٚع ايتُسٜٓات َٚٔ 

  : -اُٖٗا َاًٜٞ 

  ٜ٘ٓبػٞ عًٞ املع١ًُ َعضؾ١ اـقا٥ك املُٝظ٠ يهٌ اراٙ بقٛص٠ فشٝش

  َٙضاعاٙ ا٫سغاؼ ٚايجك١ با٫را 

 ايتٓٛع يف اختٝاص ايتُضٜٓات 

 ٜتغبب يف مٝاع ايٛقت اعزار ا٫رٚات قبٌ بز٤ ايزصؼ سيت ٫ 

 مضٚص٠ تٛاؾض ايٓعاّ اثٓا٤ ا٫را٤ يت٬يف املقاعب ٚا٫خطاص 

  ٜ٘ٛايعٌُ عًٞ فٝاْ٘ ا٫رٚات ٚسؿعٗا دٝزا َٚضاعاٙ عزّ تضنٗا عضم٘ يًتأثرلا اؾ

 : متسٜٓات باضتدداّ ايطٛم 

           عِ ٚعضم٘ 80ايطٛم َٔ اـؾب اٚ املعزٕ اـؿٝـ اٚ ايب٬عتٝو قطضٙ اـاصدٞ  ٜقٓع            

   َِ 9عِ ٚزله٘  2

 : أُٖٝت٘ 

  ٜعٌُ عًٞ تضق١ٝ ايكزص٠ عًٞ ايتٛاؾل ايعنًٞ ايعقيب

  ّتُٓٝ٘ املضْٚ٘ ٚؼغني ايكٛا
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 : أٚقاع ايطٛم 

  ِطٛم َٛاطٟ يًذغ

 ِطٛم َتكاطع َع اؾغ 

 أْٛاع املطهات            

   ًٞاملغو َٔ اع

 ٌاملغو َٔ اعؿ 

  املغو ْا اـاصز 

 ٍاملغو املتبار 

 املغو َع ايًـ يًداصز 

 االٚقاع االبتدا١ٝ٥ بايطٛم 

  ٌايطٛم عُٛرٟ ظاْب اؾغِ ٫ٚ عؿ

 ٌايطٛم عُٛرٟ اَاّ اؾغِ ٫ٚعؿ 

 ًٞايطٛم عُٛرٟ ٫ع 

 ًٞايطٛم اؾكٞ ٫ع 

  :-تٓكطِ ايتُسٜٓات باضتدداّ ايطٛم اىل َاًٜٞ 
 

  املضسذ٘ ايبٓزٚيٝ٘ بايطٛف

 املضدش٘ ا٫ؾكٝ٘ بايطٛم 

 رٚصإ ايشصاعني بايطٛم 

 ٟرٚصإ ايشصاعني َع تغًِٝ ايطٛم يًٝز ا٫خض 

 صَٞ ٚيكـ ايطٛم 

 رسضد١ ايطٛم 

 ايٛثب ٚاؿذٌ بايطٛم 

 رٚصإ ايطٛم سٍٛ قٛص٠ بايشصاعني 

  ٍٛايٝزرٚصإ ايطٛم س 
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 ايتُسٜٓات باضتدداّ ايهس٠ 

دِ   500 – 400عِ ٚٚطْٗا َٔ  18  -16عباص٠ عٔ نض٠ َٔ املطاط ٜبًؼ قطضٖا َٔ 

   -:تٓكطِ ايتُسٜٓات االضاض١ٝ بايهس٠ اىل َاًٜٞ 

 ( ؽهٌ قٛؼ ايضَٞ يف  –ايضَٞ َٔ املضدش٘ ايبٓزٚيٝ٘  –صَٞ ايهض٠ ٫عًٞ ) صَٞ ٚيكـ ايهض٠

  (بني طًَٝتني –بٝز ٚاسز٠  –بايٝزٜٔ )تٓطٝط ايهض٠ 

  (داْبا ٜٚغاصا يًظًَٝ٘ –رسضد٘ ايهض٠ َٔ ٜز ايٞ ايٝز ا٫خضٟ )رسضد٘ ايهض٠ ٚاعتكباشلا 

 املضدش١ ايبٓزٚيٝ٘ يًشصاع 

 (داْبا –خًؿا  –اَاَا )رٚصإ ايشصاع 

  رٚصإ  –رٚصإ ؾٛم ايضأؼ  –َٔ اؾاْب ا٫مئ ايٞ ا٫ٜغض ٚايعهػ )ايزٚصإ ا٫ؾكٞ يًشصاع

( َٔ ا٫مئ ايٞ ا٫ٜغض ٚايعهػ اؾشع

 :  َٔ اذتباٍ تْٔٛع     

  ٘سبٌ طٌٜٛ َقٓٛع َٔ املطاط ٜغتدزّ يف ايتُضٜٓات ايبٓا١ٝ٥ ايعٓٝؿ١ ٚطٛي

.  10ّسٛايٞ 

  سبٌ َقٓٛع َٔ خٝٛط ايكطٔ أٚ ايهتإ ٜغتدزّ يف متضٜٓات ايٛثب ٚاملضدش١

 .ع8ِعِ ٚزله٘ 280ٚطٛي٘ 

 : أُٖٝت٘ 

  ٕاؿضنات املضنب١ َٔ اؾضٟ ايٛثب ٚاؿذٌٜغاعز عًٞ إتكا .

 ٌأِٖ ا٭رٚات اييت تغتدزّ يف متضٜٓات ايٛثب ٚاؾضٟ ٚاؿذ َٔ. 

 تغاِٖ بكزص نبرل يف ؼغني عٌُ ا٭دٗظ٠ ايزاخ١ًٝ . 

 ت١ُٝٓ ق٠ٛ ايٛثب ٚطٜار٠ ايتٛاؾل ايعنًٞ ايعقيب . 

 ٜغاعز عًٞ تك١ٜٛ عن٬ت ايشصاعني ٚايغاقني ٚايؿدش. 

 

 

 



14 

 

 : َات٘ اضتددا      

. يف سضنات ايٛثب ٚاؾضٟ ٚاؿذٌ ٚاملضدشات ٚايزٚصإ

 : اذتسنات اييت ميهٔ ادا٥ٗا باضتعُاٍ اذتبٌ ٖٞ 

 ٌايٛثب ٚاؿذٌ ٚاؾضٟ باؿب .

 ٌاملضدش١ ٚرٚصإ اؿب. 

 : ايصدادات ارتػب١ٝ 

 عِ ٚٚطْ٘ 50– 40إٔ ٜقٓع َٔ اـؾب أٚ َار٠ افطٓاع١ٝ , طٍٛ ايقٛؾإ ٜذلاٚح َا بني  ميهٔ

 دِ ع٢ً ا٭قٌ ٜٚؾب٘ يف ايؾهٌ ايظداد١ , اؾظ٤ ايعضٜض ٜغ٢ُ اؾغِ ٚاؾظ٤ ايضؾٝع 150

 عِ يف ايكطض 3ٜغ٢ُ ايعٓل ٜٚٓتٗٞ ايعٓل بهض٠ تغُٞ ايضأؼ ٫ تظٜز عٔ 

 : اْٛاع ايتُسٜٓات بايصدادات ارتػب١ٝ 

  املضدش٘ ايعُٛرٜ٘ يًشصاعني

 املضسذ٘ ا٫ؾكٝ٘ يًشصاعني 

 ٘ٝ(رٚصإ ايٝز)  رٚصإ ايظدادات اـؾب 

 ٘ٝصَٞ ٚيكـ ايظدادات اـؾب 

 اينضب بايظدادات اـؾب١ٝ 

 

 أْٛاع املطهات 
 

  املغو بايٝزٜٔ َٔ ايضأؼ عٓز آرا٤ املضدشات ٚايزٚصاْات

 املغو َٔ ايعٓل عٓز آرا٤ متضٜٓات اينضب 

 املغو َٔ املٓتقـ عٓز آرا٤ متضٜٓات ايضَٞ ٚايًكـ 

حملاٚي٘ ايتشهِ يف تٛدٝ٘ سسنتٗا اثٓا٤ آدا٤ املسدشات ميهٔ ٚقع ايطباب٘ عًٞ عٓل ايصداد٘  -
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 : ايػسٜط 

  ات َتٛاف١ً ٚإبزاع أؽهاٍ كتًؿ١ سضى ٜعز أطٍٛ ا٭رٚات ايٝز١ٜٚ ٜٚغُح ايؾضٜط بعٌُ    

  ( اعت٬َ٘) ايغٌٗ يكؿ٘  ٚثبات ؽهٌ ايؾضٜط يف َضس١ً ايطرلإ هعٌ َٔ

 : ٜتهٕٛ َٔ دظ٤ٜٔ ص٥ٝغٝني  

افطٓاع١ٝ إَا أعطٛاْٞ أٚ كضٚطٞ  , ايعقا تقٓع َٔ اـؾب أٚ َٔ َار٠ُٖا ايعقا ٚايكُاـ 

َا بني ايعقا ٚايؾضٜط سًك١  عِ ٚتقٌ 60– 40أٚ َظٜر َٔ ايؾهًني َعا ٜٚهٕٛ طٛشلا 

عِ 10بؾضٜط ٫فل عز أققٞ  ٚميهٔ إ تػط٢ اي٬عب١ ايعقا مبار٠ َنار٠ ي٬ْظ٫م أٚ

َٔ يٕٛ ٚاسز أٚ اثٓني أٚ  إ أٚ آٟ َار٠ َؾاب١ٗ ٚميهٔ إٔ تهٕٜٛٚقٓع ايؾضٜط َٔ ايغات

ّ 6عِ ٚطٛي٘  6– 4ٚايعضض  د35ِٜٚهٕٛ ٚطٕ ايؾضٜط بزٕٚ ايعقا ع٢ً ا٭قٌ . انجض َٔ يٕٛ 

ّ َع خٝاطتٗا بطٍٛ ساؾتٗا 1 ع٢ً ا٭قٌ ْٚٗا١ٜ ايؾضٜط املضبٛط بايعقا تهٕٛ َظرٚد١ بطٍٛ

 .َعا 

 :  اْٛاع ايتُسٜٓات بايػسٜط 

  ( بٓزٚيٝ٘ يف كتًـ ا٫ػاٖات –را٥ضٜ٘ )املضدشات

  ْ٘ٝاٚ َٔ اعًٞ  –اٚ َٛاطٜ٘ ي٬صض  –عُٛرٜ٘ عًٞ اصتؿاعات كتًؿ٘ ) اـطٛط ايجعبا

ميهٔ اعتدزاّ ؽضٜط اٚ ؽضٜطني َع َضاعاٙ اْغٝابٝ٘ سضن٘ ايؾضٜطني َعا  (٫عؿٌ  
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 ايًٝاق١ ايبد١ْٝ                                                                              

: تعسٜف ايًٝاق١ ايبد١ْٝ 

 قزص٠ ايؿضر ع٢ً أرا٤ ع١ًُ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ بهؿا٠٤ رٕٚ عضع١ ؽعٛصٙ بايتعب ٖٞ   .

. َع بكا٤ بعض ايطاق١ اييت تغتًظّ يًتُتع بٛقت ايؿاصؽ    

  ايكزص٠ ع٢ً َز٣ ؼٌُ اإلْغإ ملتطًبات اؿٝا٠ ٖٞ .

 ايكزص٠ ع٢ً ؼٌُ فٗٛر عنًٞ فعب ٚ طٌٜٛ أٜنا ٖٞ .

 َز٣ نؿا٠٤ ايبزٕ يف َٛاد١ٗ أعبا٤ اؿٝا٠ ٖٞ .

  ٞاؿاي١ ايبز١ْٝ ٚ ايٓؿغ١ٝ ٚ ا٫عتعزار ايؾدقٞ يًؿضر ايضٜام ٖٞ .

 

: تٓكطِ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ إىل قطُني   

 : ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ايعا١َ : أٚال    

ا٫صتكا٤ بعٓافض ايًٝاق١ ايبز١ْٝ بقؿ٘ عاَ٘ بٗزف صؾع َغت٣ٛ ايًٝاق١ َٔ خ٬ٍ تطٜٛض : ٚ تعين 

عٓافضٖا بقٛص٠ ؽا١ًَ ٚ تعٗض يف فا٫ت ايضٜام١ يًذُٝع ٚ صٜام١ ٚقت ايؿضاؽ ٚ ٖٞ َٔ 

. املزصع١ٝ ٚ صٜام١ املغت٣ٛ ايعايٞ  َتطًبات ايضٜام١

: ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ارتاؾ١ : ثاْٝا     

عباص٠ عٔ اؿاي١ ايبز١ْٝ اييت تؾٌُ عٓافض ايك٠ٛ ٚ ايغضع١ ٚ ايتشٌُ ٚ املض١ْٚ ٚ ايضؽاق١ ٚ ايتٛاطٕ ٚ 

ايتٛاؾل ايعنًٞ ايعقيب باإلماؾ١ يًشاي١ ايٓؿغ١ٝ ٚ ا٫عتعزار ايؾدقٞ بايٓغب١ يًُغابك١ أٚ 

ٜام١ ايتدقق١ٝ اييت مياصعٗا ايؿضر ,  ٚ ؽنع ايًٝاق١ ايبز١ْٝ إىل ايتطٜٛض َٔ خ٬ٍ اعتدزاّ ايض

. اؿٌُ ايبزْٞ 

: عٓاؾس ايًٝاق١ ايبد١ْٝ      

ايتٛاطٕ  ( 6)       ايضؽاق١  ( 5)     املض١ْٚ ( 4)    ايتشٌُ ( 3)      ايغضع١  ( 2)      ايك٠ٛ ( 1)    

عٓؿس ايك٠ٛ  : أٚال    
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   قزص٠ ايعن١ً أٚ اجملُٛع١ ايعن١ًٝ ع٢ً ايتػًب ع٢ً َكا١َٚ خاصد١ٝ أٚ َٛادٗتٗا"  :تعسٜفٗا         

 

 

        

:  عٓؿس ايطسع١ : ثاْٝا 

:  تعسٜف ايطسع١       

ٖٞ قزص٠ اإلْغإ ع٢ً أرا٤ اؿضنات ايبز١ْٝ بأقٌ طَٔ ممهٔ ٚ ٖشا ٜتطًب ع١َ٬  اؾٗاط 

.  ايعنًٞ ايعقيب ٚ قزصت٘ ع٢ً ا٭را٤ 

ٚ ٖٞ ايكزص٠ ع٢ً أرا٤ سضنات َتتابع١ َٔ ْٛع ٚاسز يف اققض طَٔ ناؾضٟ     

ثايجا عٓؿس ايتشٌُ       

:   تعسٜف ايتشٌُ    

باعتدزاّ    ( ا٭را٤ ) ٚ ٖٛ ايكزص٠ ع٢ً ايعٌُ  }اؾًز ايزٚصٟ ايتٓؿغٞ  {ٜطًل ع١ًٝ       

فُٛعات نبرل٠ َٔ ايعن٬ت يؿذلات ط١ًٜٛ ٚ مبغت٣ٛ َتٛعط أٚ ؾٛم املتٛعط َٔ اؿٌُ َع       

يًٛفٍٛ إىل  رصد١ عاي١ٝ َٔ ايهؿا٠٤  }اعتُضاص عٌُ اؾٗاطٜٔ ايزٚصٟ ايتٓؿغٞ بقٛص٠ طٝب١ 

.  يف ايعٌُ 

حتٌُ ايعاّ اٍ    

  صٜامٞ بايقُٛرفؿ١ بز١ْٝ عا١َ ْعضا ٭ْٗا تغُح يٮؾضار املزصبني دٝزا يف أٟ ْٛع ْؾاط  

يٮرا٤ اؿضنٞ املغتُض ايشٟ ٜتُٝظ بك٠ٛ محٌ عاي١ٝ أٚ َتٛعط١  

:  ايتشٌُ ارتاف     

ايتشٌُ طبكا  ؽط١ يف ايٓٛع ايشٟ ٜتطًب٘ َٔ فؿ١ىتًـ نٌ ْؾاط صٜامٞ عٔ بك١ٝ ا٭ٕ           

يًدقا٥ك اييت  ٜتُٝظ بٗا ٚ ع٢ً سيو تٛدز عز٠ أْٛاع خاف١ َٔ فؿات ايتشٌُ تضتبط نٌ 

 . َٓٗا بٓٛع َعني َٔ أْٛاع   ا٭ْؾط١ ايضٜام١ٝ 

: ٚ ٜٓكطِ ايتشٌُ ارتاف إىل     

 :   حتٌُ ايطسع١  -أ 

  ؼٌُ ايغضع١ ايكق٣ٛ .  : 

  ؼٌُ ايغضع١ ا٭قٌ َٔ ايكق٣ٛ  : 

 املتٛعط١  ؼٌُ ايغضع١ 
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  ؼٌُ ايغضع١ املتػرل٠ : 

 

 

حتٌُ ايك٠ٛ   –ب  

   ؼٌُ ايعٌُ أٚ ا٭را٤  

 ؼٌُ ايتٛتض ايعنًٞ ايعقيب  

:      تعسٜف املسْٚــــ١  

ٖٞ اسز عٓافض ايًٝاق١ ايبز١ْٝ ٚ اييت تغتٗزف ايكزص٠ ع٢ً مماصع١ اؿضنات ايبز١ْٝ َٔ  

خ٬ٍ قزص٠ نبرل٠ ع٢ً ا٭را٤ مبز٣ ٚاعع ؿضنات ا٭طضاف ٚ املؿافٌ  

  قزص٠ ايؿضر ع٢ً أرا٤ اؿضنات ايضٜام١ٝ إىل أٚعع َز٣ تغُح ب١ املؿافٌ ايعا١ًَ يف ٖٞ

 -.اؿضن١ 

 ح ع٢ً بك١ٝ عٓافض ايًٝاق١ ايبز١ْٝ ٚ نشيو ع٢ً َٛافؿات ا٭را٤ ٚ املض١ْٚ شلا تأثرل ٚاض

 اؿضنٞ بقؿ١ عا١َ

  :ٚميهٔ تكطِٝ املس١ْٚ إىل       

 :  َس١ْٚ عا١َ غا١ًَ

.  ٚ تتنُٔ َض١ْٚ مجٝع ادظا٤ اؾغِ ست٢ ميتًو ايؿضر ايكزص٠ اؿضن١ٝ اؾٝز٠  

  :َس١ْٚ خاؾ١ 

 ٚ تتنُٔ َض١ْٚ املؿافٌ ايزاخ١ً يف اؿضن١ املع١ٓٝ نُض١ْٚ َؿقٌ اؿٛض   

: عٓؿس ايسغاق١ : خاَطا 

:  تعسٜف ايسغاق١ 

ٜتؿل َععِ اـدلا٤ ع٢ً إٕ ايضؽاق١ تعين قزص٠ ايؿضر ع٢ً تػٝرل أٚماع دغُِٗ أٚ عضع١ 

ىل صر ايؿعٌ ايغضٜع تػٝرل ا٫ػاٙ عٛا٤ ع٢ً ا٭صض أٚ يف اشلٛا٤ نُا تتطًب ايضؽاق١ ايكزص٠ ع

. يًشضنات املٛدب١ ؽضٜط١ إٔ تهٕٛ َقشٛب١ بايزق١ ٚ ايتٓاعل اؿضنٞ 

 : عٓؿس ايتٛاشٕ : ضادضا 

:  تعسٜف ايتٛاشٕ   

ٖٛ ايكزص٠ ع٢ً ا٫ستؿاظ بجبات اؾغِ عٓز أرا٤ أٚماع أٚ سضنات َٔ ايجبات أٚ اؿضن١ ٚ 

يؿضر سٝح ٜغتطٝع ايتػًب ع٢ً َكا١َٚ سيو ْاتر عٔ ايتٛاؾل بني اؾٗاطٜٔ ايعنًٞ ٚ ايعقيب ٍ

. ايعٛاٌَ اـاصد١ٝ َجٌ اؾاسب١ٝ ا٭صم١ٝ 
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اْٛاع٘    

   ايتٛاطٕ ايجابت 

 ٞايتٛاطٕ اؿضن  

طسٜك١ نتاب١ ايتُسٜٓات باملؿطًشات 

 .طسٜك١ املؿطًشات

:- ا٭عاؼ يف نتاب١ ايتُضٜٓات ٚؾٝٗا ٜتهٕٛ ايتُضٜٔ َٔ ايتايٖٞٚٞ 

.  ايٛقع االبتدا٥ٞ -أ

ٖٚٛ عباص٠ عٔ ايؾهٌ ايشٟ ٜتدشٙ اؾغِ قبٌ أرا٤ ايتُضٜٔ أٚ اؿضن١ ٜٚهتب بني قٛعني 

:- ٖٚٛ إَا إٔ ٜهٕٛ 

 ٌ(.صقٛر) أٚ( دًٛؼ تضبٝع)أٚ( دجٛ) أٚ( ٚقٛف) أٚ( تعًل) ٚمع أفًٞ ؾكط َج 

  (.دًٛؼ اؾجٛ)أٚ( ٚقٛف ْقؿًا) َٔ ايٛمع ا٭فًٞ َجٌ  ٚمع َؾتل 

  ًٞ(.ايشصاعإ عايًٝا. دًٛؼ تضبٝع) أٚ ( ٚقٛف ؾتشًا) ٚمع َؾتل َجٌ    + ٚمع أف 

 ٌ(.اْبطاح َا٥ٌ) أٚ         ( دجٛ أؾكٞ) ٚمع خال َج 

  ًٞأنجض َٔ ٚمع َؾتل ٜٚهتب يف ٖشٙ اؿاي١ ايذلتٝب ا٭تٞ+ ٚمع أف-: 

 

 ايٛمع ا٭فًٞ     ايٛمع املؾتل يًضدًني     ايٛمع املؾتل يًشصاعني      يًذشع           

(   ٌَٝ  -ايشصاعإ داْبًا                   -ؾتشًا                     -ٚقٛف          )                        

 

 ايٓدا٤ ع٢ً ايتُسٜٓات

  :تعسٜف ايٓدا٤

 مٌذ التخاذ أوضاع خاصة او ألداءالتً ٌلقٌها المدرس على التالالتعبٌرات  هو األوامر والكلمات أو
  .معٌنة، وٌتكون النداء من ثالثة أجزاء حركات

 :ايتٓبٝ٘

سٝح ٜذلنب َٔ ن١ًُ اٚ بنع نًُات تزٍ ع٢ً أدظا٤ اؾغِ ,ا٫ٍٚ َٔ ايٓزا٤  ٖٚٛ اؾظ٤

 بغضع١, اٚ -ببط٤ -ع١بأقق٢ عض: بعض ا٭يؿاظ َجٌ -ؼضٜهٗا, نُا ٜغبل ايتٓب١ٝ أسٝاْا املضار

 -بايعزر: َجٌ َض٠ ٚاسز٠, باعتُضاص, اٚ طضٜك١ أرا٤ ايتُضٜٔ: تؾٌُ عزر املضات اٚ عزر ايعزات َجٌ

http://ahmedhamdywetwet.arabblogs.com/archive/2009/10/959236.html
http://ahmedhamdywetwet.arabblogs.com/archive/2009/10/959236.html
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  :بايتٛقٝت, نُا هب َضاعا٠ ا٭َٛص ايتاي١ٝ قبٌ ايبز٤ بايتٓبٝ٘

  .ٜهٕٛ ايتٓبٝ٘ ٚامشا َٔ ادٌ عضع١ ا٫عتذاب١ َٔ قبٌ ايت٬َٝش إ  -

  .ٚامشا ٚغرل َعكزٜهٕٛ ايتٓبٝ٘  إ  -

  .َغُٛعا َٚعدلا إ ٜهٕٛ فٛت املزصؼ  - 

  .ايقػاص ٜهٕٛ بايًػ١ ايعضب١ٝ َع اعتدزاّ ا٫فط٬سات ايقشٝش١ عزا ا٭طؿاٍ إ  - 

  .تتذٓب ايتٓبٝ٘ ايطٌٜٛ ٚخاف١ بايٓغب١ يٮطؿاٍ إ   -

 :بس١ٖ االْتظاز 

إتاس١ ايؿضف١ يًت٬َٝش  ٚتٗزف اىل ٖٞ عباص٠ عٔ ؾذل٠ ايغهٕٛ ٚاييت تكع بني ايتٓبٝ٘ ٚاؿهِ 

املزصؼ إ ٜضاعٞ ايؿذل٠ ايظ١َٝٓ  بتؿِٗ ٚاعتٝعاب َا دا٤ يف ايتٓبٝ٘ َٚا هب عًُ٘, هب ع٢ً

ط١ًٜٛ بايٓغب١ يًقػاص ٚعٓز تعًِٝ متضٜٔ  ايقشٝش١ يدل١ٖ ا٫ْتعاص,ٚ إ تهٕٛ بض١ٖ ا٫ْتعاص

  .ص ٚاملتزصبني دٝزابايٓغب١ يًهبا َضنب اٚ َعكز ٚتهٕٛ بض١ٖ ا٫ْتعاص ققرل٠

 :اذتهِ 

بض١ٖ ا٫ْتعاص ٖٚٞ عباص٠ عٔ ن١ًُ تبزأ بعزٖا ا٫عتذاب١, ٚقز ٜهٕٛ اؿهِ  اؿهِ ًٜٞ 

  .بايًؿغ بايعزر اٚ

  :ًٜٞ ٚاذتهِ ايًفظٞ ٜهٕٛ نُا

  .مع - عض -َجٌ قـ: ؾعٌ أَض  - 

  .خؿض -صؾع -َز -ثين -دًٛؼ -َجٌ ٚقٛف: َقزص  -

  .ثابت -اْتباٙ -َجٌ اعتزاٍ: يؿغ خال -

         بايعزر: عزرٜا ؾعٓزٖا هب سنض ن١ًُ ايعزر يف بزا١ٜ ايتٓبٝ٘, َجٌ أَا إسا نإ اؿهِ

  .2-1 ... صؾع ايشصاعني داْبا

ٜهٕٛ ٚامشا َٚعدلا عٝح ٜتٓاعب َع ْٛع اؿضن١, ؾإسا أصرْا إ  عٓز إفزاص اؿهِ هب إ

  .ٜهٕٛ اؿهِ سارًا ٚققرلًا تهٕٛ اؿضن١ عضٜع١

ْضٜزٖا إٔ ت٪رٟ ببط٤ ؾٝهٕٛ اؿهِ ط٬ًٜٛ ٚخايًٝا َٔ اؿز٠  أَا اؿضنات اييت

  نتاب١ ايتُسٜٓات

  :ْتبع أعػ ع١ًُٝ عٝح ٜؾٌُ ع٢ً املهْٛات ا٫ت١ٝ عٓز نتاب١ ايتُضٜٓات

  (أٟ اؿضنات املضنب َٓٗا ايتُضٜٔ)اؿضن١ 

 ٞايٛمع ا٫بتزا٥ 
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 ٞايٛمع ايٓٗا٥. 

 

 

 

 

 

 ٚصاسح اٌزشث١خ                    

 اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملتٜٛات 
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 بنات  –املوجهة الفنية العامة للرتبية البدنية 

 ادتُباش ايفين

 

 ٜعتدل اؾُباط ايؿ٢ٓ ْاس١ٝ َٔ ْٛاسٞ ايٓؾاط ايبزْٞ ايشٟ ٜتُٝظ بتأثرلٙ ايؾاٌَ ع٢ً أدٗظ٠

اؾغِ ٚأعنا٥٘ مبا ٜنُٔ ي٘ ايتٓاعل ٚايتهاٌَ , نُا اْ٘ ٜغاعز ع٢ً ت١ُٝٓ ايتٛاؾل ايعنًٞ 

 .ايعقيب ٜٚعٌُ ع٢ً ؼغٔ ؼهِ ايؿضر يف دغُ٘ ٚسضنت٘ 

 أْٛاع ادتُباش

 مجباط ا٭يعاب ( 1

ٜٗزف ٖشا ايٓٛع َٔ اؾُباط تعٜٛز ا٭طؿاٍ ع٢ً ا٫دٗظ٠ , سٝح ٥٬ِٜ ٜٚٓاعب ٜٚٓاعب ا٫طؿاٍ 

ٖٚشا ايٓٛع تهٕٛ ايتُضٜٓات املعطاٙ ع١ًٗ غرل َعكز٠ سٝح ٜتِ ( 6-4)املضس١ً ايغ١ٝٓ َٔ ؾ٢ 

: اعتدزاّ ا٫دٗظ٠ ٚا٫رٚات ايقػرل٠ ٜٚتِ ٖشا ايٓٛع ؾ٢ ث٬خ اؽهاٍ ٢ٖٚ 

  ٌايكؿظ َٔ ؾٛم  –ايكؿظ َٔ ؾٛم ادظا٤ ايقٓزٚم املكغِ )َغابكات رٕٚ ملػ ا٭رٚات ٚا٫دٗظ٠ َج

املكعز ايغٜٛز٣  

 ايضنٛب ع٢ً اؾظ٤  –املؾ٢ ؾٛم املكعز ايغٜٛز٣ )قات باعتدزاّ ا٭دٗظ٠ ٚا٭رٚات َجٌ َغاب

 (ايع٣ًٛ َٔ ايقٓزٚم املكغِ 

  ٌ(اؾض٣ سٖاّبٛاٜابًا ع٢ً املكعز ايغٜٛز٣ )َغابكات بتقعٝب ا٫را٤ ع٢ً ا٫دٗظ٠ َج 

مجباش املٛاْع  -

صار١ٜ ناؾضأٙ ٚق٠ٛ ا٫صار٠ ٜغاِٖ ؾ٢ تعًِٝ ٚت١ُٝٓ املٗاصات اؿضن١ٝ ٚانتغاب ايقؿات ا٫

. ست٢ تهٕٛ اي٬عب١ َغتعز٠ َغتكب٬ ع٢ً اعتعُاٍ ا٭رٚات ٚا٫دٗظ٠ ٚاؿضنات ايقعب١ 

بساَر مجباش املٛاْع   

هب إ تؾتٌُ ع٢ً عٓافض يتك١ٜٛ ايعن٬ت يًذغِ املدتًؿ١ ٚايتشٌُ ٚايتعٛر ع٢ً 

ٚايتزصز َٔ ا٫دٗظ٠ املٓدؿن١  –ايتؿهرل ايشات٢ ٚا٫نتؾاف ٚت١ُٝٓ ا٫سغاؼ اؿضن٢ 

 –َٚٔ ؽط٢ دٗاط ٚاسز اىل ؽط٢ فُٛع١ َٔ ا٫دٗظ٠  –اىل ا٫دٗظ٠ املضتؿع١ ٚايعهػ 

ٚطٜار٠ اٚ تكًًٌٝ املغاؾات بني  –عاؾات ايكقرل٠ اىل ايط١ًٜٛ َٚٔ ايبط٤ اىل ايغضع١ َٚٔ امل

تػٝرل ٚتقعٝب ايتُضٜٔ َع ا٫ٖتُاّ را٥ُا بايؾهٌ  –تػرل ا٫دٗظ٠ َٚٛافؿاتٗا  –ا٫دٗظ٠ 

ٚمجباط املٛاْع يٝػ  ي٘ قاعز٠ ثابت٘ اٚ طضٜك١ . ايقشٝح يًشضن١ ؾٗٛ اعاع٢ ؾُباط ا٫دٗظ٠ 
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عز ست٢ ٜعط٢ ايؿضف١ ي٬ًعبات يًتؿهرل ٚا٫بتهاص , َعٝٓ٘ ٚغرل َكٝز بكٛاْٝني اٚ قٛا

. ٜٚغتدزّ ٖشا ايٓٛع َٔ اؾُباط ملضاسٌ ايغٔ املدتًؿ١ يتك١ٜٛ اؾغِ ٚؼغني اؿضنات 

 

 

 

االدٗص٠ ٚاالدٚات ايت٢ تطتددّ ف٢ مجباش املٛاْع  

 –املتٛاط٣  – املضاتب –دٗاط ايعكً٘ –عاصم١ ايتٛاطٕ  –ايقٓزٚم املكغِ  –املٗض  –املكعز ايغٜٛز٣ 

. دٗاط اؿًل  –دٗاط ايعكً٘  –اؿباٍ املعًك١  –ايهضات ايطب١ٝ  –ايغ٬مل ٚايٓٛاؾش 

مجباش االدٗص٠   -

ٜعتدل مجباط ا٫دٗظ٠ اعاؼ ا٫عزار يًبط٫ٛت ٚاملٓاؾغات , نُا ٜعزاملزخٌ يتشكٝل اع٢ً 

ٚطبكا يكٛاعز  املغتٜٛات ؾ٢ صٜام١ اؾُباط ع٢ً كتًـ ا٫دٗظ٠ ا٫عاع١ٝ َٔ ْاس١ٝ ؾ١ٝٓ

: ايًعب١ يشيو ع٢ً املزصب َضاعا٠ َا ٢ًٜ ؾ٢ ٖشا ايٓٛع 

   تعًِٝ املٗاصات ع٢ً ا٫دٗظ٠ بعز تبغٝطٗا

  َضاعا٠ ايتزصز ؾ٢ ايتعًِ َٔ ايغٌٗ اىل ايقعب 

  ًَِضاعا٠ عٓقض٣ ايتغًغٌ ٚايغٗٛي١ اثٓا٤ ايتع 

 ٌُعًٝٗا اؾٗاط  ايعٓا١ٜ بايٓٛاس٢ ايؿ١ٝٓ ٚاـطٛات ايتع١ًُٝٝ يًُٗاصات ايت٢ ٜؾت 

  َضاعا٠ ا٫را٤ ايغًِٝ يًُٓٛسز اَاّ املبتزأ 

   تٓكغِ ا٫دٗظ٠ ؾ٢ ٖشا ايٓٛع اىل قغُني

  ادٗص٠ اضاض١ٝ :

: ٢ٖٚ املغتدز١َ ؾ٢ ايبط٫ٛت ٚايت٢ ؽنع يًُٛافؿات ايكا١ْْٝٛ , ٚتؾتٌُ ع٢ً 

( اؿًل –ايعك١ً –املتٛاط٣ –سقإ اؿًل  -سقإ ايكؿظ –اؿضنات ا٫صم١ٝ )ادٗظ٠ ايضداٍ  -

ايعاصمتني  –عاصم١ ايتٛاطٕ –سقإ ايكؿظ  –اؿضنات ا٫صم١ٝ ) ادٗظ٠ ايغٝزات  -

 (كتًؿتا ا٫صتؿاع 

: االدٗص٠ املطاعد٠ 

تغتدزّ نأدٗظ٠ َغاعز٠ ؾ٢ عًُٝات ايتعًِٝ , ٚتغتدزّ ؾ٢ عًُٝات ايتعًِ يًُبتز٥ني , 

ٚميهٔ اقا١َ ايبط٫ٛت عًٝٗا يهٓٗا ٫ ؽنع يًُٛافؿات ايكا١ْْٝٛ نُا ؾ٢ ا٫دٗظ٠ 

(  اخل...عك١ً َٓدؿن١ –عاصم١ تٛاطٕ اصم١ٝ –املٗض  –ايقٓزٚم املكغِ )ا٫عاع١ٝ َٚٔ اَجًتٗا 

مجباش ايبطٛالت  

ٜعتدل مجباط ايبط٫ٛت َٔ اصق٢ اْٛاع اؾُباط ايغابك١ , ٚست٢ تقٌ اي٬عب١ اىل ٖشا ايٓٛع 

٫بز َٔ مماصعتٗا ي٬ْٛاع ايغابك١ , ٚؾ٢ ٖشا ايٓٛع ٬ْسغ إ اي٬عب١ ت٪ر٣ اؿضنات 
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بطضٜك١ آي١ٝ , ٜٚ٪ر٣ بػضض اظٗاص َا اَهٔ ايٛفٍٛ اي١ٝ َٔ َغتٜٛات عاي١ٝ ٚؾل اطاص 

: ايت٢ ؼهِ عرل ايعٌُ ع٢ً نٌ دٗاط , ٖٚشا ايٓٛع ي٘ ؽكني  َعني َٔ ايكٛاْني

. طبٝع١ اؿضنات ع٢ً نٌ دٗاط طبكا يًٓٛاس٢ ايؿ١ٝٓ يًُٗاص٠ اـاي١ٝ َٔ ا٫خطا٤  - أ

 ( .10-فؿض )رصدات طبكا يكإْٛ ايتشهِٝ بإٔ تكِٝ اي٬عب١ بزصد١ تذلاٚح َٔ  - ب

 

 

تٓظِٝ  ٚإداز٠ ايبطٛالت  

ىتًـ تٓعِٝ ايبط٫ٛت ا٫ْؾط١ ايضٜام١ٝ باخت٬ف ْٛع ايٓؾاط املتٓاؾػ ؾٝ٘ , با٫ماؾ١    

اىل اؽذلاى مجٝع ا٫ْؾط١ ايضٜام١ٝ ؾ٢ بعض خطٛات ايتٓعِٝ ٚا٫راص٠ ,ٚؾُٝا ٢ًٜ َا هب 

 :-بط٫ٛت اؾُباط َضاعات٘ ؾ٢ 

  ٌاملٛعز احملزر ؼزٜز َٛعز َٚهإ ايبطٛي١ ٚاب٬ؽ ايؿضم املؾاصن١ ؾ٢ ايبطٛي١ قب

. بٛقت ناف َع َضاعا٠ عزّ تعاصض ايبطٛي١ َع بط٫ٛت اخض٣ 

   ٘اختٝاص  َزٜض عاّ يًبطٛي١ ٚٚادبات

اب٬ؽ اؿهاّ املدتاصٜٔ قبٌ ايبطٛي١ بٛقت ناؾ٢    -

. اب٬ؽ املغذًني املدتاصٜٔ   -

. اعتزعا٤ طبٝب يًبطٛي١ طًٝ٘ َز٠ اقاَتٗا  -

. اخل ...ػٗٝظ نٌ َا ٜتعًل بايبطٛي١ َٔ دٛا٥ظ َٚٝزايٝات ٚن٪ٚعٛؽٗارات تكزٜض   -

.  ػٗٝظ بطاقات تغذٌٝ ايٓتا٥ر   -

اب٬ؽ ايؿضم املؾاصن١ ؾ٢ ايبطٛي١ عٔ ايتغ٬ٝٗت املكز١َ َٔ سٝح َهإ املبٝت ,  -

. اخل ...ايتغ٬ٝٗت ايػشا١ٝ٥ 

.   اختٝاص املغاعزٜٔ ي٬عٗاّ ؾ٢ تٓعِٝ ٚاراص٠ ايبطٛي١ -

ؼزٜز اَانٔ املتؿضدني ٚؾكا يغع١ ا٫َانٔ َع ٬َسع١ َٓاعبتٗا ٫عزار املتؿضدني    -

. اب٬ؽ ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ املدتًؿ١ يتػط١ٝ اْبا٤ ايبطٛي١  -

ازلا٤ ايؿضم املؾاصن١  –املغابكات  -ا٫ؾتتاح)طبع بضْاَر ايبطٛي١ عٝح ٜؾتٌُ ع٢ً   -

اخل , ٚتٛطٜع٘ ع٢ً املتؿضدني  ....

اع١ ف٢ دزٚع ادتُباش   َا جيب اتب

ؾ٢ اخضاز رصؼ اؾُباط ٚايت٢ تضاع٢ ؾٝٗا مجٝع ا٫عػ ايتع١ًُٝٝ  إ طضٜك١ ايتزصٜػ ايت٢ تتبعٗا املع١ًُ -1

ٚايذلب١ٜٛ ٢ٖ ؾ٢ اؿكٝك١ فُاّ ا٫َٔ ٚايغ١َ٬ بايٓغب١ يًطايبات , ؾعٓز ؽضح ٚتعًِٝ َٗاص٠ سضن١ٝ 

ملا اطرار رصد١ ؾُٗٗٔ شلا نًُا اعِٗ سيو ؾ٢ تكًٌٝ  َع١ٓٝ ٫بز ٚإ تؿِٗ املع١ًُ ايطايبات املٗاص٠ ٚى

 ؾضل ٚقٛع اؿٛارخ اٚ ا٫فابات ؾ٢ ايزصؼ 

هب إ تتبع املع١ًُ َبزا ايتزصز ؾ٢ تعًِٝ اؿضنات ٚاملٗاصات ٚتهٕٛ َٔ ايغٌٗ اىل ايقعب َٚٔ ايبغٝط  -2

 اىل املضنب ٚسيو مبا ٜتٓاعب َع ايطايبات 
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هب تكغِٝ ايطايبات اثٓا٤ ارا٤ املٗاصات ٚتٓعُٝٗٔ عٝح ٫ وزخ افطزاّ بٝٓٗٔ ٚسيو بتشزٜز َهإ  -3

ا٫دٗظ٠ َٚهإ ا٫رٚات سٝح تنُٔ عزّ ا٫فطزاّ  اٚ ايعضق١ً ٚاٜنا طضٜك١ ايضدٛع اىل اممانِٓٗ 

 بعز ا٫را٤ 

 عٌُ ع٢ً ا٫دٗظ٠ ايتٓبٝ٘ بعزّ ايقعٛر ع٢ً ا٫دٗظ٠ ا٫ بعز اعطا٤ اؽاص٠ َٔ املع١ًُ يٌ -4

 إ تًِ َع١ًُ اؾُباط با٫ععاؾات ا٫ٚي١ٝ ست٢ ميهٓٗا ايتقضف بغضع١ ٚاععاف اايتًُٝشات  -5

قبٌ تعًِ اؿضن١ هب إ تزصى ايطايب١ خطٛص٠ اؿٛارخ ايت٢ ميهٔ إ ؼزخ عٔ اـطا ؾ٢ اػاٙ عرل  -6

. اؿضن١ 

 
 املٗاصات اؿضن١ٝ املكضص٠ ع٢ً دٗاط ا٫صم٢ 

  Forward Roll:ايزسضد١ ا٭َا١َٝ املتهٛص٠  -

 

 

 

 

 

 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ -1

مع مسك كل ٌد لساق على حدة " القرفصاء " ثنً الركبتٌن كامال للوصول لوضع التكور (الوقوف ) -
. والراس بٌن الركبتٌن 

والرجوع دفع االرض من المشطٌن ونقل ثقل الجسم للخلف للوصول لوضع القرفصاء المقلوب  -
. لوضع القرفصاء

ثنً الذراعٌن مع ادخال الراس بٌن الٌدٌن ولمس الذقن للصدر ووضع ( الوقوف فتحا على اربع) -
مؤخرة الراس على االرض ثم دفع المشطٌن لالمام للنزول على الكتفٌن ثم الظهر لوضع الرقود ثم 

. الدفع اماما للوصول لوضع التكور 

ض مثل سلم حصان القفز كسطح مائل  مستوي عالً الى مستوي منخفاداء الدحرجة االمامٌة من  -

: طسٜك١ ايطٓد 

. ٌد خلف الرأس واألخري على الساق

 Backward Roll:مهارة الدحرجة الخلفٌة المتكورة 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 
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 ( دًٛؼ ايكضؾقا٤)صض ٚتهٕٛ عا٥كا ايزسضد١ ْقؿا خًؿا سيت تًُػ ايضاؼ ا٫

ميٓع ا٫عتُضاص  

  َٟع ٚمع ايهؿني ظاْب ا٫سْني ٚؼت ايهتؿني ( 1)اـط٠ٛ ايغابك١ صقِٜ٪ر

. ٚتهٕٛ ا٫فابع ؾ٢ اػاٙ ايضاؼ ٚايضدٛع 

  ٚيهٔ تكّٛ املتع١ًُ بزؾع ا٫صض بايٝزٜٔ ٫عًٞ يعٌُ ( 1)ٜ٪رٟ اـط٠ٛ

َغاؾ١ بني ا٫صض ٚاؾغِ ملضٚص ايضاؼ ٚته١ًُ ايزٚصإ يًٛفٍٛ يًٛمع 

ا٫بتزا٥ٞ 

 

  رؾع ا٫صض بايهعبني ٚته١ًُ اؿضن١ ٜهضص َا عبل َع .

 (تهٕٛ ايهؿني ع٢ً ا٫صض ) ٟٛارا٤ ايزسضد١ اـًؿ١ٝ املهٛص٠ ع٢ً َغت

. َا٥ٌ يًعٌُ ع٢ً تظاٜز ايغضع١ َٚعضؾ١ ايطضم ايغ١ًُٝ يغرل اؿضن١  

 (ايهؿني ع٢ً ا٫صض  -تهٛص ) ٞارا٤ ايزسضد١ اـًؿ١ٝ ع٢ً املغتٟٛ ا٫ؾك. 

 

ٚسيو بٛمع اسزٟ ايٝزٜٔ ؼت ايهتؿني يزؾع اي٬عب١ ٫عًٞ َٔ اؾاْب  :طسٜك١ ايطٓد

 ٚا٫خضٟ ؼت ايغاقني ي٬ستؿاظ بايتهٛ

َٗاز٠ ايدسسد١ ادتاْب١ٝ املهٛز٠  

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

تعًِٝ ٚمع ايتهٛص  -

ايتهٛص ٫را٤ ايزسضد١ اؾاْب١ٝ ٚسيو بًـ اؾغِ سٍٛ قٛص٠ ايطٛىل   }صقٛر{ -

  ايٛفٍٛ اىل ٚمع ايتهٛص ثِ ايزسضد١ َض٠ اخض٣ يًٛفٍٛ ٚا٫ْتٗا٤ اىل ٚمع ايضقٛر َض٠ اخض٣  -

ارا٤ املٗاص٠ ع٢ً َغت٣ٛ َا٥ٌ ثِ ا٫ْتكاٍ بٗا اىل َغت٣ٛ اؾك٢   -

 Handstand: َٗاص٠ ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ -4

 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ -1

  ٜٔاعتدزاّ ) اْبطاح َا٥ٌ عُٝل , ايتزصز ؾ٢ ٚمع املؾطني اىل اعًٞ يًٛقٛف ع٢ً ايٝز

(  عكٌ اؿا٥ط

 (ايضدٌ اؿض٠ خًؿا . دًٛؼ ع٢ً اصبع ) َضدش١ ايضدٌ اؿض٠ خًؿا عايٝا َع رؾع ا٫صض

. بكزّ ا٫صتكا٤ ٚايضدٛع 
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 (ٌ٣ ايٝزٜٔ اصتهاط اتظاْٞ ع٢ً عاصم١ ؾ٢ َغتٟٛ اؿٛض ثين اؾشع خًؿا يًٛقٛف ع

(. باملغاعز٠ 

 (ٔايٛقٛف ؾ٢ ٚمع ايطع ) ٚمع ايٝزٜٔ ع٢ً ا٫صض اَاّ ايضدٌ ا٫َا١َٝ باتغاع ايقزص

,َضدش١ ايضدٌ اـًؿ١ٝ َؿضٚر٠ ٫عًٞ ٚرؾع ا٫صض بايضدٌ ا٫َا١َٝ املج١ٝٓ سيت 

.   ايٛفٍٛ يًٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ

 ارا٤ املضدش١ يًٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ مبغاعز٠ ايظٌَٝ ٚسيو بتجبٝت ٙ .

  َ٘ٓ ثِ ٜكّٛ ( ع50ِ-40)ارا٤ املضدش١ يًٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ اَاّ سا٥ط ٚع٢ً بعز خط٠ٛ

. بزؾع بغٝط ٚايجبات بعٝز عٓ٘ 

  ٌُعٌُ اـط٠ٛ ايغابك١ ٚيهٔ َع قاٚي١ ايجبات قبٌ ايٛفٍٛ يًشا٥ط سيت ع

اؿضن١ بزٕٚ َغاعز٠  

: طسٜك١ ايطٓد 

ؾ٢ ايبزا١ٜ ايتعًِ ٜهٕٛ بايغٓز َٔ ا٫َاّ مبغو ايغاقني , ثِ َٔ اؾاْب عٓزَا ٜتكٔ املتعًِ 

 املٗاص٠ 

 

  Cartwheel:َٗاص٠ ايؾكًب١ اؾاْب١ٝ ع٢ً ايٝزٜٔ 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 (ٚقٛف ع٢ً اصبع ) (. ايضدًني َؿتٛس١) ايٛقٛف ع٢ً ايضاؼ

 ( ٚقٛف ) (  مبغاعز٠ ايظ١ًَٝ) ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ َع ؾتح ايضدًني ٚبايجبات

  ٚمع ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ ؾتشا ْكٌ ثكٌ اؾغِ َٔ ٜز اىل ا٫خضٟ بزؾع ا٫صض َٔ

. ٚايهتؿني ع٢ً خط ٚاسز( بايغٓز)

 ( سصاع عايٝا ٚا٫خضٟ اَاَا –طعٔ اَاَا –ٚقٛف ) تنع املتع١ًُ نـ ٜزٜٗا ع٢ً ا٫صض

يؿ١ يًداصز ع٢ً إ تهٕٛ ظاْب قزّ ا٫صتكا٤ ٚع٢ً خط ٚاسز َٔ ايكزَني  َع صبع

ٚايشصاع ٜنع اي٬عب ايشصاع ا٫خضٟ ع٢ً إ تهٕٛ ايؿتش١ بني ايٝزٜٔ باتغاع ايقزص 

ت٪رٟ ٖشٙ ) ٚمتضدح ايضدٌ اؿض٠ يًٛفٍٛ اىل ٚمع ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ َٔ ؾتح ايضدًني 

(. اـط٠ٛ باملغاعز٠ َٔ اـًـ

  ٟاي٬عب١ ايعذ١ً نا١ًَ بايغٓزت٪ر .

  ٜضعِ ع٢ً ا٫صض اٚ املضتب١ قزّ ٚنـ ٚٚد٘ ٚنـ ٚقز ْقـ را٥ض٠ ٚاملغاؾات بُٝٓٗا

. َك١ٓٓ ٚؼاٍٚ املتع١ًُ ٚمع قزَٝٗا ٚنؿٝٗا ع٢ً ايضعِ َع ايٓعض يًٛد٘ املضعّٛ 

  ( عكٌ اؿا٥ط) ارا٤ ايعذ١ً ع٢ً خط َضعّٛ ع٢ً ا٫صض ٚع٢ً
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 رٜز ع٬َات اٚ خطٛطارا٤ ايعذ١ً عض١ٜ رٕٚ تح 

    

: طسٜك١ ايطٓد

َٔ اـًـ َع َغو ايٛعط بايشصاعني ُٖٚا َتكاطعتني  

ايكبــــــــــ١ 

 :-ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

   متضٜٓات متٗٝز١ٜ ملض١ْٚ عن٬ت ايعٗض

  ايتزصز با٭را٤ ع٢ً عكٌ اؿا٥ط 

  أرا٤ املٗاص٠ ع٢ً ا٭صض مبغاعز٠ ايظ١ًَٝ 

  أرا٤ املٗاص٠ بزٕٚ َغاعز٠ 

طسٜك١ ايطٓد             

   ٜهٕٛ ايغٓز َٔ ايعٗض ٚاسز ايهتؿني

  ٜٔميغو بٛعط اي٬عب١ ٚقاٚي١ صؾعٗا اىل اع٢ً بهًتا ايٝز. 

 

املٝصإ األَاَٞ      

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

   اعطا٤ متضٜٓات متٗٝز١ٜ ٫طاي١ َٚض١ْٚ َؿافٌ ٚعن٬ت ايضدًني

  ارا٤ املٝظإ ع٢ً عكٌ اؿا٥ط 

  ًَ٘ٝارا٤ املٝظإ مبغو ٜز ايظ 

  ارا٤ املٝظإ بزٕٚ َغاعز٠ 

 

  ايدسسد١ األَا١َٝ َٔ ايطريإ

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

   ارا٤ ايزسضد١ ا٫َا١َٝ َع اتكاْٗا

  ِتكـ طًَٝتني ظاْب اي٬عب١ ٚتكّٛ اي٬عب١ بايزؾع املظرٚز يًكزَني ي٬صض يًطرلإ ٚاؾغ

ايضدًني يًدًـ عايٝا َع عٌُ تكٛؼ ؾ٢ ايعٗض ٚصؾع ايضاؼ ممتز َع صؾع ايشصاعني داْبا ٚصؾع 

٫ع٢ً ق٬ًًٝ ٚتكّٛ ايظًَٝتني مبغو اي٬عب١ َٔ ؼت ايقزص ٚايؿدشٜٔ ملغاعزتٗا ع٢ً 

. ايطرلإ ٚايجبات ؾ٢ ٖشا ايٛمع 
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   ْؿػ ايتُضٜٔ ايغابل َع ا٫قذلاب ث٬خ خطٛات

 ٚعٌُ ايطرلإ ٜٚٗبط بٗشا  ٚمع عزر َٔ املضاتب ؾٛم بعنٗا ثِ تكذلب اي٬عب١ ٚتضتك٢

ايٛمع ؾٛم املضاتب  

   ارا٤ ايزسضد١ بايطرلإ ؾٛم املضاتب َع ا٫صتكا٤ ع٢ً عًِ ايكؿظ

   ارا٤ ايتُضٜٔ ايغابل َع ا٫ق٬ٍ َٔ عزر املضاتب ؾ٢ نٌ َض٠

   ارا٤ املٗاص٠ ع٢ً ا٫صض ٚبزٕٚ عٓز

طسٜك١ ايطٓد     

ٌبة تحت الصدر والٌد البعٌدة على الفخذٌن لمحاولة تقف الساندة على جانبى الالعبة بوضع الٌد القر
 4مساعدة الالعبة على الطٌران 

 

 تٔايٛقٛف ع٢ً ايهتف

 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ     

  ارا٤ اؿضن١ اَاّ عكٌ اؿا٥ط ع٢ً إ متغو اي٬عب١ بايٝزٜٔ ايعك١ً

ٚقاٚي١ صؾع املكعز٠ ٫ع٢ً ٚايضدًني َٓجٓٝتني َٔ َؿق٢ً ايضنب١ 

. ا٫بتزا٢٥  ٚايضدٛع يًٛمع

  ارا٤ ايتُضٜٔ ايغابل ٚيهٔ بؿضر ايضدًني اىل اع٢ً. 

  ارا٤ ايٛقٛف ع٢ً ايهتؿني ع٢ً ا٫صض ٚتكـ املغاعز٠ اَاّ ظٗض اي٬عب١

 .يتزؾع َكعزتٗا بضنبتٗا ٢ٖٚ متغو قزَٝٗا ٚتضؾعٗا ٫ع٢ً 

 تتِ اؿضن١ ع٢ً ا٫صض بزٕٚ َغاعز٠  

طسٜك١ ايطٓد        

اي٬عب١ َع ٚمع ايٝز ايبعٝز٠ ع٢ً املكعز٠ ٚايٝز ايكضٜب١ ع٢ً صدًني تكـ املغاعز٠ ظاْب 

. اي٬عب١ 

األدٚات املطتدد١َ   -3

ع٬مل سا٥ط   –َضاتب 
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ايطًٛع ايكسفؿا٤ ع٢ً َكعد ايطٜٛدٟ 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ        

  تعًِٝ ٚفع ايكضؾقا٤ ع٢ً ا٫صض 

  ثِ ا٫صتكا٤ ايظٚدٞ ٚاخش َٔ ايٛقٛف املٛاط٣ املٛاد٘ اؾضٟ ث٬خ خطٛات

 .ايٛمع ايقشٝح

  تار١ٜ اؿضن١ ع٢ً اعتبػ 

  تار١ٜ اؿضن١ ع٢ً َكعز عٜٛز٣ 

طسٜك١ ايطٓد  

ٚاد٘ َٚٛاط١ٜ ٚايغٓز َٔ ايعنزٜٔ ايٛقٛف امل

 

 عازق١ ايتٛاشٕ:أٚاًل

ايسنٛب املتكاطع      

 

اـطٛات ايتع١ًُٝٝ     

   ت٪ر٣ اؿضن١ ع٢ً عك١ً َٓدؿن١

  ر٣ اؿضن١ ع٢ً عاصم١ تٛاطٕ َٓدؿن١ تٛمع ايضدٌ ع٢ً٪ٜ

 ايعاصم١ نُا ؾ٢ اؿضن١ ايغابك١ 

  ت٪ر٣ ع٢ً ا٫صتؿاع ايكا٢ْْٛ يًعاصم١ 

 

 طسٜك١ ايطٓد 

ايٛقٛف املتكاطع عهػ ايضدٌ املضؾٛع١ ٚمتغو بايٝز ايبعٝز٠ عنز اي٬عب١ ٚبايٝز ايكضٜب١           

بٛعطٗا   متغو
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 ايدسسد١ األَا١َٝ يف َٓتؿف ايعازق١ 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ     

 متضٕ أ٫ٚ ايزسضد١ ع٢ً ا٭صض ست٢ تتكٔ متاَا .

  ع٢ً فٓزٚقني بايطٍٛ خًـ بعنُٗا ايبعض. 

  ع٢ً َكعز عٜٛز٣. 

  عاصم١ تٛاطٕ َٓدؿن١. 

  عاصم١ تٛاطٕ قا١ْْٝٛ بٛاعط١ َغاعزتني ثِ مبغاعز٠ ٚاسز٠ تكـ ع٢ً

 .ايعاصم١ ٚمتغو اي٬عب١ َٔ ايؿدشٜٔ اسز٣ داْب٢ 

  4.ارا٤ املٗاص٠ َٔ بزاٜات كتًؿ١ ْٚٗاٜات كتًؿ١  

 

طسٜك١ ايطٓد  

 

ٜهٕٛ ايغٓز َٔ ع٢ً داْب٢ ايعاصم١ ٚمتغو اي٬عب١ َٔ ٚعطٗا يعزّ عكٛطٗا           

.  َٚغاعزتٗا ؾ٢ رٚصإ اؾغِ 

 

 ايدٚزإ املفتٛح    

 

َٔ ايٛقٛف املتكاطع ع٢ً أطضاف ا٭فابع إلسز٣ ايضدًني تغبل ا٭خض٣ ق٬ًٝ ثِ ايزٚصإ ْقـ 

يؿ٘ د١ٗ ايضدٌ اـًؿ١ٝ ٚاؾغِ َؿضٚر ٚعُٛرٟ ايشصاعني داْبا اٚ ايٛعط اٚ خًًؿا ؾٛم ايضأؼ  

(  هب إ ٜهٕٛ ايزٚصإ ع٢ً افػض َغاؾ١ َٔ قاعز٠ ا٫صتهاط ست٢ ٜهٕٛ ا٫را٤ اؾنٌ )

 

ارتًف١ٝ ع٢ً ايهتف  ايدسسد١

 

ايتدزز ف٢ ايتعًِٝ  

 .ْؿػ ايغابل يًزسضد١ ا٭َا١َٝ 

 

طسٜك١ ايطٓد    
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ايغٓز ٜهٕٛ َٔ داْب اي٬عب١ ْاس١ٝ ايضأؼ ٚمتغو َٔ ايٛعط ؾ٢ بزا١ٜ تعًِ اؿضن١ 

ٚغػٓز اتكإ اؿضن١ ٜهٕٛ ايغٓز مبغهٗا َٔ ايعنز باسز٣ ايٝزٜٔ ٚايٝز ا٫خض٣ 

.  ٬ََغ١ يًضدٌ ثِ تٓكًٗا اىل ايضدٌ ايت٢ عٛف تؿضر 

(  نٓٗا١ٜ ع٢ً ايعازق١)سسنات ايػكًبات 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ  

   ت٪ر٣ املٗاص٠ ا٫ٚ ع٢ً ا٫صض ست٢ تتكٔ َٔ ايجبات َٚٔ اؾض٣

  ع٢ً ايقٓزٚم املكغِ ٚباصتؿاعات كتًؿ١. 

  ع٢ً سقإ ايكؿظ بايعضض. 

  ع٢ً َكعز عٜٛز٣. 

  ع٢ً عاصم١ تٛاطٕ َٓدؿن١ . 

  ع٢ً عاصم١ ايتٛاطٕ قا١ْْٝٛ بٛاعط١ َغاعز٠ اثٓا٤ ايتزصٜب ع٢ً اؾاْب

. ايش٣ عتٗبط ؾٝ٘ اي٬عب١ 

طريقة السند     
ٜهٕٛ ايغٓز َٔ خًـ ا٫عب١ , اسز٣ ايٝزٜٔ ؼت ايهتـ ٚا٫خض٣ ؾ٢ ايٛعط 

.  ست٢ تتُهٔ ا٫عب١ َٔ ا٫سغاؼ باػاٙ ٖبٛط دغُٗا 

  سسنات ايتٛاشٕ ع٢ً عازق١ ايتٛاشٕ    

   َٝظإ ع٢ً قزّ ٚاسز٠ ٜٚؾٌُ اؿضنات ايتاي١ٝ

  َٝظإ اَا٢َ ع٢ً عام ٚاسز٠ ٚايشصاعني اَاَا .

  َٝظإ اَا٢َ ٚايشصاعني خًؿا. 

  َٝظإ اَا٢َ سصاع اَاَا ٚا٫خض٣ خًؿا. 

 َٝظإ اَا٢َ ث٢ٓ ايضنبتني ق٬ًٝ ٚايشصاعني خًؿا. 

 
 :-َٝظإ ايضنب١ ٜٚؾٌُ اؿضنات ايتاي١ٝ 

  اؾًٛؼ ع٢ً ايضنب١ ٚايٝزإ ع٢ً ايعاصم١ ٚايضدٌ ا٫خض٣ َضؾٛع١ خًؿا .

  خًؿا ٚايشصاع ايجا١ْٝ اَاَا َٝظإ ع٢ً صنب١ ٚسصاع ايضدٌ ايجا١ْٝ. 

  ايٛقٛف ع٢ً قزّ ٚاسز٠ ٚصؾع ايضدٌ ا٫خض٣ اَاَا طا١ٜٚ قا١ُ٥ ٚايشصاع

تهٕٛ اَاَا عهػ ايضدٌ ٚايشصاع ا٫خض٣ تهٕٛ عايٝا َع ايٛقٛف ع٢ً 

 .اطضاف ا٫فابع 

   ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ ؾ٢ َٓتقـ ايعاصم١
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 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

نُا ؾ٢ تعًِٝ َٗاص٠ ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ  

 

      

 ايٛثب١ املفسٚد٠ ع٢ً عازق١ ايتٛاشٕ

 اـطٛات ايتع١ًُٝٝ 

نُا ؾ٢ تعًِٝ ايٛثبات 

 

ايػكًب١ ادتاْب١ٝ ع٢ً ايٝدٜٔ ف٢ َٓتؿف ايعازق١ 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

سؿإ ايكفص ثاْٝا  

َساسٌ ايكفص  : اٚال 

           ا٫قذلاب                       

ا٫صتكا٤   

ايطرلإ ا٭ٍٚ       

             ايزؾع بايٝزٜٔ 

   ايطرلإ ايجاْٞ                      

 اشلبٛط

:  االقرتاب

. ٖٚٞ أِٖ َضس١ً َٔ َضاسٌ يف َٗض ايكؿظ سٝح ٜتٛقـ عًٝٗا ع١َ٬ أرا٤ ايكؿظ                 

 :٤ االزتكا

  بكزّ ٚاسز٠  ٖٞ املضس١ً ايجا١ْٝ  َٔ ايكؿظ 

:   ايطريإ األٍٚ          

ٜعتدل ٖشا اؾظ٤ َٔ ايكؿظ٠ دظ٤ا ٖاَا سٝح أْ٘ ٜ٪ثض ع٢ً رصد١ ايطايب١ بك٠ٛ ٜٚتأعػ     

ٚؽتًـ َضس١ً ايطرلإ , ع٢ً َز٣ ا٫عتؿار٠ َٔ عضع١ ا٫قذلاب ايكٟٛ ع٢ً عًِ ايكؿظ 

. طبكا يٓٛع ايكؿظ٠ ٚاصتؿاع اؾٗاط ٚاملغاؾ١ بٝٓ٘ ٚبني ايغًِ, ا٭ٚىل اخت٬ؾا بًٝٓا

:   ش ٚايدفعاالزتها         

ٚا٫صتهاط هب أ٫ تظٜز  َزت٘ عٔ أدظا٤ َٔ ,ٚتغتػضم ٖشٙ املضس١ً طَٓا  ققرلا دزا 

. ايجا١ْٝ ٚيف ٖشٙ املضس١ً ٜهٕٛ رؾع ايشصاعني يف  اػاٙ َنار يًذغِ

:  ايطريإ ايجاْٞ          
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اؾغِ ٚ ا٫عتعزار ٚتتِ ٖشٙ املضس١ً بعز رؾع ايٝزٜٔ َباؽض٠ يًذٗاط بك٠ٛ ٭ع٢ً  ٚيٮَاّ يؿضر 

 :يًٗبٛط ٚتتؾاب٘ تًو املضس١ً َع َضس١ً ايطرلإ ا٭ٍٚ َٚٔ سٝح 

 . َعزٍ ايغضع١ ,٫صتؿاع 

:  اهلبٛط          
 ٖٞ اخض َضس١ً َٔ ايكؿظ بكزَني ٚثبات 

(  اضرتتؼ قِ )ايكفص داخال :أٚال 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

 ( ٌا٫ْبطاح املا٥ ) ع٢ً ا٫صض ت٪ر٣ اي٬عب١ ث٢ٓ عضٜع َٔ َؿق٢ً ايؿدشٜٔ َع 

. بايٝزٜٔ ٚمتضدح اي٬عب١ دغُٗا يتُض ع٢ً ايٛقٛف ع٢ً ايٝزٜٔ  ٟع ايكٛفايز

  ايٛمع ايغابل تهٌُ اي٬عب١ ايكؿظ راخ٬ املٓش٢ٓ َٔ ٚمع ايٛقٛف ع٢ً َٔ

 ايٝزٜٔ 

  ايكؿظ املٓش٢ٓ راخ٬ ع٢ً ايقٓزٚم 

  ايكؿظ املٓش٢ٓ راخ٬ ع٢ً املٗض 

  تٛعٝع املغاؾ١ بني ايغًِ ٚاؾٗاط بايتزصز ست٢ تغُح املغاؾ١ بضؾع ايضدًني

 خًؿا عايٝا 

  ٚمع سبٌ َضتؿع َٚؾزٚر بايعضض خًـ اؾٗاط ثِ ايكؿظ. 

  تار١ٜ اؿضن١ نا١ًَ مبغاعزتني ثِ مبغاعز٠ ٚاسز٠. 

طسٜك١ ايطٓد           

 تكـ ايغاْزٙ ظاْب اؾٗاط ملغو اي٬عب١ َٔ ايعنز بايٝزٜٔ 

 

َٗاز٠ ايكفص فتشا ع٢ً سؿإ ايكفص  :ثاْٝا 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ    

 رار بني نٌ ٚثب١ ثِ بزٕٚ اصتزار  ايٛثب ع٢ً ا٫صض ٚؾتح ايضدًني داْبا با٫صت

 ( ا٫صتهاط املٛاد٘ اَاَا ) ؾتشا , ثِ ؾتح ايضدًني ٚايزؾع بايٝزٜٔ يٛمع ايٛقٛف

 .ٚمع ايٝزٜٔ ع٢ً ا٫صض ٚايضدٛع يًٛمع ا٫ف٢ً 

  نايغابل َع عزّ تضى ايٝزٜٔ ي٬صض ٚتهٕٛ ايغاقإ َؿضٚرتإ متاَا

 .ٚايكزَإ ع٢ً خط ٚاسز َع ايٝزٜٔ 

  ِارا٤ ايكؿظ ؾتشا ع٢ً ايقٓزٚم املكغ 

  ارا٤ ايكؿظ ؾتشا ع٢ً املٗض 
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 عِ 20يكؿظ ع٢ً اصتؿاع ارا٤ ايكؿظ ع٢ً َٗض ايكؿظ َع ٚمع سبٌ قبٌ َٗض ا

 ملغاعز٠ ااي٬عب١ ع٢ً ايطرلإ ا٫ٍٚ 

  ٜضعِ خط اَاّ املٗض ع٢ً ا٫صض ارا٤ ايكؿظ ؾتشا ع٢ً املٗض َع اشلبٛط ع٢ً اـط

 .املضعّٛ يتعًِٝ اتغاع َضس١ً ايطرلإ ايجا٢ْ ٚق٠ٛ ايزؾع َٔ ايٝزٜٔ 

   ارا٤ ايكؿظ نا١ًَ مبغاعز٠ ثِ بزٕٚ َغاعز٠

 

طسٜك١ ايطٓد         
 

 .ايٛقٛف اَاّ اؿقإ ٚؾ٢ املٓتقـ يتٛاطٕ اي٬عب١ عٓز ٖبٛطٗا اسا َا ؼضنت ي٬َاّ 

 

 :  ايتشهِٝ

 دٗاش اذتسنات االزق١ٝ :  اٚال 

املٛاؾفات ايكا١ْْٝٛ دتٗاش اذتسنات االزق١ٝ  

  ٘12×12ؼزر َٓطك١ اؿضنات ا٫صم١ٝ مبضبع َغاست   ّ

  14×14ػٗظ َغطب١ َٔ اـؾب َغاستٗا  ّ 

  َٔ عِ  10-5تػط٢ املغطب١ اـؾب١ٝ ببغاط َٔ ايًبار زله١ 

  14×14َغاست٘ ( َؾُع )ٜػط٢ ايًبار ببغاط َٔ قُاـ  ّ 

  ًٕٛؼزر َٓطك١ اؿضنات ا٫صم١ٝ ع٢ً ايبغاط غطٛط ٚامش١ اي

  عِ 5 زلهٗا

 

َتطًبات االدا٤ ع٢ً دٗاش اذتسنات االزق١ٝ  

  ايتٛاطٕ , سضنات ايك٠ٛ ٚاملض١ْٚ , ايتُٛدات .

  ٕايٛثب , ايكؿظ , ايزٚصا  . 

  اؿضنات ا٫نضٚبات١ٝ ا٫َا١َٝ. 

 اؿضنات ا٫نضٚبات١ٝ اـًؿ١ٝ . 

  اؿضنات ا٫نضٚبات١ٝ اؾاْب١ٝ ٚاـًؿ١ٝ َع ْقـ رٚص٠. 

 قٛاعد عا١َ االدا٤ ع٢ً دٗاش اذتسنات االزق١ٝ 

  َٔ خ   ٣٫15 طٜار٠ عز اقق٢  0.5فِ م , اخل 1.30اىل  1.10طَٔ اؾ١ًُ

  َٔ هب ع٢ً اي٬عب١ بزأ ايتُضٜٔ ؾ٢ َٓطك١ اؿضنهات ا٫صم١ٝ

ايٛقٛف ايجابت ٚايضد٬ٕ َنَُٛاتإ ٜٚبزأ ايتكِٝٝ َٔ اٍٚ سضن١ 

 .تقزص عٔ اي٬عب١ 
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  هب أ ت٪ر٣ اؿضنات راخٌ َٓطك١ اي٬صم٢ احملزر٠ , اؿضنات

ق١ ا٫صم٢ تكِٝ بايطضٜك١ ايعار١ٜ ٫ٚ ايت٢ ت٪ر٣ بهاًَٗا خاصز َٓط

 . Aتعذلف بٗا ؾٓ٘ اؿهاّ 

  ٙاملهإ املتاح يًشضنات ا٫صم١ٝ قزر غطٛط , ٚتعتدل ٖش

اـطٛط دظ٤ا َٔ َٓطك١ اؿضنات , ٚصمبا ت٬َػ قزّ اي٬عب١ اـط 

 .ٚيهٔ ٫ هب إ ؽضز عٓ٘ 

  هب اعتعُاٍ َٓطك١ ا٫صم٢ بهاَٗا. 

  خ اٚ انجض قبٌ عًغ١ً انضٚبات١ٝ  ٫2 ٜغُح بايتٛقـ ايكقرل ملز٠ . 

  هب إ تٓت٢ٗ نٌ سض٠ انضٚبات١ٝ اٚ عًغ١ً بٗبٛط قهِ ٚامح

 .قبٌ ا٫عتُضاص عضن١ اخض٣ 

  هب إ ٜٓت٢ٗ ايتُضٜٔ عضن١ انضٚبات١ٝ ٜٚهٕٛ اشلبٛط بٗا ع٢ً

 (.   ايزسضد١ غرل َغُٛح بٗا نٓٗا١ٜ )ايكزَني 

 ٟ ٕ٣ ؽًٌ اؾ١ًُ بعض َٔ سضنات ايضبط ٚايضؽاق١ املٓاعب١ ف٫بز ا

  تٓغٝل اؾ١ًُ 

عازق١ ايتٛاشٕ : ثاْٝا 

املٛاؾفات ايكا١ْْٝٛ دتٗاش عازق١ ايتٛاشٕ  

   تقٓع عاصم١ ايتٛاطٕ َٔ اـؾب

  5طٍٛ ايعاصم١  ّ 

  عِ 120اصتؿاع ايعاصم١ عٔ عطح ا٫صض. 

  عِ  40 املغاؾ١ بني ايكا٥ِ اؿاٌَ يًعاصم١ ست٢ طضؾٗا اـاصد٢  

  َطاس١ ايعازق١

  عِ  10ايعضض  .

  عِ 13 ايعضض َٔ ايٛعط . 

  عِ  16ا٫صتؿاع. 

َتطًبات االدا٤ ع٢ً دٗاش عازق١ ايتٛاشٕ  

  ايتٛاطٕ , سضنات ايك٠ٛ ٚاملض١ْٚ , ايتُٛدات .

  ٕايٛثب , ايكؿظ , ايزٚصا  . 

  ا٫نضٚبات١ٝ ا٫َا١َٝ اؿضنات. 

 اؿضنات ا٫نضٚبات١ٝ اـًؿ١ٝ . 

  اؿضنات ا٫نضٚبات١ٝ اؾاْب١ٝ ٚاـًؿ١ٝ َع ْقـ رٚص٠ .
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 :  دٗاش املٗس 

َتطًبات االدا٤ ع٢ً دٗاش َٗس ايكفص  

هب ع٢ً اي٬عب١ ارا٤ قؿظتني َٔ فُٛعتني كتًؿتني  

  قؿظات َباؽض٠  : اجملُٛع١ ا٫ٚىل

  قؿظات َع يؿ١ نا١ًَ ؾ٢ َضس١ً ايطرلإ ا٫ٍٚ : اجملُٛع١ ايجا١ْٝ. 

  قؿظات ايؾكًب١ ا٫َا١َٝ ع٢ً ايٝزٜٔ : اجملُٛع١ ايجايج١. 

  قؿظات َع صبع يؿ١ ؾ٢ َضس١ً ايطرلإ ايجا٢ْ : اجملُٛع١ ايضابع١ . 

  قؿظات ايزخٍٛ ؿضن١ ايضاْزٚف : اجملُٛع١ اـاَغ١. 

 

 ادتُباش االٜكاعٞ

 

. ٜٚ٪ر٣ اؾُباط اإلٜكاعٞ ع٢ً بغاط ؽبٝ٘ بشيو املغتدزّ يف اؿضنات ا٭صم١ٝ 

ٜٚتِ تكِٜٛ . ثا١ْٝ 90ٚ 60ٚتغتػضم اؿضنات بني . ٜٚقاسب أرا٤ اي٬عب١ َٛعٝك٢

. اي٬عبات بٓا٤ّ ع٢ً صؽاق١ ٚفعٛب١ اؿضنات اييت تكّٛ بٗا 

صنات ا٭صم١ٝ ٜ٪ر٣ اؾُباط اإلٜكاعٞ ع٢ً بغاط ؽبٝ٘ بشيو املغتدزّ يف احل

 .12ّ²َغاست٘ 

  ٜقاسب أرا٤ اي٬عب١ قطع١ َٛعٝك١ٝ

  ثا١ْٝ 90ٚ 60تغتػضم اؿضنات بني. 

 

 ايدٚيٞ يًتُسٜٓات ايف١ٝٓ اإلٜكاع١ٝ ايكإْٛ

  ْظاّ ايبطٛالت

 
 بني ا٭ْز١ٜ ٚ اشل٦ٝات ٚاملٓاطل اإلٜكاع١ٝ تهٕٛ إَا ق١ًٝ  ايبط٫ٛت يف ايتُضٜٓات ايؿ١ٝٓ

ايًعب١ إٕ ٚدز أٚ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ يًتُضٜٓات باؼار اؾُباط نُا ٖٛ  ٜٚؾضف عًٝٗا اؼار

رٚي١ٝ ٚتؾذلى ؾٝٗا رٍٚ كتًؿ١ بإؽضاف ا٫ؼار ايزٚيٞ يًتُضٜٓات  يف بعض ايزٍٚ , أٚ

بغٜٛغضا ٚتتِ ٖشٙ ايبط٫ٛت ع٢ً Magglingen َٚكضٙ َادًٓذٔ ايؿ١ٝٓ اإلٜكاع١ٝ

 .مجاع١ٝ ؽهٌ مجٌ سضن١ٝ ؾضر١ٜ أٚ
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: ايفسد١ٜ ايبطٛالت 

 

ع٢ً ؽهٌ مجٌ سضن١ٝ ت٪رٜٗا ٫عب١ مبؿضرٖا َع اعتعُاٍ أرا٠ أٚ بزْٚٗا  ٚ تهٕٛ 

 اؾٌُ إدباص١ٜ أّ اختٝاص١ٜ عٛا٤ ناْت ٖشٙ

٫عبات  6-4ٖٚٞ مجٌ ت٪رٜٗا فُٛع١ ٫عبات ٜذلاٚح عزرٖٔ بني : ايبط٫ٛت اؾُاع١ٝ 

بأرٚات أٚ بزْٚٗا 

 

 : ايبطٛالت إداز٠

ايتُضٜٓات ايؿ١ٝٓ اإلٜكاع١ٝ ايعزٜز َٔ اإلدضا٤ات ٚ اـطٛات اييت  تغتًظّ إراص٠ بط٫ٛت

 : ٚست٢ اإلْتٗا٤ َٓٗا , ٚتٓؿشٖا ايًذ١ٓ املٓع١ُ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ تبزأ قبٌ إقاَتٗا

٫عتػ٬ٍ  ؼزٜز َٛعز ٚ َهإ ايبط٫ٛت قبًٗا بٛقت ناف ٚإدضا٤ ا٫تقا٫ت اي٬ط١َ-

 .املهإ

عٔ عؾضٜٔ  َا ٫ ٜكٌ)ر ايبط٫ٛت قبٌ بز٥ٗا بٛقت ناف إع٬ٕ امُلشهُات مبهإ ٚ َٛع -

 (َٜٛا ع٢ً ا٭قٌ

 : تؾهٌٝ ؾ١ٓ ؾضع١ٝ تتٛىل ا٭عُاٍ ايتاي١ٝ -

ايتػش١ٜ  ٚ تٛؾرل( َُشهُات –َزصبات  –٫عبات )َهإ املبٝت يهٌ املؾذلنات  تٓعِٝ -

 .ٚاملٛاف٬ت اي٬ط١َ

 (َٔ ّٜٛ عتغتُض أنجضإٕ ناْت ايبطٛي١ )تٓعِٝ صس٬ت يًؿضم املؾاصن١  -

اي٬عبات  إعزار َطبٛعات خاف١ بايبطٛي١ تتنُٔ ايدلْاَر ٚ تضتٝب ايعضٚض ٚ أزلا٤ -

ٚ احملهُات ٚ  ٚايزصدات اييت عُتًعب ؾٝٗا ايبط٫ٛت , ٚتٛطٜع ٖشٙ املطبٛعات ع٢ً املزصبات

 .اؾُٗٛص

 .ايًعب تٛؾرل بٝاْٛ ٚ آي١ تغذٌٝ ٚ َهدل فٛت يف َهإ داْيب َٔ فاي١ -

 . ايتٜٓٛ٘ بنضٚص٠ اصتزا٤ اي٬عبات ٚ احملهُات طٜا خافا ٚ َٓاعبا -

   فاي١  َضاعا٠ املٛافؿات ايؿ١ٝٓ ٚ ايكا١ْْٝٛ يًُهإ عٛا٤ نإ ًَعبا َؿتٛسا أٚ -

 .غًك١ّ

  ؼزٜز  ؼزٜز ا٭عًٛب ايشٟ عٝتبع يف إع٬ٕ ايٓتا٥ر عٛا٤ ناْت ع٢ً يٛسات أٚ -

  . إىل ص٥ٝغ١ احملهُات َغاعزات يٓكٌ ايزصد١ َٔ امُلشهُات

 (.تًؿظٜٕٛ –إساع١  –فشاؾ١ )ايٓتا٥ر يف ٚعا٥ٌ اإلع٬ّ  إع٬ٕ -

 .يتغًُٝٗا يف اؿؿٌ اـتاَٞ ؼزٜز اؾٛا٥ظ ٚ املٝزايٝات -
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 : ادت١ًُ اذتسن١ٝ حتكري

ٖٞ فُٛع١ متضٜٓات تقاسبٗا َٛعٝك٢ , ٚ ت٪ر٣ يف طَٔ قزر , بأرٚات  اؾ١ًُ اؿضن١ٝ

إدباص١ٜ أٚ اختٝاص١ٜ , ٚتؾتٌُ ع٢ً فعٛبات أعاع١ٝ أٚ فعٛبات رٚي١ٝ  أٚ بزٕٚ أرٚات ,

 .تكزَ٘ اي٬عب١ ٚؾكا يًُغت٣ٛ ايشٟ

ايًعب١ اؾٌُ اإلدباص١ٜ َهتٛب١ ٚ َضع١َٛ َٚغذ٬ َعٗا املٛعٝك٢  هب إٔ ٜكزّ اؼار

بعاّ ناٌَ ست٢ تتُهٔ املزصبات َٔ ٚمع خط١ تزصٜب١ٝ َٓاعب١ , أَا  قبٌ َٛعز ايبطٛي١

ؾٝذب إٔ تعط٢ ي٬عب١ قبٌ ايبطٛي١ بؿذل٠ ناؾ١ٝ تذلاٚح بني عت١ ؽٗٛص  ٌَ ا٫ختٝاص١ٜاجل

 : إعزارٖا هب َضاعا٠ ٚ ع١ٓ , ٚعٓز

اؾُاٍ يف أرا٥ٗا ٚ  ؽدق١ٝ اي٬عب١ ٚاعتعزارٖا املٗاصٟ ملدتًـ اؿضنات , َٚٛاقـ -

 .سضناتٗا

 .تكاْٗا يًشضن١ا املغت٣ٛ ايؿين ي٬عب١ , أٟ َز٣ َعضؾتٗا بؿٔ اؿضن١ َٚز٣ -

  يًشضنات طَٔ ايتزصٜب ايغابل يًبطٛي١ , ٚهب إٔ ٜهٕٛ ناؾٝا إلتكإ اي٬عب١ -

 .ٚاملٛعٝكٞ َقاسب١ املٛعٝك٢ يًشضن١ ٚايتٓاغِ بني اإلٜكاع اؿضنٞ -

 :ٚعٓز ؼنرل اؾ١ًُ اؿضن١ٝ ٜضاع٢ ايتايٞ -

 .اي٬عب١ إٔ تتٓاعب رصدات فعٛب١ ٭را٤ َع َضس١ً ايُٓٛ ٚرصد١

أعاعٝات ع٢ً ا٭قٌ َع َضاعا٠ إٔ تهضاص املٗاص٠ أٚ ايقعٛب١  تؾتٌُ اؾ١ًُ ع٢ً مخػإٔ 

بُٝٓا يٛ أرٜت اؿضن١ يف اػاٖات كتًؿ١ ؼتغب أنجض َٔ  وتغب أعاعا ٚاسزا ,

اؾاْب١ٝ ث٬خ َضات , ناْت أعاعا ٚاسزا بُٝٓا يٛ أرٜت  يٛ أرٜت املٛد١: َج٬ )أعاؼ 

( استغبت ث٬خ أعاعٝات ااملٛد١ أَاَا ٚ داْبا ٚ خًـ

 

اضتدداّ  تػتٌُ ادت١ًُ االختٝاز١ٜ ع٢ً مجٝع األضاضٝات امله١ْٛ يًذ١ًُ اإلدباز١ٜ ، ٚميهٔ جيب إٔ

 .اإلختٝاز١ٜ أضاضني َٔ ادت١ًُ اإلدباز١ٜ يف ادت١ًُ

 :تتهٕٛ َٓٗا ادت١ًُ اذتسن١ٝ األضاضٝات اييت

 
ناْت ؾضر١ٜ أٚ مجاع١ٝ بأرٚات أٚ  تؾتٌُ مج١ً ايتُضٜٓات ايؿ١ٝٓ اإلٜكاع١ٝ عٛا٤ هب إٔ

 : أرٚات , إدباص١ٜ أٚ اختٝاص١ٜ ع٢ً أعاعٝات بزٕٚ

 .أعػ ا٫ستؿاظ بايتٛاطٕ

 .أعػ ايتكٛؼ

 . ايتُٛدات

 . ايزٚصاْات

 . ث٬ث١ أصباع را٥ض٠ ا٫يتؿاف صبع يؿ١ , ْقـ , يؿ١ ,

 . ايعاي١ٝ ايٛثبات
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 .املهإ ايٛثب يف

 .ايضاقق١ اؿضنات

فعٛبات ٜضنظ عًٝٗا ايتشهِٝ يف املٓاؾغ١, نُا إٔ ٖٗٓاى  تعتدلٚ ٖشٙ ا٭عاعٝات 

أنجض َٔ فعٛب١ َٔ ايقعٛبات ايغابك١ يف ؽهٌ َٗاص٠  فعٛبات رٚي١ٝ تتهٕٛ َٔ صبط

َطًٛب١ يف نٌ املغتٜٛات , ٚإمنا تتشزر  سضن١ٝ , ٚايقعٛبات ايزٚي١ٝ يٝغت

 .املُجٌ يًزٚي١ٚايؿضٜل ايكَٛٞ  نقعٛبات إدباص١ٜ يؿضٜل آْغات ايزصد١ ا٭ٚىل

 .تعبرلٖا عٔ اؿضن١ ٚ تأثرلٖا ع٢ً اؾُٗٛص تكِٝٝ اي٬عب١ َٔ سٝح

امحض  ٜتِ اإلع٬ٕ عٔ نٌ خطأ بٛاعط١ صؾع عًِ

 

األدٚات ايٝد١ٜٚ املطتدد١َ يف ادتُباش االٜكاعٞ 

 

. -ايؾضٜط ايجعباْٞ –اؿبٌ  –ايقٛؾاْات  –ايهض٠  –ايطٛم 

 

  : ادت١ًُ اذتسن١ٝ ع٢ً جيب إٔ تػٌُ

 .ا٫ستؿاظ بايتٛاطٕ أعػ

 .ايتكٛؼ أعػ

 . ايتُٛدات

 . ايزٚصاْات

 . ث٬ث١ أصباع را٥ض٠ ا٫يتؿاف صبع يؿ١ , ْقـ , يؿ١ ,

 . ايعاي١ٝ ايٛثبات

 .املهإ ايٛثب يف

 .ايضاقق١ اؿضنات

ايهض٠ أٚ ايطٛم , ٜٚؾذلط ؾٝٗا ت٪رٟ اي٬عب١ اؿضن١ بايٝزٜٔ  ٚ ا٭رٚات اإلدباص١ٜ ٖٞ

 .ايغٛا٤ ع٢ً

 .بني رقٝك١ ٚ رقٝك١ ٚ ْقـ ٕ أرا٤ اي٬عب١ ٜذلاٚحطّ

 اؾ١ًُ ع٢ً عت فعٛبات ٚإسا ْكقت عٔ سيو ىقِ شلا ْقـ رصد١ تؾتٌُ

فعٛب١ ٚاسز٠ ؾكط أَا  إسا تهضصت ايقعٛب١ ايٛاسز٠ أنجض َٔ َض٠ ؾإْٗا ؼتغب نأْٗا

فعٛب١ ؾتشتغب أنجض َٔ  إسا تػرل ؾٝٗا ا٫ػاٙ أٚ طٜزت أٚ أمٝؿت سضنات أخض٣ إيٝٗا

 ..... استغبت فعٛبتإ ٚاسز٠ , ؾُج٬ إسا أرت اي٬عب١ َٛد١ يًُٝني ٚ أخض٣ يًٝغاص
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اعػ تعًِٝ اؾُباط ,راص ايؿهض ايعضب٢ , ايطبع١ ا٫ٚىل , ( : 2003)قُز ابضاِٖٝ ؽشات٘  -1

.  ايكاٖض٠  

ايٓعضٜات ٚا٫عػ ايع١ًُٝ ؾ٢ تزصٜب اؾُباط اؿزٜح , ( : 1998)عارٍ عبز ايبقرل ع٢ً  -2

. راص ايؿهض ايعضب٢ , ايكاٖض٠ 

اؾُباط ايؿ٢ٓ َؿاِٖٝ ٚتطبٝكات , ( : 1999)ارٌٜ ععز ؽٓٛر٠ , عا١َٝ ؾضغ٢ً َٓقٛص -3

.  ًَتك٢ ايؿهض ا٫طصٜط١ ا٫عهٓزص١ٜ ,ايطبع١ ا٫ٚىل 

 1ايعقض١ٜ ,راص ايؿهض ايعضب٢ ,طَٛعٛع١ اؾُباط (: 1995)عبز املٓعِ عًُٝإ بضِٖ  -4

.  2005ايكإْٛ ايزٚىل يًذُباط ايؿ٢ٓ يًغٝزات  يعاّ  -5

 

 فؿشات ا٫ْذلْت 

- www.spoorts.com 

- www.gamnastic.com  

 

املضادع ايعضب١ٝ               

 

http://www.spoorts.com/
http://www.gamnastic.com/
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 اٌزشث١خ ٚصاسح                

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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:- أٚال املٗازات األضاض١ٝ يًهس٠ ايطا٥س٠ 

ٚقفــــــ١ االضتعــــــداد 

ٚتهٕٛ بجين ايضنبتني ق٬ًٝ ٚثكٌ ٖٞ ايٛقؿ١ اييت تغُح ي٬عب إٔ ٜهٕٛ سض اؿضن١  إثٓا٤ أرا٤ املٗاص٠ 

. اؾغِ َٛطع ع٢ً ايكزَني بايتغاٟٚ ٚايشصاعإ ي٬َاّ قضٜبا َٔ اؾغِ

( اَاَٞ ) اإلزضاٍ َٔ أضفٌ َٛاد٘ 

. ٜتُٝظ بغٗٛي١ ا٭را٤ ٚرق١ تٛدٝ٘ ايهض٠ ملًعب املٓاؾػ

 

( ارتطـــــٛات ايتعـــــ١ًُٝٝ ) 

  منٛسز ٭را٤ املٗاص٠ 

  يًظٌَٝ َع َضدش١ ايشصاع خًؿا ٚ يٮَاّرسضد١ ايهض٠ ع٢ً ا٫صض 

 صَٞ ايهض٠ بايٝز غرل ايناصب١ ٚؼزٜز َهإ عكٛطٗا ع٢ً ا٫صض ٚأَاّ ايكزّ ا٫خض٣ 

  ٕٚأرا٤ اإلصعاٍ بزٕٚ ايهض٠ يف سضن١ صَٞ ايهض٠ َٚضدش١ ايشصاع خًؿا ٚ اَاَا أٚ بايهض٠ ر

 مضبٗا

 ٌأرا٤ اإلصعاٍ بنضب ايهض٠ َٔ اعؿ 

  َٔ َغاؾات كتًؿ١ا٫صعاٍ ع٢ً اؿا٥ط 

 ا٫صعاٍ َع ايظٌَٝ راخٌ املًعب َٚٔ َغاؾات كتًؿ١ 

 أرا٤ املٗاص٠ َع ايظٌَٝ ع٢ً ايؾبو مبغاؾات كتًؿ١ 

  مبٛاد٘ اؿا٥ط ملغاؾ١ ث٬خ أَتاص ( أَاَٞ ) أرا٤ َٗاص٠ ا٫صعاٍ َٔ أعؿٌ َٛاد٘ ْكط١ ٚاسز٠ .

 

( تٓظ ) اإلزضاٍ َٔ اعًٞ َٛاد٘ 

َٛاد٘ يًؾبه١ َع ٚمع ايكزّ ايٝغض٣ أَاَا ٚثكٌ اؾغِ ٜكـ اي٬عب خًـ خط اإلصعاٍ 

َٛطع ع٢ً ايكزَني بايتغاٟٚ ٚصَٞ ايهض٠ بايٝز اؿض٠ إىل أع٢ً ؾٛم نتـ ايشصاع ايناصب١ 

. ٚتنضب ايهض٠ بضاس١ ايهـ َٔ ايزاخٌ َع رؾع ايضنبتني ٚايقزص ي٬َاّ
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( ارتطـــــٛات ايتعـــــ١ًُٝٝ ) 

 ايهض٠ ع٢ً يٝز اؿا١ًَ ٚ ؼزٜز ا٫صتؿاع ٚ َهإ عكٛطسضن١ صَٞ ايهض٠ ٭ع٢ً با 

. ايكزّ اي٢ُٓٝ أَاّ ا٭صض 

 ايتٛقٝت ؾكط صؾع ايهض٠ ٭ع٢ً َع تأر١ٜ سضن١ اينضب رٕٚ مضب ايهض٠ ينبط .

  أَتاص 4أرا٤ اإلصعاٍ ع٢ً اؿا٥ط مبغاؾ١ .

 أرا٤ اإلصعاٍ مبغاؾات كتًؿ١ بني ايظًَٝني .

  َٔ َٓتقـ املًعب يًًُعب اٯخضأرا٤ اإلصعاٍ ؾٛم ايؾبه١ .

 ٕأرا٤ اإلصعاٍ خًـ اـط ايٓٗا٥ٞ يًًُعب يف أٟ َها .

 

 :(ادتاْيب)اإلزضاٍ َٔ أضفٌ 

ٜعتدل ٖشا ايٓٛع َٔ اإلصعاٍ أفعب ع٢ً املغتكبٌ أثٓا٤ املباصٜات ْٛعا َا نُا أْ٘ ميتاط بظٜار٠ عضع١ ايهض٠ 

. ٚانؿاض َغت٣ٛ ايهض٠

 

(  ارتطـــــٛات ايتعـــــ١ًُٝٝ) 

  ايٛقٛف ؾتشًا ٚايضنبتإ َٓجٓٝتإ ق٬ًًٝ ٜٚٛطع ثكٌ اؾغِ ع٢ً ايكزَني بايتغاٟٚ ٜٚكـ

 .اي٬عب يف َٓطك١ اإلصعاٍ ٚداْب٘ يًؾبه١

  ِتغٓز ايهض٠ ع٢ً ايٝز ايٝغض٣ أَاّ )متغو ايهض٠ أعؿٌ ٚبايٝز ايٝغض٣ أَاّ َٓتقـ اؾغ

 (.ايؿدش ا٭مئ

 ايشصاع )دغُ٘ ق٬ًًٝ يف أثٓا٤ قشف ايهض٠  تكشف ايهض٠ يف َغت٣ٛ ايهتـ ًٜٚـ ايتًُٝش

 (.ايناصب١

  تنضب ايهض٠ عٓز َغت٣ٛ اؿٛض تكضٜبًا ٚتنضب ايهض٠ إَا بأع٢ً ايهـ أٚ بايٝز

. َن١َُٛ

  إىل ايكزّ ( اي٢ُٓٝ)متضدح ايشصاع ايناصب١ أعؿٌ ٚأَاًَا ٜٚٓكٌ ثكٌ اؾغِ َٔ ايكزّ اـًؿ١ٝ

 .ا٭َا١َٝ ؿع١ سضن١ مضب ايهض٠

  اؾغِ يع١ًُٝ اإلصعاٍ ٚسيو باعتُضاص َضدش١ ايشصاع خًـ ايهض٠َتابع١ .
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االضتكباٍ ٚايتُسٜس َٔ أضفٌ بايطاعدٜٔ 

 

( ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ ) 

  تعًِٝ ٚمع ايٝزٜٔ ٚ سضن١ ايشصاعني ٚايضدًني .

  (. ايبذض  )َٔ أعؿٌ ت٪ر٣ املٗاص٠ بزٕٚ نض٠ ٚايتعٛر ع٢ً ٚمع ا٫عتعزار يًتُضٜض

  بٛمع  ايظٌَٝ/ بايهض٠ ٚ ٬ََغ١ عطح ايغاعزٜٔ بايتغاٟٚ بٛاعط١ املعًِاإلسغاؼ

. ايقشٝح املهإ ع٢ً ايهض٠

 ا٫صتزار َٔ ا٭صض ثِ  بعز  ٜ٪رٟ اي٬عب املٗاص٠ باملًعب بضَٞ ايهض٠ ٭ع٢ً ٚ تضنٗا يتغكط

. ايضنبتني  أرا٤ املٗاص٠ َض٠ أخض٣ َع ايذلنٝظ ع٢ً رؾع ٚؾضر

 ٍتزصز يف املغاؾاتايتُضٜض ع٢ً اؿا٥ط َع ا .

  رٟ ايظٌَٝ املٗاص٠ َع ايظٌَٝ يف املًعب ثِ ٜٓتكٌ باػاٙ ايؾبو٪ٜ .

 ٌايظٌَٝ اٯخض ايهض٠  ايتزصز يف طٜار٠ ق٠ٛ ايتٛدٝ٘ يًهض٠ َٔ املعًِ أٚ َٔ ايظٌَٝ ٚ ٜغتكب

( ايبذض  ) أعؿٌ َٔ

 

 االضتكباٍ ٚايتُسٜس َٔ اعًٞ بايٝدٜٔ

 

 ايتع١ًُٝٝ ارتطٛات 

  ٚمع ايهض٠ ع٢ً ايٝزٜٔ ٚإطضاف أفابع اي٬عب إَاّ اؾب١ٗ ٭خش اإلسغاؼ ع٢ً ايهض٠ ٚإعطا٤ منٛسز

يًُٗاص٠  

  تضَٞ ايطايب١ ايهض٠ يٮع٢ً ْٚظٚشلا ع٢ً ايٝزٜٔ ٚا٭فابع َتذٗتني ٭ع٢ً ؾٛم ايضأؼ .

 أرا٤ ايتُضٜض َٔ ا٭ع٢ً يإلَاّ ع٢ً اؿا٥ط .

 ِع٢ً ايؾبه١  تعًِٝ ايتُضٜض َٔ ا٭ع٢ً َع ايظٌَٝ ث. 

ايكسب١ ايطاسك١ املطتك١ُٝ 

ٖٞ اقٟٛ ٚاِٖ طضم اشلذّٛ ٜٚتٛؾض ؾٝٗا عٓقض ايغضع١ ٚايك٠ٛ سٝح ٜتِ تٛدٝ٘ ايهض٠ 

إىل ْكط١ يف ًَعب ايؿضٜل املٓاؾػ تهٕٛ ع٢ً اَتزار خط دضٟ ايناصب ٚتعتدل 

: أنجض املٗاصات ؾاع١ًٝ ٚأنجض تأثرلا ع٢ً اي٬عب, ُٖٚا ْٛعإ

  مبٛاد١ٗ ايؾبه١اينضب١ ايغاسك١. 

 اينضب١ ايغاسك١ ٚاؾاْب ايؾبه١ .
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 ايكسب١ ايطاسك١

( ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ ) 

 اـط٠ٛ  ثِ ٚقؿ١ ا٫عتعزار املٓدؿض ي٬عب ا٫قذلاب ٚ ايٛثب ٚ تهٕٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ققرل٠

. ايجا١ْٝ ط١ًٜٛ ٚ عضٜع١ بزٕٚ نض٠

  ٟبايكزَني ٚ اشلبٛطَضدش١ ايشصاعني َٔ اـًـ يٮَاّ ٚ ايٛثب ايعُٛر .

 اإلسغاؼ بايهض٠ َع ايظ١ًَٝ َٔ ايجبات ثِ َٔ اؿضن١ ٚ نٝؿ١ٝ مضب ايهض٠ َٔ ثًجٗا 

. ايعًٟٛ

  أَتاص تكضٜبا 4أرا٤ املٗاص٠ ع٢ً اؿا٥ط مبغاؾ١ .

 ٕٚبايٛثب ايٛثب ثِ صَٞ ايهض٠ يٮع٢ً ثِ مضبٗا ع٢ً ايظ١ًَٝ املٛاد٘ بعضض املًعب بز .

  ّاينضب١  ايؾبه١ ثِ ٜكّٛ اي٬عب با٫قذلاب ٚ ايٛثب يٮع٢ً ٚ ٜ٪رٟصَٞ ايهض٠ عايٝا أَا

. اؾغِ ايغاسك١ يًهض٠ ثِ اشلبٛط ع٢ً ا٭َؾاط ٚ ثين ايضنبتني ق٬ًٝ ٫َتقال ثكٌ

 سا٥ط ايؿد

ٖٛ سضن١ اي٬عبني ايكضٜبني َٔ ايؾبه١ ٫عذلاض ايهض٠ ايكار١َ َٔ املٓاؾػ يًٛفٍٛ 

َٔ أِٖ املٗاصات يف ايزؾاع عٔ اينضبات ايغاسك١, ٖٚٛ  ٭ع٢ً اؿاؾ١ ايعًٝا يًؾبه١ ٜٚعتدل

:- اـط ايزؾاعٞ ا٭ٍٚ يًؿضٜل ٜٚ٪ر٣

 ب٬عب ٚاسز. 

 ب٬عبني. 

 بج٬خ ٫عبني .
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ًَعب ايهس٠ ايطا٥س٠ 

عِ ٚهب إٔ تهٕٛ بًٕٛ ؾاتح ٚكتًـ عٔ 5تهٕٛ مجٝع اـطٛط بعضض املًعب 

 يٕٛ أصم١ٝ املعًب

 أَتاص عضما ٚقاط مبٓطك١ 9×َذلا ط٫ٛ 18عٔ َغتطٌٝ َكاعات٘ أصض املًعب عباص٠ :األبعاد

أَتاص َٔ مجٝع اؾٛاْب ٜكغِ قٛص خط ٚعط املًعب إيٞ ًَعبني  3سض٠ ٫ ٜكٌ  عضمٗا عٔ 

. χ9 9َتغاٜٚني بكٝاؼ 

  أَتاص َٛمٛع١ عُٛرٜا ؾٛم ايٛعط  9.5عضض ايؾبه١ َذل ٚاسز ٚطٛشلا 

  َذل يًغٝزات 2.24َذل يًضداٍ ٚ  2.43اصتؿاع ايؾبه١ 

  ٜهٕٛ ايكا٥ُإ َغتزٜضٜٔ ٚأًَغني,ٜٚجبتإ يف ا٭صض بزٕٚ أع٬ى ٚهب أ٫ ٜهْٛا

. خطرلٜٔ 
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 : ايفسٜل  

  َٔ ٫عبني بز٤٫ ٚول  6+٫عبني أعاعٝني  ٫6عب ع٢ً ا٭نجض  12ٜتهٕٛ ايؿضٜل

 .ي٬عبني املغذًني يف اعتُاص٠ ايتغذٌٝ ؾكط  ايتٛادز راخٌ املًعب 

  اي٬عبني املغذًني بعز تٛقٝع ص٥ٝػ ايؿضٜل أٚ املزصب ع٢ً اعتُاص٠ ٫ ميهٔ تػٝرل

 .ايتغذٌٝ 

  َٔ 18اىل 1هب إٔ تضقِ ؾا٬ْت اي٬عبني.  

 (ايًٝربٚ ) ايالعب اذتس 

  مُٔ قا١ُ٥ ( اي٬عب املزاؾع اؿض)َزاؾع َتدقك ( 1)ول يهٌ ؾضٜل بتغذٌٝ ٫عب

 ٫عب  12اٍ

  هب تغذٌٝ اي٬عب اؿض ع٢ً اعتُاص٠ ايتغذٌٝ قبٌ املباصا٠ يف عطض خال ي٘ ٚإماؾ١

 صقُ٘ ع٢ً تضتٝب ايزٚصإ يًؾٛط ا٭ٍٚ 

  ٫ ٜهٕٛ ص٥ٝغا يًؿضٜل ٫ٚ يًؾٛط 

  ٘هب إٔ ٜضتزٟ طٜا كتًؿا عٔ طٟ ؾضٜك 

  ٫ ول ي٘ اإلصعاٍ أٚ ايقز أٚ قاٚي١ ايقز

:  ز٥ٝظ ايفسٜل 

ايؿضٜكني ٚاملزصبني َغ٪ٚيني عٔ عًٛى ٚاْنباط أعنا٤ ؾضقِٗ ٚيف ٜعتدل نٌ َٔ ص٥ٝغٞ 

 .ساي١ عزّ ٚدٛر َزصب ايؿضٜل َٚغاعز املزصب ٜكّٛ ص٥ٝػ ايؿضٜل بعٌُ املزصب

 :َٗاّ ز٥ٝظ ايفسٜل

  ايتٛقٝع ع٢ً اعتُاص٠ ايتغذٌٝ  ٚ متجٌٝ ؾضٜك٘ يف إدضا٤ ايكضع١. 

   باٯتٞعٓزَا تهٕٛ ايهض٠ خاصز املًعب ٜغُح يض٥ٝػ ايؿضٜل: 

 طًب تؿغرل أٚ إٜناح سٍٛ تطبٝل  ايكٛاعز. 

 طًب ا٭ٚقات املتكطع١ ٚايتبز٬ٜت. 

 عٓز خضٚز ص٥ٝػ ايؿضٜل هب عًٝ٘ تعٝني ٫عب آخض نض٥ٝػ يًؿضٜل راخٌ املًعب  . 

 استطاب ٚتطذٌٝ ْكط١

 إسا اصتهب خطإٓ أٚ أنجض ع٢ً ايتٛايٞ وتغب اـطأ ا٭ٍٚ ؾكط. 

  َٔ ايؿضٜكني املتٓاؾغني يف ايٛقت ْؿغ٘ وتغب خطأ َظرٚدا إسا اصتهب خطإٓ أٚ أنجض

 .ٜٚعار ايًعب 
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 املضعٌ )ْتا٥ر اـطأ َٔ ايؿضٜكني . عٓزَا هاطٟ اؿهِ أسز ايؿضٜكني املتٓاؾغني بإْشاص

 :ٜؿٛط ايؿضٜل املٓاؾػ ٚ ؼغب ي٘ ْكط١ ناٯتٞ( ٚاملغتكبٌ

 -ٍإسا نإ املضعٌ ؼغب ي٘ ْكط١ ٜٚغتُض اإلصعا. 

 -ملغتكبٌ ؼغب ي٘ ْكط١ ٜٚؿٛط يف سل اإلصعاٍإسا ؾاط ا.  

 يًفٛش بايػٛط

 ( ْعاّ تتابع ايٓكاط ) يف ا٭ؽٛاط ا٭صبع١ ا٭ٚىل 

  ٌْكط١ أ٫ٚ تطبٝكا  15ٚاملباصا٠ ايؿضٜل ايشٟ وقٌ ع٢ً ( اـاَػ)ٜؿٛط بايؾٛط ايؿاف

إىل ْكطتني ٜغتُض ايًعب ست٢ ٜقٌ ايؿاصم ( 14-14)ٚيف ساي١ ايتعارٍ (.تتابع ايٓكاط)يٓعاّ 

  .يٝؿٛط باملباصا٠

 يًفٛش باملبازا٠

 ٜؿٛط باملباصا٠ ايؿضٜل ايشٟ ٜهغب ث٬ث١ أؽٛاط أ٫ٚ. 

  ٍايؿٝقٌ يٝؿٛط أسز ايؿضٜكني (اـاَػ)ؾإٕ ايؾٛط ايؿافٌ ( 2-2)يف ساي١ ايتعار ٖٛ

 باملباصا٠  

 ْظاّ ايًعب

بٞ املًعب يف ايؾٛط ا٭ٍٚ ٜكّٛ اؿهِ ا٭ٍٚ قبٌ املباصا٠ بإدضا٤ ايكضع١ يتشزٜز اإلصعاٍ دإ

 :عنٛص ص٥ٝغٞ ايؿضٜكني َٚٔ سل ايؿا٥ظ بايكضع١ إٔ ىتاص

 ٞإَا اؿل يف اإلصعاٍ أٚ داْب املًعب ٜٚأخش اـاعض ا٫ختٝاص املتبك. 

 ٌأٚ ػضٟ قضع١ دزٜز٠ عٓز يعب ايؾٛط ايؿاف.  

 تستٝب دٚزإ ايفسٜل

يؿضٜك٘ يف ٚصق١ تضتٝب ايزٚصإ إىل قبٌ بزا١ٜ نٌ ؽٛط ٜغًِ املزصب تضتٝب ايزٚصإ ا٭عاعٞ 

  .اؿهِ ايجاْٞ أٚ املغذٌ ٚتهٕٛ َٛقع٘ َٓ٘ ٚهب احملاؾع١ ع٢ً تضتٝب ايزٚصإ طٛاٍ ايؾٛط

 املسانص

عٓز ؿع١ قٝاّ اي٬عب بنضب١ اإلصعاٍ هب إٔ ٜهٕٛ نٌ ؾضٜل يف َضنظٙ راخٌ 

 (َاعزا املضعٌ)ًَعب٘ يف تضتٝب ايزٚصإ 

 ايدٚزإ

م املغتكبٌ سل اإلصعاٍ هب ع٢ً اي٬عبني ايزٚصإ ٚايتشضى عٓزَا ٜهغب ايؿضٟ

  َضنظا ٚاسزا يف اػاٙ عكضب ايغاع١
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خطأ املسنص 

ٜضتهب ايؿضٜل خطأ املضنظ إسا مل ٜهٔ اي٬عب مبضنظٙ ايقشٝح عٓز ايًشع١ 

 :اييت تنضب ايهض٠ عٔ طضٜل املضعٌ ٜٚهٕٛ اؾظا٤

 استغاب ْكط١ يًؿضٜل املٓاؾػ . 

  اي٬عبنيتقشٝح َضانظ.  

 خطأ ايدٚزإ

ٜضتهب خطأ ايزٚصإ عٓزَا ٫ ٜ٪رٟ اإلصعاٍ طبكا يذلتٝب ايزٚصإ ٜٚ٪رٟ إىل ايٓتا٥ر 

 :ايتاي١ٝ

  هاط٣ ايؿضٜل املدط٧ باستغاب ْكط١ يًؿضٜل املٓاؾػ. 

 ؾكزإ اإلصعاٍ َع تقشٝح تضتٝب رٚصإ اي٬عبني. 

  وزر سيو )اصتهاب اـطأ إيػا٤ ايٓكاط اييت سقٌ عًٝٗا ايؿضٜل املدط٧ َٔ ٚقت

 (.املغذٌ

 وتؿغ املٓاؾػ بايٓكاط اييت عذًٗا.  

 تٔتبدٌٜ ايالعب

 :سدٚد ايتبدٜالت

  تبز٬ٜت ع٢ً ا٭نجض يًؿضٜل يف ايؾٛط ٚهٛط إدضا٤ تبزٌٜ ٫عب  6ٜغُح بإدضا٤

 .ٚاسز أٚ أنجض يف ايٛقت ْؿغ٘

 ٚايعٛر٠ ٚيهٔ ملض٠ ٚاسز٠  هٛط ي٬عب ايشٟ بزأ يف تضتٝب ايزٚصإ ا٭عاعٞ َػارص٠ املًعب

 .ؾكط يف ايؾٛط ٚيف َضنظٙ ايغابل يف تضتٝب ايزٚصإ

  ًِهٛط ي٬عب ايبزٌٜ إٔ ٜزخٌ املًعب يهٔ َض٠ ٚاسزٙ ؾكط يف ايؾٛط َهإ املتع

ايشٟ بزأ يف تضتٝب ايزٚصإ ا٭عاعٞ ٚميهٓ٘ ؾكط إٔ وٌ قٌ اي٬عب ايشٟ اعتبزٍ 

. َع٘

: ساالت ايًعب

 عتدل ايهض٠ يف ايًعب اعتباصا َٔ مضب١ اإلصعاٍ اييت ٜغُح بٗا اؿهِ ت :ايهس٠ يف ايًعب

 .ا٭ٍٚ

 تعتدل ايهض٠ خاصز ايًعب َٓش ؿع١ اـطأ بعز إط٬م ايقؿاص٠ َٔ قبٌ  :ايهس٠ خازز املًعب

  .أسز اؿهُني
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 :يعب ايهس٠

 إلعار٠ ايهض٠ (باإلماؾ١ يًقز)ٜغُح يًؿضٜل بج٬خ مضبات نشز أقق٢ :قسبات ايفسٜل

 (.أصبع ملغات)ملًعب املٓاؾػ ٚإسا طار عٔ سيو ٜضتهب خطأ

 هٛط إٔ تًُػ ايهض٠ أٟ اؾظ٤ َٔ اؾغِ ٚهٛط إٔ تًُػ ايهض٠  :خؿا٥ـ ايكسب١

 .أدظا٤ كتًؿ١ َٔ اؾغِ بؾضط إٔ ؼزخ ايًُغات يف ٚقت ٚاسز

 عٓزَا ًُٜػ ط٬َٕٝ أٚ ث٬ث١ ايهض٠ يف ايٛقت ْؿغ٘ ؾإٕ سيو  :ايًُطات ايفٛز١ٜ

 (.باعتجٓا٤ ايقز)ٜعتدل مضبتني أٚ  ث٬ثا

 :األخطا٤ يف ايًعب ايهس٠

 (.باعتجٓا٤ سا٥ط ايقز)إسا مضب ايؿضٜل ايهض٠ أصبع َضات قبٌ إصداعٗا  :أزبع قسبات 

  ٌإسا سقٌ اي٬عب ع٢ً َغاعز٠ َٔ طٌَٝ أٚ أٟ دغِ خاصدٞ بػضض ايٛفٍٛ يًهض٠ راخ

 َٓطك١ ايًعب

  نض٠ َضتني َتتايٝتني أٚ ملغت ايهض٠ أدظا٤ كتًؿ١ إسا مضب اي٬عب:ايًُط١ املصدٚد١ 

   (.باعتجٓا٤ سا٥ط ايقز)َٔ دغُ٘ َتتايٝا  

 :ايهس٠ عٓد ايػبه١

  هٛط إٔ تًُػ ايهض٠ ايؾبه١ عٓز عبٛصٖا ست٢ يف ساي١ اإلصعاٍ

:  اإلزضاٍ

 .ٖٛ ٚمع ايهض٠ يف ايًعب بٛاعط١ اي٬عب اـًؿٞ ا٭مئ املتٛادز يف َٓطك١ اإلصعاٍ

 :اإلزضاٍ يف ايػٛط األٍٚ

  ٌبٛعاط١ ايؿضٜل احملزر بايكضع١( اـاَػ)ٜ٪رٟ اإلصعاٍ يف ايؾٛط ا٭ٍٚ نُا ٖٛ يف ايؾٛط ايؿاف. 

 تبزأ ا٭ؽٛاط ا٭خض٣ بإعطا٤ اإلصعاٍ يًؿضٜل ايشٟ مل ٜ٪ر اإلصعاٍ أ٫ٚ يف ايؾٛط ايغابل 

 ٍرٚصإهب إٔ ٜتبع اي٬عبٕٛ تضتٝب اإلصعاٍ املغذٌ ع٢ً ٚصق١ تضتٝب ا. 

 :تٓفٝر اإلزضاٍ  

  ٍثٛإ بعز فؿاص٠ اؿهِ ا٭ٍٚ يإلصعاٍ 8هب إٔ ٜنضب املضعٌ ايهض٠ خ٬. 

 ًٜػٞ اإلصعاٍ ايشٟ ٜتِ قبٌ فؿاص٠ اؿهِ ٜٚعار. 

 :أخطا٤ اإلزضاٍ

 :ا٭خطا٤ ايتاي١ٝ تتطًب تػٝرل اإلصعاٍ ست٢ يٛ نإ املٓاؾػ يف غرل َضنظٙ

 ٍإسا أخٌ املضعٌ بذلتٝب اإلصعا. 

  مل ٜٓؿش اإلصعاٍ بقٛص فشٝش١ ٚيف ايظَٔ احملزرإسا. 

 ٍإسا أخٌ بؾضٚط قاٚي١ اإلصعا.  
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ايكسب١ اهلذ١َٝٛ 

نٌ اؿضنات يتٛدٝ٘ ايهض٠ باػاٙ املٓاؾػ ٖٞ مضبات ٖذ١َٝٛ َاعزا اإلصعاٍ ٚايقز 

ٚتعتدل اينضب١ اشلذ١َٝٛ قز انتًُت يف ايًشع١ اييت تعدل ؾٝٗا ايهض٠ متاَا املغت٣ٛ 

 يؾبه١ أٚ تًُػ بٛعاط١ املٓاؾػايعُٛرٟ ٍ

 :أخطا٤ ايكسب١ اهلذ١َٝٛ

  ٜنضب اي٬عب ايهض٠ ٖٚٞ يف فاٍ ايؿضٜل املٓاؾػ. 

 ٜنضب اي٬عب ايهض٠ خاصدا. 

  ٕٜٛهٌُ اي٬عب اينضب١ اشلذ١َٝٛ ن٬عب فـ خًؿٞ َٔ املٓطك١ ا٭َا١َٝ عٓزَا ته

 .ايهض٠ أع٢ً َٔ اؿاؾ١ ايعًٝا يًؾبه١ ؿع١ اينضب١

  ٜهٌُ اي٬عب اينضب١ اشلذ١َٝٛ إلصعاٍ املٓاؾػ عٓزَا تهٕٛ ايهض٠ يف املٓطك١

ا٭َا١َٝ نًٝا ؾٛم اؿاؾ١ ايعًٝا يًؾبه١   

: ع١ًُٝ ايؿد

ٖٞ سضن١ اي٬عبني ايكضٜبني َٔ ايؾبه١ ٫عذلاض ايهض٠ ايكار١َ َٔ املٓاؾػ 

 .بايٛفٍٛ ٭ع٢ً اؿاؾ١ ايعًٝا يًؾبه١

 :ايقز ٚمضبات ايؿضٜل 

 ايؿدأخطا٤ 

 إٔ ًُٜػ ايكا٥ِ بايقز ايهض٠ يف فاٍ املٓاؾػ. 

  ٜكّٛ اي٬عب ايقـ اـًؿٞ بايقز. 

  فز ايهض٠ يف فاٍ املٓاؾػ خاصز ايعقا اشلٛا١ٝ٥. 

  فز إصعاٍ املٓاؾػ. 

 تضعٌ ايهض٠ خاصدا َٔ ايقز. 

تٛقفات ايًعب ايعاد١ٜ 

 ي٬عبني نشز  ول يهٌ ؾضٜل ٚقتإ َغتكطعإ ٚعت١ تبز٬ٜت: عزر ايتٛقؿات ايعار١ٜ

 .أقق٢ يف ايؾٛط

 هب طًب ايتٛقؿات بٛاعط١ املزصب أٚ ص٥ٝػ ايؿضٜل ٚسيو عٓزَا : طًب ايتٛقؿات ايعار١ٜ

 (.T)تهٕٛ ايهض٠ خاصز املًعب ٚقبٌ فؿاص٠ اإلصعاٍ ٚبأرا٤ إؽاص٠ ايٝز اـاف١ بشيو

  ٘ثا١ْٝ 30ايٛقت املغتكطع َزت. 

  ٚسيو يف ا٭ؽٛاط ٭صبع١ 8ٚ16املتكزّ بايٓكاط إىل ايٛقت املغتكطع ايؿين عٓزَا ٜقٌ ايؿضٜل 

 يف ايؾٛط ايؿافٌ ٫ تٛدز أٚقات َغتكطع١ ؾ١ٝٓ.  
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فرتات ايساس١ ٚتػٝري املالعب 

 رقا٥ل 3تغتػضم ؾذلات ايضاس١ بني مجٝع ا٭ؽٛاط : ؾذلات ايضاس١. 

 ايؿافٌ ٚؾٝ٘ ٜػرل ايؿضٜكإ ًَعبُٝٗا بعز ْٗا١ٜ نٌ ؽٛط باعتجٓا٤ ايؾٛط : تػٝرل امل٬عب

ٚتعٌ َضانظ اي٬عبني (8)ٜػرل ايؿضٜكإ  ًَعبِٝٗ بزٕٚ تأخرل عٓزَا ٜقٌ ايؿضٜل يًٓكط١

  .نُا ٖٛ

 طسم تٓظِٝ ايبطٛالت

 

 : َٔ أِٖ طسم تٓظِٝ ايدٚزات ٚايبطٛالت ايسٜاق١ٝ ايطسم ايتايٝ٘

 . طضٜك١ خضٚز املػًٛب  -

 . طضٜك١ ايزٚص٣  -

 . طضٜك١ املظز  -

 . طضٜك١ ايتشز٣ -

 . طضٜك١ ايتُاٜظ -

 : ٖٓاى ْٛعني يطضٜك١ خضٚز املػًٛب

 . خضٚز املػًٛب َٔ َض٠ ٚاسز٠ –

 . خضٚز املػًٛب َٔ َضتني – 
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  : خسٚز املػًٛب َٔ َس٠ ٚاسد٠

تتُٝظ ٖشٙ ايطضٜك١ بإٔ ايؿضر أٚ ايؿضٜل ايش٣ ٜتباص٣ ع٢ً اعاعٗا ٜغتُض َؾذلنا ؾ٢ 

ؾٝٗا ىضز َٔ املباصٜات ْٗا٥ٝا ٚتغتُض املباصٜات ع٢ً ٖشا املباصٜات ست٢ ٜٗظّ ٚؾ٢ أٍٚ َض٠ ٜٗظّ 

 . ايُٓط ست٢ تغؿض عٔ ؾا٥ظ ٚاسز ٖٛ ايؿا٥ظ بايزٚص٠

 : تٔخسٚز املػًٛب َٔ َست –ب 

تتُٝظ ٖشٙ ايطضٜك١ َٔ ايتٓعِٝ بإٔ املتغابل ٜغتُض َؾذلنا ؾ٢ َباصٜاتِٗ ست٢ ٜٗظّ َضتني 

َٔ طضٜك١ خضٚز املػًٛب َٔ َض٠ ٚاسز٠  ٚبشيو ؾ٢ٗ تعط٢ املؾذلى ؾ٢ ايزٚص٠ ؾضف١ أندل

 8يٝعدل عٔ قزصت٘ َٚغتٛاٙ , منٛسز ؾزٍٚ تغذٌٝ بطضٜك١ خضٚز املػًٛب َٔ َضتني يعزر 

ؾضم َع املظز بني قغُٞ اؾزٍٚ 
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                

  اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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:- يعاب ايك٣ٛ إىل تٓكطِ َطابكات ا

 َٕغابكات املٝزا 

 َغابكات املنُاص 

:- اَا َطابكات املٝدإ فٗٞ  

 ايٛثب ايعايٞ

ؽضط عزّ َٔ ؾٛم عاصم١,  ٖٚٞ صٜام١ تعتُز ع٢ً قزص٠ ايضٜامٞ ع٢ً ايٛثب عايٝا

ٜٚتِ ا٫قذلاب يف ْقـ را٥ض٠ ثِ ا٫صتكا٤ بطضم . إعكاط ايعاصم١ َٔ ؾٛم اؿاٌَ

كتًؿ٘ باؾغِ يتعز١ٜ ايعاصم٘ 

ارتطٛات ايف١ٝٓ ملٗاز٠ ايٛثب ايعايٞ 

َضاسٌ  4ميهٔ تكغِٝ ا٭را٤ اؿضنٞ ملٗاص٠ ايٛثب ايعايٞ بطضٜك١ ؾٛعدلٟ إيٞ  

 ا٫قذلاب

 ا٫صتكا٤

 ٠ايطرلإ ٚ ؽطٞ ايعاصض

  اشلبٛط

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

 عضض منٛسز ٚؽضح املٗاص٠ 

  اؾضٟ بغضع١ عار١ٜ ثِ ايتهضاص بغضع١ َتظاٜز٠ ع٢ً ع٬َات َضعَٛ٘ ع٢ً ا٭صض

 يتعًِٝ ا٫قذلاب 

  اؾضٟ ثِ صؾع ايضنب١ عايٝا ٚيًزاخٌ ٚايزؾع بايشصاعني ٭ع٢ً 

  صبع يؿ١ يتعًِٝ ا٫صتكا٤اؾضٟ ثِ ا٫صتكا٤ مل٬َغ١ أرا٠ َعًك١ ثِ ايتهضاص َع أرا٤ 

 ايٛقٛف ٚايٛثب ٭ع٢ً بايكزَني يعٌُ تكٛؼ بايعٗض  

 ايٛقٛف ٚايزؾع بايكزَني ست٢ ميض اؾغِ َٔ ؾٛم سبٌ َطاط 

  ًِٝايٛقٛف َٚٛاد١ٗ َضتب١ بايعٗض ٚايزؾع ٭ع٢ً ٚايٓظٍٚ ع٢ً ا٭نتاف ثِ ايعٗض يتع

 املضٚم 

  خطٛات يف َٓش٢ٓ ثِ ا٫صتكا٤  3خطٛات ٚتهٕٛ أخض  7 -5َٔ اؾضٟ طضٜل ا٫قذلاب

 ٚتعز١ٜ ايعاصم١ املٓدؿن١

 ٞطٜار٠ اصتؿاع ايعاصم١ تزصه 
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- :ٚتطتددّ يف َطابك١ ايٛثب ايعايٞ األدٗص٠ ايتاي١ٝ

اعتدزاّ أٟ ْٛع َٔ ايكٛا٥ِ أٚ ا٭عُز٠ بؾضط إٔ تهٕٛ فًب١, َٚظٚر٠  ميهٔ :ايكٛا٥ِ 

 .ايكا٥ُني أصبع١ أَتاص ع٢ً ا٭قٌَجبت١ ؾٝٗا, ٚتهٕٛ املغاؾ١ بني  عٛاٌَ يًعاصم١,

ايعاصم١ َٔ اـؾب أٚ املعزٕ أٚ أٟ َار٠ أخض٣ َٓاعب١, ٚهب إٔ تهٕٛ را٥ض١ٜ  : ايعازق١

 .نًٝٛ دضاّ نشز أقق٢ 2ّ ٚٚطْٗا  4.02ّ ٚ  3.98بني  طٛشلا ٜذلاٚح املكطع

 40هب إٔ ٜهْٛا َغتٜٛني َٚغتطًٝٞ ايؾهٌ, عضض نٌ ٚاسز َُٓٗا  :ساَال ايعازق١

ًَِ  60ًَِ ٚطٛي٘ 

 ّ 3أَتاص ٚعضمٗا  5ٚهب إٔ ٫ ٜكٌ طٛشلا عٔ  :َٓطك١ اهلبٛط 

 : ٜغتطٝع املتٓاؾػ اعتعُاٍ طضم َؾٗٛص٠ يًٛثب أُٖٗا: ايعايٞ طسم أدا٤ ايٛثب

 ايػضب١ٝ ايطضٜك١

 .ايطضٜك١ ايغضد١ٝ

 FLOP طضٜك١ ؾٛعبٛصٟ

قإْٛ ايًعب١ 

 ٜتِ تضتٝب املتٓاؾغني ٭را٤ قا٫ٚتِٗ بايكضع١ . 

  ٖٓاى ث٬خ قا٫ٚت ع٢ً ا٫صتؿاع ايٛاسز ٚتهٕٛ ايظٜار٠ بعز اْتٗا٤ احملا٫ٚت ع٢ً

عِ يف املغابكات ايزٚيٝ٘ اٚ سغب ْعاّ ايبطٛي١ ٚ ٫ ٜكٌ صؾع  10عِ اٚ  5ا٫صتؿاع ايٛاسز 

. عِ عكب نٌ رٚص  2ايعاصم٘ عٔ 

 ي٬عب بايكزَني هب إ ٜضتكٞ اي٬عب بكزّ ٚاسزٙ ٚتهٕٛ احملاٚي٘ ؾاؽ١ً اسا اصتك٢ ا .

  يًُتٓاؾػ اؿل يف إ ٜبزأ ايٛثب ع٢ً أٟ اصتؿاع عبل إ اعًٓ٘ ص٥ٝػ ايكنا٠ ٚي٘ سض١ٜ

. ايٛثب ع٢ً أٟ اصتؿاع تاٍ 

  إ ث٬خ قا٫ٚت ؾاؽ١ً بػض ايٓعض عٔ ا٫صتؿاع ايشٟ ؾؾٌ ؾٝ٘ وضّ املتغابل َٔ ايٛثبات

. ايتايٝ٘ 

  يًُتٓاؾػ املتبكٞ با٫عتُضاص يف ايٛثب ست٢ بعز ؾؾٌ مجٝع املتٓاؾغني ا٫خضٜٔ ٜغُح

. ٜؿكز سك٘ يف ايتٓاؾػ 

  بعز إ ٜؿٛط املتٓاؾػ باملغابك٘ ؾإ ا٫صتؿاعات ايتايٝ٘ اييت تضتؿع ايٝٗا ايعاصم٘ تكضص

. بٛاعط١ اي٬عب بايتؾاٚص َع سهِ املغابك٘ 

  سٌ ايعكزٙ ؼتغب يهٌ َتٓاؾػ اسغٔ ٚثب٘ َٔ ٚثبات٘ ؽا١ًَ ايٛثبات اييت ؼزر ْتٝذ١

 .ا٫ٍٚ  ع٢ً املضنظ
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 املكاضات

 .َذلا  15إ اؿز ا٫ر٢ْ يطٍٛ طضٜل ا٫قذلاب هب إ ٜهٕٛ 

  َٔذل  4.04َذل ٫ٚ تظٜز عٔ  4هب إ ٫ تكٌ املغاؾ٘ بني ايكا٥ُني ع .

  ٖٛ ٘4ايطٍٛ ايهًٞ يًعاصم  ّ  .

  ٕٛنذِ  2ٚاقق٢ ٚطٕ شلا ٜه .

  3× ّ  5َغاس١ َٓطك١ اشلبٛط  ّ. 

 ٫40ر٢ْ يطٍٛ طضٜل ا٫قذلاب ٖٛ اؿز ا  ّ. 

  ٔ4,37ّ ٫ٚ تظٜز عٔ 4,30املغاؾ٘ بني اؿاًَني هب إ ٫ تكٌ ع  ّ .

   5× ّ 5َغاس١ َٓطك١ اشلبٛط ّ .

 قٛاعد املطابك١

 هب اصتكا٤ ايٛاثب بكزّ اسز٠  

 ٌا اعكطت ايعاصم١ َٔ ؾٛم اؿا٠ٌَ استعتدل احملاٚي١ ؾاؽ  

  باٟ ( اماؾ١ اىل َٓطك١ اشلبٛط)عٛا٤ بُٝٓٗا اٚ خاصدُٗا ملػ ا٫صض خًـ عكٛط ايكا٥ُني

 دظ٤ َٔ دغُ٘ رٕٚ تعزٟ ايٛاثب ايعاصم١

  ٜتِ تضتٝب املتٓاؾغني يًشقٍٛ ع٢ً قاٚيتِٗ بايكضع١ , ٚمبذضر إ تبزأ املٓاؾغ١ ٫ ٜغُح

 يًُتٓاؾغني باعتدزاّ َهإ ايضنن١ ايتكضٜب١ٝ, اٚ ا٫صتكا٤ ٫غضاض ايتزصٜب

 ٠ ع٢ً ايكنا٠ اع٬ّ املتٓاؾغني ببزا١ٜ ا٫صتؿاع, ٚا٫صتؿاعات املدتًؿ١ اييت قبٌ بز٤ املٓاؾػ

تضتؿع ايٝٗا ايعاصم١ عٓز ْٗا١ٜ نٌ رٚص٠ اىل إ ٜبك٢ َتٓاؾػ ٚاسز يف املغابك١, اٚ يف 

عِ اثٓا٤ 3عِ ع٢ً ا٫قٌ بعز نٌ رٚص٠, ٚتضؾع ايعضم١ 2ساي١ ايتعارٍ, تضؾع ايعضم١ 

 ايغبام 

 سغٔ ٚثب١ َٔ ٚثبات٘, ناؾ١ ايٛثبات املاخٛس٠ ْتٝذ١ سًٍٛ ؼتغب يهٌ َتٓاؾػ ا

 ايتعارٍ ع٢ً املضنظ ا٫ٍٚ

  ٟيًُتٓاؾػ اؿل يف إ ٜبزا ايٛثب ع٢ً أٟ اصتؿاع ؾٛم اؿز ا٫ر٢ْ , ٚي٘ سض١ٜ ايٛثب ع٢ً أ

إ ث٬خ قا٫ٚت َتعاقب١ بػض ايٓعض عٔ ا٫صتؿاع ايشٟ ؾؾٌ عًٝ٘ وضّ .اصتؿاع عاٍ

  ايتاي١ٝ ايٛاثب َٔ ايٛثبات

 ٟاصتؿاع دزٜز ؾبٌ إ واٍٚ املتٓاؾغٕٛ عًٝ٘, ٚع٢ ايكنا٠ تغذٌٝ ا٫صقاّ,  هب قٝاؼ أ

 .َضادع١ ايكٝاؼ بعز ؽطٞ ا٫صتؿاع

  ست٢ بعز ؾؾٌ مجٝع املتٓاؾغني ا٫خضٜٔ ٜغُح يًُتٓاؾػ ا٫ٍٚ ا٫عتُضاص يف ايٛثب ست٢

ٜؿكز سك٘ يف ايتٓاؾػ, بعز سيو, ٚبعز ؾٛط ايٛاثب ا٫ٍٚ يف املغابك١ ؾإ ا٫صتؿاع اٚ 
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ا٫صتؿاعات ايتاي١ٝ اييت تضتؿع ايٝٗا يًعاصم١ تكضص بعز إ ٜغتؾرل قامٞ املغابك١ اٚ 

 .اٚ املتٓاؾػ عٔ صغبت٘سهُٗا املتٓاؾغني 

  ٚ٫ هٛط ؼضٜو قٛا٥ِ اٚ اعُز٠ ايٛثب خ٬ٍ املغابك١, ا٫ اسا قضص اؿهِ إ اصض ا٫صتكا٤ ا

 َهإ اشلبٛط افبح غرل َٓاعب, ٚيف َجٌ ٖشٙ اؿاي١ ٜتِ ايتػٝرل بعز اْتٗا٤ رٚص٠ ناٌَ

 إ متزٙ بٗا ٜغُح يًٛاثب ٚمع ع٬َات يتغاعزٙ يف ا٫قذلاب ٚا٫صتكا٤ ع٢ً : ايع٬َات

ايًذ١ٓ املٓع١ُ , نُا ميهٓ٘ اعتدزاّ َٓزٌٜ فػرل اٚ َؾاب٘ ٜٛمع ع٢ً ايعاصم١ 

 .َٓطك١ صنن١ ا٫قذلاب ٚا٫صتكا٤-يػضض ايض١ٜ٩

  ٘ٚعٓز تٛؾض ا٫َهاْات ٫ َاْع 15طٍٛ طضٜل ا٫قذلاب غرل قزر ا٫ إ اؿز ا٫ر٢ْ يطٛي ,ّ

ؾٝهٕٛ ( ز-ٟ-أ)1ؾكض٠ -21مع يًكاعز٠ ّ اقق٢ سز, اَا يف املٓاؾغات اييت تذ25إ ٜهٕٛ 

 .20ّاؿز ا٫ر٢ْ يطٍٛ طضٜل ا٫قذلاب 

  هب إ تهٕٛ َٓطك١ ا٫صتكا٤ َغت١ٜٛ, ٚاسا اعتدزَت َضاتب َتٓك١ً تبعًا يًكٛاعز

 .اـاف١ مبغت٣ٛ َٓطك١ ا٫صتكا٤ هب إ تقُِ تبعًا ملغت٣ٛ ايغطح ايعًٟٛ يًُضتب١

  يف اػاٙ َضنظ ايعاصم١ 25اىل  1ٜظٜز ع٢ً أقق٢ ٌَٝ داْيب ملٓطك١ ا٫قذلاب ٫ 

 سٌ ايعكد٠  

املتٓاؾػ ايشٟ يزٜ٘ اقٌ فُٛع َٔ احملا٫ٚت ايؿاؽً٘ خ٬ٍ املٓاؾغ٘ وقٌ ع٢ً 

 :َجاٍ . اع٢ً َضنظ

ّ ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي٘  1,94ّ ٚؾؾًٛا يف ادتٝاط  1,92مجٝعِٗ اصتؿاع ( أ ب ز ر ) ادتاط املتٓاؾغٕٛ 

ّ يف احملاٚي١ ايجا١ْٝ ٚايباقٕٛ يف احملاٚي٘ 1,92( ر ) ؾكز ادتاط . بايعكز تطبل ايكاعزٙ اـاف١ 

 .ٖٛ ايؿا٥ظ ( ر ) ايجايج٘ ٚعًٝ٘ ٜقبح 

 ايٛثب ايطٌٜٛ 

ٚا٫صتكا٤ ٚايٛثب ايطٌٜٛ, ع١ًُٝ  وتاز ٫عب ايٛثب ايطٌٜٛ إىل قزص٠ نبرل٠ َٔ ايغضع١

٫عبٗا أقق٢ دٗزٙ ٜبشٍ  َتعزر٠, ؾ١ٝٓ َعكز٠, ؼتاز إىل فؿات سضن١ٝ ٚبز١ْٝ

  يًٛفٍٛ إىل أقق٢ َغاؾ١ خ٬ٍ ايٛثب ا٭ؾكٞ

 
 

 ارتطٛات ايف١ٝٓ ملٗاز٠ ايٛثب ايعايٞ

:  بأصبع َضاسٌ ٖٞ ٚمتض ايٛثب١

  ا٫قذلاب 

 -  ا٫صتكا٤ 

 -  ٕايطرلا 

 -  اشلبٛط 
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ٚثب١ ٚاسز٠ ٜكّٛ بٗا اي٬عب  ٚتعز ٖشٙ ايًعب١ َٔ أنجض أيعاب ايك٣ٛ ؽٗض٠ ٚاْتؾاصًا, ٖٚٞ

ناْت ايٛثب١ أطٍٛ, ٚيشيو  ا٫عتعزار دضًٜا, ٚنًُا نإ اؾضٟ أعضع ٚأعٓـ نًُابعز 

٫ٚ عُٝا إٔ املغاؾ١ اييت  ٜٓبػٞ ي٬عب ايٛثب ايطٌٜٛ إٔ ٜهٕٛ عضٜعًا دزًا يف اؾضٟ

ايٛثب١ ابتزا٤ّ َٔ قٛص يٛس١ َجبت١  ٜٚكاؼ طٍٛ. َذلًا 40ٚ  35ٜكطعٗا قبٌ إٔ ٜجب تضاٚح بني 

ٚاْتٗا٤ مب٪خض٠ أقضب أثض ٜذلن٘ اي٬عب يف  قؿظ تغ٢ُ يٛس١ ايبزا١ٜ,عٓز بزا١ٜ فاٍ اٍ

 .ّ ع٢ً ا٭قٌ 2.75عضمٗا  ٖٚٛ َٓطك١ َغتط١ًٝ ص١ًَٝ. سيو اجملاٍ

طضٜل ا٫قذلاب طٛشلا . َغت٣ٛ طضٜل ا٫قذلاب وزر َهإ ا٫صتكا٤ بًٛس١ يف:  يٛس١ االزتكا٤

 َذّلا ع٢ً ا٭قٌ 45

تٛمع يٛس١ . ا٫صتكا٤ ْٚٗا١ٜ َٓطك١ اشلبٛط عٔ عؾض٠ أَتاصبني يٛس١  ٫ تكٌ املغاؾ١

ٚتقٓع ٖشٙ . تكٌ املغاؾ١ بٝٓٗا ٚبني ساؾ١ َٓطك١ اشلبٛط عٔ َذل ٚاسز ا٫صتكا٤ عٝح ٫

عِ  20عِ ٚ 19.8ّ أَا عضمٗا ؾٝذلاٚح بني  1.22ّ ٚ  1.21ٜذلاٚح طٛشلا بني  .ايًٛس١ َٔ اـؾب

 .ٕٚ ا٭بٝضؼ ٚهب إٔ تط٢ً بايٌ 10عُكٗا  ٚأقق٢

 ّ 2.75 اؿز ا٭ر٢ْ يعضمٗا :َٓطك١ اهلبٛط 

أطضاف  تكاؼ مجٝع ايٛثبات َٔ أقضب أثض تضن٘ أٟ دظ٤ َٔ دغِ أٚ :قٝاع َطاف١ ايٛثب١

 .املتٓاؾػ يف َٓطك١ اشلبٛط

 تعًِٝ ايٛثب ايطٌٜٛ طسم

اؾظ١ٝ٥ ميهٔ يًُعًِ تعًِٝ َٗاص٠ ايٛثب ايطٌٜٛ يت٬َٝش املزاصؼ ٚاملبتز٥ني, إَا بايطضٜك١ 

ٚسغب  سغب َا ٜضاٙ املعًِ( ايه١ًٝ َع اؾظ١ٝ٥)أٚ ايه١ًٝ أٚ بايطضٜك١ املدتًط١ 

: أْٛاع ايطضم ايؿ١ٝٓ ملضس١ً ايطرلإ يف ايٛثب ايطٌٜٛ. َغت٣ٛ املٗاصٟ يًت٬َٝش

 ايكضؾقا٤ .

 ايتعًل .

 املؾٞ يف اشلٛا٤ .

 طسٜك١ ايكسفؿا٤

ٚميهٔ يت٬َٝش املزاصؼ أرا٩ٖا رٕٚ املعًِ, َٚٔ أِٖ , تعتدل أعٌٗ طضم ايطرلإ ٚابغطٗا

َا ميٝظٖا تكاصب َضانظ ثكٌ أدظا٤ اؾغِ املدتًؿ١ إىل َضنظ ثكٌ اؾغِ إثٓا٤ 

ايطرلإ, إَا عٝٛب ٖشٙ ايطضٜك١, ؾٗٛ ع١ًُٝ اشلبٛط غرل ا٫قتقار١ٜ ٚاييت ٜؿكز 

ثكٌ ٚيشيو ٫ ٜٓقح بتعًِٝ ٖشٙ ايطضٜك١ يت٬َٝش ايٛاثب ايهجرل َٔ َغاص َضنظ اٍ

. املزاصؼ ٚاملبتز٥ني
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 طسٜك١ ايتعًل

تعتدل طضٜك١ ايتعًل قزمي١ أٜنا ٚغرل اقتقار١ٜ, سٝح ٜتباعز َضانظ ثكٌ أدظا٤ 

اؾغِ إثٓا٤ ايطرلإ, ٖٚشا َا ٜعٝبٗا, إَا بايٓغب١ ملضس١ً اشلبٛط ؾت٪رٟ بطضٜك١ 

. ٖشٙ ايطضٜك١ يت٬َٝش املزاصؼ ٚاملبتز٥نياقتقار١ٜ, ٫ٚ ٜٓقح بتعًِٝ 

 االعتبازات ايٛادب إتباعٗا يف ايٛثب ايطٌٜٛ

  ايٛفٍٛ بغضع١ إىل أقق٢ َا ميهٔ ٚخقٛفا يف خطٛات ايج٬خ اـرل٠, ٖزف أٍٚ َضس١ً

(. ا٫قذلاب)َٔ َضاسٌ ا٭را٤ اؿضنٞ يًٛثب ايطٌٜٛ 

 نتغب١, سٝح ٜؿٝز يف سيو تػرل إلعزار ٫صتكا٤ اؾٝز رٕٚ خغاص٠ يف عضع١ ا٫قذلاب املا

اإلٜكاع ايج٬خ خطٛات ا٭خرل٠, َع خؿض َضنظ ايجكٌ مبا ٜٓاعب اإلعزار ٫صتكا٤ دٝز 

. ٚيٝػ طٍٛ اـط٠ٛ ٚققضٖا

  سٝح تعٌُ  80-76اؿقٍٛ ع٢ً اصتكا٤ قٟٛ عضٜع ٚايشٟ تغٓزٙ ايظا١ٜٚ املٓاعب١ ي٬صتكا٤

. ع٢ً إنغاب َضنظ ايجكٌ َغاصٙ اؿضنٞ ايقشٝح

  ا٫صتكا٤ ٜأخش اؾغِ ايٛمع ايقشٝح ايعُٛرٟ َع َز صدٌ ا٫صتكا٤ نا٬َ َٚضدش١ يف

ؾدش ايضدٌ اؿض٠ ست٢ املغت٣ٛ ا٭ؾكٞ ٚايٓعض يإلَاّ نٌ سيو ٜعطٞ ايٛمع اؾٝز 

. ي٬صتكا٤

 ٕاؿقٍٛ ع٢ً اصتؿاع طرلإ َٓاعب ملضنظ ايجكٌ ٜغاعز ايٛاثب يف إلاط طا١ٜٚ طرلا 

. ٚاييت ت٪ثض غ٢ً َغاؾ١ ايٛثب 24-20َٓاعب١ أٜنا يف سزٚر 

  سضن١ ايشصاعني ايزا٥ض١ٜ ٚست٢ أع٢ً َٔ َغت٣ٛ ايٓعض َع اػاٙ ايهٛعني يًداصز

. ٜٚع٬ُٕ ع٢ً صؾع ايهتؿني ٭ع٢ً سٝح ٜغاعز سيو يف تٛاطٕ اؾغِ ؿع١ ا٫صتكا٤

  بغٝط يًذشع ٚيف سزٚر مخػ رصدات ٜغاعز ايضدًني يف بزا١ٜ ايطرلإ بإلاط ٌَٝ

. ؽٞ يف اشلٛا٤ بغٗٛي١تهٓٝو امل

  تٛاؾل سضنات ايضدًني َع سضنات ايشصاعني إثٓا٤ َضس١ً ايطرلإ, ٜع٬ُٕ ع٢ً اعتُضاص

َغاص َضنظ ايجكٌ ٚسؿغ تٛاطْ٘, ٚسيو ٫ ٜؿكز ايٛاثب إٟ َغًؿ١ َٔ َغاصا يشٟ انتغب٘ 

(. َضس١ً اؿضن١ٝ امله١ًُ ي٬قذلاب)يف َضس١ً ا٫صتكا٤ 

  ايطٌٜٛ يف َز ايضدًني َع صؾعاُٖا عٔ ا٭صض بكزص اإلَهإ إٕ إَها١ْٝ ٫عب ايٛثب

ٜع٬ُٕ َع سضنات ايشصاعني َٔ اـًـ يإلَاّ ٌَٚٝ اؾشع يإلَاّ اعتعزارا شلبٛط اؾٝز 

(. تك١ٜٛ عن٬ت ايبطٔ ٚسًـ ايؿدش)

  ثين ايضنبتني ٚإطاس١ اؿٛض يإلَاّ بعز اشلبٛط بايكزَني ٬ََٚغتُٗا يًضٌَ ٜعٌُ سيو

نظ ايجكٌ ؾٛم َهإ اشلبٛط, ٜٚعطٞ سيو اؾغِ ا٫تظإ اي٬طّ عٝح ٫ ع٢ً َضٚص َض

ٜغكط اؾغِ يًدًـ أٚ ٭سز اؾاْبني مما ٜ٪ثض عًبا ع٢ً املغاؾ١ ايٛثب 
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 َالسظات ٖا١َ يف ايٛثب ايطٌٜٛ

  ٜ٘تِ تضتٝب املتٓاؾغني بايكضع .

 , نُا ٜغُح  اسا ٚدز انجض َٔ مثا١ْٝ َتٓاؾغني ٜغُح يهٌ َتٓاؾػ بج٬خ قا٫ٚت

عٓز . يًجُاْٝ٘ ا٫ٚا٥ٌ ايًشٜٔ سقًٛا ع٢ً اؾنٌ ٚثبات قاْْٛٝ٘ بج٬خ قا٫ٚت اماؾٝ٘ 

سزٚخ عكزٙ ع٢ً املضنظ ايجأَ ٜغُح يًُتٓاؾغني ع٢ً ايعكزٙ باحملا٫ٚت ايج٬خ 

. ا٫ماؾٝ٘

  ٚاسا نإ عزر املتٓاؾغني مثاْٝ٘ اٚ اقٌ ٜغُح يهٌ َتٓاؾػ بغت قا٫ٚت .

 ٜؿؾٌ اي٬عب اسا  -:

  ملػ ا٫صض خًـ خط ا٫صتكا٤ .

  بعز ْٗا١ٜ ايٛثب٘ َؾ٢ عا٥زا يًدًـ راخٌ َٓطك١ اشلبٛط .

  اعتعٌُ أٟ ؽهٌ َٔ ايزٚصاْات يف اشلٛا٤  .

  تكاؼ مجٝع ايٛثبات َٔ اقضب اثض تضن٘ أٟ دظ٤ َٔ اؾغِ اطضاف املتٓاؾػ يف َٓطك١

. اشلبٛط اىل خط ا٫صتكا٤ 

 حملاٚي٘ ٚيهٓ٘ تٛقـ قبٌ خط ا٫صتكا٤ بكًٌٝ ٚمل ٜتعزاٙ اسا ؽضع اي٬عب يف اؾضٟ ٫را٤ ا

ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي٘ ٜعٛر ٫را٤ احملاٚي٘ ٚيهٔ يف ايظَٔ احملزر يًُشاٚي١ ا٫ٚىل ايشٟ ٖٛ 

ٚؼغب َٓش بزا١ٜ احملاٚي٘ ا٫ٚىل  3اٚ انجض َٔ  3اٚ  2رقٝك٘ ٚاسزٙ اسا نإ عزر اي٬عبني 

. اٚي١ ؾاؽً٘ اَا اسا تعز٣ يٛس١ ا٫صتكا٤ ؾتعتدل املح. 

  اسا اصتك٢ اي٬عب ٫ع٢ً ثِ ٚمع دظ٤ َٔ قزَ٘ ع٢ً يٛس١ ا٫صتكا٤ ٚاؾظ٤ ا٫خض خاصز

.  طضٜل ا٫قذلاب عٛا٤ َٔ ايُٝني اٚ ايٝغاص تعتدل احملاٚي١ فشٝش٘ 

 

 .املكاضات 

  ٔاَتاص  10هب إ ٫ تكٌ املغاؾ٘ بني يٛس١ ا٫صتكا٤ ْٚٗا١ٜ َٓطك١ اشلبٛط ع .

  اي٬عب َٔ اخض اثض تضن٘ أٟ دظ٤ َٔ دغِ اي٬عب اىل ْٗا١ٜ خط ا٫صتكا٤ تكاؼ َغاؾ١

 . ا٫قضب ملٓطك١ اشلبٛط ست٢ ٚيٛ نإ ايقًقاٍ َٛدٛرًا
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 ايٛثب ايجالثٞ

املؾٛق١ ٚاملضغٛب١, إ٫ أْٗا فعب١ ٚؽزٜز٠ ايتأثرل ع٢ً  ايٛثب١ ايج٬ث١ٝ َٔ املغابكات

 .ا٭دٗظ٠ ٚاملؿافٌ ٚايعن٬ت

اؿذً٘ )ٚايجا١ْٝ (اـطٛٙ) ايٛثب١ ا٭ٚىل : ٚثبات َتتاي١ٝ املغابك١ بج٬خت٪رٟ ٖشٙ 

ت٪رٟ بكزّ ٚاسز٠ ٚت٪رٟ ايجايج١ (

ا٫قذلاب, ثِ ا٫صتكا٤, ٚاملؾٞ يف : أِٖ خطٛاتٗا ايؿ١ٝٓ ٖٞ . َّعا , بايكزَني(ايٛثب١) 

 .ٚاشلبٛط اشلٛا٤,

 

:  ارتطٛات ايف١ٝٓ يًٛثب١ ايجالث١ٝ

ٚيف (  اؿذً٘) ع٢ً ْؿػ ايكزّ اييت أر٣ بٗا ا٫صتكا٤ ايٛاثب أ٫ٚ ت٪رٟ ايٛثب١ عٝح ٜٗبط

 .ايٛثب بايكزَني   بٗا ايٛثب١ ايتاي١ٝ بعزٖا ٜٗبط ع٢ً ايكزّ ا٭خض٣ اييت ٜأخش( اـط٠ٛ )

ؾُٝا ٜتعًل بٓكط . ايٛثب بايكزّ اؿض٠ ؼغب ايٛثب١ ؾاؽ١ً, إسا ملػ ايٛاثب ا٭صض أثٓا٤

 .ايطٌٜٛ قٛاعز ايٛثبايؿؾٌ ا٭خض٣ ميهٔ تطبٝل 

: طسٜل االقرتاب 

 .ّ 1.22 َذلا نشز أر٢ْ ٚعضمٗا 40طٍٛ طضٜل ا٫قذلاب 

:  َهإ االزتكا٤

 13طضٜل ا٫قذلاب, ٚع٢ً بعز ٫ ٜكٌ عٔ  وزر َهإ ا٫صتكا٤ بًٛس١ َٛمٛع١ يف َغت٣ٛ

شلبٛط بني يٛس١ ا٫صتكا٤ ْٚٗا١ٜ َٓطك١ ا ٚهب إٔ تهٕٛ املغاؾ١. َذّلا َٔ َٓطك١ اشلبٛط

 .2.75ّإٔ ٫ تكٌ عٔ  أَا َٓطك١ اشلبٛط ؾٝذب. َذّلا نشز أر٢ْ 21

 :-ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

   ؽضح املٗاص٠ ٚعضض منٛسز شلا

  اؾضٟ َع تبارٍ اؿذٌ ع٢ً ايضدًني 

   اؾضٟ ثِ ايٛثب ٭ع٢ً ع٢ً قزّ ٚاسز٠ ع٢ً فٓزٚم

   ايٛثب ايطٌٜٛ َٔ ا٫قذلاب ايبغٝط

  ٌُ(  ايٛثب١ –اـط٠ٛ  –اؿذ١ً ) ايٛثب ايطٌٜٛ َع ٚمع ث٬خ أطٛام يع

 ايٛثب١ ايج٬ث١ٝ َع ٚمع ع٬َات ع٢ً ا٭صض  

 يتشزٜز َهإ    ب ايبغٝط بٛمع ع٬َات ع٢ً ا٭صضتأر١ٜ ايٛثب١ ايج٬ث١ٝ َٔ ا٫قذلا

٠ يف ٚنشيو َغاؾ١ ايٛثب   ٖبٛط قزّ ا٫صتكا٤ بعز اؿذ١ً ٚايكزّ اؿض٠ بعز اـط٠ٛ 

 سؿض٠ ايٛثب بعز اشلبٛط 
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: قٝاع ايٛثب١ ايجالث١ٝ 

أقضب أثض يف َٓطك١ اشلبٛط تضن٘ أٟ دظ٤ َٔ دغِ أٚ أطضاف  تكاؼ مجٝع ايٛثبات َٔ

 .ا٫صتكا٤ املتٓاؾػ إىل خط

 : إسٕ مما عبل

أَا يف ايٛثب . إىل ا٭َاّ قزص اعتطاعتِٗ ٜكؿظ اي٬عبٕٛ يف ايٛثب ايطٌٜٛ ٚايٛثب ايج٬ثٞ

ّٝا ؾٛم ايعاصم١ قزص َا ميهٔ َٔ ا٫صتؿاع  ؾٝجب ايعايٞ  املتٓاؾػ يف املغابك١ عاي

 َالسظات ٖا١َ عًٞ ايٛثب١ ايجالث١ٝ

  ٌٜٛقٛاعز ايٛثب ايج٬ثٞ ْؿػ قٛاعز ايٛثب ايط .

  اسا ؽضع اي٬عب يف اؾضٟ ٫را٤ احملاٚي٘ ا٫ٚىل ٚيهٓ٘ تٛقـ قبٌ خط ا٫صتكا٤ بكًٌٝ ٚمل

ٜعٛر ٫را٤ احملاٚي٘ ٚيهٔ يف ايظَٔ احملزر ايغابل يٓؿػ احملاٚي٘ ٜتعزاٙ ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي٘ 

ٚؼغب َٓش بزا١ٜ ْؿػ  3اٚ انجض َٔ  3اٚ  2ايشٟ ٖٛ رقٝك٘ ٚاسزٙ اسا نإ عزر اي٬عبني 

. اَا اسا تعز٣ يٛس١ ا٫صتكا٤ ؾتعتدل احملاٚي١ ؾاؽً٘ . احملاٚي٘ 

  ا٫صتكا٤ ٚاؾظ٤ ا٫خض خاصز طضٜل اسا اصتك٢ اي٬عب ٫ع٢ً ثِ ٚمع دظ٤ َٔ قزَ٘ ع٢ً يٛس١

.  ا٫قذلاب عٛا٤ َٔ ايُٝني اٚ ايٝغاص تعتدل احملاٚي١ فشٝش٘ 

 ثايجا دفع ادت١ً 

َغابك١ صَٞ اؾ١ً َٔ َغابكات ايضَٞ يف أيعاب ايك٣ٛ, ٚتتِ ع١ًُٝ ايضَٞ َٔ أَاّ 

٠ عِ نُا وزر سيو ايكإْٛ ايزٚيٞ, ٚيف أثٓا٤ عًُٞ( 213)ايهتـ َٚٔ را٥ض٠ قطضٖا 

ايضَٞ ٬ْسغ عًغ١ً َٔ املٗاصات تٓزَر َع بعنٗا ايبعض يتعٗض بؾهٌ سضن١ 

. اْغٝاب١ٝ ٚاسز٠

 ارتطٛات ايف١ٝٓ يًُٗاز٠

يهٞ ْغٌٗ ع١ًُٝ تزصٜػ ٖشٙ املغابك١ مت تكغِٝ اـطٛات ايؿ١ٝٓ ؾٝٗا إىل 

اـطٛات ايتاي١ٝ 

 َغو اؾ١ً ٚمحًٗا . 

  (. بزا١ٜ ايظسـ ٚا٫ْظ٫م)ٚقؿ١ ا٫عتعزار 

  ٕاملٝظا 

 ايظسـ أٚ ا٫ْظ٫م . 

 ْٗا١ٜ ا٫ْظ٫م ٚبزا١ٜ ايزؾع اؿكٝكٞ يًذ١ً . 

 ٕايزٚصا . 

 ًٞرؾع اؾ١ً ايؿع . 

 ٕا٫صتزار أٚ ايتٛاط. 
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 ايتدزز ايتعًُٝٞ ملٗاز٠ دفع ادت١ً َٔ اذتسن١

   ٕعضض ٚؽضح املٗاص٠ ٚايتعضف ع٢ً ا٭را٠ َٔ سٝح , ايؾهٌ , ايٛط

  َٛاد١ٗ قا٥ُني ٚثب عاىل بُٝٓٗا سبٌ َضتؿع يتكّٛ بزؾع اؾ١ً تكـ املتع١ًُ  سا١ًَ اؾ١ً

. َٔ ؾٛم اؿبٌ

  ّتٛمع نض٠ طب١ٝ يف َٓتقـ ايزا٥ض٠ ٚرؾعٗا بكزّ ايضدٌ ايٝغض٣ خًؿا َع عشب ايكز

 اي٢ُٓٝ إىل َٓتقـ ايزا٥ض٠ ست٢ تتِ َضس١ً ايظسـ ع٢ً إٔ تزؾع اؾ١ً َٔ اؿضن١ 

 تعًِٝ سضنات ا٫تظإ تعًِٝ سضن١ ايزٚصإ ثِ ايتدًك َٔ اؾ١ً   .

 أرا٤ اؿضن١ نا١ًَ َٔ اؿضن١  . 

 قٛاعد عا١َ يف دفع ادت١ً 

 ٜتِ تضتٝب املتٓاؾغني ٭را٤ قا٫ٚتِٗ بايكضع١ 

  إسا ٚدز أنجض َٔ مثا١ْٝ َتٓاؾغني ٜغُح يهٌ َتٓاؾػ بج٬خ قا٫ٚت , نُا ٜغُح

عٓز . قا٫ٚت إماؾ١ٝ  قاْْٛٝ٘ بج٬خ يًجُا١ْٝ ا٭ٚا٥ٌ ايًشٜٔ سقًٛا ع٢ً أؾنٌ ٚثبات

سزٚخ عكزٙ ع٢ً املضنظ ايجأَ ٜغُح يًُتٓاؾغني ع٢ً ايعكز٠ باحملا٫ٚت ايج٬خ 

 اإلماؾ١ٝ , ٚإسا نإ عزر املتٓاؾغني مثا١ْٝ أٚ اقٌ ٜغُح يهٌ َتٓاؾػ بغت قا٫ٚت 

  ٌٜغُح يًُتٓاؾػ بًُػ نٌ َٔ اإلطاص اؿزٜزٟ ٚيٛس١ اإلٜكاف َٔ ايزاخ 

 ص٠ اؿزٜز١ٜ ايشقٔ أٚ تهٕٛ قضٜب١ َٓ٘ عٝح ٫ تٗبط ايٝز أعؿٌ ٜٓبػٞ إٔ ت٬َػ ايو

  ٖشا ايٛمع أثٓا٤ سضن١ ايزؾع نُا هب عزّ إصداع أؾً٘ خًـ خط ايهتؿني

  َٔ تعتدل احملاٚي١ ؾاؽ١ً إسا رخٌ املتٓاؾػ ايزا٥ض٠ ٚؽضع يف أرا٤ ايض١َٝ ثِ ملػ أٟ دظ٤         

 إلطاص ايزا٥ض٠ اؿزٜزٟ أٚ يٛس١ اإلٜكافدغُ٘ خاصز ايزا٥ض٠ أٚ ايغطح ايعًٟٛ 

  اسا رخٌ اي٬عب ايزا٥ض٠ ٭را٤ احملاٚي١ ٚيهٓ٘ أٚقـ قاٚيت٘ ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي١ ٜعٛر ٭را٤

أَا إسا نإ عزر  3أٚ  2احملاٚي١ يف طَٔ أققاٙ رقٝك٘ ْٚقـ إس نإ عزر املتغابكني 

ٚعًٝ٘ إٔ ىضز َٔ ؾإٕ طَٔ احملاٚي١ ٜهٕٛ رقٝك٘ ٚاسزٙ ؾكط  3اي٬عبني أنجض َٔ 

. ايزا٥ض٠ َٚٔ املهإ ايقشٝح يًدضٚز بعز أرا٤ احملاٚي١

 أَا إسا خضز َٔ غرل املهإ ايقشٝح يًدضٚز ؾتعتدل احملاٚي١ ؾاؽ١ً . 

 تهٕٛ اؾ١ً َٔ َعزٕ فًب شلا ؽهٌ نضٟٚ ٚيف ْٛاتٗا َعزٕ صفال ٚتهٕٛ :ادتــ١ً 

 : باملكاٜٝػ ايتاي١ٝ

 نؼ 7.62: صداٍ  -2                                    نؼ 4: عٝزات   -1

 
 



66 

 

 

 ٚقطضٖا  ٜتهٕٛ فاٍ ايضَٞ عار٠ َٔ ايزا٥ض٠ ٖٚٞ تًو ايزا٥ض٠ اييت ٜكـ ؾٝٗا : زتاٍ ايسَٞ

ا٭را٤ايًٛس١ تهٕٛ َٛمٛع١ يف قٝز ايزا٥ض٠ ٚيو تهٕٛ يف اؾ١ٗ اييت  اثٓا٤ّ 2.35املتغابل 

 بٗا ٜتِ َعضؾ١ ايض١َٝ فشٝش١أّ خاط١٦ عٓز ملغٗا أٚؾٝٗا َٓطك١ عكٛط اؾ١ً ,  تهٕٛ

اؾ١ً  َٓطك١ عكٛط اؾ١ً ٖٞ تًو املغاس١ اييت ٜضَٞ ؾٝٗا املتغابل عزّ سيو

 

 : قٝاع ايس١َٝ

عكٛط اؾ١ً إىل غا١ٜ َضنظ ايزا٥ض٠ ٚتغذٌ ايٓكط١  تكاؼ ايض١َٝ َٔ َٛمع

 ايزاخًٞ يًٛس١ اإلٜكاف املتشقٌ عًٝٗا عٓز اؿز( املغاؾ١)

 ايكٝاضات يدا٥س٠ ادتً٘

عِ ع٢ً اؾاْبٝني  30ّ يف املٓتقـ ٚ 1.20ٜبًؼ عضض يٛس١ ا٫ٜكاف : يٛس١ ا٫ٜكاف 

 عِ  116عِ اىل  114عِ ٚطٛشلا َٔ  10اَا اصتؿاعٗا عٔ َغت٣ٛ اصم١ٝ ايزا٥ض٠ َٔ ايزاخٌ 

 

:استطاب ايس١َٝ   

 املتغابل إٔ ٜبزا بٛمع١ٝ ثابت١ عٓز ؼنرلٙ يضَٞ اؾ١ً ع٢ً . 

 ٚتهٕٛ قضٜب١ َٔ ايضقب١ ٚا٫ستؿاظ بٗشٙ ايٛفع١ٝ ست٢ خضٚز  اؾ١ً تهٕٛ ًَتقك١

 . اؾ١ً

 عٓز خضٚز ايكزّ ٬ََٚغ١ ايًٛس١ خاصز ايزا٥ض٠ اٚ ايزخٍٛ إىل َانٔ عكٛط  ٫ ؼغب

 . اؾ١ً

 ٞع٢ً املتغابل َٔ اؾ١ٗ اـًؿ١ٝ يًزا٥ض٠ أٟ َٔ ايٓقـ اـًؿ . 

  ٍايض٫َٞ ؼغب ايض١َٝ عٓز خضٚدٗا َٔ فا . 

 

 : عدد احملاٚالت

مثا١ْٝ َتغابكني بج٬خ  ي٬عب ث٬خ قا٫ٚت تأ١ًٖٝٝ ثِ ٜتِ يف املضس١ً ايٓٗا١ٝ٥ تأٌٖٝ

 . قا٫ٚت أخض٣

 

 : ايرتتٝب

املتغابكني تٓاطيٝا َٔ أندل َغاؾ١ إىل أقٌ َغاؾ١ , أَا يف ساي١ تغاٟٚ َتغابكني  ٜتِ تضتٝب

 ْؿػ املغاؾ١ يف

 . ٜتِ سغاب ثاْٞ أسغٔ قاٚي٘

زابعا قرف ايكسف  
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 :  قرف ايكسف َٔ ايجبات

: املساسٌ ايف١ٝٓ

تكغِ َٗاص٠ قشف ايكضل إىل َضاسٌ  

تكـ اي٬عب١ باعتزاٍ ايكا١َ ٚثكٌ اؾغِ َٛطع ع٢ً ايكزَني ٚايعٗض :  ٚقف١ االضتعداد

 ؼٌُ ايٝز ايضا١َٝ ايكضل ٚايكزّ ايعهغ١ٝ َٓشضؾ١ خاصدا,َٛاد٘ ملكطع ايضَٞ

ؼٌُ اي٬عب١ ايكضل بايٝز ٚا٭فابع َٓتؾض٠ ع٢ً عطح ايكضل ٚتًُػ :  محٌ ايكسف

 ايعكٌ ا٭خرل٠ ساؾ١ ايكضل

اي٬عب١ بتطٜٛح ايشصاع اؿا١ًَ يًكضل َع اعتزاص٠ ايهتـ  تكّٛ: املسدش١ اإلعداد١ٜ

 ٚايٝز ا٭خض٣ تكّٛ بغٓز ايكضل َٔ أعؿٌ

عٓزَا تقٌ ايشصاع اؿا١ًَ يًكضل َغت٣ٛ ايهتـ يًٝز ايعهغ١ٝ : ايتدًـ ٚسفظ ايتٛاشٕ

تذلى ايٝز ايكضل ٚتعٌُ ايكزّ ع٢ً سؿغ ايتٛاطٕ 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

 عضض منٛسز ٚؽضح املٗاص٠ 

 تعًِٝ طضٜك١ محٌ ايكضل بايطضٜك١ ايقشٝش١ 

 َضدش١ ايشصاع اؿا١ًَ يًكضل عضن١ بٓزٚيٝ٘ أَاَا ٚخًؿا ٚ ايغٓز بايٝز ا٭خض٣ 

 ٕصبط سضن١ رٚصإ ايٝز َع ثين ايضنبتا 

  َضدش١ ايكضل ع٢ً ا٭صض يتعًِٝ سضن١ ايتدًك َٔ ايكضل بايغ١َٝ٬ ا٭ٚىل إلفبع

 ايغباب١

  ت٪ر٣ املٗاص٠ نا١ًَ بزٕٚ  صَٞ ايكضل 

 َٞر٣ ايضَٞ رٕٚ ايتكٝٝز بزا٥ض٠ ايض٪ٜ 

  ْْٞٛبعز إتكإ ايضَٞ ت٪ر٣ ايض١َٝ بزا٥ض٠ ايضَٞ ٚبايكضل ايكا

قرف ايكسف َٔ اذتسن١ 

املساسٌ ايف١ٝٓ يكرف ايكسف َٔ اذتسن١ 

  أفابع  متغو املتع١ًُ ايكضل عٝح ٜغتكض ع٢ً صاس١ ايٝز  تٓتؾض : -َطو ٚمحٌ ايكسف

ايٝز ع٢ً عطح ايكضل , ٚتًُػ ع٬َٝات ا٭فابع ا٭خرل٠ ساؾ١ ايكضل , ٜٚكّٛ اإلبٗاّ 

ٚايبٓقض وؿغ اتظإ ايكضل ٚوتٌ ايغباب١ أِٖ ا٭فابع بايٓغب١ يضَٞ ايكضل يف سضن١ 

 . را٥ض١ٜ يف اػاٙ عكضب ايغاع١

  تكـ املتع١ًُ ٚايعٗض َٛاد٘ ملكطع ايضَٞ ٚتهٕٛ ايكزَني َتباعزتني   :-ٚقف١ االضتعداد

باتغاع اؿٛض , ٜٚهٕٛ َؾط ايكزّ اـًؿ١ٝ مبشاسا٠ نعب ايكزّ ا٭َا١َٝ َع اْجٓا٤ يف 
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َؿقٌ ايضنب١ ٚاصؽا٤ عن٬ت ايضدًني ٚايٓعض يٮَاّ , َع اعتكا١َ اؾشع , ٚايشصاع اؿض٠ 

 .  َضؽ١ٝ اعتعزار يًُضدش١ ايتُٗٝز١ٜ

  تكّٛ املتع١ًُ مبضدش١ ايشصاع اي٢ُٓٝ اؿا١ًَ يًكضل إىل ايٝغاص َع   :-املسدش١ ايتُٗٝد١ٜ

 اعتزاص٠ يف ايهتـ د١ٗ ايٝغاص ٚتكّٛ بغٓز ايكضل َٔ أعؿٌ                                                   

  ٕاػاٙ ا٭َاّ َٚع بزا١ٜ سضن١ ٜبزأ ايزٚصإ بتشضٜو ايشصاع اؿا١ًَ يٮرا٠ يف   :-ا يًدٚزا

ايشصاع تًـ صنب١ ايضدٌ اـًؿ١ٝ املعانغ١ يشصاع ايضَٞ يًداصز ع٢ً املؾط َع اعتزاص٠ 

ايهعب يًزاخٌ ٜٚبزأ اؾغِ بايتشضى يًدًـ بايزٚصإ ع٢ً َؾط اؾغِ اـًؿ١ٝ ٜتبع 

. اؾشع سضن١ ايشصاع ايضا١َٝ 

  َٞقضل يٮَاّ يف اػاٙ َكطع ايضَٞ تكّٛ املتع١ًُ  بغشب ايشصاع اؿا١ًَ يٌ :-ايس

رٚصإ اؿٛض يف يتشاسٟ ايهتـ َع ايًـ ايزٚصإ يًضدٌ ا٭َا١َٝ َٔ َؿقٌ ايضنب١ ٚ

 ٟاػاٙ َكطع ايضّ

  ٕارتطٛات ايتع١ًُٝٝ:-االتصا 

  عضض منٛسز ٚؽضح املٗاص٠                              .

 تعًِٝ َغو َٚضدش١ ايكضل .

   تكّٛ اي٬عب١ بزسضد١ ايكضل ع٢ً ا٭صض يف اػاٙ عكاصب ايغاع١

  ايكضل ٖٛ ايغباب١  تكّٛ املتع١ًُ بضَٞ ايكضل ٭ع٢ً , َع ٬َسع١ إٔ آخض دظ٤ ٜذلى

. ٚتذلن٘ يٝغكط عاَٛرٜا ع٢ً ا٭صض 

  صَٞ ايكضل َٔ ؾٛم عاصم١ أٚ سبٌ َعًل ع٢ً قا٥ُني .

 صَٞ ايطٛم اؿًل املطاط  َٔ ايجبات .

  تعًِٝ نٝؿ١ٝ رٚصإ ايكضل عٔ طضٜل صَٝ٘ يٮَاّ ٚرسضدت٘ ع٢ً ا٭صض .

   تعًِٝ ٚقؿ١ ا٫عتعزار ٚاملضدش١

  (. ٚمع ايضَٞ ) صَٞ ايكضل َٔ ايجبات

  ْؿػ ايتُضٜٔ ايغابل َع ايذلنٝظ ع٢ً سضن١ اؿٛض. 

  أٚشإ األدٚات ٚ َكاضات ايكطاع يف ايكسف

َار٠ أخض٣ َٓاعب١, ٚوٝط ب٘ إطاص َعزْٞ ٜقٓع ايكضل َٔ اـؾب أٚ َٔ : ايكضل  -

 سٚ سز را٥ضٟ

نذِ ٚٚطْ٘  1,500نذِ ٚايٓاؽ٦ني  1,750نذِ ٚايؾباب  2ٚطٕ ايكضل يًضداٍ  - 

نذِ 1يًٓغا٤   

 
ّ 2.50را٥ض٠ ايضَٞ قطضٖا َٔ ايزاخٌ     - 
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اثٌ قٛاعد َطابك١ دفع ادتً٘ قٛاعد َطابك١ قرف ايكسف مت  

  احملاٚي٘ ٚيهٓ٘ اٚقـ قاٚيت٘ ؾؿٞ ٖشٙ اؿاي٘ ٜعٛر ٫را٤ اسا رخٌ اي٬عب ايزا٥ضٙ ٫را٤

ٚعًٝ٘ إ  3اٚ انجض َٔ  3اٚ  2احملاٚي٘ يف طَٔ اققاٙ رقٝك٘ اسا نإ عزر املتغابكني 

اَا اسا خضز َٔ غرل املهإ ايقشٝح . ىضز َٔ ايزا٥ضٙ َٚٔ املهإ ايقشٝح يًدضٚز 

. اؽً٘ يًدضٚز اٚ اْت٢ٗ ايظَٔ احملزر ؾتعتدل احملاٚي١ ف

  ٫ تٛدز يٛس١ اٜكاف يف را٥ض٠ ايكضل .

  قؿك َغابك١ قشف ايكضل -:

  ٟٜغُح باعتدزاّ ايكؿاطات ؿُا١ٜ ا٫ٜز .

  َٔ تعتدل احملاٚي٘ ؾاؽً٘ اسا رخٌ املتٓاؾػ ايزا٥ض٠ ٚؽضع يف ارا٤ ايضَٝ٘ ثِ ملػ أٟ دظ٤

 .دغُ٘ خاصز ايزا٥ض٠ اٚ ايغطح ايعًٟٛ ي٬طاص اؿزٜزٟ 

  : ايعاب املٝدإ فٗٞ ع٢ً ايػهٌ ايتايٞاَا َطابكات  

 ضباقات ايعدٚ

ارتطٛات ايف١ٝٓ ملٗاز٠ ايعدٚ  

ايعزٚ ٖٛ اؾضٟ بأقق٢ عضع١ ناٌَ َغاؾ١ ايغبام سٝح تتشضى املتغابك١ غطٛات 

َتتابع١ عضٜع١ ٚتتهٕٛ اؿضن١ يف اؾضٟ َٔ عز٠ رٚصات َتعاقب١ تٓكغِ ؾٝٗا نٌ 

رٚص٠ إيٞ خطٛتني تتهضصإ باعتُضاص 

: تتهٕٛ نٌ خط٠ٛ َٔ

 (اييت ميهٔ تكغُٗا إيٞ َضس١ً اصتهاط أَاَٞ َٚضس١ً ايزؾع)َضس١ً ا٫صتهاط 

 ٕ(اييت ميهٔ تكغُٝٗا إيٞ املضدش١ ا٭َا١َٝ َٚضس١ً ايعٛر٠)َضس١ً ايطرلا 

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ ملٗاز٠ ايعدٚ 

  عضض منٛسز ٚؽضح املٗاص٠

 تعًِٝ سضن١ ايضدًني 

  َٔ ايجبات يف املهإ أرا٤ متضٜٔ ملػ املكعز٠. 

 أرا٤ ايتُضٜٔ َٔ اؿضن١ 

 متضٜٔ ايتٛقٝت يف املهإ ثِ َٔ اؿضن١ 

 متضٜٔ صؾع ايضنبتني يف املهإ ثِ َٔ اؿضن١ 

 تعًِٝ سسن١ ايرزاعني 

  (ملػ اؿا٥ط بايهٛع) َٛاد١ٗ اؿا٥ط بايعٗض ٚأرا٤ سضن١ ايشصاعني 
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 َٛاد١ٗ ايظ١ًَٝ بايعٗض ٚقاٚي١ ملػ نؿٞ ايظ١ًَٝ بايهٛع 

 صبط سضن١ ايشصاعني بايكزَني 

:- ٚجيب قبٌ تعًِٝ ايعدٚ يًطايبات تعًِٝ ايبد٤ بأْٛاع٘ 

 ايبز٤ املٓدؿض 

   ٞايبز٤ ايعاي

ارتطٛات ايف١ٝٓ ملٗاز٠ ايبد٤ املٓدفض 

   ٌٜتهٕٛ ايبز٤ املٓدؿض َٔ أصبع َضاس

  خش َهاْو                 تأخش اي٬عب١ ٚمع ايبزا١ٜ 

                    ايتشضى يٮَاّ إلؽاس ايٛمع املجايٞ يًبز٤           اعتعز 

 ايزؾع باـط٠ٛ ا٭ٚىل           (    اؾضٟ) ايزؾع 

  طٜار٠ ايغضع١ ٚا٫ْتكاٍ ؿضن١ اؾضٟ  تظاٜز ايغضع١

خر َهاْو 

صنب١ ايكزّ اـًؿ١ٝ َضتهظ٠ ع٢ً ا٭صض ٚ ايٝزإ , نًتا ايكزَني َتقًتإ با٭صض

باتغاع اندل َٔ املغاؾ١ بني ايهتؿني ق٬ًٝ ٚا٭فابع ع٢ً َٛمٛعتإ ع٢ً ا٭صض 

. ؽهٌ أقٛاؼ ٚايضأؼ مبغت٣ٛ ايعٗض ٚايٓعض إىل أعؿٌ ٚي٬َاّ 

اضتعد 

, ايزؾع باملؾطني يًدًـ ٚاؿٛض أع٢ً َٔ َغت٣ٛ ايهتؿني ق٬ًٝ ٚاؾشع ميٌٝ ي٬َاّ 

ايهتؿني أَاّ ايٝزٜٔ ق٬ًٝ 

( ادتسٟ) ايدفع 

ٚتضتؿع ايٝزٜٔ َعا عٔ ا٭صض ثِ , ع٢ً ؿع١ رؾع ايكزَني بك٠ٜٛضتؿع اؾشع تزصهٝا ٭

. تتُضدح بايتٓاٚب ٚ متضدح ايضدٌ اـًؿ١ٝ ي٬َاّ ٚبغضع١ بُٝٓا ميٌٝ اؾشع ي٬َاّ 

تصاٜد ايطسع١  

ٜتِ ٖبٛط ايكزّ ا٭َا١َٝ بغضع١ ع٢ً املؾط يًدط٠ٛ ا٭ٚىل َع ا٫ستؿاظ مبٌٝ اؾشع يٮَاّ  

ايبد٤ ايعايٞ ارتطٛات ايف١ٝٓ ملٗاز٠ 

ثكٌ اؾغِ ٜهٕٛ , تٛمع ايكزّ ا٭َا١َٝ خًـ خط ايبزا١ٜ ٚ ايكزّ ا٭خض٣ خًؿٗا

سضن١ ايشصاعني تهٕٛ يف تٛاؾل َع سضن١ ايضدًني , ع٢ً ايكزّ ا٭َا١َٝ

ٚايزؾع بايكزّ ا٭َا١َٝ  

ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

 عضض منٛسز  ٚؽضح املٗاص٠ 

 َع إؽاص٠ املع١ًُاؽاس ٚمع ايبز٤ ايعايٞ بعز خط ٚا٫ْط٬م 

  :400ّ×4ضباقات ايعدٚ
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َذلٚيهٌ 7.32ّ ٫ٚ ٜكٌ عضم٘ عٔ 400هضٟ ايغبام يف َنُاص ٫ ٜكٌ طٛي٘ عٔ 

ّ 1.25ّ ٫ٚ ٜظٜز عٔ 1.22َتٓاؾػ َغاص َغتكٌ يف مجٝع ايغباقات ٫ ٜكٌ عضم٘ عٔ 

أَا اػاٙ اؾضٟ  

 .                                   ؾٝهٕٛ عٝح تهٕٛ ايٝز ايٝغض٣ ؾ١ٗ ايزاخٌ

ٚهب إٔ ٜتغع املنُاص يغت١ َغاصات ع٢ً ا٭قٌ أٚ يجُا١ْٝ َغاصات إسا أَهٔ يف 

ايًكا٤ات ايزٚي١ٝ 

  4/400ّضباقات ايتتابع 

ايطسٜك١ ايالبؿس١ٜ 

ٖشٙ ايطضٜك١ تعتُز ع٢ً ساع١ ايغُع ٚتًب١ٝ تعًُٝات ايظ١ًَٝ  

طضؾٗا اـًؿٞ ٜٚذلى ايطضف ا٭َاَٞ يهٞ  ؼٌُ املتع١ًُ ايعقا َٔ :-ايبد٤ 

  تغتطٝع املتغابك١ املغت١ًُ َغو ايعقا بغٗٛي١ َٔ ٚمع ايبز٤ املٓدؿض

ٖٛ عٓز ٚفٍٛ املتع١ًُ اؿا١ًَ يًعقا عٓز  :-طسٜك١ ادتسٟ يف َٓطك١ ايتطًِٝ ٚايتطًِ 

ْكط١ َع١ٓٝ َتؿل عًٝٗا تكّٛ بإعطا٤ إؽاص٠ فٛت١ٝ ٚؾٛصًا متز املغت١ًُ سصاعٗا 

  ـًـ ػاٙ ايظ١ًَٝ ٫عت٬ّ ايعقا ٚ ا٫ْط٬م يف اؾضٟ بأقق٢ عضع١ٍ

 ٖٚٓا تضنظ املتع١ًُ ع١ً اعت٬ّ ايعقا بعز زلاع اإلؽاص٠ :-طسٜك١ ايتطًِٝ ٚايتطًِ 

.  ايٝز  ايقٛت١ٝ أَا َٔ أع٢ً ايٝز , أٚ أعؿٌ

خطٛات ايتدزز ايتعًُٝٞ   

  عضض ٚؽضح املٗاص٠ ٚعٌُ منٛسز شلا 

  ايتعضف ع٢ً طضٜك١ محٌ ايعقا 

  َض٠ نُغًِ , َٚض٠ ) تكـ أسز اي٬عبات خًـ ط٬َٝتٗا يتبارٍ ايعقا

 ( نُغتًِ 

  ايٝز ( أٚ ) تبارٍ ايعقا بايطضٜك١ اي٬بقض١ٜ َٔ ايٝز اي٢ُٓٝ إىل ايٝغض٣ َٔ

 ايٝغض٣ إىل ايٝز اي٢ُٓٝ 

  ٌقاطضات ْٚكٌ ايعقا َٔ املؾٞ 4ايٛقٛف ع٢ً ؽه 

 ّ ع ْكٌ ايعقا َٔ اؾضٟ عٝح ٫ تكٌ املغاؾ١ بني ايطايب١ ايتُضٜٔ ايغابل

 ّ 20ٚايطايب١ عٔ 

 ٜتِ ْكٌ ايعقا َٔ ايعزٚ عٝح تهٕٛ املغاؾ١ بني ايطايب١ ٚا٭خض٣            

قٛاعد َطابكات ايتابع 

 ٍٚثِ ٜزخٌ اىل 100يف ساصت٘ اَا اي٬عب ايجاْٞ ؾٝذضٟ اٍٚ  هضٟ اي٬عب ا٫ ّ

اؿاص٠ ا٫ٚىل َٔ عٓز خط َٓطك١ ايزخٍٛ  

  20طٍٛ َٓطك١ ايتغًِٝ ٚايتغًِ يف عباقات ايتتابع ّ  .
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  ثِ  800ٚاسا نإ عزر اي٬عبني اصبع٘ اٚ اقٌ ْنع َهعبات ايبز٤ ع٢ً خط عبام ايـ ّ

ٜاخش اي٬عبني املٓش٢ٓ ا٫ٍٚ ٚعٓز ٚفٛشلِ ـط اـضٚز بإَهاِْٗ ايزخٍٛ يًشاصٙ 

 ( . ّ 2005تعزٌٜ دزٜز . ) ا٫ٚىل 

   هب إ ػض٣ بايهاٌَ يف ساصات 100×4يف عبام ّ.  

   ايًؿ١ ا٫ٚىل ٚنشيو دظ٤ َٔ ايًؿ١ ايجاْٝ٘ ست٢ اـضٚز  ّ ؾإ400ٕ×  4نشيو تتابع

 ّ ٚدظ٤ بغٝط  100ٜعين ادضٟ . َٔ املٓش٢ٓ ا٫ٍٚ هب إ ػض٣ ن١ًٝ يف ساصات 

  ايًؿ١ ايجا١ْٝ اىل إ اٚفٌ ـط اـضٚز املضعّٛ يف ؽهٌ املنُاص ثِ ابزا َٔ

 .يًزخٍٛ يًشاص٠ ا٫ٚىل 

   عًِٝ ا٫ٚىل ٚاييت ٜتِ تٓؿٝشٖا َع بكا٤ ّ تتابع ٚيز٣ ع١ًُٝ ايت400×  4يف عبام

املتٓاؾغني نٌ يف ساصت٘ ٫ ٜغُح يًعزا٤ ايجاْٞ ايبز٤ باؾضٟ خاصز َٓطك١ 

ايتغًِٝ اـاف١ ب٘ ٚعًٝ٘ إ ٜبزأ اؾضٟ َٔ راخٌ َٓطكت٘ اَا اي٬عب ايجايح َٔ 

نٌ ؾضٜل عًٝ٘ إ ٜهٕٛ ع٢ً خط ٚاسز َع املتغابكني ايكارَني ٚيٝػ ع٢ً 

 ( .ّ 2005تعزٌٜ دزٜز ) ٜهٕٛ راخٌ ساصت٘  نٌ ٫عب إ

   ميهٔ يًعزا٤ ايجاْٞ َٔ نٌ ؾضٜل اـضٚز ؾٛصا َٔ ساصت٘ ساملا هتاط خط اـضٚز

. َٔ املٓش٢ٓ ا٫ٍٚ 

:- عؿا ايتتابع 

  اسا عكطت ايعقا ؾٝذب إ ٜغتعٝزٖا ْؿػ املتغابل ايشٟ اعكطٗا .

  ٜكقض بشيو َغاؾ١ ايغبام ول ي٬عب َػارص٠ ساصت٘ ٫عتعار٠ ايعقا بؾضط أ٫

. ايٛادب قطعٗا ٚعٝح ٫ ٜعٝل سيو أٟ َتٓاؾػ اخض 

  ٫ ٜ٪رٟ عكٛط ايعقا اعتبعار ايؿضٜل .

  ٔعِ ٚٚطْٗا ٫  13  -12عِ ٚقٝطٗا َٔ  28عِ ٫ٚ ٜكٌ عٔ  ٫30 ٜظٜز طٍٛ ايعقا ع

. دِ  50ٜكٌ عٔ 

  املغاعزٙ بايزؾع اٚ با١ٜ طضٜك٘ اخض٣ تغبب ا٫عتبعار .

 . ّ سٛادظ400 -ّ سٛادظ 110يًغٝزات عبام  :-اذتٛادص ضباقات 

  ارتطٛات ايف١ٝٓ ملٗاز٠ اذتٛادص 

تزخٌ َغابكات عزٚ اؿٛادظ مُٔ عباقات ايغضع١ بأؽهاشلا املدتًؿ١ 

َضاسٌ   3ٚميهٔ تكغُٝٗا إيٞ 

   (إٜكاع ايج٬خ خطٛات) ا٫قذلاب 

  ا٫صتكا٤ 

 ادتٝاط اؿادظ 
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 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

  ّخطٛط َتٛاط١ٜ أٚ عقٞ أٚ سباٍ ع٢ً ا٭صض ٚمبغاؾ١ َتغا١ٜٚ باعتدزا

 ٚايعزٚ عًٝٗا َع عزّ ٬ََغتٗا أثٓا٤ ؽطٝٗا ٚيٝػ ايٛثب

 ْؿػ ايتُضٜٔ َع ٚمع نضات طب١ٝ 

  (انتغاب إٜكاع اـط٠ٛ ) ْؿػ ايتُضٜٔ َع طٜار٠ املغاؾ١ بني ايهضات ايطب١ٝ 

 تعًِٝ سضن١ ايضدٌ اؿض٠ 

  ايٛقٛف ٚاؾًٛؼثين اؾشع َٔ أٚماع كتًؿ١ َٔ 

 داْبا  0عايٝا  0َٔ ٚمع ايٛقٛف َضدش١ ايضدٌ اؿض٠ اَاَا 

 ٚقٛف أَاّ اؿادظ بايكزّ ٚثين اؾشع أَاَا مٛ اؿادظ 

  باملؾٞ باؾاْب اؿادظ تعز١ٜ ايضدٌ اؿض٠ ٚثٓٝٗا َٚزٖا َع َضدشتٗا ع٢ً

 طضف اؿادظ ايكضٜب

 ْٟؿػ ايتُضٜٔ َٔ اؾض 

 تعًِٝ سضن١ صدٌ ا٫صتكا٤ 

 ٫عتٓار بضدٌ ا٫صتكا٤ ع٢ً اؿادظ بظا١ٜٚ قا١ُ٥ ثين َٚز اؾشع اَاَا اعؿٌ ا

 ثِ عايٝا 

املؾٞ داْب اؿادظ َع تعز١ٜ صدٌ ا٫صتكا٤ طا١ٜٚ قا١ُ٥ ع٢ً طضف اؿادظ 

 ايكضٜب ثِ اخش خط٠ٛ ط١ًٜٛ ْغبٝا شلا ي٬َاّ يف اػاٙ ايعزٚ

  ْٟؿػ ايتُضٜٔ َٔ اؾض

 صبط َضاسٌ املٗاص٠ 

  املؾٞ َٔ مخػ خطٛات يتعز١ٜ سادظ 

  ْؿػ ايتُضٜٔ َٔ اشلضٚي١ 

 ْٟؿػ ايتُضٜٔ َٔ اؾض 

  ْؿػ ايتُضٜٔ َٔ اؾضٟ َع تعز١ٜ أصبع سٛادظ ملغاؾات َتغا١ٜٚ ٬َسع١

 (َذل  9-7ؼزٜز املغاؾ١ )

  ٞٚتٛدز يف نٌ ساصٙ عؾض٠ سٛادظ تضتب طبكا يًذزٍٚ ايتاي-: 
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مسافة 
 السباق

ارتفاعـــــات 
 ـــــــــــــــــــــــواجزالحـ

المسافه بٌن 
خط البداٌه 
 واول حاجز

المسافه بٌن 
 الحواجز

المسافه بٌن 
اخر حاجز 
 ناشئٌن شباب سٌدات وخط النهاٌة

110 
 امتار

83،8 
 متر

 متر 10,05 متر 8,5 متر 13,72 سم 91،4 سم 99

 متراًا  40 متراًا  35 متراًا  45 سم 84 سم 91،4 سم71,2 متر 400
 

 

نٝف١ٝ  تٓظِٝ بطٛي١ ايعاب ايكٟٛ 

 
ٚاٖتُاَا ؽطٝطًا َتكًٓا  َٔ املغابكات اييت تتطًب ايكٟٛ أيعاب َغابكات تعتدل

ٚتعتدل ؾ١ٓ  نبرلًا َٔ ايتؿافٌٝ ست٢ تعٗض املغابك١ بقٛص٠ َتها١ًَ ٚدٝز٠

املغابك١ َتذغز٠ يف  املغابكات ٖٞ اشل١٦ٝ ايض٥ٝغ١ٝ اييت ًٜكٞ عًٞ عاتكٗا ١َُٗ إراص٠

 أٟ بطٛي١ يف َزٜض ايبطٛي١ ٚؾُٝا ًٜٞ َا هب َضاعات٘ عٓز ايتدطٝط يعٌُ ٚتٓعِٝ

        ايكٟٛ أيعاب

                            

 -                  ٚاإلداز١ٜ يتٓظِٝ ايبطٛي١ ارتطٛات ارتطٛات ايف١ٝٓ

 اؾٗات املع١ٓٝ اؿقٍٛ عًٞ املٛاؾك١ بإقا١َ ايًكا٤ َع                   

  سذظ َهإ إقا١َ ايبطٛي١              

  ٚايتزقٝل بهٌ عٓا١ٜ يف َزٟ ف٬س١ٝ  تكّٛ اؾ١ٗ املٓع١ُ عذظ املٛقع

املٛقع مُاًْا بإٔ املٛقع  املٛقع ٜٚؿنٌ إٔ وقٌ عًٞ َٛاؾك١ َهتٛب١ عذظ

 َعز يف ايٛقت املطًٛب

 املؾاصن١ مبعضؾ١ َزٜضايتأنز َٔ ايؿضم  إصعاٍ رعٛات ا٫ؽذلاى ٚبعز 

 

                    ايبٝاْات ايتاي١ٝ ٚتضعٌ شلِ رعٛات تتنُٔ:  ايبطٛي١ أٚ املطابك١ 

  

 َٛعز ايبطٛي١ 

 َهإ ايبطٛي١ 

 ْٛع ايبطٛي١ 

 أعًٛب تأنٝز املٛاؾك١ عًٞ ا٫ؽذلاى                          

 ايبطٛي١ بضْاَر 

 ٍٚاملغابكات  دز  

http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
http://www.sport-8.com/vb/t4062.html
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    ِبا٫ؽذلاى يف ايبطٛي١عزر املغُٛح شل  

 ايٓكط ْعاّ استغاب 

  ايٛفـ ايؿين يٮرٚات ٚاملًعب ٚتتنُٔ

 امل٬بػ َٛقع غضف تػٝرل. 

 ْٛع أصم١ٝ املنُاص 

   ْٛع أصم١ٝ طضم ا٫قذلاب  

   أصم١ٝ ايضَٞ ْٛع   

  ٟطٍٛ َغاَرل سشا٤ اؾض   

  ٞغضف ايع٬ز ايطبٝع   

 أَانٔ دًٛؼ املزصبني ٚاإلراصٜني ٚاملتغابكني  

   ايػشا١ٝ٥ اـاف١ بايؿضم َعًَٛات عٔ ايغهٔ ٚايٛدبات  

  اؾٛا٥ظ.  

 أَانٔ ٚأٚقات ا٫دتُاعات.   

 ّإعزار اؿها 

 ّاي٬طَني يًكا٤ ٚإصعاٍ إخطاص شلِ  َزٜض ايبطٛي١ ٖٛ املغ٪ٍٚ عٔ ؼزٜز عزر اؿها

 ايتايٞ  بشيو ٚتؾٌُ ايزع٠ٛ املٛد١ٗ إيٞ اؿهِ ايٓكاط

  ي٘ املغابك١ ٚاملٗاّ اييت سزرتتهًٝـ اؿهِ يًعٌُ بايًكا٤ 

  َهإ ٚتاصٜذ ٚطَٔ امل١ُٗ 

 بضْاَر امل١ُٗ اييت نًـ بٗا 

 املٛار املطًٛب رصاعتٗا قبٌ بز٤ ايًكا٤ ؼزٜز. 

  ٌايًكا٤ يزصاع١ ايًٛا٥ح َٚا ٜتعًل باملٗاّ َٛاعٝز ا٫دتُاعات اييت تعكز قب. 

 ٚاإلع٬ّ عٓ٘ ٚمع ايدلْاَر ا يظَين يًُغابكات: 

   املطبٛع ٜٚؾٌُ َا ًٜٞايدلْاَر :- 

 -تؿافٌٝ ايبطٛي١ 

  دزٍٚ املغابكات. 

  ا٭صقاّ ايكٝاع١ٝ رٚيًٝا ٚقًًٝا.  

  ّهب إٔ تؾٌُ ايتػط١ٝ اإلع١َٝ٬ عًٞ َا ًٜٞ :اإلع٬ :-  

  املًقكات. 

 ٕايٓتا٥ر نٝؿ١ٝ إع٬ 
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 املكاب٬ت 

  ػٗٝظ ا٭رٚات ٚاملعزات ٚا٭دٗظ٠. 

  املٝدإ أدٚات: 

  ايتغذٌٝ ْعاّ –ايضٜح  –ايٛطٕ  –أدٗظ٠ ايكٝاؼ  –املغابك١  ايتزقٝل عًٞ َٓطك١ . 

  ايغ٬مل أٚ املقاعز يتغ١ٜٛ عاصم١ ايظا١ْ  

  ٌاملغابكات أؽضط١ قٝاؼ يه  

   أق٬ّ – ايكٟٛ أيعاب نتب قإْٛ –يٛسات تجبٝت ا٭ٚصام َٚعٗا دزٍٚ املغابكات . 

 ّاؿُضا٤ ٚايبٝنا٤ يتشزٜز احملا٫ٚت ايٓادش١ ٚايؿاؽ١ً اإلع٬ . 

  ايعايٞ ٚايكؿظ بايظا١ْ عًٞ إٔ تهٕٛ ٖٓاى أدٗظ٠  ايعٛاصض ٚايكٛا٥ِ يًٛثب

 . استٝاط١ٝ مبهإ املغابك١

  ٚط يف ايٛثب ايطٌٜٛ ٚايج٬ثٞاملهاْػ ٚاجملاطف يتغ١ٜٛ َٓطك١ اشلب. 

  َضق١ُ تٛمح املغاؾ١ ٚا٫صتؿاع يٛس١ خاف١ . 

 أدٚات املكُاز:  

 ٚايهٗضبا٥ٞ ايغاعات ايٝز١ٜٚ أ 

 •  أق٬ّ – ايكٟٛ أيعاب نتٝب قإْٛ –يٛس١ تجبٝت ا٭ٚصام َٚعٗا دزٍٚ املغابكات  

 ّاملضاقبني إع٬  

 خط ايٓٗا١ٜ.  

  بطاقات أٚ أع٬ّ ممٝظ٠. 

  ِٝيًكنا٠ ٚاملٝكاتٝني ع٬مل ايتشه.  

  دٗاط عضع١ ايضٜح. 

  اؿٛادظ ٚعضب١ ؿًُٗا . 

 -ٟأدٚات قسٚز١ٜ أخس: 

  أصقاّ املتغابكني ٚايزبابٝػ. 

  ايطب١ٝ ٚغضف ايع٬زاملتطًبات 

 ٍ( اإلساع١)ٚعا٥ٌ ا٫تقا 

 ٕايبز٤ َغزؼ أس.  

  طًكات . 

  ٠فؿاصا 

  ٖزاٜا –َٝزايٝات  –ن٪ٚؼ ) اؾٛا٥ظ. 
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  عقا ايتتابع. 

  َهعبات ايبزا١ٜ.  

  عزار ايًؿات ٚاؾضؼ.  

  تٛطٜع اؾٛا٥ظ َٓق١.  

 َغذٌ/ ؽضٜط َغذٌ عًٝ٘ ايغ٬ّ ايٛطين 

  يًذضٟ) ايٓٗا١ٜ يف اؿاصات  أع٬ّ يتٛمٝح(  

  َكاعز يًُتغابكني. 

  ٚ ّؽاصاتِٗ املُٝظ٠ طٟ َٛسز يًشها.  

  َهتب يًغهضتاص١ٜ.  

  ٚايزٚي١ٝ مناسز يٮصقاّ ايكٝاع١ٝ احمل١ًٝ.  

  ٚعا٥ٌ يٓكٌ املتغابكني. 

 َٔ َهإ ْكط١ ايبز٤ إيٞ خط ايٓٗا١ٜ ع٬ت يٓكٌ ٬َبػ املتغابكني.  

  ٌتعًل بهٌ َا ٖٛ مضٚصٟ يتهٕٛ  ٚاييتايًعب املٗاّ املطًٛب١ إلعزار املًعب قب

 َٓطك١ املغابكات داٖظ٠ متاًَا

 املضق١ُ يتٛمٝح قٝاؼ اإلصتؿاع ٚاملغاؾات يٛساتا  

  أرٚات ايتٛقٝت.  

 ًٞاـطٛط ٚايع٬َات ايتزقٝل ع.  

  ايتزقٝل عًٞ ا٭رٚات املغتدز١َ.  

 - ّاؿهاّ َٔ أرٚات يف سكا٥ب خاف١ ػٗٝظ نٌ َا ًٜظ . 

   َٕٚهإ ا٫دتُاع قبٌ ايًكا٤ مجٝع اؿهاّ قز عًُٛا مبٛعزايتأنز َٔ أ  

 املٗاّ املطًٛب١ إلعزار املًعب بعز اْتٗا٤ ايًكا٤  

 تٓعٝـ ا٭رٚات املغتدز١َ يف ايًكا٤  

  ٌيف َهاْٗا اـال إعار٠ ا٭رٚات إيٞ أَانٓٗا ٚن . 

  تٛطٜع ايٓتا٥ر عًٞ نٌ َٔ ٜعِٓٝٗ ا٭َض . 

  ٌيف ايًكا٤ؽهض يهٌ َٔ عاِٖ  إصعاٍ صعا٥ . 

 - ٚايغًبٝات تكِٝٝ ايًكا٤ يًٛقٛف عًٞ اإلهابٝات 

  ٚإعزار َتطًبات تٓعِٝ َتُٗا ايتٓغٝل َع مجٝع ايًذإ يفَ٘ايًذإ ٚؼزٜز ايتٓغٝل 

 ايبطٛي٘
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آي١ٝ تٓظِٝ بطٛي١ أيعاب ق٣ٛ ملٓتدبات املدازع 

 :ايعاّ ع٢ً ايبطٛي١دت١ٓ اإلغساف  

( َٛدٗ٘ ؾ١ٝٓ أٚىل) املؾضؾ١ ايعا١َ ع٢ً ايبطٛي١  :أعكا٤ ايًذٓـــــ١

. َٛدٗات ؾٓٝات يإلؽضاف ع٢ً نٌ َغابك١                   

  :-َٗاّ ايًذ١ٓ

املٛد١ٗ ايف١ٝٓ األٚىل *

   اإلؽضاف ايعاّ ع٢ً املغابكات ٚعرل ايبطٛي١

  عكز ا٫دتُاع ايؿين ٚايتٓعُٝٞ يًبطٛي١

 ّثِ تغًُٝٗا يًتٛدٝ٘ ايؿين ايعا اعت٬ّ ايٓتا٥ر َٔ اؿهِ ايعاّ بعز َضادعتٗا ٚاعتُارٖا 

 ايؿقٌ يف أٟ ْظاع أٚ استذاز .

 ّإعزار نؾٛف املظاٚي١ ؾُٝع ايًذإ املهًؿ١ ٚاعتُارٖا َٚٔ ثِ تغًُٝٗا يًتٛدٝ٘ ايعا 

املٛدٗات ايفٓٝات *

  اإلؽضاف ع٢ً سغٔ عرل املغابكات

  ايكٝاعات ٚايتأنز َٔ ايكضا٤اتَتابع١ أخش .

 ٌَٝتابع١ رق١ تغذٌٝ ايكضا٤ات يف اعتُاص٠ ايتغذ .

 تغًِٝ ايٓتا٥ر يًشهِ ايعاّ يًبطٛي١ بعز َضادعتٗا َع ص٥ٝغ١ اجملُٛع١. 

  دت١ٓ اذتهاّ  

طاقِ ايتشهِٝ  –ص٥ٝغات اجملُٛعات  -اؿهِ ايعاّ يًبطٛي١ :-أعنا٤ ايًذٓـــــ١

 .يهٌ املغابكات

  :-َٗاّ ايًذ١ٓ

تكّٛ احملهُات بتشهِٝ املغابكات سغب ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ايٛاصر٠ يف ٥٫ش١ بطٛي١ 

املٓتدبات 

 دت١ٓ ايتطذٌٝ 

 .أعنا٤ َٔ املعًُات 3َٛد١ٗ ؾ١ٝٓ ٚ   :-أعكا٤ ايًذٓـــــ١

  :-َٗاّ ايًذ١ٓ

 اعتكباٍ َٓزٚبات املٓاطل ايتع١ًُٝٝ ٚاعت٬ّ بطاقات ايطايبات ايؿضر١ٜ ٚنؾـ -1

أزلا٤ ايطايبات املؾاصنات يف ايبطٛي١ ٚايتأنز َٔ ا٫عِ ٚايقٛص٠ ٚايعُض اعتٓارا   -2

. ع٢ً ايبطاق١ املز١ْٝ

 .تغذٌٝ أزلا٤ اي٬عبات يف منٛسز ايتغذٌٝ اـال بهٌ َغابك٘ -3

إعزار نؾٛف املٓارا٠ اـاف١ بهٌ َغابك٘  -4
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 دت١ٓ ايٓظاّ 

 أعنا٤ َٔ املعًُات 4َٛدٗ٘ ؾٓٝ٘ ٚ  :-أعكا٤ ايًذٓـــــ١

  :-َٗاّ ايًذ١ٓ 

 ّاإلؽضاف ع٢ً رخٍٛ ايطايبات يًًُعب ٚايتظاَٗٔ بايٓعا .

 ٌٝاإلؽضاف ع٢ً ع١ًُٝ تغذٌٝ املٓزٚبات ي٬عباتٗٔ يز٣ ؾ١ٓ ايتغذ .

  اإلؽضاف ع٢ً ايٓعاّ يف املًعب. 

 دت١ٓ اإلذاع١ 

 .أعنا٤ َٔ املعًُات 2 :-أعكا٤ ايًذٓـــــ١ 

  :-َٗاّ ايًذ١ٓ

 ايٓزا٤ ع٢ً ايطايبات .

  ايٓزا٤ ع٢ً ايتٓبٝٗات اشلا١َ يف املًعب .

 إع٬ٕ ايٓتا٥ر. 

 

 ايًذ١ٓ ايطب١ٝ 

.  َعًُات ساف٬ت ع٢ً رٚص٠ إععاؾات أٚي١ٝ :-أعكا٤ ايًذٓـــــ١

:- َٗاّ ايًذ١ٓ

 ٘تكزِٜ اإلععاؾات ا٭ٚي١ٝ يف ساٍ سزٚخ أفاب٘ ٭ٟ طايب .

 َتابع١  اؿا٫ت ايطب١ٝ ايطاص١٥ يف املًعب. 

 

 دت١ٓ ايتتٜٛر 

 أعنا٤ َٔ املعًُات 2 :-أعكا٤ ايًذٓـــــ١ 

:- َٗاّ ايًذ١ٓ

 ّاعت٬ّ اعتُاص٠ ايٓتا٥ر يًُضانظ ايج٬خ ا٭ٚىل َٔ اؿهِ ايعا .

  ػٗٝظ ايطايبات ٚإعزارٖٔ يًتتٜٛر

 إعزار املٝزايٝات اـاف١ بايتتٜٛر. 
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  

 

 

 

 

 

 بٓات/ املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ                                                                                             
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 املٗازات األضاض١ٝ يهس٠ ايكدّ

 تٔ ز٥ٝظتَٔٗازات نس٠ ايكدّ اىل قطِتٓكطِ 

 
َٗاصات سضن١ٝ بزٕٚ نض٠                               َٗاصات سضن١ٝ بايهض٠ 

 

  املٗازات اذتسن١ٝ بدٕٚ نس٠-:  

(  ايزٚصإ –ايكؿظ  –ايٛقٛف  -صٟاجل) ؼتٟٛ املٗاصات اؿضن١ٝ ع٢ً فُٛع١ املٗاصات ايتاي١ٝ

 ادتـس٣ -:  

 ٜعتدل اؾضٟ ٖٛ ايٛع١ًٝ اؿضن١ٝ ايض٥ٝغ١ٝ يف نض٠  ايكزّ

  ايٛثب 

. ٜغتدزّ ايٛثب نجرلا يف نض٠ ايكزّ عٛا٤ ي٬َاّ يًذٓب اٚ ٫ع٢ً 

  ٕايدٚزا -:

اييت تًذأ ايٝٗا ( اـطط١ٝ)ايزٚصإ اثٓا٤ ايًعب ٜهٕٛ غايبا عا٬َ َٔ ايعٛاٌَ ايتهتٝهت١ٝ 

اي٬عب١ يتٓؿٝش عضع١ ايًعب١ أٚ اٜكاع٘  

املٗازات اذتسن١ٝ باضتدداّ ايهسٙ  :-ثاْٝا   

  بايكدّ زنٌ ايهس٠

ايطسم املطتدد١َ يف زنٌ ايهس٠ بايكدّ 

  ًٞ(باطٔ ايضدٌ)صنٌ ايهض٠ ظاْب ايكزّ ايزاخ 

 ًٞصنٌ ايهض٠ ظظ٤ ايكزّ ا٫َاَٞ ايزاخ. 

 ٞصنٌ ايهض٠ ظظ٤ ايكزّ ا٫َاَٞ اـاصد. 

  ّ(ٚؽٔ ايكزّ)صنٌ ايهض٠ بٛد٘ ايكز 

 ّصنٌ ايهضٙ بغٔ ايكز. 

 ّصنٌ ايهضٙ بهعب ايكز 

( باطٔ ايسدٌ)اْب ايكدّ ايداخًٞ زنٌ ايهس٠ بر: أٚال   

تغتدزّ ٖشٙ ايطضٜك١ بهجض٠ اثٓا٤ ايًعب سٝح أْٗا عًٗ٘ ا٫را٤ نُا تتقـ بايزق١ 

. ٚأسهاّ ايتٛدٝ٘

:- زنٌ ايهس٠ ظص٤ ايكدّ االَاَٞ ايداخًٞ: ثاْٝا

تعتدل ٖشٙ املٗاص٠ َٔ انجض َٗاصات صنٌ ايهض٠ ؽٝٛعا ٚاعتدزاَا ؾٗٞ ايطضٜك١ املج٢ً 

. ايهض٠ اىل َغاؾات بعٝز٠ ي٬صعاٍ 
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 :زنٌ ايهس٠ ظص٤ ايكدّ االَاَٞ ارتازدٞ:ثايجًا

تغتدزّ بهجض٠ خ٬ٍ ايًعب عٛا٤ يف أرا٤ ايتُضٜضات ايكقرل٠ أٚ املتٛعط١ أٚ ايط١ًٜٛ 

.  ٚنشيو يف ايضن٬ت اؿض٠ مبدتًـ أْٛاعٗا

 

( ٚؽ ايكدّ)زنٌ ايهسٙ بٛد٘ ايكدّ: زابعًا

بٗا ع٢ً املض٢َ ٚتغتدزّ يف تٓؿٝش ايضن٬ت ايجابت١ أٚ  تتُٝظ ب٘ َٔ رق١ عٓز ايتغزٜز

( . ايعاي١ٝ)ْقـ ايطا٥ض٠ أٚ ايطا٥ض٠ 

 

:زنٌ ايهس٠ بطٔ ايكدّ : خاَطا   

. تغتدزّ املٗاص٠ يف سا٫ت َٗامج١ اـقِ ٚتؾتٝت ايهض٠ ٚابعارٖا عٔ املض٢َ 

: زنٌ ايهس٠ بهعب ايكدّ: ضادضا 

تًذأ اي٬عب١ اىل اعتدزاّ ٖشٙ املٗاص٠ يف ظضٚف خاف١ يتٛادز طًَٝ٘ شلا خًؿٗا يف ٚمع 

.  َٓاعب 

  ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ يسنٌ ايهس٠: 

 ارا٤ ايضن١ً بزٕٚ نض٠ َٔ ايجبات ثِ اؿضن١ 

  ارا٤ ايضن١ً يهض٠ ثابت١ بٛاعط١ طٌَٝ اٚ سا٥ط 

  َٔ ّخطٛات 4-3ارا٤ ايضن١ً َٔ ايتشضى يًدًـ ٚا٫َا 

  ّ(ايكزّ خاصدٞ باطٔ  –راخًٞ  –اَاَٞ ) تبارٍ ايتُضٜض بني طًَٝني با٫دظا٤ املدتًؿ١ يًكز 

 صنٌ ايهض٠ ايعاي١ٝ باشلٛا٤ َباؽض٠ قبٌ إ تًُػ ا٫صض باػاٙ ايظٌَٝ اٚ املض٢َ 

 اضتكباٍ ايهس٠

اعتكباٍ ايهض٠ ٖٛ ع١ًُٝ اخناع ايهض٠ ايكار١َ باػاٙ املتعًِ ؼت عٝطضت٘ عٛا٤ 

ناْت نض٠ عاي١ٝ أٚ َٓدؿن١ ٚسيو باَتقافٗا أٚ نتُٗا باعتدزاّ ا٫صض 

:  ٚا٫دظا٤ املغتدز١َ يف اعتكباٍ ايهض٠ ٖٞ 

  ّاٜكاف ايهض٠ ٚايغٝطض٠ عًٝٗا بباطٔ ايكزّ : باطٔ ا يكز . 

  َٞاَتقال ايهض٠ بٛد٘ ايكزّ ا٫َاَٞ : ٚد٘ ايكزّ ا٫َا . 

  ٞايغٝطض٠ ع٢ً ايهض٠ بٛد٘ ايكزّ اـاصدٞ: ٚد٘ ايكزّ  اـاصد . 

  ّنتِ ايهض٠ بأعؿٌ ايكزّ باعتدزاّ ا٫صض نعاٌَ َغاعز : أعؿٌ ايكز . 

  اَتقال ايهض٠ باعتدزاّ  ايؿدش . 
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ٜعتدل ا٫عتكباٍ يًهض٠ َٔ املٗاصات ا٫عاع١ٝ يف نض٠ ايكزّ  :املُٝصات ٚاالضتدداّ 

يًقا٫ت سٝح إٔ ا٫عتكباٍ اؾٝز يًهض٠ ٜغاعز ايؿضٜل ع٢ً ا٫عتشٛاس ع٢ً 

.  ايهض٠ ٚيبز٤ ٖذُ٘ يًؿضٜل 

قسب ايهس٠ بايسأع 

تغتدزّ بقٛص٠ اسلٌ يف ايتُضٜض اىل ايظ١ًَٝ ٚنشيو يف ايتغزٜز ع٢ً املض٢َ ٚتغذٌٝ 

. ا٫ٖزاف 

- (( سسنات املساٚغ١ ٚارتداع)) ملسٚاغ١  ا 

  املضاٚغ١ باعتدزاّ اؾشع : 

  املضاٚغ١ بغشب ايهض٠ يًدًـ : 

  املضاٚغ١ بإٜكاف ايهضٙ ؾذأ٠ : 

  ٙاملضاٚغ١ بتعزٜ٘ ايكزّ َٔ ؾٛم ايهض : 

  ٙاملضاٚغ١ بتقٜٛب ايهض : 

  املضاٚغ١ بنضب ايهضٙ بايضأؼ : 

:  خطٛات تعًِٝ َٗاز٠ املساٚغ١ 

  ِأرا٤ املٗاص٠ بزٕٚ نضٙ َع عزّ ٚدٛر خق . 

  ِأرا٤ املٗاص٠ بايهضٙ َع عزّ ٚدٛر خق . 

  ( . َؾاصن١ عًب١ٝ)أرا٤ املٗاص٠ بايهضٙ َع ٚدٛر طٌَٝ رٕٚ َؾاصن١ 

  ِ( . َؾاصن١ اهاب١ٝ )أرا٤ املٗاص٠ بايهض٠ َع ٚدٛر طٌَٝ ٜ٪رٟ رٚص اـق 

 ص٠ يف ايعضٚف ايعار١ٜ ايطبٝع١ٝ أرا٤ املٗا .

 

 سساض١ املس٢َ 

:  سسنات سازض١ املس٢َ بدٕٚ نس٠ : أٚال 

  ا٫ٚماع ا٫عاع١ٝ . 

  اختٝاص املهإ املٓاعب . 
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  ا٫صمتا٤ ع٢ً  ايهض٠ . 

  ّصنٌ ايهض٠ بايكز 

  صَٞ ايهض٠ بايٝز 

o  ٚختتًف طسٜك١ َطو ايهس٠ تبعا ملطت٣ٛ ايهس٠ : َطو ايهس٠ 

o  َطو ايهس٠ األزق١ٝ املتدسسد١ ع٢ً األزض  .

o  َطو ايهس٠ ايٓؿف ايطا٥س٠ َتٛضط١ االزتفاع 

o  َطو ايهسٙ ايعاي١ٝ : 

  ( اٚ ايكبنتني )إبعار ايهضٙ بايكبن١ 

  ا٫صمتا٤ ع٢ً ا٫صض : 

  ّصنٌ ايهضٙ بايكز 

  صَٞ ايهض٠ بايٝز : 
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(  قٛاْني ايًعب١ ) 

 

:  املكاعات  

وب إٔ ٜهٕٛ املًعب َغتط٬ٝ , طٍٛ خط ايتُاؼ هب إٔ ٜهٕٛ أندل َٔ طٍٛ خط 

املض٢َ  

عز أر٢ْ  َذل     25    :ايطٍٛ 

عز أقق٢  َذل     42    

عز أر٢ْ َذل    15   :ايعسض 

عز أقق٢ َذل     25    

: املبازٜات ايدٚي١ٝ 

عز أر٢ْ  َذل     38:    ايطٍٛ 

٣  عز أقكَذل     42    

عز أر٢ْ َذل    18:   ايعضض 

عز أقق٢ َذل     22    

: ختطٝط املًعب 

. ىطط املًعب غطٛط تٓتُٞ ٖشٙ اـطٛط إىل املٓاطل اييت ؼزٖا 

خطٛط اؿزٚر ا٫ثٓني ايهدلٟ تغ٢ُ خطٛط ايتُاؼ , أَا ايقػض٣ ؾتغ٢ُ خطٛط املض٢َ 

ْتقـ , ع١َ٬ املٓتقـ عِ عضما , املًعب َكغِ إىل ْقؿني َٔ خط امل 8/نٌ اـطٛط

. َذل  3قزر٠ بايٓكط ايٛعطٞ يف خط املٓتقـ , ٚتضعِ سٛشلا را٥ض٠ ْقـ قطضٖا 

َٓطك١ ادتصا٤  

: ٜتِ ؼزٜز َٓطك١ اؾظا٤ يف نٌ َٔ ْٗاٜيت املًعب نُا ًٜٞ 

. َذل ٜتِ صزلٗا عٝح تتُضنظ خاصز نٌ َٔ قا٥ُٞ املض٢َ  6صبع را٥ض٠ ْقـ قطضٖا 

ايزا٥ض٠ َٔ خط املض٢َ ست٢ تكابٌ اـط ايُٖٛٞ عٓز ايظا١ٜٚ ايُٝين ـط املض٢َ ٜتِ صعِ صبع 

َذل هضٟ َتٛاطٜا َع خط  3.16َٔ خاصز قا٥ِ املض٢َ ٜتكابٌ اؾظ٤ ايعًٟٛ َٔ صبع را٥ض٠ غط 

  .املض٢َ َا بني قا٥ُٞ املض٢َ 

 

 :  ايهس٠(  2)  قإْٛ

 

:  ارتؿا٥ـ ٚاملكاٜٝظ  

: ايهس٠ جيب إٔ تهٕٛ 
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  َغتزٜض٠ .

  َقٓٛع١ َٔ اؾًز أٚ َار٠ أخض٣ َٓاعب١ . 

  ٔعِ  64عِ ٫ٚ ٜظٜز عٔ  ٫62 ٜكٌ قٝط ايزا٥ض٠ ع. 

  ٔدضاّ عٓز ابتزا٤ املباصا٠  440دضاّ ٫ٚ ٜظٜز عٔ  ٫400 ٜكٌ ٚطْٗا ع. 

  ٟٚعٓز َغت٣ٛ ( 2عِ/ دضاّ  600 – 400) مػط دٟٛ  0.6إىل  0.4ٜهٕٛ اينػط َغا

 .عطح ايبشض 

:  ايهس٠ ايتايف١  اضتبداٍ

:  إسا اْؿذضت ايهض٠ أٚ أفبشت تايؿ١ أثٓا٤ عرل املباصا٠ , ٜتِ َا ًٜٞ 

  إٜكاف املباصا٠ .

  إعار٠ بز٤ ايًعب بإعكاط ايهض٠ ايبز١ًٜ يف املهإ ايشٟ أفبشت ؾٝ٘ ايهض٠

ا٭ٚىل تايؿ١  إسا اْؿذضت ايهض٠ أٚ أفبشت تايؿ١ خاصز ايًعب عٓز صن١ً ايبزا١ٜ 

 .٢َ أٚ صن١ً َباؽض٠ أٚ صن١ً دظا٤ أٚ صن١ً إرخاٍ أٚ صن١ً املض

  ٜعار بز٤ ايًعب طبكا يًكٛاْني. 

. ٫ هٛط تػٝرل ايهض٠ خ٬ٍ املباصا٠ بزٕٚ اعت٦شإ اؿهِ 

 

 :  تٔايالعب عدد(  3)  قإْٛ

:  ايالعبٕٛ  

تًعب املباصا٠ بني ؾضٜكني ٜتهٕٛ نٌ َُٓٗا مما ٫ ٜظٜز عٔ مخغ١ ٫عبني أسزِٖ ساصؼ 

.  املض٢َ 

: إدسا٤ات ايتبدٌٜ 

هٛط اعتدزاّ ايبز٤٫ يف أٟ َباصا٠ ػضٟ سغب قٛاعز َغابك١ صزل١ٝ ع٢ً َغت٣ٛ ؾٝؿا أٚ 

. َغت٣ٛ ايكاصٟ أٚ ا٭ًٖٞ ايعزر ا٭قق٢ يًبز٤٫ املغُٛح ب٘ ٖٛ عبع١ ٫عبني 

:  املدايفات ٚايعكٛبات  

إسا سزخ أثٓا٤ ايتبزٌٜ إٔ رخٌ ايبزٌٜ املًعب قبٌ َػارص٠ اي٬عب املغتبزٍ املًعب متاَا , 

: ؾإْ٘ هضٟ َا ًٜٞ 

  إٜكاف ايًعب .

  ٜطًب َٔ اي٬عب املغتبزٍ َػارص٠ املًعب. 

  إْشاص اي٬عب ايبزٌٜ ٚإؽٗاص ايبطاق١ ايقؿضا٤. 

 املهإ ايشٟ ناْت ؾٝ٘  املنار –َباؽض٠ متٓح يًؿضٜل  اعت٦ٓاف ايًعب بضن١ً سض٠ غرل َٔ

ايهض٠  



87 

 

 
 

 :   اذتهاّ(  5)  قإْٛ

 :سهِ اٍٚ 

 ٜٓؿش قٛاْني ايًعب 

 ٜٞٛقـ اٚ ٜعًل اٚ ٜٓٗٞ املباصا٠ بغبب اٟ كايؿ١ اٚ تزخٌ خاصد 

 وتؿغ بغذٌ املباصا٠ ٜٚكزَ٘ يًذٗات املدتق١ 

 ٍعزّ تٛادزٙ ٜعٌُ عٌُ املٝكاتٞ يف سا 

  ا٫دضا٤ ايتارٜيب مز ا٫عبني مبدايؿات ا٫ْشاص ٚايطضرٜتدش 

 ٜتانز َٔ عزّ رخٍٛ اٟ ؽدك غرل َضخك ي٘ بايًعب 

 :سهِ ثاْٞ

  ايتانز َٔ تٓؿٝش ايتبزٌٜ بقٛص٠ فشٝش١ 

 ي٘ عًط١ اٜكاف املباصا٠ عٓز سزٚخ كايؿ١ يًكٛاْني 

 ٜغاعز اؿهِ ا٫ٍٚ يف ايغٝطض٠ ع٢ً املباصا٠ 

  ّايقؿاص٠ٜغُح ي٘ باعتدزا 

 :سهِ ثايح

 وتؿغ بغذٌ اٍٚ مخغ١ اخطا٤ يًؿضٜل 

 وتؿغ بغذٌ ايتٛقؿات اثٓا٤ املباصا٠ ٚعببٗا 

 ٜٜٔعٝز املٓارا٠ ع٢ً ازلا٤ ٚاصقاّ ا٫عبني املٓشصٜٔ اٚ املطضٚر 

 ٜزٕٚ ٬َسعات سٍٛ اصقاّ ا٫عبني ايشٜٔ ٜغذًٕٛ ا٫ٖزاف 

 :املٝكاتٞ 

  َٔ ْٕٛخ٬ٍ تؾػٌٝ ٚاٜكاف ايغاع١ ٜتانز إ َز٠ املباصا٠ تطابل ايكا 

 ٜغٝطض ع٢ً ايٛقت املغتكطع ملز٠ رقٝك١ 

  ٜؾرل اىل ْٗا١ٜ ايؾٛط ا٫ٍٚ ْٚٗا١ٜ ا٫ٚقات املغتكطع١ باط٬م فؿاص٠

 ؽتًـ عٔ ٜغتعًُٗا اؿهاّ



88 

 

 

 

 

 :  املبازا٠ َد٠(  8)  قإْٛ

 فرتات ايًعب 

. رقٝك١  20َز٠ املباصا٠ ؽٛطإ َتغاٜٚإ نٌ َُٓٗا 

ايٛقت املطتكطع  

ول يًؿضٜكني طًب ٚقتا َغتكطعا َزت٘ رقٝك١ ٚاسز٠ يف نٌ َٔ ؽٛطٞ املباصا٠ سٝح ٜتِ 

: تطبٝل املبار٨ ايتاي١ٝ 

  ول ملزصبٞ ايؿضٜكني َطايب١ املٝكاتٞ بٛقتا َغتكطعا ملز٠ رقٝك١ ٚاسز٠ .

  ٕٛايؿضٜل هٛط طًب ٚقتا َغتكطعا ملز٠ رقٝك١ ٚاسز٠ يف أٟ ٚقت ٚيهٔ عٓزَا ٜه

 .َغتشٛسا ع٢ً ايهض٠ 

 فرت٠ ايساس١ بني ايػٛطني 

. رقٝك١  15هب إ٫ تظٜز ؾذل٠ ايضاس١ بني ايؾٛطني عٔ 

 

 :  ايًعب ٚاضت٦ٓاف بدا١ٜ(  9)  قإْٛ

 إدسا٤ات أٚي١ٝ 

  ٜتِ اختٝاص ْقؿ٢ املًعب بإدضا٤ قضع١ بعًُ٘ َعزْٝ٘ ايؿضٜل ايشٟ ٜؿٛط بايكضع١ وزر

. دّٛ عًٝ٘ يف ايؾٛط ا٭ٍٚ املض٢َ ايشٟ ٜضغب يف اي٘

  ًٜعب ايؿضٜل اٯخض صن١ً بزا١ٜ املباصا٠. 

  ْٞايؿضٜل ايؿا٥ظ بايكضع١ ًٜعب صن١ً ايبزا١ٜ يف ايؾٛط ايجا. 

  ٜكّٛ ايؿضٜكإ يف ايؾٛط ايجاْٞ بتػٝرل ْقؿٞ املًعب ٚاشلذّٛ ع٢ً املض٢َ املعانػ. 

 زن١ً ايبدا١ٜ 

. اعت٦ٓاف ايًعب  تعتدل صن١ً ايبزا١ٜ طضٜك١ يبزا١ٜ ايًعب أٚ

  عٓز بز٤ املباصا٠ .

  بعز تغذٌٝ ٖزف. 

  عٓز بز٤ ايؾٛط ايجاْٞ يًُباصا٠. 

  عٓز تطبٝك٘  –عٓز بز٤ نٌ ؾذل٠ ٚقت إمايف. 

  هٛط تغذٌٝ ٖزف َٔ صن١ً ايبزا١ٜ َباؽض٠. 
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 اإلدسا٤ات 

  ِٜٗهٕٛ نٌ اي٬عبني يف ْقـ املًعب اـال ب .

  َذل ع٢ً ا٭قٌ َٔ ايهض٠  3ايشٟ ًٜعب صن١ً ايبزا١ٜ ع٢ً بعز ٜهٕٛ ٫عبٛ ايؿضٜل املنار يًؿضٜل

 .ست٢ تقبح يف ايًعب 

  تهٕٛ ايهض٠ ثابت١ عٓز ع١َ٬ املٓتقـ. 

  ٫ هٛط ملٓؿش ايضن١ً ملػ ايهض٠ َض٠ ثا١ْٝ ست٢ تًُػ ٫عب آخض. 

  بعز تغذٌٝ ايؿضٜل شلزف , ٜتِ تٓؿٝش صن١ً بزا١ٜ بٛاعط١ ايؿضٜل ا٭خض .

 

  ايًعب ٚخازز ايًعب يف ايهس٠(  10)  قإْٛ

 : ايهس٠ خازز ايًعب 

: تعتدل ايهض٠ خاصز ايًعب عٓزَا 

 ػتاط بهاًَٗا خط املض٢َ أٚ خط ايتُاؼ عٛا٤ ع٢ً ا٭صض أٚ يف اشلٛا٤ .

  عٓزَا ٜٛقـ اؿهِ املباصا٠. 

  عٓزَا تقطزّ بايغكـ. 

 :  ايهس٠ يف ايًعب 

 :ٜػٌُ ذيو اذتاالت ايتاي١ٝ تعترب ايهس٠ يف ايًعب يف نٌ األٚقات األخس٣ ٚ

  إسا اصتزت َٔ قا٥ِ املض٢َ أٚ ايعاصم١ إىل املًعب .

  إسا اصتزت َٔ أٟ َٔ اؿهُٝني عٓزَا ٜهْٛا راخٌ املًعب. 

 

 :   زن١ً االدخاٍ(  16)  قإْٛ

 ٜتِ َٓح زن١ً اإلدخاٍ 

  ِبايغكـ عٓزَا ػتاط ايهض٠ بأنًُٗا خط ايتُاؼ عٛا٤ ع٢ً ا٭صض أٚ يف اشلٛا٤ أٚ تضتط. 

 

  تٓؿش ايضن١ً َٔ املهإ ايشٟ ادتاطت ؾٝ٘ خط ايتُاؼ. 

  متٓح ايضن١ً يًؿضٜل املنار ي٬عب ايشٟ نإ آخض َٔ ملػ ايهض٠. 

  تَٔهإ ايهس٠ ٚايالعب

:  ايهس٠ 

  هب إٔ تهٕٛ ثابت١ ع٢ً خط ايتُاؼ .
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  ٙتضنٌ يف ايًعب يف أٟ اػا. 

 العيب ايفسٜل املكاد 

  ع٢ً ا٭قٌ َٔ املهإ ايشٟ تٓؿش ؾٝ٘ صن١ً اإلرخاٍ َذل  5ٜهْٛٛا ع٢ً بعز .

 : اإلدسا٤ات 

  ٍثٛإ َٔ ٚقت اعتشٛاسٙ ع٢ً  4هب ع٢ً اي٬عب ايشٟ ٜٓؿش صن١ً اإلرخاٍ إٔ ٜٓؿشٖا خ٬

. ايهض٠ 

 ٍَض٠ ثا١ْٝ ست٢ ًُٜغٗا ٫عبا آخض إٔ ًٜعب ايهض٠  ٫ هٛط ي٬عب َٓؿش صن١ً اإلرخا 

 :   املس٢َ ز١َٝ(  17)  قإْٛ

 ز١َٝ املس٢َ طسٜك١ الضت٦ٓاف ايًعب 

٫ هٛط تغذٌٝ ٖزف َباؽض٠ َٔ ص١َٝ املض٢َ  

: حتتطب ز١َٝ املس٢َ عٓدَا 

  ػتاط ايهض٠ بأنًُٗا خط املض٢َ بعز إٔ نإ آخض َٔ ملغٗا ٫عب َٔ ايؿضٜل املٗادِ عٛا٤

. يف اشلٛا٤ أٚ ع٢ً ا٭صض 

 اإلدسا٤ات 

  اؾظا٤ بٛاعط١ ساصؼ َض٢َ ايؿضٜل املزاؾع ٜتِ صَٞ ايهض٠ َٔ أٟ ْكط١ راخٌ َٓطك١ .

  ٫ هٛط ؿاصؼ املض٢َ يعب ايهض٠ َض٠ ثا١ْٝ ست٢ تًُػ ٫عبا آخض. 

  تقبح ايهض٠ يف ايًعب عٓزَا ٜتِ صَٝٗا َباؽض٠ خاصز َٓطك١ اؾظا٤. 

 ايعكٛبات / املدايفات 

  إسا مل ٜتِ صَٞ ايهض٠ َباؽض٠ خاصز َٓطك١ اؾظا٤ :

 املض٢َ   ٜتِ إعار٠ تٓؿٝش ص١َٝ .

  ٕؼتغب صن١ً سض٠ غرل َباؽض٠ يًؿضٜل املنار ٚتٓؿش َٔ ع٢ً خط َٓطك١ اؾظا٤ َٔ املها

. ا٭قضب يًُهإ ايشٟ سزثت ؾٝ٘ املدايؿ١ 
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 :املعاقب١ ع٢ً  ازتهاب االخطا٤ ٚض٤ٛ ايطًٛى

  متٓح ايسن١ً اذتس٠ املباغس٠: 

 صنٌ اٚ قاٚي١ عضق١ً املٓاؾػ 

 َهاتؿ١ املٓاؾػ 

  املٓاؾػرؾع 

 ملػ ايهض٠ َتعُزا باعتجٓا٤ ساصؼ املض٢َ 

 مضب املٓاؾػ 

 زن١ً ادتصا٤: 

ؼتغب صن١ً دظا٤ اسا اصتهب ا٫عب اٜا َٔ ا٫خطا٤ ايغابك١ ٚيهٔ 

 راخٌ َٓطك١ دظا٥٘ بػض ايٓعض عٔ َهإ ايهض٠ طاملا ناْت يف ايًعب

  اخطا٤ تطتشل ايطسد: 

 دغِٝ يف ايًعب اصتهب ا٫عب خطا 

  عٓٝـاصتهب عًٛى 

 بقل ع٢ً املٓاؾػ اٚ اٟ ؽدك 

  َٓع ايؿضٜل املٓاؾػ َٔ ٖزف اٚ ؾضف١ٚامش١ ٫سضاط ٖزف ٚسيو بًُػ

 ا٫عب ايهض٠ بٝزٙ

 اعتدزّ ايؿاظ بش١٦ٜ 

 سقٌ ع٢ً ا٫ْشاص ايجاْٞ بٓؿػ املباصا٠ 

 

 

: املسادع

 . ايتدطٝط اؿزٜح يف نض٠  ايكزّ ايزنتٛص قُز صما ايٛقار  -1

 ؽطٝط ٚتزصٜب نض٠ ايكزّ يًزنتٛص سغٔ ايغٝز ابٛ عبزٙا٫ػاٖات اؿزٜج١ يف  -2

. نتاب ايذلب١ٝ ايبز١ْٝ يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ نض٠ ايكزّ يًقا٫ت  -3
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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 : تعسٜف ايبايٝ٘ 

ؾٔ َغضسٞ صؾٝع املغتٟٛ ٜعدل عٔ ؾهض٠ ٚاقع١ٝ أٚ خٝاي١ٝ َغتدزَا قزصات 

دغ١ُٝ عاي١ٝ يف ايتعبرل عٔ ٖشٙ ايؿهض٠ َغتعٝٓا بعٓافض ؾ١ٝٓ َتعزر٠ َجٌ 

 . امل٬بػ , ايزٜهٛص , اإلما٠ , املٛعٝكٞ 

 : أْٛاع ايتعبري اذتسنٞ 

  ايؾعيب. 

 املظرٚز . 

  ٘ٝايباي. 

 ا٫بتهاصٟ اؿزٜح . 

  ٟٛايذلب. 

  ٞايضباع. 

  ٞايتدقق. 

 : اهلدف َٔ ايتعبري اذتسنٞ ٚفٛا٥د٠ 

  إعزار اؾغِ ٫را٤ َٗاصات َععِ ا٭ْؾط١ ايضٜام١ٝ املدتًؿ١. 

   ّؼغني ايكٛا. 

  تعًِٝ ايكزص٠ عًٞ ايتعبرل بًػ١ اؿضن١ . 

  ٘ؾِٗ يػ١ ايباي١ٝ َٚقطًشات . 

  ٘ٝتعًِٝ خطٛات َٚٗاصات ايباي . 

   ٟإعزار ايزصاعني بزْٝا َٚٗاصٜا ٭ْٛاع ايضقك ا٭خض . 

  ٕت١ُٝٓ ٚتطٜٛض ايقؿات ايبز١ْٝ نايك٠ٛ ٚايكزص٠ ايعن١ًٝ ٚايضؽاق١ ٚاملض١ْٚ ٚايتٛاط

 . ٚاؾًز ايعنًٞ ٚايتٓؿغ٢ 

  ت١ُٝٓ ايتشٚم اؾُايٞ َٔ خ٬ٍ ايتقُِٝ ٚايزٜهٛص ٚامل٬بػ ٚاإلما٠٤ ٚاملٛعٝك٢

 . اخل 0000

  ٞت١ُٝٓ ايغُات ايٓؿغ١ٝ َجٌ ايجك١ بايٓؿػ ٚت١ُٝٓ َؿّٗٛ ايشات اإلهاب . 
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 :  أ١ُٖٝ دزع ايتعبري اذتسنٞ

إٕ ؾًغؿ١ ايتعًِٝ تعتُز عًٞ إٔ املتعًِ عٛا٤ نإ طؿ٬ً أٚ بايػًا هب إٔ 

ٚإٔ ٜكّٛ ٖٛ بشات٘ يف , عًٞ عًِ مبٓٗذ٘ ايشٟ ٜتؿل َع اعتعزارٙ  ٜهٕٛ

 .اعتٓباط أْؾطت٘ اـاف١ ب٘ 

ٚايتعبرل اؿضنٞ ٜأخش َهاْ٘ ٖا١َ يف َٓٗاز املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ ٭ْ٘ 

ٚميهٓٓا ا٫عتٓار إيٞ ريٌٝ سٞ َٔ ايعٌُ .ٜضمٞ ٖشا ا٫ػاٙ يف ايتعًِٝ 

ايشٜٔ أسضطٚا اْتقاصًا ناؾًٝا ـًل املبزع ايشٟ ٜٓتذ٘ ايت٬َٝش ٚا٭طؿاٍ 

 . َٛمٛعات تعبرل١ٜ 

ؾٓغتطٝع إٔ ْ٪نز عًٞ إٔ املار٠ ْؿغٗا ٖٞ , ٚاسا تٓاٚيٓا َٛمٛع ايزٚاؾع يًتعًِ 

ؾشاع١ ا٫نتؾاف هب إثاصتٗا ٚاؿؿاظ عًٝٗا , خرل راؾع أٚ خرل َجرل يًتعًِ 

 . َٔ خ٬ٍ تعبرل ايطؿٌ عُا بزاخً٘ 

 : َهْٛات٘ ٚعٓاؾسٙ 

 هب إٔ ٜعدل عٔ قق١ أٚ َٛمٛع خٝايٞ أٚ ٚاقعٞ ٜعدل عٔ : ص٠ أٚ املٛمٛع  ايؿو

 . املامٞ أٚ اؿامض يف اتقاي٘ باملٛعٝكٞ ٚايزٜهٛص ٚاإلخضاز 

  ُِٜبزأ َقُِ ايبايٝ٘ بٛمع ؾهض٠ ٚتعتدل أِٖ عٓقض َٔ عٓافض ايبايٝ٘ سٝح   :-املق

 . ٜ٪رٕٚ ايضاققٕٛ اـطٛات اييت ٜضزلٗا املقُِ 

  ٞهب إ تتٓاعب َع ايؿهض٠ ٚ املٛمٛع  :-املٛعٝك . 

  أِٖ عٓافض ايباي١ٝ ؾٗٞ تتُٝظ بايقعٛب١ َٚغتٟٛ أرا٤ عاٍ يشيو   :-املٗاصات ايؿ١ٝٓ

, ايٛثب , ايزٚصإ , املز , ايجين : ٜتطًب ايتزصٜب عًٝٗا ؾذلات ط١ًٜٛ َٔ ايظَٔ ٖٚٞ 

 . ايضؾع 

  ٜٚتٛقـ عًٞ ٖشا ايعٓقض لاح ايبايٝ٘  َٔ سٝح اختٝاص ايضاقك  :-اختٝاص ايضاققني

 . تبعا يؾدقٝت١ 

  خ٬ٍ تقُِٝ املٓاظض ًٜٚعب ايزٜهٛص رٚص نبرل يف إظٗاص ايك١ُٝ   :-ايزٜهٛص َٔ

 . ا٫ْعاي١ٝ 

  شلا ا١ُٖٝ يف أظٗاص ايكق١ ايتعدل١ٜ   :-امل٬بػ . 

  يتعبرل عٔ املٛاقـ ٚاملؾاٖز ٚيف ايتاثرل عًٞ اؾُٗٛص تًعب رٚص نبرل يف ا :-اإلما٠٤

 .َٔ خ٬ٍ ايٛإ ٚرصدات اإلما٠٤ 

  هب إٔ ٜهٕٛ نبرل ٜقًح ٫عتعضامات ايبايٝ٘  :-خؾب١ املغضح           . 

   ايضبط بني ٖشٙ ايعٓافض بعنٗا ببعض  يتعٗض يف أسغٔ ارا٤  :-اإلخضاز ٖٛٚ . 
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 : املٗازات ايف١ٝٓ االضاض١ٝ يف ايتعبري اذتسنٞ 

  ايجين. 

  املز . 

  ايضؾع. 

 ا٫ْظ٫م. 

 ايكؿظ. 

  ايٛثب. 

  ٕايزٚصا . 

 : اذتسنات االضاض١ٝ 

 اؿضنات ايجابت١ , تٓكغِ ايٞ اؿضنات ا٫ْتكاي١ٝ  

  ٞاؿضنات ا٫ْتكاي١ٝ تٓكغِ اي 

   ٞاملؾ . 

  ٟاؾض . 

  ايكؿظ . 

  ايٛثب . 

  ٌاؿذ. 

  ايظسًك١ . 

  ايؿذ٠ٛ . 

  ٕايزٚصا .  

       ٞاؿضنات ايجابت١ ٚتٓكغِ اي 

  املضدشات . 

  ايزٚصاْات . 

  ا٫صتزار . 

  ايغكٛط . 

 ٕايتٛطا  . 

  املز      . 
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 :  خطٛات ايتؿُِٝ يف ادتٌُ اذتسن١ٝ 

 اختٝاص املٛمٛع أٚ ايؿهض٠   :-أٚال 

ٜأتٞ اختٝاص املٛمٛع  أٚ ايؿهض٠ يف بزا١ٜ َضس١ً ايتقُِٝ ٚتهٕٛ املع١ًُ يف ٖشٙ 

 . ايؿذل٠ َؾػٛي١ باختٝاص ؾهض٠ أٚ َٛمٛع دزٜز َٚبتهض 

 ايتدطٝط ٚٚمع اإلدضا٤ات   :-ثاْٝا 

بعز ؼزٜز املٛمٛع أٚ ايؿهض٠ تضعِ املع١ًُ املٛاقـ ايتعدل١ٜ املٛدٛر٠ راخٌ ٖشٙ 

ٌٜ تًو املٛاقـ َٚا اؿضنات املٓاعب١ يهٌ َٛقـ ٚنشيو ايؿهض٠ ٚؼاٍٚ إ تتذ

 . ا٫ػاٖات ٚايتؾه٬ٝت املٓاعب١ يًُٛمٛع أٚ ايؿهض٠ 

 اختٝاص املٛعٝكٞ  :-ثايجا

ٖٞ اؾظ٤ املهٌُ يًُٛمٛع أٚ ايؿهض٠ ٚهب إ ٜهٕٛ ٖٓاى اْغذاّ ٚتٛاؾل بٝٓٗا ٚبني 

ٜٔ ٜتِ اختٝاص املٛعٝكٞ ا٫ٚ قبٌ ايضاققني سيت ىضز ايعٌُ بقٛص٠ صا٥ع١ ٚبايتغب١ يًُبتز٨

اؿضنات مبعين إ تبين اؿضنات عًٞ املٛعٝكٞ ٚهب إ تهٕٛ املٛعٝكٞ َٓاعب١ 

 .   َٚعدل٠ عٔ ايؿهض٠ أٚاملٛمٛع 

  

 :ارتطٛات ايالش١َ يًتؿُِٝ يف ايتعبري اذتسنٞ ايسقـ ادتُاعٞ 

  ٞرصد١ سغاع١ٝ عاي١ٝ يزٟ نٌ طايب١ يف اجملُٛع١ يًعٌُ اؾُاع . 

  ٟايؿضٚم ايؿضر١ٜ يف املغتٟٛ املٗاص . 

  مجاٍ ايتؾه٬ٝت ٚاملغتٜٛات ٚا٫ػاٖات املتعزر٠ . 

 وزر ؾٝ٘ يهٌ طايب١ َٓطك١ عًُٗا ٚارا٥ٗا ٚرٚصٖا بايٓغب١ يًُذُٛع١ . 

  ٫بز إٔ ٜتٛؾض ؾٝ٘ ايتٓاعل ٚا٫ْغذاّ ايتاّ بني ايطايبات ٚتكاصب املغتٜٛات ايؿ١ٝٓ . 
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 : ادصا٤ ادتطِ نأدٚات تعبري١ٜنٝف١ٝ اضتدداّ 

 

  :-ٜٓكطِ ادتطِ إيٞ عد٠ أقطاّ ٖٞ 

ٜكّٛ بتٛدٝ٘ نٌ اؾغِ ٜٚغٝطض عٝطض٠ نا١ًَ عًٞ اؾغِ ٜٚغتدزّ ايٛد٘  :-ايسأع

 . يًتعبرل عٔ ا٫ْؿعا٫ت ايزاخ١ًٝ يًضاققني 

 . تغتعٌُ يًزؾاع أٚ يًٗذّٛ ٚايتعبرلات اييت تتُٝظ مبزٟ سضنٞ نبرل  :-ايرزاعني 

 . تغتعٌُ نتعبرل يًهؾـ ٚايكبض عًٞ ا٭ؽٝا٤  :-ايٝدٜٔ 

 . ٖٛ املضنظ اؿٟٝٛ املعدل عٔ اؿضن١ ٚاتظإ اؾغِ  :-ادترع 

شلا ْؿػ ٚظٝؿ١ ايشصاعني ٚيهٓٗا قزٚر٠ يف املزٟ ٚٚظٝؿتٗا اي٦ٝغ١ٝ ٖٞ  :-ايطاقني 

 . املغاْز٠ ٚؼضٜو اؾغِ 

 . اف ٚايضؾض نايٝزٜٔ ٜغتطٝعٛا اإلَغاى ٚا٫نتؿ :-ايكدَني 

ٚايتعبرل عٔ ا٫ْؿعا٫ت ٚا٭ساعٝػ ٚايعٛاطـ تبزأ َٔ ايٛد٘ ٚبٗا مجٝع أدظا٤ اؾغِ 

 . املغ٦ٛي١ عٔ ايتعبرل

 

 

 : أْٛاع اذتسنات يف ايتعبري اذتسنٞ

 األٚقاع 

 األضاض١ٝ يًكدَني 

 ايٛقع األٍٚ 

ٜت٬َػ ايهعبإ ٜٚتذ٘ طضؾا ايكزَني إيٞ اـاصز متاًَا ٜٚؾه٬ٕ خطا َغتكًُٝا متاّ 

 .  ا٫عتكا١َ 
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 ايٛقع ايجاْٞ 

 .ٜٓتعِ ايكزَني بٓؿػ ايٛمع عًٞ إٔ ٜتباعز ايهعبإ إسزاُٖا عٔ ا٭خضٟ 

 

 ايٛقع ايجايح 

ايكزّ ايُٝين ايكزَإ َتذٗتإ يًداصز متاّ ٜٚغتكض نعب ايكزّ ايٝغضٟ عٓز َٓتقـ 

 . عٝح ًُٜػ طضف ايكزّ ايُٝين, َٚت٬فكإ 

 

 ايٛقع ايسابع 

 .ٚاملغاؾ١ بُٝٓٗا قزّ ْٚقـ ايكزّ , ايكزَإ َتٛاطٜتإ َٚتذٗإ يًداصز 

 

 ايٛقع ارتاَظ 

عٝح ًُٜػ طضف ايكزّ ايُٝين نعب ايكزّ , ايكزَإ َتذٗإ يًداصز متاًَا َٚت٬فكإ 

 . ايٝغضٟ 

 

  األضاض١ٝ يًرزاعنتاألٚقاع 

 : ايٛقع األٍٚ 

, َٚغتزٜضتإ ٚايهؿإ َتذٗإ يًزاخٌ َٚتكاصبإ , ايشصاعإ أَاًَا عٓز َغتٟٛ اؿٛض 

 . ٚاملضؾكإ َغتزٜضإ بعض ايؾ٧ 

 : ايٛقع ايجاْٞ 

متتز ايشصاعإ ٚنأُْٗا دٓاسإ ٜٚزٚص ايهؿإ يًزاخٌ ٚ٭عؿٌ ٜٚضاعٞ إٔ ٜعٌ 

 . َغتكُٝإ  املضؾكإ َغتزٜضإ ٚايهتؿإ

 :ايٛقع ايجايح 

ايشصاعإ أعًٞ ايضأؼ ٚاملعقُإ َزاصإ يًزاخٌ ٚاملضؾكإ َغتزٜضإ ٚايهؿإ غرل 

 . َت٬َغتإ َع تكزَُٗا ق٬ًٝ يٮَاّ عٝح ٜضاُٖا ايضاقك رٕٚ إٔ ٜضؾع صأع٘

 :ايٛقع ايسابع 

 .سصاع يف ايٛمع ا٭ٍٚ ٚا٭خضٟ ؾٛم ايضأؼ 

 : ايٛقع ارتاَظ 

 . ٚا٭خضٟ ؾٛم ايضأؼ َٚعقُٗا َزاص يًزاخٌ ٚاملضؾل َغتزٜض, سصاع يف ايٛمع ايجاْٞ 
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 :  اذتسنات ايتعبري١ٜ 

 
إٕ اؿاد١ إيٞ ايتعبرل عٔ ايٓؿػ ٖٛ قؿظ قٟٛ يف عًٛى ايؿضر ٜٚعٗض ٖشا ايتعبرل يف 

ؾتهٕٛ إَا سضنات , ايتٓؿٝػ عُا هٝؿ بزاخً٘ عٔ طضٜل سضنات اؾغِ املدتًؿ١ 

 . ع١ًٗ ٚبط١٦ٝ أٚ سضنات عٓٝؿ١ ٚق١ٜٛ إيٞ بشٍ دٗز ٚطاق١ ندلٜتني 

 :ٖٚشٙ اؿضنات ا٭نجض ؽٝٛعًا َٚعضؾ١ 

 ٚؽًل ؽعٛص باؿض١ٜ ٚا٫ْط٬م  ٖٚٞ سضنات بغٝط١ يف أرا٥ٗا :-ملتأصدش١ اؿضنات ا 

 ٚشلا خاف١ٝ اشلز٤ٚ ٚايغ١َ٬ ٚايقعٛب١ يف ا٭را٤ بغبب َا  :- اؿضنات ا٫ْغٝاب١ٝ

 . تتطًب٘ َٔ تزؾل سضنٞ َغتُض 

  ٚمتتاط بايك٠ٛ ٚاؿز٠ ٚاؾضأ٠ سٝح إٔ ق٠ٛ ايزؾع تبًؼ أققٞ َزاٖا   :-اؿضنات ايؿذا١ٝ٥

 ( . ايٛثب  –ايضَٞ )ؾذأ٠ ٚتبزأ اؿضنات ايؿذا١ٝ٥ بك٠ٛ نبرل٠ ٚاْكبام٘ عضٜع١ 

  عباص٠ عٔ عًغ١ً َٔ اؿضنات ايك١ٜٛ ايعٓٝؿ١ اييت  :-اؿضنات ا٫ٖتظاط١ٜ ٖٞٚ

 . تٓؾأَٔ اؿضن١ عٓز تهضاصٖا يف تتابع عضٜع ؾٝٓتر عٓٗا ا٫ٖتظاط

  اؿضنات ايؿذا١ٝ٥ ايك١ٜٛ  ٖٚٞ عباص٠ عٔ خًٝط ( :-املدتًط١ )اؿضنات املعًك١ َٔ

 . ٚاؿضنات ا٫ْغاب١ٝ عٓزَا ٜٛدز ق٠ٛ ص٥ٝغ١ٝ ٜتبعٗا ته١ًُ عًغ١ً اْغٝاب١ٝ 

  ٚتٓتر ؾشاٍ عزّ ٚدٛر أٟ تٛتض أٚ ؽز ٚٚدٛر اعذلخا٤ ناٌَ ٜٓتر  :-اؿضنات اشلابط١

 . ع١ٓ عكٛط أٚ ٖبٛط 

 

 : َط٦ٛي١ٝ املع١ًُ يف دزع ايتعبري اذتسنٞ 

  هب إٔ تهٕٛ املع١ًُ َكتٓع١ َٚ٪١َٓ بإٔ َارتٗا تغاِٖ َغا١ُٖ نبرل٠ يف

 . تضب١ٝ ايتًُٝشات 

   إٔ تٓتظع اـٛف َٔ ايتًُٝشات ٚتبح ؾٝٗٔ صٚح ايجك١ بايٓؿػ . 

   تضؽزٖٔ ٚتٛدٗٗٔ إيٞ نٝؿ١ٝ إَهإ ايتعبرل عٔ ايشات . 

   َٞبتهض٠ بؾهٌ تًكا٥ . 

  يكزص٠ عًٞ ؾِٗ ايطايبات إٔ تهٕٛ عًٞ رصد١ عاي١ٝ َٔ ايشنا٤ ٚا . 

   تهٕٛ عًٞ رصد١ عاي١ٝ َٔ ق٠ٛ امل٬سع١ ٚايدلاع١ . 

   قارص٠عًٞ اؽاس ايكضاصات املٓاعب١ يف ايٛقت املٓاعب  . 
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َٔ ٖٓا ْتعًِ إٔ ا٫بتهاص ٫ٜعين ايكزص٠ عًٞ سح ايتًُٝشات عًٞ ابتهاص تعبرلاتٗٔ 

تتشغٔ ايتًُٝش٠ بزْٝا ٚعاطؿٝا بٌ ٖٛ ع١ًُٝ تؾذٝع ٚاصؽار َغتُض٠ َٔ خ٬شلا , ؾشغب 

 . مما ٜغاعزٖا عًٞ إٔ تطبل َعًَٛاتٗا بؿاع١ًٝ عًٞ دٛاْب سٝاتٗا ا٭خضٟ , ٚعكًٝا 

 

 : االدا٤ ايتعبريٟ ٚايتُجًٝٞ يدزع ايتعبري اذتسنٞ 

ٖٛ ع١ًُٝ تكزِٜ املٛمٛعات املدتًؿ١ يف إطاص مجٌٝ ٜؾز املؾاعض ٚهشب ا٫ْتباٙ إيٞ 

 .ًٌَ ايؿهض٠ املطًٛب١ رٕٚ 

املعًِ ٖٛ املغ٦ٍٛ عٔ ٖشٙ ايع١ًُٝ يتهٜٛٔ اؿضنات امل١ُ٥٬ بايٛد٘ أٚ أدظا٤ كتًؿ١ 

َٔ اؾغِ ٚؼضٜو اجملُٛعات ٚاملٛاقـ ايتعبرل١ٜ بأؽهاٍ ٖٓزع١ٝ بزٜع١ ػشب 

ٚقز تناعؿت ١َُٗ املعًِ ٚأفبح اشلزف َٓٗا اختباص اؿضنات َٓاعب١ إلظٗاص , ا٭ْعاص 

املؾه١ً املعضٚم١ بقٛص٠ اْغٝاب١ٝ َعدل٠ َغتعًٝٓا يف سيو  ايؿهض٠ املطًٛب١ أٚ سٌ

  .بايزٜهٛص ٚاملٛعٝكٞ 

 

 

 

 :  ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ اييت ٜتِ بٗا تٓفٝر املٗاز٠

  ايتأنٝز عًٞ املٗاصات ا٭عاع١ٝ يًتعبرل اؿضنٞ ايغابل تزصٜغٗا. 

  ٘ايذلنٝظ عًٞ ايتعبرل املٓاعب بأدظا٤ اؾغِ املدتًؿ١ ٚتعابرل ايٛد . 

  ايتكًٝز ٚاحملانا٠ ملهْٛات ايب١٦ٝ اؿ١ٝ ٚايػرل س١ٝ . 

  طضح َٛاقـ تعبرل١ٜ إدباص١ٜ ٚتضى ايتعبرل املٓاعب يًتًُٝش٠ . 

  طضح َٛاقـ تعبرل١ٜ اختٝاص١ٜ ٚتضى ايتعبرل املٓاعب يًتًُٝش٠ . 
 

 :مناذز َٔ ايتطبٝكات يف ايدزع 

 

  ٟايعٌُ اؾُاعٞ , ايعٌُ ايجٓا٥ٞ , ايعٌُ ايؿضر . 

 بتهاص ٚايتذزٜز يف عضض املٛقـ ايتعبرلٟ ا٫ . 

  مجٝع املٛاقـ ايتعبرل١ٜ تغتدزّ بٗا امل٪ثضات ايقٛت١ٝ املٓاعب١ ٚاإلراص٠ اي١ُ٥٫ٛ يًُٛقـ

 . 

 ايعٌُ يف فٛص٠ َٓاؾغات بني فُٛعات ايؿقٌ ٭را٤ َٛاقـ ٚققك سضن١ٝ كتًؿ١ .    
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 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ                                                      

 بٓات  –ايتٛدٝ٘ ايفين ايعاّ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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  :-االٚقاع االضاض١ٝ ٚطسم تعًُٝٗا  

 ايتش١ٝ-: kiyong-ri 

 ايتزصٜبات ٚيف ايبَٛظا ارا٤ ٚقبٌ ايضزل١ٝ املباصٜات يف ت٪رٟ

:- ايتع١ًُٝٝ ارتطٛات

 َٔ بايتغاٟٚ ايكزَني عًٞ َٛطع اؾغِ ثكٌ َضنظ – ي٬َاّ ايٓعض ايٛقٛف ٚمع  

 -ّٛ45 بظا١ٜٚ ق٬ًٝ ي٬َاّ اؾشع مبٌٝ ايطايب١ تك  

  ايشصاعإ ظاْب اؾغِ عًٞ اَتزارُٖا 

( تطٛدٞ  -تػازٜٛت  ) :-ٚقف١ االْتباٙ       

 ٖٞٚ َٔ ٚتهٕٛ ايتش١ٝ ارا٤ عٓز ٚت٪رٟ ايتاٜهْٛزٚ صٜام١ يف ا٫عاع١ٝ ايٛقؿات 

  نا٫تٞ

 َٔ بايتغاٟٚ ايكزَني عًٞ َٛطع اؾغِ ثكٌ َضنظ – ي٬َاّ ايٓعض ايٛقٛف ٚمع  

 ق٬ًٝ يًداصز ايكزَني َكز١َ اػاٙ(  ايهعبني)  ايعكبني ايتقام 

 قبن١ ؽهٌ عًٞ ٚايٝزإ اَتزارُٖا عًٞ اؾغِ ظاْب ايشصاعني 

 (                                         دَٛيب ) ايٛقف١ املتٛاش١ٜ 

 ٖٞ ٚايكزّ يًٝز ايتاٜهْٛزٚ َٗاصات َععِ ارا٤ تغبل اييت ا٫عتعزار ٚقؿ١  

  املغاؾ١ بني ايكزَني باتغاع ايهتؿني

 عًٞ ٚايضنبتني بايتٛاطٟ َغتكِٝ خط يف ي٬َاّ َٚتذ١ٗ َتباعزٜٔ ايكزَني 

 اعتكاَتُٗا

 بايتغاٟٚ ايكزَني عًٞ َٛطع اؾغِ ٚٚطٕ ٚاسز اؾكٞ خط عًٞ ايكزَني 

 ايكزَني عًٞ عُٛرٟ ٚاؾغِ ي٬َاّ ايٓعض  

                                         ( ابطٛدٞ)  ايبطٝط١ االَا١َٝ ايٛقف١*

 يًٓظاٍ ا٫عتعزار ساي١ يف تغتدزّ 

  :-ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

 َٔ بظا١ٜٚ ق٬ًٝ يًداصز تتذ٘ اـًؿ١ٝ ٚايكزّ ي٬َاّ تؾرلإ ايكزَإ ايٛقٛف ٚمع 

 رصد١ 22 َكزاصٖا

 ْٕٚقـ قزّ ايٞ قزّ َٔ مبكزاص بعنُٗا عٔ َتباعزتإ ايكزَا  

 ٕبايتغاٟٚ ايكزَني عًٞ َٛطع اؾغِ ٚٚطٕ اعتكاَتُٗا عًٞ ايضنبتا  

 ا٫َا١َٝ ايكزّ عكب مبشاطا٠ اـًؿ١ٝ ايكزّ َكز١َ  

  اؾغِ عُٛرٟ عًٞ ا٫صض 
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 apkubiايٛقف١ االَا١َٝ ايكطس١ٜ 

 

               ايتاٜهْٛزٚ صٜام١ يف ا٫عاع١ٝ ايٛقؿات َٔ

  :-ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ٔ   بظا١ٜٚ ق٬ًٝ اـاصز ايٞ تؾرل اـًؿ١ٝ ٚايكزّ ي٬َاّ تتذٗإ ايكزَإ ايٛقٛف ٚمع َ

 ا٫بغٛدٞ َغاؾ١ معـ ْٚقـ خط٠ٛ مبكزاص بعض عٔ َتباعزتني ايكزَني  

 ّعًٞ اـًؿ١ٝ ٚايكزّ ا٭صض عًٞ عُٛر١ٜ ايغام تهٕٛ عٝح َٓج١ٝٓ ا٭َا١َٝ ايكز 

 ايضنب١ يف اْجٓا٤ سزٚخ رٕٚ اَتزارٖا

 ِ50 بٓغب١ بايتغاٟٚ ايكزَني عًٞ َٛطع اؾغِ ثكٌ َٚضنظ ا٭صض عًٞ عُٛرٟ اؾغ.% 

:- DWITKUBI( نٛبٞ دٜت) ارتًف١ٝ ايٛقف١

.        ايتاٜهْٛزٚ صٜام١ يف اشلا١َ ايٛقؿات َٔ ٖٚٞ

:- ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 سضف ؽهٌ ا٭صض ع٢ً ايكزَإ تقٓع ايٛقٛف ٚمع L.إىل ا٭َا١َٝ ايكزّ تؾرل عٝح 

 .ا٭ٚىل ايكزّ ع٢ً عُٛر١ٜ ٚتهٕٛ ٚاـاصز يًذاْب اـًؿ١ٝ ٚايكزّ ا٭َاّ

 َٕٓاعب١ َغاؾ١ بعنُٗا عٔ َتباعزتإ قزَا. 

 أندل بٓغب١ اـًؿ١ٝ ايكزّ ع٢ً اؾغِ ٚطٕ ٜكع عٝح اْجٓا٤ ساي١ يف ايضنبتني َٔ 

 .ا٭َا١َٝ ايكزّ

ايؿد                                                 *          

 ( َانٞ أزاٟ) اذتصاّ أضفٌ ؾد٠ARAE-MAKKI -:

:- ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ٔ  أع٢ً َٔ ايٝز يضعت اـاصدٞ باؾظ٤ ايزؾاع ٜتِ ايكطض١ٜ ا٭َا١َٝ ايٛقؿ١ ايٛقٛف ٚمع َ

. أعؿٌ إىل

 أعؿٌ اي٢ُٓٝ اؾ١ٗ إىل ايٝغض٣ ايع١ًٜٛ اؾ١ٗ َٔ ايكطضٟ ا٫ػاٙ ايٝز سضن١ تأخش 

 املضؾل َؿقٌ يف بغٝط اْجٓا٤ سزٚخ َع ٚايعهػ اؿظاّ

 MOMTONG-MAKKI( َانٞ ََٛتْٛر) ادترع َٓكط١ ؾد
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:- ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 َٔ ايغاعز باعتدزاّ ٚاـاصز ايزاخٌ َٔ ايزاخًٞ ا٫ػاٙ ايٝز تأخش ابغٛدٞ ايٛقٛف ٚمع 

. ٚايبطٔ ايقزص اؾشع َغت٣ٛ يف ٚسيو اـاصز َٔ

:- OLGUL-MAKKI( َانٞ أٚدتٌ) ايٛد٘ َطت٣ٛ يف ألع٢ً ايؿد

 اؿضن١ َغاص ٜٚأخش ايغاعز ايٝز يضاس١ اـاصدٞ باؾظ٤ ايقز ٜتِ املٗاص٠ تًو ٚيف

. املضؾل َؿقٌ يف اْجٓا٤ َع أع٢ً إىل أعؿٌ َٔ ايعًٟٛ ا٫ػاٙ

 ( تػادٞ أب) املطتك١ُٝ األَا١َٝ ايسن١ًAP CHAGI -:

:- ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ايغام اَتزار َع َٓج١ٝٓ ٚتهٕٛ ٚيٮَاّ ٭ع٢ً يًُٗاص٠ امل٪ر١ٜ ايضنب١ صؾع ٜتِ ايٛقٛف ٚمع 

 .اشلزف باػاٙ يٮَاّ َغتكِٝ خط يف

  ِإىل( أبتؾٛى) ايكزّ ن٠ًٛ ايكزّ مبكز١َ ايضن١ً تٛدٝ٘ َع نا٬ًَ ايضنب١ ؾضر ٜت 

 يًُشاؾع١ ق٬ًًٝ اـًـ إىل يًكزّ املُاث١ً ايشصاع تتشضى ايٛقت ْؿػ ٚيف املٓاعب املهإ

. اي٬عب تٛاطٕ ع٢ً

 ّبظا١ٜٚ ايضنٌ أثٓا٤ يًداصز يؿٗا ٜٚتِ خؿٝـ اْجٓا٤ ساي١ يف ا٫صتهاط قزّ ايجابت١ ايكز َٔ 

45- 90. 

 أخض٣ َض٠ َهاْ٘ إىل ايشصاع ٜٚعٛر ايضن١ً أرا٤ بعز أخض٣ َض٠ اـًـ إىل ايؿدش ٜتشضى. 

:- UOP CHAGI( تػادٞ ٜٛبٞ) ادتاْب١ٝ ايسن١ً

:- ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ِأٚ قضٜب١ يًضن١ً امل٪ر١ٜ ايضدٌ قزّ تهٕٛ عٝح ٚيٮَاّ ٭ع٢ً َٓج١ٝٓ ايضنب١ صؾع ٜت 

. ا٫صتهاط قزّ صنب١ تًُػ تهار

 إيٝ٘ ايضن١ً تٛدٝ٘ املضار يًٗزف داْبًٝا َٛد٘ يٝقبح اؾغِ ٜزٚص. 

 َِؿقٌ َز َضاعا٠ َع اـاصد١ٝ ايكزّ عاؾ١ ايضن١ً يتٛدٝ٘ نا٬ًَ ايضنب١ َز ٜت 

 .نا٬ًَ ايؿدش

 ِاـًـ إىل ايكزّ َكز١َ تؾرل عٝح يًداصز ا٫صتهاط قزّ يـ ٜت. 

 ٜٔايكعٛر يععِ ٬ََغتني ايكبنتني ٚتهٕٛ اؾغِ ظاْب تهٕٛ ايٝز. 

 يًٛمع اؾغِ ٜعٛر ثِ أخض٣ َض٠ باؾاْب َٛاد٘ يٝهٕٛ ايضن١ً أرا٤ بعز ايضنب١ تج٢ٓ 

 .ا٫بتزا٥ٞ
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:- DOLLYO CHAGI( تػادٞ دًٜٝٛ) ايدا٥س١ٜ األَا١َٝ ايسن١ً

:-   ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ايؿدش َٔ ميهٔ َا أقضب ايكزّ تهٕٛ عٝح ٚيٮَاّ ٭ع٢ً َٓج١ٝٓ ايضنب١ تضؾع َٔ 

. اـًـ

 ِايكزّ بٛد٘ املٗاص٠ ٚأرا٤ ايٛعط يًذشع يـ وزخ عٝح ٚيًزاخٌ يٮَاّ ايضنب١ َز ٜت 

 .ايكزّ ثِ ايضنب١ إىل اؾشع َٔ سضن١ ْكٌ وزخ عٝح

 اؾغِ تٛاطٕ ع٢ً يًُشاؾع١ ق٬ًًٝ اـًـ إىل ايناصب١ يًكزّ املُاث١ً ايشصاع تتشضى. 

 ِ9 – 45 َٔ بظا١ٜٚ ايضنٌ أثٓا٤ يًداصز ا٫صتهاط قزّ يـ ٜت. 

 ِا٭ٍٚ ٚمع٘ إىل اؾغِ ٜعٛر ثِ أخض٣ َض٠ ايضن١ً أرا٤ بعز ايضنب١ ثين ٜت. 

:- DWI CHAGI( تػادٞ تٞ) ارتًف١ٝ ايسن١ً

: ايتاي١ٝ اـطٛات املٗاص٠ ٚتأخش َغتكِٝ غط  يًدًـ املٗاص٠ تًو ت٪ر٣

 

:- ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ثين ٜٚتِ يًٗزف بعٗضٙ َٛاد٘ اي٬عب ٜقبح عٝح ا٭َؾاط طضٜل عٔ اؾغِ ًٜـ 

 نُا ا٭خض٣ ع٢ً ايكزَني إسز٣ تكز َع َتٛاطٜتإ ايكزَإ ٚتهٕٛ ق٬ًًٝ ايضنبتني

. أع٢ً إىل ايؿدش ٜٚضؾع ايضنب١ ٚتج٢ٓ ايضن١ً إيٝ٘ املٛد٘ اشلزف إىل ايضقب١ تًتؿت

 يًضدٌ ايكزّ تهٕٛ إٔ َضاعا٠ ٚهب ايضن١ً ٭را٤ اـًؿٞ ا٫ػاٙ يف ٚايؿدش ايضنب١ متز 

 ايكزّ ٚباطٔ ايهعب بأعؿٌ ايضن١ً ٚت٪ر٣ املضتهظ٠ يًضدٌ ايضنب١ ت٬َػ امل٪ر١ٜ

 ٜتِ ايضن١ً أرا٤ بعز اؿٛض يععِ ٬ََغتني ٚايكبنتني اؾغِ ظاْب ايٝزٜٔ اـًؿٞ

 .ا٭ٚيٞ ايٛمع إىل اؾغِ ٚمع ٜٚعٛر اـًـ إىل ٚايؿدش ايضنب١ عشب

 

   عكٛب١ تطتشل ٚاييت املُٓٛع١ االفعاٍ

 ٟيًُٓاؾػ ايعٗض بإراص٠ ايتؿار 

 ايغكٛط 

 ايًعب َٔ اشلضٚب 

 املتٓاؾػ رؾع أٚ َغو أٚ ؽز 

 اؿظاّ  ؼت َٗامج١
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     ايــتاٜـــهــْٛــدٚ قـــٛاْــٝــٔ

:  باملًعب خاؾ١ تٔقٛإ

 ٕٛاملًُػ ْاع١ُ َار٠ أٟ أٚ باـؾب َٚػط٢ ايعٛا٥ل َٔ خايًٝا َغتًٜٛا َغطشًا املًعب ٜه  .

 إىل ٚتٓكغِ َذل 12 يف12 املًعب َغاس١ :  

 أبٝض غط ٚؼزر َذل 8 يف 8 َٚغاستٗا ٚاي٬عبإ اؿهِ ؾٝٗا ٜٚتٛادز ايًعب َٓطك١ 

.   عِ 7.5 عضم٘

 داْب نٌ َٔ َذل 2 ا٭َإ َٓطك١.  

 ّص٥ٝػ 1 , عاس١ سه1ِ قناٙ 4 سهاّ 6 ايتاٜهْٛزٚ َباصٜات بتشهِٝ ٜكّٛ: اؿها 

.  َٚغذٌ َٝكاتٞ , سهاّ

: ٚاملالبظ تٔبايالعب خاؾ١ غسٚط

 ا٭عٛر اؿظاّ ع٢ً سافًني ٜهْٛٛا إٔ اي٬عبني ع٢ً هب ايزٚي١ٝ املباصٜات ساي١ يف 

. ميجًٗا اييت ايبًز دٓغ١ٝ سا٬ًَ اي٬عب ٜهٕٛ إٔ هب نُا , ايزٚيٞ ا٫ؼار يز٣ َٚغذًني

 ٚاقًٝا ؾٛقٗا ٜضتزٚا إٔ ٚهب( ايطٛبو) ايتاٜهْٛزٚ بزي١ املتغابكٕٛ ٜضتزٟ: ي٬ًُبػ بايٓغب١ 

:  َٔ يهٌ

 ايغاقني  -3(       اشلٛدٛ)ايقزص  -1

 ايغاعزٜٔ  -4             اـقٝتني  -2

 . ٚاملٛافؿات يًٛا٥ح َطابك١ املشنٛص٠ اؿُا١ٜ أرٚات تهٕٛ إٔ ع٢ً

  : ملبازٜات

:  املبازا٠ شَٔ

 ٚدٛي١ دٛي١ نٌ بني ٜؿقٌ رقا٥ل ث٬خ َٓٗا نٌ د٫ٛت بج٬خ املباصا٠ ؼزر سٝح       

.   يًضاس١ رقٝك١

  :ايٓكاط استطاب نٝف١ٝ

:  اٯت١ٝ ايطضم بإسز٣ بايكزّ أٚ بايكبن١ ؾعاي١ مضب١ تغزٜز عٓز ايٓكط١ ؼتغب       

 اؾغِ َٓتقـ يف بايكبن١ املغتك١ُٝ ايًه١ُ  

 (اشلٛدٛ َٓطك١) اؾغِ َٓتقـ أٚ ايٛد٘ يف َغزر٠ ْادش١ صن١ً  

 اي٬عب يغكٛط ٜ٪رٟ مما بٗا املغُٛح ا٭َانٔ َٔ اؾغِ يف َهإ أٟ يف مضب١ أٟ تغزٜز 

  ْكط١ تعتدل اـقِ
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  :ايٓكاط خؿِ

 اـطأ ٜٚٛمح املباصا٠ ٜٛقـ إٔ اؿهِ ؾع٢ً ممٓٛعًا ؾع٬ً املتغابكني أسز ٜضتهب عٓزَا       

:   املُٓٛع١ ا٭ؾعاٍ َٚٔ , عًٝ٘ ٚىقِ املتغابل اصتهب٘ ايشٟ

 ّٛا٭صض ع٢ً عكٛط٘ بعز املٓاؾػ ع٢ً اشلذ  

 املٓاؾػ صأؼ ع٢ً ايٝز بكبن١ يه١ُ تٛدٝ٘ تعُز  

 املٓاؾػ صأؼ يف بايضأؼ اينضب تعُز  

 (نايٝٛ) اؿهِ بإع٬ٕ َ٪قتًا املباصا٠ إٜكاف بعز يًُٓاؾػ اينضبات تٛدب٘ تعُز  

 ٖضٚبًا املًعب خاصز اـضٚز  

 َزصب٘ أٚ اي٬عب قبٌ َٔ مضٚص١ٜ غرل بأيؿاظ ايتًؿغ  

 اؿهِ ٜكّٛ ٚاسز٠ دٛي١ يف َضات ث٬خ خقِ ع٢ً اي٬عب سقٍٛ ساي١ يف   

     املتغابل ٖظمي١ ٚإع٬ٕ املباصا٠ بإٜكاف

-خ    :ايفٛش سطاب 

:  اٯت١ٝ ا٭عػ ع٢ً ايؿٛط وغب         

 بايٓكاط ايؿٛط  

 ايكام١ٝ باينضب١ ايؿٛط  

 املٓاؾػ ع٢ً ايٓكاط ـقِ ايؿٛط  

 ايًعب َٛاف١ً اعتطاعت٘ ٚعزّ املٓاؾػ إلفاب١ ايؿٛط  

 املٓاؾػ نؿا٠٤ يعزّ ايؿٛط  

 املٓاؾػ ٫ْغشاب ايؿٛط  

 ايؿٛط١ بإيكا٤ املتغابل َزصب قٝاّ عٓز   
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 قٝاضات ًَعب ايتاٜهٛاْدٚ                                                                               
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ٌُ ا٭ٜزٟ ٚ ا٭قزاّ ٚ ايُضنَب ٚ املضاؾل نأعًش١ , ٚمت  ُٔ َِٜغَتِع ايهَاصأتٝ٘ ٖٛ ْعاّ قتاٍ 

تطٜٛضٖا يف دظٜض٠ اٚنٝٓاٚا ثِ مت ْكًٗا إىل ايٝابإ يف أٚاخض ايكضٕ ايتاعع عؾض َٚٓٗا 

 .اْتؾضت إىل ايعامل 

نضٜام١  تعتدل ايٛقؿات َٔ أِٖ ايعٓافض ا٭عاع١ٝ اييت تتطًبٗا يعب١  يهاصاتٝ٘ 

اعتعضام١ٝ سات ؾٓٝات  عاي١ٝ ْٚض٣ سيو  يف ؾٕٓٛ ايهاتا 

: اْٛاع ايٛقفات

:- {ايٛقف١ األَا١َٝ  }شٜٓهٛتطٛ داتػٞ 

ٜعتدل ٖشا ايٛمع َٔ أِٖ ا٭ٚماع يف ناصاتٝ٘ ايؾٛتٛنإ ؾٗٛ َٔ أنجض ا٭ٚماع 

 .املغتدز١َ يف ايهاتا 

 

 :  {ايٛقف١ ارتًف١ٝ  }نٛنتطٛ داتػٞ 

ايٛمع يف ا١ُٖٝ٫ عٔ ايظٜٓهٛ راتؾٞ , ؾٝهجض اعتدزاَٗا يف ايهاتا ٚايزؾاع ٫ ٜكٌ ٖشا 

. عٔ ايغهني ٚايعقٞ , نُا ٜغٌٗ تػٝرل ايٛمع اىل أٟ ٚمع أخض بهٌ عٗٛي١ ٜٚغض

 

 املتفسغش١{ٚقف١ايفازع}نٝباداتػٞ

 

ٖٛ َٔ أؾنٌ ا٭ٚماع املغتدز١َ يف اينضبات اؾاْب١ٝ َجٌ إَيب أٚنٞ ٚأٚصانٔ 

. ٚايكتاٍ أَاّ دزاص سٝح ت٪َٔ ظٗضى.ٜضٟ  أٚنٞ ٜٚهَٛٞ

يتؾهٌٝ ٖشا ايٛمع تٓشين ايضنبتني إىل ا٭َاّ ٚايكزَني َغتكُٝتني عٝح 

تهٕٛ ا٭فابع َتذ١ٗ إىل ا٭َاّ ؾٝهٕٛ ؽهٌ ايٛمع نايؿاصؼ ايشٟ ميتطٞ 

 .                                                                   اؿقإ

 : ايتع١ًُٝٝارتطٛات 

 ؼضٜو ايكزّ ايٝغض٣ باػاٙ ايٝغاص ٚايكزّ اي٢ُٓٝ -ٚمع ايٛقٛف باتغاع اؿٛض

. باػاٙ ايُٝني عٝح تهٕٛ املغاؾ١ بُٝٓٗا اندل َٔ اتغاع اؿٛض 

  ثين ايضنب١ ق٬ًٝ عٝح ٜكع اـط ايعُٛرٟ ايغاقط َٔ ايضنب١ ع٢ً داْب

. ا٫فبع ايهبرل يًكزّ َٔ ايزاخٌ يهٌ َٔ ايضنبتني 

  ّا يٛطٕ َٛطع بايتغاٟٚ ع٢ً ايكزَني َع ٬َسع١ عزّ ٌَٝ اؾشع ي٬َا. 
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 :أْٛاع ايًهُات          

  ٞيهُ٘ ط١ًٜٛ َٚغتك١ُٝ َٚباؽضٙ ٚتبزأ َٔ داْب اـقض  (:-املغتك١ُٝ ) اٚتغٛن ٖٞٚ

ٚبؾهٌ َغتكِٝ إىل بطٔ اـقِ ٖٚٞ مضب٘ قٜٛ٘ َٚ٪ثضٙ ٚتٓؿش مبغاٚا٠ ايٝز َع ايضدٌ 

( . نٕٛ ايكزّ ايُٝين إىل ا٭َاّ بايٝز اي٢ُٓٝ تمضب٘ )

 :ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

  ٌايٛقٛف َع ؾتح ايكبنتني ؾٛم َؿقٌ ايؿدشٜٔ ٜٚهٕٛ ظٗضا ايكبنتني َتذٗني ٭عؿ .

 قِٝ ٚتهٕٛ َؿتٛس١ ٚظٗضٖا يٮع٢ً  متز ايٝز ايٝغض٣ يٮَاّ ٚيًزاخٌ ق٬ًٝ بؾهٌ َغت

  يتقٌ ايكبن١ ؾٛم َؿقٌ ايؿدش ا٭ٜغض َع  رصد١ 180تغشب ايٝز يًدًـ َع رٚصإ ايٝز

. اػاٙ ظٗضٖا يٮعؿٌ 

  َتابع١ عشب قبن١ ايٝز إىل اؾاْب ا٭ٜغض َع ايًهِ بكبن١ ايٝز اي٢ُٓٝ. 

 

  ٞايٛؾك١ ا٫َا١َٝ يف ايكغُني ا٫ع٢ً ٚا٫عؿٌ َٔ (: ايًه١ُ ايعهغ١ٝ ) دٝاتٝغٛن َٔ

ْعض ايٝز اي٢ُٓٝ ممزٚر٠ ي٬ملاَا ٚظٗض اؾغِ ٚايضاؼ َضؾٛع ٚايقزص َٓتؿذ ٚباصط ي٬َاّ َع اٍ

ايكبن١ ي٬ع٢ً ٚايٝز ايٝغض٣ َج١ٝٓ ٚايهٛع يًدًـ ؾٛم َؿقٌ ؾدش ا٫ٜغضٚظٗض ايكبن١ 

٫عؿٌ ٚتهٕٛ سضنات ا٫ٜزٟ عهػ سضنات ا٫صدٌ 

 

:  ايؿد اْٛاع٘ 

( سٝدا ْرباٟ) ايؿد ايطفًٞ 

عِ َٔ ايضنب١  20ع٢ً َغاؾ١ َٔ ايٛقؿ١ ا٫َاَٝ٘ ايٝز اي٢ُٓٝ ممزٚر٠ ؾٛم ايضنب١ اي٢ُٓٝ 

ٚقبن١ ايٝز ا٫خض٣ ؾٛم َؿقٌ ايؿدش ا٫ٜغض ٚميهٔ عٌُ ايقز بايٝز ا٫خض٣ َع تػرل 

 ’45ايٛقؿ١ يًذ١ٗ ا٫خض٣ َع َضاعا٠ إ ٜهٕٛ اػا٠ ايقزص 

( ادٞ اٚنٝ٘ ) ايؿد ايعًٟٛ 

َٔ ايٛقؿ١ ا٫َا١َٝ ايضدٌ ايٝغض٣ ٚعاعز ايٝز اي٢ُٓٝ  ا٫َا١َٝ ايٝغض٣ ؾٛم ايضاؼ ق٬ًٝ 

ٚايٝز ا٫خض٣ ؾٛم َؿقٌ ايؿدش يًكزّ ٚظٗض " 90ٚايكبن١ يًداصز ٚطا١ٜٚ َؿقٌ املضؾل 

ايكبن١ ي٬عؿٌ  

( ضٛتٛ اٚنٝ٘ ) ايؿد يف َٓطك١ ادترع  

َٔ اؾاْب اىل ا٫َاّ ٚيًزاخٌ " 90ب١ َٔ ايٛقؿ٘ ا٫َاَٝ٘ َضدش١ ايشصاع اي٢ُٓٝ ٖٚٞ َح

ٚايكبن١ َٛاد١ٗ يًٛد٘ ٚقبن١ ايٝز ايٝغض٣ ؾٛم َؿقٌ ايؿدش ا٫ٜغض ٚظٗض ايكبن١ 

٫عؿٌ  
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( غٛتٛ اٚنٝ٘)ايؿد بطٝف ايٝد 

َٚؿتٛس١ " 90َٔ ايكؿ٘ اـًؿ١ٝ يًكزّ ايٝغض٣ ي٬َاّ ايٝز ايٝغض٣ اَاّ اؾغِ َج١ٝٓ بظا١ٜٚ 

ابع َن١َُٛ ظٗض ايٝز َٛاد٘ اع٢ً ٚا٫ل

 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

  يًٛمع ايطبٝعٞ( ايضدٌ املؿتٛس١)َٔ ٚمع ٚقؿ١ .

 ٚصاس١ ايٝز ,ايبز٤ غط٠ٛ يًدًـ بايكزّ اي٢ُٓٝ َٚز ايٝز اي٢ُٓٝ يف َغت٣ٛ اصتؿاع املعز٠

يتهٕٛ ظاْب ا٫سٕ ( عٝـ ايٝز)ٚيف ايٛقت ْؿغ٘ تٛمع ايٝز ايٝغض٣ ع٢ً ؽهٌ ...يٮعؿٌ 

ايٝز َتذٗا يًداصز داْبا ٚ هب إٔ ٜهٕٛ املضؾل ا٭ٜغض أَاّ اؾٓب اي٢ُٓٝ ٚ ٜهٕٛ ظٗض 

. ا٭ٜغض يًقزص

  املتزصب ايقز بايٛقؿ١ اـًؿ١ٝ اي٢ُٓٝ يف ٚمع ْقـ املٛاد١ٗ ا٭َا١َٝ ٚ تهٕٛ ايٝز ٜٞٗٓ

نُا ٜهٕٛ ايشصاع ا٭ٜغض يف ٚمع٘ , امل٢ٓ أَاّ َٓطك١ املعز٠ ٚ صاس١ ايٝز تتذ٘ يٮع٢ً

. رصد١ 90ايقزص بظا١ٜٚ قزصٖا ايغًِٝ يًقز أَاّ 

  ِ(.  1)تضدع ايكزّ اي٢ُٓٝ أىل ايٛمع ايطبٝعٞ ٚ ٜتِ ايضدٛع اىل ايٛمع املشنٛص يف صق

 ِٜهٕٛ ايكٝاّ باؿضن١ ايغابك١ ع٢ً داْب اٯخض َٔ اؾغ .

 

أِٖ َٓاطل ايكسب بايٝد ٚطسم اضتدداَٗا يف ايهازاتٝ٘ 

( ٜٛصانٔ ) ظٗض قبن١ ايٝز  - 

 

( نٔ تغٟٛ ) ايؾانٛـ يكبن١ أٚ ا داْب -

( ْانارانا نٔ )باإلفبع ا٭ٚعط ٚايكبن١ َػًك١  -

( اٜبٕٛ نٔ ) بإفبع ٚاسز ٚايكبن١ َػًك١  -

 ٖرلانٔ) مبكز١َ ا٭فابع ٖٚٞ ْقـ قبن١ ٖٚٞ َػًك١  -

: املتٓافطٕٛ

هب إٔ ٜضتزٟ املتٓاؾغٕٛ بزي١ ناصاتٝ٘ بٝنا٤ يٝػ بٗا ع٬َات ٫ٚ خطٛط أٚ أؽضط١  -1

 . ٚط يبػ ايؾعاص ايٛطين أٚ عًِ ايبًزٚ ٜر. تظٜني

: ايٛقؿات 

 

: اذتهاّ

. سات فـ ٚاسز َٔ ا٭طصاص بٗا طصاصٜٔ ؾنٝٞ ايًٕٛ( دانٝت نشًٞ عضٟ) بزي١ طصقا٤  -

. قُٝك أبٝض بأنُاّ ققرل٠ -

. صبط١ عٓل صزل١ٝ تًبػ بزٕٚ ربٛؼ تجبٝت -
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. بٓطًٕٛ صَارٟ ؾاتح عار٠ بزٕٚ ثـٓٝات يٮع٢ً بايضدٌ -

. دٛاصب عار٠ بًٕٛ أطصم غاَل أٚ أعٛر ٚسشا٤ عٌٗ اـًع ٫عتعُاي٘ بغاط املباصا٠ -

. هٛط يًشهُات ٚايكامٝات يبػ صبطات ايؾعض -

ٚهب يبػ ٖشا . هب إٔ ٜضتزٟ اؿهاّ ٚايكنا٠ ايظٟ ايضزلٞ ايشٟ ؼزرٙ ؾ١ٓ اؿهاّ -

ٜٚهٕٛ ايظٟ ايضزلٞ . ايظٟ يف مجٝع املٓاؾغات ٚايزٚصات ايتزصٜب١ٝ

 ٜتهٕٛ نٌ طاقِ ؼهِٝ َٔ  مخغ١  قناٙ -

 

: ايصٟ ايسمسٞ يًعب١ 

تتهٕٛ بزي١ بٝنا٤ َٔ دانٝت طٌٜٛ ٚبٓطًٕٛ 

 

: املًعب 

اَتاص  8هب إ ٜهٕٛ َغتٟٛ ٚخايٞ َٔ أٟ عٛا٥ل ٚإ ٜهٕٛ َضبع ايؾهٌ ٚمًع٘ 

ٜكاؼ َٔ اـاصز  

اْٛاع َطابكات ايهاتا 

صداٍ ٚعٝزات  : ؾضرٟ 

( ٫عبني  3 )صداٍ ٚعٝزات : مجاعٞ 

:  َالسظ١ 

 بعز اْتٗا٤ ن٬ اي٬عبني َٔ أرا٤ ايهاتا ٜكؿإ ظاْب بعنُٗا ع٢ً ساؾ١ املًعب -

: راص٠ ٚتٓعِٝ املغابكات 

: ادٚاز  3ٜتِ تٓظِٝ املطابك١ َٔ    

 ٫عب  َٔ ايزٚص ا٫ٍٚ  16اخٝاصاسغٔ -1

٫عب  َٔ ايزٚص ايجاْٞ   8اخٝاصاسغٔ -2

 ايزٚص ايجايحٜتِ ؼزٜز تضتٝب ا٫عبني َٔ  -3

 

 

 

ًٜػ٢ ايدٚز االٍٚ   16 اقٌ َٔ تَٔالسظ٘ ; اذا نإ عدد االعب

ملٗازات ايهازاتٝ٘ 
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                          

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  

 

 

 

 

 بٓات/  املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ
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 قإْٛ نس٠ ايٝد

 ايهــــس٠

َٚهغ٠ٛ  َغتزٜض٠ اعتزاص٠ نا١ًَ ٚن١ًٝ, َٚعبأ٠ باشلٛا٤ املنػٛط, ٖٞ أرا٠ ايًعب, ٚتهٕٛ

يف َباصٜات  ُٚتُٮ باشلٛا٤ بكزص َعني, ٜٚضاٚح ٚطْٗا. َطاط١ٝ َٔ اؾًز ا٫فطٓاعٞ بطبك١

بني   ايضداٍ

دِ ٚطًْا,  400دِ ٚ 325َباصٜات ايغٝزات بني  ٚيف. عِ 60عِ ٚ 58دِ, ٚقٝطٗا بني  475دِ ٚ 425

ٚإٔ هضٟ تٛؾرل . تهٕٛ َارتٗا اـاصد١ٝ ٫َع١ أٚ ًَغا٤ عِ قٝطًا, ٜٚٓبػٞ أ٫ّ 56ٚ عِ 54ٚ

 تبزٍ ايهض٠ بعز بز٤ ايًعب إ٫ّ يًنضٚص٠ ايكق٣ٛ, ٫ٚ بز َٔ اثٓتني يهٌ َباصا٠, ٫ٚ نضتني

ٚاملغابكات  ايزٚيٞ يهض٠ ايٝز, يف ايبط٫ٛت ايعامل١ٝؽعاص ا٫ؼار  اعتعُاٍ ايهض٠, اييت ؼٌُ

 . ايزٚي١ٝ

 املالبــظ

 يِْٛٗ ٜٚهٕٛ ,)ؽٛصت)ٚعضٚاٍ ققرل ( ؾا١ًْ)َٛسزًا َهًْٛا َٔ قُٝك  ٜضتزٟ اي٬عبٕٛ طًٜا -

ؾا٬ْت  ٚؼٌُ. ايؿضٜل ٜٚضتزٟ ساصؼ املضَٞ طًٜا ممٝظًا عٔ باقٞ ٫عيب. َػاٜضًا يًٕٛ طٟ َٓاؾغِٝٗ

َٓا 12ٚا٫ستٝاطٞ بايضقِ  ,1ا٭عاعٞ بايضقِ  , ٚىتك ساصؼ املض12َٞإىل  1٭صقاّ َٔ اي٬عبني ا , أ

  ؾٝشٌُ نٌ َِٓٗ صقًُا باقٞ اي٬عبني

 .ايضقُني خ٬ف ٖشٜٔ

                          املًــعب

: خطٛط  5عباصٙ عٔ َغاس٘ َغتطًٝ٘ َكغِ اىل 

خط املض٢َ  -1

خط ايضَٝ٘ اؾظا٥ٝ٘ -2

َذل  6خط اٍ -3

َذل   9خط اٍ -4

خط ْك املًعب   -5

 َذلًا, ٜٚٛدز َض٢َ عٓز نٌ طضف, ٚمتتز 20َذلًا, ٚعضم٘  40َغتطٌٝ ايؾهٌ طٛي٘  -

ايشٟ ٜكغِ  , ع٢ً داْيب طٍٛ املًعب, ٜٚٛدز خط املٓتقـ( Side Lines) اـطٛط اؾاْب١ٝ

 ٜٚهٕٛ يْٛ٘)َذلٜٔ 2  ٙ أَتاص, ٚاصتؿاع 3ٜٚبًؼ عضض نٌ َض٢َ . إىل قغُني َتغاٜٚني املعًب

  ).كتًؿًا عٔ يٕٛ أصم١ٝ املعًب

ٜٚهٕٛ  ,(Goal Area Line) غط, ٜطًل عًٝ٘ خط َٓطك١ املضَٞ ٚؼزر َٓطك١ املض٢َ -

 Free Throw) املضَٞ, ثِ خط ايض١َٝ اؿض٠ أَتاص َٔ 6ع٢ً ؽهٌ ْقـ را٥ض٠, ع٢ً بعز 

Line) ٜٚهٕٛ َتكطع ع٢ً بعز, 
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 خط ص١َٝ اؾظا٤" ؾكط, ٜغ٢ُ  َذل ٚاسز ٚي٘ط نُا ٜٛدز خط آخض. َذل 9

 " (Penalty Line)  َٚذل َٔ املض٢َ, ٜطًل عًٝ٘  4ع٢ً بعز  , ٚخط آخض"أَتاص  خط ايغبع١" أ

 املض٢َ عٓز ايتقز٣ ينضب١ اؾظا٤ ٜٚكـ عٓزٙ ساصؼ ," خط ا٭صبع١ أَتاص" 

 
 ٖشٙ املٓطك١مُٔ َٓطك١ املض٢َ, ٜٚهٕٛ اي٬عب قز رخٌ  ٜٚعٓز خط َٓطك١ املض٢َ -

 دظ٤ َٔ دغُ٘, ٚسني تهٕٛ ايهض٠ راخٌ َٓطك١ املض٢َ, ؾإْٗا ؽك ًُٜغٗا بأٟ عٓزَا

ع٢ً  ٫ٚ ٜغُح ٭ٟ ٫عب بإٔ ًُٜػ ايهض٠, املغتكض٠ أٚ املتزسضد١ ساصؼ املض٢َ ٚسزٙ,

ُٜغُح بًُػ ايهض٠ ا٭صض, راخٌ  راخًٗا, أٚ اييت تهٕٛ عٛط٠ ساصؼ املض٢َ, يف سني 

 .تهٕٛ يف اشلٛا٤ ؾكطعٓزَا  املٓطك١,

ايالعبــــٕٛ 

٫عبني استٝاط  5راخٌ املًعب ٚ( ٫عبني ٚساصؼ َض٢َ 6) ٫عبني 7ٜتهٕٛ ايؿضٜل َٔ  -

ٜٚهٕٛ ايتبزٌٜ ي٬عبني رٕٚ قٝٛر ٜٚتِ َٔ راخٌ َٓطك٘ ايتبزٌٜ نشيو ٜتهٕٛ ايؿضٜل 

.. َٔ َزصب ٚدٗاط طيب ٚاراصٟ َٚؾضف يًؿضٜل 

 .ٖٚٓا بعض املٛار ٚايكٛاعز 

ٜٓكك عٔ  ٚيهٔ ايعزر قز. ٫عبني يف املًعب 5إٔ تبزأ املباصا٠ بؿضٜل ي٘ أقٌ َٔ  ٫ ميهٔ -

 .بعزر املباصا٠ غرل قزر ٚتبزٌٜ اي٬عبني خ٬ٍ. ايًعب, ٫ٚ ٜ٪ثض سيو ع٢ً عرل املباصا٠ سيو أثٓا٤

. املباصا٠ بز٤ ع٢ً ٥٫ش١ ايؿضٜل قبٌ( 4), ٚمجٝع اإلراصٜني 12اي٬عبني ايـ  ٜٓبػٞ إرصاز أزلا٤  -

  /املٝكاتٞ /  َع املغذٌ إراصٟ ٚاسز َغ٪٫ًٚ عٔ ايؿضٜل, ٫ٚ ول يػرل ٖشا املغ٪ٍٚ ايتشزخ ٜٚعني

 .أٚ اؿهُني

عِ تكضٜبًا,  4عضم٘  ٜنع ؽضٜطًا ممٝظًا, سٍٛ اؾظ٤ ا٭ع٢ً َٔ ايشصاع, ع٢ً ص٥ٝػ نٌ ؾضٜل إٔ -

 . قُٝق٘ ٜٚهٕٛ يٕٛ ايؾضٜط َػاٜضًا يًٕٛ

 Right) َزاؾع أمئ عٔ اي٬عبني, راخٌ املًعب, ع٢ً ١٦ٖٝ خط يًزؾاع, ٖٚٛ عباص٠ تضتٝب  -

Back Court)َٚزاؾع أٜغض , (Left Back Court), ٫ٚعب ٚعط (Center).  ّٛٚخط ٖذ

 , ٫ٚعب ايزا٥ض٠(Left Wing) ,ٚدٓاح أٜغض(  ( Right Wing) ٜتهٕٛ َٔ دٓاح أمئ

(Circle Runner), ٖٛ ايٛسٝز يف املعًب ايشٟ ٜغتطٝع إٔ ميغو ايهض٠,  ٚساصؼ املض٢َ

ُٜغُح ي٘ بذلى َٓطك١ املض٢َ ٚايتشضى بايهض٠ يف َٓطك١ املض٢َ, يف ٜٚتشضى بٗا  .املًعب نُا 

نُا ٜغُح ي٘ باعتدزاّ ٜزٜ٘  ٚإٜكاؾٗا, ٚمضبٗا, ٚرؾعٗا بٝزٜ٘, ٜغُح ي٬عب بضَٞ ايهض٠ -

ٍٕ نشز أقق٢  تؿغ بايهض٠ٚإٔ ٜح ٚصنبتٝ٘ ٚسصاعٝ٘, ٚصأع٘, ٚدشع٘, ٚؾدشٜ٘, ث٬خ ثٛا

(ٍٕ  . )ايج٬خ خطٛات قاعز٠),ٚإٔ ٜتشضى بايهض٠ ث٬خ خطٛات ع٢ً ا٭نجض  )قاعز٠ ايج٬خ ثٛا

هب ع٢ً اي٬عبني را٥ُا ايزخٍٛ ٚاـضٚز َٔ املًعب َٔ َٓطك١ ايتبزٌٜ اـاف١ بِٗ , ٖٚشا  -

 .ٜٓطبل أٜنا ع٢ً تبزٌٜ ساصؼ املض٢َ 
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 شَٔ املبازا٠

 10ٚبُٝٓٗا ؾذل٠ صاس١  رقٝك١, 30َٔ ؽٛطني, َز٠ نٌ ؽٛط َُٓٗا  باصا٠ نض٠ ايٝزتكاّ ّ -

  .ع٢ً سز عٛا٤ رقا٥ل, ٚسيو يف َٓاؾغات ايضداٍ ٚايغٝزات

 ٚقت ًُٜعب اْت٢ٗ ايٛقت ا٭فًٞ يًُباصا٠ بايتعارٍ, ٚنإ ٫ بٓز َٔ ؾضٜل ؾا٥ظ يف املباصا٠, إسا -

 رٕٚ ؾذل٠ صاس١ رقا٥ل, َٔ 5رقا٥ل, َٚز٠ نٌ ؽٛط  5ؽٛطني, بعز ؾذل٠ صاس١ َزتٗا  إمايف َٔ

ُٜهضص ايٛقت اإلمايف َض٠. بُٝٓٗا  .أخض٣ ٚإسا اعتُض ايتعارٍ, 

 

 ايتشهٝـــِ

 بني سهِ املباصا٠, َتغاٜٚإ يف ايغًط١, ٜتبار٫ٕ َٛاقعُٗا أثٓا٤ عرل ٜزٜض املباصا٠ سهُإ -

إدضا٤ أسز  إؽاص٠ ايبزا١ٜ,ٜٚغبل إط٬م . َض٢َ ٚسهِ ًَعب, ٜٚغاعزُٖا َغذٌ َٚٝكاتٞ

 .ايجاْٞ ايكضع١, يف ٚدٛر ص٥ٝغٞ ايؿضٜكني ٚاؿهِ اؿهُني

 يف ا٫ؽذلاى ايتغذٌٝ, ايت٢ تتنُٔ أزلا٤ اي٬عبني, ايشٜٔ شلِ سل ٜضاقب املغذٌ ٚصق١  -

 .ايًعب بز٤ ٜٚؾذلى َع املٝكاتٞ يف َضاقب١ اي٬عبني املٛقٛؾني, أٚ ايشٜٔ ٜقًٕٛ بعز. املباصا٠

 ٚاي٬عبني ايشٜٔ طَٔ املباصا٠, ٚعزر اي٬عبني ٚاإلراصٜني ع٢ً َكاعز ايبز٤٫, قاتٞ ٜضاقباملٞ -

ا٫ؽذلاى  ايشٜٔ ٫ ول شلِ ٜقًٕٛ َتأخضٜٔ بعز بز٤ ايًعب, ٚخضٚز ايبز٤٫, ٚرخٍٛ اي٬عبني,

إؽاص٠ ايؾٛط ا٭ٍٚ, ٜٚعط٢  املباصا٠ يف ْٗا١ٜ يف املباصا٠, ٚطَٔ إٜكاف اي٬عبني, ٖٚٛ ايشٟ ٜٛقـ

 .املباصا٠ ٚامش١ عٓز اْتٗا٤

 املباصا٠ بإط٬م فاؾض٠ اإلصعاٍ, ٜٚهٕٛ اؿهِ ايجاْٞ قز اؽش( املًعب سهِ)ٜبزأ اؿهِ  -

 ٜٚتشٍٛ إىل سهِ. يف ْقـ املًعب, ايشٟ ٜ٪رٟ َٓ٘ ص١َٝ اإلصعاٍ َهاْ٘, نشهِ ًَعب,

 ص٢َ يف ْقـايؿضٜل اٯخض ع٢ً ايهض٠, ٜٚتدش َهاْ٘ عٓز خط امل َض٢َ عٓزَا ٜغتشٛس

 .ًَعب٘

  َتعاْٚإ ست٢ ْٗا١ٜ املباصا٠, ٚإسا مل ٜتُهٔ أسزُٖا َٔ َٛاف١ً ٜكٛر املباصا٠ سهُإ -

 .اٯخض ٜتابع قٝار٠ املباصا٠ مبؿضرٙ ست٢ ايٓٗا١ٜ َُٗت٘, ؾإٕ اؿهِ

 :اآلت١ٝ ٜٚطًل اذتهِ ؾافس٠ يف اذتاالت

 .عٓز أرا٤ ص١َٝ اإلصعاٍ *

 .اؾظا٤ عٓز أرا٤ ص١َٝ *

 .املغتكطع عٓز أرا٤ ايضَٝات املدتًؿ١ ناؾ١, ٚبعز ايٛقت *

 .ٖزف عٓز تغذٌٝ *

 يف سل ايؿضٜل املدايـ, ٚاختًؿا سٍٛ ْٛع قضاصًا يف إٓ ٚاسز َعًا, إسا أعط٢ اؿهُإ -

 ايعكٛب١,

 .عًُٝٗا تٛقٝع ايعكٛب١ ايكق٣ٛ ؾإٕ
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 ايًعب اذتسنات األضاض١ٝ يف

 ّاالضتــال 

 ا٭فابع َعًا, ٜٚؿضر ايشصاع يف اػاٙ عرل ايهض٠, ٚتهٕٛبايٝزٜٔ  هض٣ اعت٬ّ ايهض٠

 ٚعٓزَا ت٬َػ ايهض٠ ا٭فابع,. ٚيهٔ باصؽا٤ يتأخش ؽهٌ تهٜٛض ايهض٠ َؿضٚر٠

 ايتقٜٛب اَتقال قٛتٗا ٚعضعتٗا نتُٗٝز يًتُضٜض أٚ اي٬عب ع٢ً ٜعٌُ

 ايتُسٜــس 

 ٚيشيو هب إٔ ٜٓعضتٛفٌٝ ايهض٠ يًظٌَٝ, بأققض طضٜك١ ممه١ٓ,  ٜعتُز ايتُضٜض ع٢ً

 اؿا١ًَ ٜٚبزأ ايتُضٜض بغشب ايهض٠ يًدًـ َع ثين ايشصاع. إىل بعنُٗا املُضص ٚاملغتًِ

ي٬صتهاط  يتهٕٛ يف َغت٣ٛ ايضأؼ, ٚميز اي٬عب صدً٘ ايٝغض٣ أَاًَا َٓج١ٝٓ ق٬ًًٝ يًهض٠,

 . عًٝٗا

 

 تٓطٝط ايهــــس٠ 

 َٔ رٕٚ خضم قاعز٠ ايجٛاْٞ انتغاب َغاؾ١ راخٌ املعًب, ٜغتدزّ تٓطٝط ايهض٠ يف -

 .اـطٛات ايج٬خ ايج٬خ, أٚ

 اذتذص 

 فشٝش١, فاٍ اؿضن١ يًُزاؾع, باعتػ٬ٍ قٛاعز ايًعب بطضٜك١ اؿذظ ٖٛ إٔ َتٔشز -

 .املٓاؾػ َٔ دٗزٙ ايزؾاعٞ, ٚتؿتح ثػض٠ يًتقٜٛب ٚبشيو ؼضّ

 سا٥ط ايؿد  

  ع٢ً تؾهٌٝ َا ٜؾب٘ اؿا٥ط,ايزؾاع١ٝ ا٭عاع١ٝ, ٖٚٛ ٜعتُز  فز ايهض٠ َٔ املٗاصات -

 .عايًٝا ايٝزٜٔ أٚ عز٠ ٫عبني, أَاّ املض٢َ, ملٓع املٗادِ َٔ ايتقٜٛب َع صؾع عٛا٤ ب٬عب ٚاسز

 ُطسم ايتؿٜٛب

 ٟايتؿٜٛب َٔ ادتس 

 اؾضٟ, عٛا٤ غط٠ٛ اصتهاط ٜ٪رٜٗا اي٬عب يتػٝرل اػاٖ٘, ميهٔ أرا٤ ايتقٜٛب َٔ -

 ٜؾب٘,إىل سز نبرل, ٖٚٛ. اـط٠ٛ, ٜٚقٛب ؾذأ٠ أثٓا٤ اؾضَٟٔ رٕٚ ٖشٙ  ؾٝدزع املزاؾع, أٚ

 .نشيو ايتُضٜض, ٚيهٔ َع أقق٢ ق٠ٛ ممه١ٓ, َع ايزق١ ايؿا٥ك١,

 ايتؿٜٛب بايٛثب 

ٜهٕٛ  يًتدًك َٔ ايزؾاع ٚتٛعٝع فاٍ ايتقٜٛب, ٖٚٛ إَا إٔ ٜغتدزّ ايتقٜٛب بايٛثب -

 .أَاًَا بايٛثب عايًٝا, أٚ ايٛثب

 عايتؿٜٛب بجين ادتر 

املقٛب  ايتقٜٛب بايٛثب, يف م٤ٛ َٛقـ ايزؾاع, ؾكز ميٌٝ اي٬عب ٜتػرل أعًٛب ا٭را٤ يف -

 .  اؾاْبني أثٓا٤ ايٛثب يٝتؿار٣ املزاؾعني إىل أسز
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 ٕايتؿٜٛب بايطكٛط ٚايطريا 

أنجضَٔ  يًتدًك َٔ املزاؾعني, ٚملؿادأ٠ ساصؼ املض٢َ, ٚا٫قذلاب ٜغتدزّ ٖشا ا٭عًٛب -

 .املض٢َ اي٬عب إىل أع٢ً, ٚأثٓا٤ عكٛط٘ ٜقٛب ايهض٠ ع٢ًسٝح ٜكؿظ  املض٢َ,

 (Scoring)  ايتٗدٜف -5

 خط املض٢َ, بني ايكا٥ُني ٚؼت بهاٌَ قٝطٗاػاٚطت ايهض٠  وتغب اشلزف إسا -

 .ايعاصض

 ايهض٠ بأنًُٗا خط املض٢َ, ٚنإ أسز اؿهاّ قز أؽاص يٛقـ وتغب إسا ػاٚطت٫   -

.  ايًعب

 أْٛاع ايسَٝات

 ز١َٝ ايبدا١ٜ 

نٌ  ُٚت٪ٖر٣ َٔ خط َٓتقـ املًعب, ٜٚهٕٛ. املباصا٠, أٚ عٓز إسضاط ٖزؾًا ُٚت٪ٖر٣ عٓز بزا١ٜ

 .ايهض٠ َذل َٔ ايؿضٜل ايشٟ َع٘ 3ٚع٢ً بعز ٫ ٜكٌ عٔ  ؾضٜل يف ًَعب٘,

 ز١َٝ ايتُاع  

 عٔ اـط اؾاْيب, ؼتغب ص١َٝ متاؼ ع٢ً  بهاٌَ قٝطٗا إسا خضدت ايهض٠

 َض٠, ٚت٪خش ايض١َٝ َٔ َٛمع خضٚز ايهض٠, عٓز خط ملغٗا آخض ايشٟ ايؿضٜل,

 .ايتُاؼ

  ٜغتاْـ ايًعب بضَٝ٘ داْبٝ٘ اسا عدلت ايهضٙ بهاٌَ قٝطٗا خط اؾاْب اٚ اسا ملغٗا

 .َزاؾع ٚخضدت خاصز خط املض٢َ رٕٚ تغذٌٝ ٖزف 

  ٚت٪ر٣ ( نٛصْض اٚ صَٝ٘ متاؼ ) ت٪ر٣ ايضَٝ٘ اؾاْبٝ٘ رٕٚ فاؾضٙ اؿهِ ع٪ا٤ ناْت

 . َٔ قبٌ ٫عب َٔ ايؿضٜل ايشٟ مل ٜهٔ اؾضارٙ اخض َٔ ملػ ايهضٙ 

   اؿز اؾاْيب أٚ ت٪ر٣ ايضَٝ٘ اؾاْبٝ٘ َٔ املهإ ايشٟ خضدت َٓ٘ عٛا٤ ناْت َٔ

 .اؿز اـًؿٞ

 هب إ ٜنع اسز٣ قزَٝ٘ ع٢ً خط اؾاْب ست٢ اي٬عب ايشٟ ٜ٪رٟ ايضَٝ٘ اؾاْيب ٙ

تذلى ايهضٙ ٜزٙ نُا ٫ ٜغُح ي٘ تٓطٝط ايهضٙ اٚ ٚمعٗا ع٢ ا٫صض ٚملغٗا َض٠ 

  . اخض٣ بٌ هب متضٜضٖا ي٬عب

  ٘اَتاص ع٢ً  3عٓز تٓؿٝش ايضَٝ٘ اؾاْبٝ٘ هب إ ٜبتعز ٫عبني ايؿضٜل املٓاؾػ َغاؾ

م املزاؾع باؽاس اَانِٓٗ ع٢ً اَتزار خط ا٫قٌ َٔ ايضاَٞ ٜٚغُح ي٬عبني ايؿضٟ

  . اَتاص َٔ ايضاَٞ 3َٓطك٘ املض٢َ ست٢ يٛ ناْٛا ع٢ً بعز اقٌ َٔ 

 ز١َٝ املس٢َ

 ,إسا ػاٚطت ايهض٠ بأنًُٗا خط املض٢َ خاصز املض٢َ, ٚنإ  ؼتغب ص١َٝ املض٢َ

 ايهض٢ٖٚ٠ ؼتغب أٜنًا, إسا رخًت . أٚ ساصؼ املض٢َ املزاؾع َٔ ملغٗا َٗادِ, آخض
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املضَٞ  ٜٚ٪رٜٗا ساصؼ. ص١َٝ بزا١ٜ, أٚ ص١َٝ متاؼ, أٚ ص١َٝ َض٢َ املض٢َ َباؽض٠, َٔ

 .املٓطك١ َٔ راخٌ

   ٕتعط٢ صَٝ٘ املض٢َ اسا عدلت ايهضٙ بهاٌَ قٝطٗا خط املض٢َ خاصز املض٢َ ٚنا

 ( املٓاؾػ) ب يف اخضادٗا ايؿضٜل املٗادِ باملتػ

 ّ ْطك٘ َضَاٙ هب ع٢ً ساصؼ املض٢َ صَٞ ايهضٙ خاصز 

  ٙ٫ هٛط ؿاصؼ املض٢َ إ ٜاخش ايهضٙ ٜٚزخٌ ؾٝٗا َٓطك٘ َضَا 

  ٫ هٛط ؿاصؼ املض٢َ بعز ارا٥٘ يضَٝ٘ املض٢َ إ ًُٜغٗا قبٌ إ تًُػ ٫عب اخض 

   ٫ هٛط ؿاصؼ املض٢َ اـضٚز َٔ َٓطكت٘ ٚعٛطت٘ ايهضٙ بٌ هب متضٜضٖا ا٫ٚ 

 بٌ صَٝ٘ ( نٛصْض ) ت خاصز خط املض٢َ ؾ٬ ؼغب اسا فز ساصؼ املض٢َ اسز٣ ايهضات ٚخضز

 َض٢َ

 ايس١َٝ ايسن١ٝٓ 

 املض٢َ, ٖٛ آخض َٔ يًُٗامجني, يف ساي١ إٔ ٜهٕٛ أٟ َزاؾع, باعتجٓا٤ ساصؼ ؼتغب ايض١َٝ ايضن١ٝٓ

خ٬ٍ ث٬خ ثٛإ َٔ فؿاص٠  ُت٪ٖر٣ ايض١َٝ ٚهب إٔ. ملػ ايهض٠, قبٌ إٔ تتعز٣ خط املض٢َ, خاصز املض٢َ

ٚإسا ُعذٌِّ . ايشٟ خضدت َٓ٘ ايهض٠ ايتُاؼ يف اؾاْب, َٔ راخٌ طا١ٜٚ ايتكا٤ خط املض٢َ غطاؿهِ, 

 .فشٝشًا ٖزؾًا وتغب ٖزْف َٔ ٖشٙ ايض١َٝ َباؽض٠,

  ِاإلضكاط" ز١َٝ اذته "  

 :إذا تطتأْف املبازا٠ بس١َٝ َٔ اذتهِ،

 .ن٬ ايؿضٜكني ىضم ايكٛاعز, يف ايٛقت ْؿغ٘ تٛقؿت املباصا٠ ٭ٕ *

 .يًكٛاعز تٛقؿت املباصا٠ َٔ رٕٚ أٟ خضم *

 .٫عب, عضمًا, ؾٛم ايهض٠, ٚأٖخض ايًعب ٚقع *

 ع٢ً بعز ث٬ث١ أَتاص, ع٢ً ا٭قٌ, َٔ اؿهِ, قبٌ إٔ تًُػ هب إٔ ٜهٕٛ اي٬عبٕٛ

 .اؿض٠ أ٫ ٜهٕٛ أسز املٗامجني ٬ََغًا أٚ َتذاٚطًا ـط ايض١َٝ ا٭صض, ع٢ً ايهض٠

 ايس١َٝ اذتس٠  

يًكإْٛ, أٚ  يف ساي١ رخٍٛ املًعب, أٚ اـضٚز َٓ٘, بطضٜك١ كايؿ١ ؼتغب ايض١َٝ اؿض٠, -

راخٌ املًعب, أٚ  أٚ سزٚخ كايؿات َٔ قبٌ اي٬عبني أرا٤ ص١َٝ ايتُاؼ بطضٜك١ غرل قا١ْْٝٛ,

 .املًعب تعُز دعٌ ايهض٠ خاصز

ٚإسا  .إٔ ٜقؿض اؿهِإٔ ت٪خش ايض١َٝ اؿض٠ َباؽض٠, َٔ َهإ املدايؿ١, َٔ رٕٚ  ميهٔ -

 3ايض١َٝ اؿض٠, ؾع٢ً اؿهِ إٔ ٜطًل فؿاصت٘, ٚعٓز٥ش ت٪خش ايض١َٝ خ٬ٍ  تأخض أخش

 ايض١َٝ ٚميهٔ تغذٌٝ ٖزف َباؽض٠ َٔ. استغبت ص١َٝ سض٠ يًؿضٜل اٯخض ثٛإ, ٚإ٫ّ

 .اؿض٠
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 :حتتطب ايسَٝ٘ اذتس٠ يف اذتاالت االتٝ٘

ايتبزٌٜ اـاط٤ٞ   -1

٣ يكٛاعز ايًعب  كايؿات ساصؼ املضّ-2

يعب ايهضٙ بؾهٌ غرل فشٝح   -3

كايؿات ٫عيب ايؿضٜل املزاؾع يكٛاعز ايزؾاع   -4

تعُز يعب ايهضٙ عدل خط املض٢َ اٚ خط اؾاْب  -5

(  ٖٛ ايًعب ايشٟ ٜٗزف ٫ماع٘ ايٛقت ؾكط) ايًعب ايغًيب -6

كايؿ٘ ايكٛاعز يف ايزخٍٛ ع٢ً املٓاؾػ   -7

خطا يف صَٝ٘ ا٫صعاٍ  -8

 كايؿ٘ قٛاعز ايًعب يف ايضَٝ٘ اؾاْبٝ٘ ٚصَٝ٘ املض٢َ ٚايض َٝ٘ اؿضٙ ٚايضَٝ٘ اؾظا٥ٝ٘ ٚصَٝ٘ -9

اؿهِ  

عٓز اٜكاف ايًعب رٕٚ ٚدٛر املدايؿ٘  -10

اـطا اؾغِٝ -11

 ٟايغًٛى ايػرل صٜاض -12

 (أَتاز  7ز١َٝ )  أَتاز َٔ املس٢َ 7ٖٚٞ تتِ ع٢ً َطاف١   ز١َٝ ادتصا٤ 

 .اَتاص  7اؿهاّ اٜكاف ايٛقت عٓزَا ٜتِ استغاب ص١َٝ هب ع٢ً  -

 .ثٛإ بعز فاؾض٠ سهِ املًعب  3ت٪رٟ بتقٜٛب ايهض٠ اىل املض٢َ خ٬ٍ  -

 أَتاص قبٌ إٔ تذلى ايهض٠ َٔ ٜزٙ  7هب ع٢ً اي٬عب ايشٟ ٜ٪رٟ ايض١َٝ أ٫ ًُٜػ أٚ ٜعدل خط  -

 .ساصؼ املض٢َ أٚ املض٢َ بعز أرا٥ٗا هب ع٢ً اي٬عب عزّ يعب ايهض٠ ست٢ تًُػ  -

 .أَتاص  9أثٓا٤ أرا٥ٗا ٫ ٜغُح ٭ٟ ٫عب َاعزا ايضاَٞ بايتٛادز بني خط َٓطك١ املض٢َ ٚخط  -

  :يف اذتاالت االتٝ٘ أَتاز  7 حتتطب ايسَٝ٘ ادتصا٥ٝ٘  -

تعُز ٫عب اصداع ايهضٙ ؿاصؼ َضَاٙ راخٌ َٓطكت٘   -1

ايهضٙ اٚ ٜاخشٖا ايٝ٘ ٖٚٛ بزاخٌ َٓطكت٘  عٓزَا ٜزخٌ اؿاصؼ َٓطك٘ َض٢َ ٚعٛطت٘  -2

عٓزَا ٜزخٌ ٫عب َٓطك٘ َضَاٙ ملٓع ٫عب اشلذّٛ َٔ تغذٌٝ ٖزف   -3

: زَٝ٘ االزضاٍ - 8

 . (باختٝاص ايهض٠ )    ٜ٪رٟ صَٝ٘ ا٫صعاٍ ايؿضٜل ايشٟ ؾاط بايكضع٘ -1

 . هب اتٔ ت٪ر٣ صَٝ٘ ا٫صعاٍ يف بزاٜ٘ ايؾٛط ايجاْٞ َٔ قبٌ ايؿضٜل ا٫خض -2

ػض٣ قضع٘ اخض٣ بعز اْتٗا٤ ايٛقت ا٫فًٞ يًُباصاٙ قبٌ بزاٜ٘ ايٛقت ا٫مايف ٜٚكّٛ ايؿضٜل  -3

 . ايؿا٥ظ بايكضع٘ باختٝاص املًعب اٚ ا٫صعاٍ

 . عًٝ٘ بضَٝ٘ ا٫ص عاٍ    بعز نٌ ٖزف ٜكّٛ ايؿضٜل ايشٟ عذ٬ٍ ٖزف  -4

ثٛاْٞ   3صٙ اؿهِ ٚيف خ٬ٍ ت٪ر٣ صَٝ٘ ا٫صعاٍ َٔ ٚعط املًعب ٚيف اٟ اػاٙ بعز فاف -5

هب عٓز ارا٤ صَٝ٘ ا٫صعاٍ إ ٜهٕٛ اعنا٤ ايؿضٜل نٌ يف ْقـ ًَعب٘ ٚإ ٜبك٢ ٫عبٛا  -6
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اَتاص َٔ ايضاَٞ ست٢ تذلى ايهضٙ ٜزٙ  3ايؿضٜل املٓاؾػ ع٢ً بعز َغاؾ٘ ٫ تكٌ عٔ 

 ايدخٍٛ ع٢ً املٓافظ 

:  ٜطُح يالعب باالتٞ

 . ٫عتشٛاس ع٢ً ايهضٙاعتدزاّ ايٝزٜٔ اٚ ايشصاعني ٍ -1

 .يعب ايهضٙ بعٝزا عٔ سٛطٙ املٓاؾػ ٜبٝز ٚاسزٙ َؿتٛس٘ َٚٔ اٟ اػاٙ -2

 . اعذلاض املٓاؾػ باؾشع ست٢ يٛ مل تهٔ ايهضٙ عٛطت٘-3

:  ال ٜطُح يالعب باالتٞ

 .سذظ املٓاؾػ بايشصاعني اٚ ايٝزٜٔ اٚ ايغاقني -1

 .رؾع املٓاؾػ اٚ ادباصٙ ع٢ً ايزخٍٛ ملٓطك٘ املض٢َ -2

 . عشب ايهضٙ بٝز ٚاسزٙ اٚ بايٝزٜٔ اٚ مضبٗا َٔ ٜز املٓاؾػ-3

 . اعتدزاّ قبن٘ ايٝز ٫بعار ايهضٙ عٔ املٓاؾػ -4

تعُز صَٞ املٓاؾػ بايهضٙ اٚ قاٚي٘ عٌُ سضن٘ خزاع خطضٙ بتشضٜو ايهضٙ مٛٙ  -5

 . تعضٜض ساصؼ املض٢َ يًدطض-6

 . َغو املٓاؾػ اٚ ؼٜٛط٘ بشصاع ٚاسزٙ اٚ اثٓتني اٚ رؾع٘ -7

 .اؾضٟ اٚ ايٛثب مٛ املٓاؾػ اٚ مضب٘ اٚ تعًضٜن٘ يًدطض باٟ ٚعًٝ٘  -8

: تطذٌٝ االٖداف 

  :حتطب ايهسٙ ٖدف يف اذتاالت االتٝ٘ 

 . يف ساي٘ تغذ٬ٝ َٔ صَٝ٘ دظا٤ اٚ صَٝ٘ سضٙ -1

 . عب اٚ ساصؼ ايؿضٜل املزاؾع ٚرخًت املض٢َ اسا ملغت ايهضٙ اثٓا٤ تغزٜزٖا ٫ -2

  اسا خضدت ايهضٙ َٔ ٜز اي٬عب قبٌ إ ٜعًٔ اؿهِ فاؾضت٘ باْتٗا٤ ايٛقت ٚرخًت املض٢َ  -3

 . اسا عذٌ ايؿضٜل املزاؾع ٖزف يف َضَاٙ  -4

: ايػا٤ االٖداف 

 :ًٜػ٢ اهلدف يف اذتاالت االتٝ٘ 

 . اسا خضدت ايهضٙ َٔ ٜز ايضاَٞ بعز فاؾضٙ اؿهِ باْتٗا٤ ايٛقت ٚرخًت ٖزؾا  -1

 . اَتاص اثٓا٤ٍ ايتقٜٛب ٚرخًت ايهضٙ املض٢َ  6اسا نإ اي٬عب املٗادِ ٬ََػ ـط اٍ -2

 . اسا عٌُ املٗادِ خطا ٖذَٛٞ اثٓا٤ ايتقٜٛب ٚرخًت ايهضٙ املض٢َ -3

 . خطٛات اثٓا٤ ايتقٜٛب ٚرخًت ايهضٙ املض٢َ  3اسا عٌُ اي٬عب املٗادِ انجض َٔ  -4

: قٛاعد عاَ٘ 

 . ثاْٝ٘  30هٛط يهٌ ؾضٜل اخش ٚقتني َغتكطعني يف املباصاٙ َزٙ نٌ ٚقت -1

اي٬عب ايشٟ ٜضتهب خطا ٜعاقب باٜكاؾ٘ رقٝكتني ٚاسا اخش اٜكاف يًُض٠ ايجايج٘ ٜطضر َٔ  -2

 . املًعب 

ؾٛٙ بايؿاظ ع٢ً اؿهِ اٚ ٜعتزٟ عًٝ٘ اٚ اسز اي٬عب ايشٟ ٜضتهب خطا دغِٝ اٚ ٜت -3
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 . اي٬عبني ٜطضر َباؽضٙ َٔ املًعب رٕٚ اخش اٜكاف 

 . ثٛاْٞ  3ت٪ر٣ ايضَٝ٘ اؾظا٥ٝ٘ خ٬ٍ  -4

رقا٥ل ع٢ً ؽٛطني ٚاسا اْت٢ٗ ايٛقت ا٫مايف بايتعارٍ  10ٜهٕٛ ٖٓاى ٚقت امايف َزت٘  -5

يهٌ ؾضٜل ٚاسا اعتُض ايتعارٍ تغتُض ( بًٓتٝات 5) ٜهٕٛ ٖٓاى صَٝات دظا٤ ؿغِ املباصاٙ

 . ايبًٓتٝات اىل إ تٓتٗٞ املباصاٙ بؿٛط اسز ايؿضٜكني 

 . اسا اخطا اسز ٫عبني ا٫ستٝاط ؾاْ٘ وغب خطا ؾين ع٢ً املزصب  -6

 يف ايكإْٛ  ايتعدٜالت

املًشٛظ يف اطاص سضل ؾ١ٓ ايكٛاعز ٚايكإْٛ با٫ؼار ايزٚيٞ يهض٠ ايٝز ملٛانب١ ايتطٛص 

يًعب١ ٚايغعٞ ملٛانب١ َتطًبات ايًعب١ ارخًت َ٪خضًا تعز٬ٜت يبعض َٛار ايكإْٛ ايزٚيٞ 

: يًعب١ ٚاييت سلًت اؾٛاْب ايتاي١ٝ

اسا يظّ تٓؿٝش ص١َٝ سض٠ يف ْٗا١ٜ اسز ؽٛطٞ املباصا٠ اٚ ايٛقت ا٫مايف ٫ ٜغُح بتبزٌٜ اٟ  -

. املٗادِ ٫عب َٔ ايؿضٜكني باعتجٓا٤ ٫عب ٚاسز َٔ ايؿضٜل

تضى باب تٛقٝـ ايًعب ٚايغاع١ يكضاص سهُٞ ايغاس١ عٓزَا هزإ مضٚص٠ إلٜكاؾ٘ يف  -

ساي١ استغاب ص١َٝ دظا١ٝ٥,ٚهٛط يًُٝكاتٞ اٚ املضاقب ايؿين اٚ ا٫راصٟ اط٬م ايقاؾض٠ يًٛقت 

. املغتكطع اٚ ٭ٟ عبب ٚتٛقٝـ ايٛقت بزٕٚ ايضدٛع ؿهُٞ ايغاس١

٫عبًا, ٚمت  12نؾٛؾات ٫عيب املباصا٠ بعز لاح ٖشٙ ايتذضب١ بز٫ً عٔ ٫عبًا ب 14مت اعتُار  -

يف قا١ُ٥  ؾضض عكٛب١ ا٫ْشاص بايبطاق١ ايقؿضا٤ ٫راصٟ ايؿضٜل ايشٟ ٜؾاصى ٫عبًا غرل َغذٌ

. املباصا٠ َع اعتبعار اي٬عب بايبطاق١ اؿُضا٤

ا٠, اسا مل تؾهٌ خطٛص٠ ٜٚغُح مت ايغُاح ي٬عبني باصتزا٤ اـٛامت اٚ ا٫قضاط اثٓا٤ املباص -

يًشاصؼ بًعب ايهض٠ َٔ َٓطكت٘ اٚ خاصدٗا اسا رخٌ اٟ ٫عب َٗادِ ملٓطك١ ايغت١ أَتاص 

ٚؽهٌ اعاق١ يًشاصؼ, ٚاسا ؽهًت ا٫عاق١ خطٛص٠ ع٢ً املٓاؾػ صغِ بغاطتٗا ٚاؾكزت 

. املٗادِ ايغٝطض٠ ع٢ً تٛاطْ٘ ٜغتبعز املتغبب بايبطاق١ اؿُضا٤ ؾٛصًا

عز٬ٜت اٜنًا اسا اصتطُت ايهض٠ بغكـ ايقاي١ هب إ ٜغتأْـ ايًعب بض١َٝ َٚٔ ايت -

داْب١ٝ َٔ اقضب َهإ سزخ ؾٝ٘ اـطأ بعهػ ايغابل ناْت ايهض٠ تًعب بض١َٝ سض٠ 

راخٌ املًعب ٜٚغُح ي٬عب ايضاَٞ بًُػ ايهض٠ َض٠ ثا١ْٝ بعز اصتزارٖا َٔ اؿاصؼ املٓاؾػ 

. ٜٚٓطبل ٖشا ع٢ً ص١َٝ اؿاصؼ

زلشت ايتعز٬ٜت اؾزٜز٠ بؿضض ايعكٛبات ا٫ْشاص ٚا٫ٜكاف اٚ ا٫عتبعار أٚ ايطضر  نُا -

يًُدط٧ بني ؽٛطٞ املباصا٠ ٚؾضض عكٛب١ ع٤ٛ ايغًٛى َع نتاب١ تكضٜض َضؾل َع اعتبعار 

 .اي٬عب ايشٟ ٜتغبب يف اماع١ ؾضل ٚامش١ يًتغذٌٝ ست٢ يٛ ناْت يف ايجٛإ ا٫خرل٠

ايٝد   املٗازات األضاض١ٝ يف  نس٠

. تٓكغِ املٗاصات ا٭عاع١ٝ يف نض٠ ايٝز اىل َٗاصات ٖذ١َٝٛ َٚٗاصات رؾاع١ٝ  
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 : املٗازات اهلذ١َٝٛ 

  

   ٍا٫عتكبا

  ايتُضٜض 

 ايتٓطٝط 

 ايتقٜٛب 

  اـزاع 

: املٗازات ايدفاع١ٝ  
 

   ٚمع ا٫عتعزار

  ؼضنات املزاؾع 

  قطع ٚتؾتٝت ايهض٠ 

  إعاق١ ايتقٜٛب 

  ايزؾاع مز تٓطٝط ايهض٠ 

أٚال املٗازات اهلذ١َٝٛ   

 : اضتكباٍ ايهس٠    -1

: ٜٚؾتٌُ اعتكباٍ ايهض٠ َا ًٜٞ  

نتِ ايهض٠  -ز.            اعتكباٍ ايهض٠ بايٝزٜٔ   -أ

ايتكاط ايهض٠  -اعتكباٍ ايهض٠ بايٝز ايٛاسز٠         ر -ب

: ايتـــُسٜس   – 2

إٕ ايتُضٜض ٜغِٗ يف ْكٌ ايهض٠ إىل أسغٔ ا٭َانٔ املٓاعب١ يًتقٜٛب ع٢ً اشلزف  

. ٚتزٍ ايتُضٜضات ايغضٜع١ ايقشٝش١ ع٢ً َغت٣ٛ ايؿضٜل 

:  ٖٚٓاى عز٠ أْٛاع يًتُضٜض , ٚميهٓٓا تكغُٝٗا َٔ سٝح طضم أرا٥ٗا اىل قغُني  

. ايتُضٜض بٝز ٚاسز٠   –أ 

. ايتُضٜض بايٝزٜٔ    –ب 
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 : اْٛاع ايتُسٜسات  

       : ايتُسٜس٠  ايهسباد١ٝ  

ٖٚٞ تعتدل َٔ أِٖ ايتُضٜضات ٚأنجضٖا اعتدزاَا سٝح تغتدزّ يًتُضٜض ملغاؾات ط١ًٜٛ 

:  أٚ عٓز ايتقٜٛب ع٢ً اشلزف  ٖٚٞ ت٪ر٣ َٔ 

   ايتُضٜض٠ ايهضباد١ٝ َٔ ا٫صتهاط .

    ايتُضٜض٠ ايهضباد١ٝ َٔ اؿضن١. 

: ايتُسٜس٠  ايؿدز١ٜ    

 .تغتدزّ ايتُضٜض٠ ايقزص١ٜ يًتُضٜض ايغضٜع عٓز اعتكباٍ ايهض٠ يف َغت٣ٛ ايقزص  

: ايتُسٜس٠  ايبٓدٚي١ٝ    

 :-ٜٚكتقض اعتدزاّ ايتُضٜضات  ايبٓزٚي١ٝ  ع٢ً املغاؾات ايكقرل٠  

تغتدزّ يؿتح ثػضٙ بني املزاؾعات ٚتتُٝظ بايغضع١ ٚايزق١ :  ايتُسٜس٠ ايبٓدٚي١ٝ يًذاْب       

 .ٚاملؿاد١٦ ٖٚٞ أنجض ايطضم اعتدزاَا يف املباصٜات 

 ّتغتدزّ عٓزَا تهٕٛ ايهضٙ يف َغت٣ٛ اؿٛض ٚايتُضٜض :  ايتُسٜس٠ ايبٓدٚي١ٝ يألَا

 .يًدًـ ثِ يٮَاّ 

 اـقِ بأرا٤ متضٜضات ققرلٙ ملؿاد١٦  تغتدزّ:  ايتُسٜس٠ ايبٓدٚي١ٝ َع ادتسٟ ثِ ايتؿٜٛب

 .نٔ ثِ ايتقٜٛب ٜع٘ يًٛفٍٛ اىل اشلزف باعضع َا ِٜٚعض

:  ايتُسٜس٠  املستد٠  

ٖٚٞ  تغتدزّ يتؿارٟ قطع ايتُضٜض٠ َٔ قبٌ خقِ  ٜكـ بني املضص ٚطًَٝ٘ املغتًِ  

ايتٓطٝط          

ايتشهِ بايهض٠ إٕ َٗاص٠ ايتٓطٝط  َٗاص٠ أعاع١ٝ يف نض٠ ايٝز ملا شلا  َٔ أ١ُٖٝ يف 

ٚايغٝطض٠ عًٝٗا ٚاؽاس املهإ املٓاعب بني ايؿضٜل , ٚاغ٬م ايجػضات أَاّ املٗامجني 

. ايظ٤٬َ  

ٜٚغتدزّ ايتٓطٝط يهغب َغاؾ٘ يف ساي١ اْؿضار املٗادِ عاصؼ املض٢َ بٗزف 

 .تغذٌٝ ٖزف يف َضَاٙ 

 :-أْٛاع ايتٓطٝط 

  َغاؾ١ يف ساي١ اْؿضار املٗادِ  ٜغتدزّ يهغب: ايتٓطٝط املغتُض يٮَاّ ٚايغٝطض٠

 .باملض٢َ , ٜٚضاعٞ تٛاؾل ايتٓطٝط َع اؾضٟ 

  ٜغتدزّ يًُضٚص َٔ املزاؾع ٚاعتػ٬ٍ ايتٓطٝط : ايتٓطٝط َع تبارٍ ايٝزٜٔ ٚاحملاٚص٠

 .يهغب َغاؾ١ يًٛفٍٛ يًُض٢َ 
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ايتؿٜٛب    

بطضٜك١ ٜعتدل ايتقٜٛب صغِ تعزر أْٛاع٘ ي٘ غضض ٚاسز ٚٚامح ٖٚٛ افاب١ املض٢َ 

قا١ْْٝٛ سٝح تتعزر أْٛاع ايتقٜٛب خ٬ٍ املباصا٠ ٚ ٜتٛقـ لاح اسضاط ا٭ٖزاف يف 

ايتؾهٌٝ ايزؾاعٞ  َض٢َ املٓاؾػ ع٢ً اختٝاص أؾنٌ أْٛاع ايتقٜٛب ايشٟ ٜتٓاعب َع

يًؿضٜل املٓاؾػ ٚايتؾهٌٝ  اشلذَٛٞ يًؿضٜل , ٚنشيو ع٢ً املهإ ايشٟ ٜ٪رٟ 

.  اي٬عب َٓ٘ ايتقٜٛب  

 

:  ّ أْٛاع ايتؿٜٛب َا ًٜٞ َٚٔ أٙ
  

                             .ايتقٜٛب١ َٔ ؾٛم ايهتـ   -1

 .ايتقٜٛب َٔ ايٛثب    -2

 .ايتقٜٛب َٔ اـًـ   -3

 .ايتقٜٛب َٔ ايغكٛط   -4

 .ايتقٜٛب َٔ ايزٚصإ   -5

 . ايتقٜٛب َٔ ايطرلإ   -6

ٖٚٞ أْغب أْٛاع ايتقٜٛب ٚأنجضٖا ؽٝٛعا سٝح : ايتقٜٛب َٔ ؾٛم ايهتـ    -1

 متتاط بايك٠ٛ ٚرق١ ايتٛدٝ٘ 

ٚتغُح  بع١ًُٝ اـزاع ٚاحملاٚص٠ يف مجٝع املغتٜٛات  

. ايتقٜٛب١ ايهضباد١ٝ َٔ َغت٣ٛ ايضأؼ  –أ :    َٚٔ أْٛاعٗا

  ايتقٜٛب١ ايهضباد١ٝ َٔ َغت٣ٛ اؿٛض .

 ثين اؾشع داْبا  ايتقٜٛب١ ايهضباد١ٝ َع .

: ايتؿٜٛب َٔ ايٛثب   

ٜٚغتدزّ ٖشا ايٓٛع َٔ ايتقٜٛب يًتدًك َٔ َزاؾع قضٜب أٚ يإلقذلاب َٔ َض٢َ 

. ايؿضٜل املنار 

ٚايتقٜٛب َٔ ايٛثب ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايٛثب أَاَا ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايٛثب 

عايٝا ٖٚشا وزرٙ املهإ ايشٟ ٜكـ ؾٝ٘ املزاؾع بايٓغب١ ي٬عب املقٛب   

   ٞايتقٜٛب بايٛثب ايعاي .

  ٌٜٛايتقٜٛب بايٛثب ايط  .
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:     ايتؿٜٛب َٔ ارتًف

َضاقب١ َزاؾع قضٜب , ٚميهٔ إٔ ٜٚغتدزّ ـزاع ساصؼ املض٢َ أٚ يًتدًك َٔ 

ٜ٪ر٣ بٝز ٚاسزٙ أٚ بايٝزٜٔ َعا , نُا ميهٔ إٔ ٜ٪ر٣ يف مجٝع املغتٜٛات َٔ ؾٛم 

. ايضأؼ ست٢ ايضنب١ 

 :ايتؿٜٛب َٔ ايطكٛط     

ٖٚٛ َٔ أسغٔ أْٛاع ايتقٜٛب اس ا َا اتكٔ بطضٜك١ فشٝش١ , ٜٚغتدزّ ٖشا ايٓٛع َٔ 

نُا ٜغتدزّ عٓز ايتقٜٛب َٔ سزٚر َٓطك١ ( 7ّ) ايتقٜٛب اثٓا٤ ارا٤ ص١َٝ اؾظا٤ 

. املض٢َ عٛا٤ َٔ ايٛعط أٚ َٔ اؾاْبني 

:  ايتؿٜٛب َٔ ايطريإ  

ٜٚغتدزّ  غايبا يف ْؿػ ايعضٚف اييت ٜغتدزّ ؾٝٗا ايتقٜٛب َٔ ايغكٛط ,  نُا 

ميهٔ إ ٜ٪ر٣ ٖشا ايٓٛع َٔ ايتقٜٛب عٓز ٚدٛر نض٠ يف اشلٛا٤ ع٢ً سزٚر 

. شلا , ؾٝطرل اي٬عب يف اشلٛا٤ ٜٚنضبٗا بكبن١ ايٝز باػاٙ املض٢َ َٓطك١ املض٢َ أٚ راخ

:  ايتؿٜٛب َٔ ايدٚزإ 

ٜٚغتدزّ يًكٝاّ بع١ًُٝ خزاع ساصؼ املض٢َ عٔ طضٜل اخؿا٤ اػاٙ ايتقٜٛب ٚت٪ر٣ 

خطٛات ايزٚصإ نُا يف خطٛات صَٞ ايكضل عٝح تتبزٍ قزّ ا٫صتهاط اثٓا٤ 

. ؾٝ٘ ايتقٜٛب َٔ ايهتـ أٚ َٔ اـًـ ايتشضى باػاٙ املض٢َ ٜٚغتدزّ 

نُا ميهٔ إٔ ٜ٪ر٣ َٔ ايغكٛط اـًؿٞ ٚايزٚصإ  يف اخض ؿع١ ٫را٤ ايتقٜٛب 

ا٭َاَٞ َٔ ايهتـ قبٌ ايغكٛط ٚا٫عتٓار ع٢ً ا٭صض   

ارتداع  

٫ ٜكٌ اـزاع أ١ُٖٝ عٔ املٗاصات ا٭خض٣ بٌ ٜعتدل َٔ أُٖٗا , ؾعزّ اتكإ اـزاع 

. ملٗاصات ا٭خض٣ ٜكًٌ َٔ ؾعاي١ٝ ا

ٚيًدزاع طضم عزٜز٠ هب ع٢ً اي٬عب اتكاْٗا ست٢ ٜغتطٝع اعتعُاشلا يف املهإ 

. ٚايٛقت املٓاعب 

ٜٚتِ اـزاع عٓزَا ٜهٕٛ اي٬عب َضاقبا عٔ قضب َٔ قبٌ ٫عب َنار عٝح ٜكّٛ 

عضن١ َا ػشب اْتباٙ اـقِ ٤ٜٞٗٚ ْؿغ٘ يًزؾاع مزٖا ؾٝتبعٗا عضن١ اخض٣ 

. ٫ػاٙ املطًٛب عضٜع١ يف ا

:  ٚميهٔ تكغِٝ طضم اـزاع اىل  

.      خزاع بزٕٚ نض٠    -1

. خزاع بايهض٠  -2
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  املٗازات ايدفاع١ٝ االضاض١ٝ يالعب املدافع

ٜقبح اي٬عب َزاؾعا عٓزَا ٜغتشٛس ايؿضٜل املٓاؾػ عًٞ ايهض٠ ٚبشيو ٜبزأ  

اي٬عب املزاؾع يف قاٚي١ َٓع اي٬عب املٗادِ َٔ تغذٌٝ ٖزف يف َضَاٙ بايطضم 

املؾضٚع١ ٜٚعتدل لاح املزاؾع ايؿضرٟ يف ارا٤ َُٗت٘ اعاؼ لاح ايزؾاع اؾُاعٞ اٚ 

  .رؾاع ايؿضٜل 

 -:ضاض١ٝ يالعب ايدفاع قد َٗادِ غري َطتشٛذ ع٢ً ايهس٠اال املٗازات ايدفاع١ٝ

 -:ًٜٞ تتكُٔ ٖرٙ املٗازات َا

 .ايتٛقــ  -2.                                    ايتشضنـات ايزؾاع١ٝ 1

 .اؿذظ تؿـارٟ  -4. .                                         سذـظ املٗادِ -3

 -:ع٢ً ايهس٠ املٗازات ايدفاع١ٝ االضاض١ٝ يالعب ايدفاع قد َٗادِ َطتشٛذ 

 -:تتكُٔ ٖرٙ املٗازات َا ًٜٞ

ايتقزٟ  -3.                            ايتقٜٛبات إعاق١ -2.                                     إعاقـ١ ايتُضٜضات -1

 ايزؾاع مز -5.                           ايزؾاع مز تٓطٝط ايهض٠ -4(.                         اـزاع)يًُضٚاغ١ 

 .سضن١ املتابع١ بعز اؿذظ

: املٗازات االضاض١ٝ يالعب املدافع ٖٞ 

: ٚقف١ االضتعداد يًدفاع : اٚال

تتُٝظ ايٛقؿ١ ايزؾاع١ٝ بايكزص٠ ع٢ً ايتشضى ملدتًـ ا٫ػاٖات رٕٚ تكاطع ايكزَني  

 .َع سض١ٜ سضن١ ايشصاعني 

 :-ال ٜطُح يًُدافع٘ 

  عشب اٚ مضب ايهض٠ َٔ ٜز املٓاؾغ١. 

  رؾع املٓاؾغ١ بعٝزا بايشصاعني , ايٝزٜٔ , ايغاقني. 

  رخٍٛ َٓطك١ املض٢َ بػضض ايزؾاع. 

 :-ٜطُح يًُدافع١ 

  اعتدزاّ ايٝزٜٔ ٚايشصاعني يقز ايهض٠ ٚا٫عتشٛاس عًٝٗا. 

  أٟ اػاٙ اعتدزاّ ايٝز املؿتٛس١ يًعب ايهض٠ َٔ املٓاؾغ١ ٚيف. 

  ايزخٍٛ ع٢ً املٓاؾغ١ عٓز َٛادٗتٗا ٚسيو بجين ايشصاعني يًتشهِ بٗا َٚتابعتٗا. 

:- ايتشسنات ايدفاع١ٝ : ثاْٝا 

ٖٞ عباص٠ عٔ ؼضنات ٖارؾ١ ٜ٪رٜٗا املزاؾع غطٛات ققرل٠ ٚعضٜع١ بٗزف َٓع 

انتغاب املٗادِ ممٝظات سضن١ٝ ٖذ١َٝٛ تغاِٖ يف تٓؿٝش ايعٌُ اشلذَٛٞ ي٘ 
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ٚايتقٛص اـططٞ يؿضٜك٘ سٝح ٜتدش املزاؾع ٚمع ميهٓ٘ َٔ ايتشضى بغٗٛي١ 

ٚاتظإ ٚعضع١ متهٓ٘ َٔ قطع اـط ايُٖٛٞ ايشٟ ٜقٌ بني املٗادِ َٚضَٞ اي٬عب 

. املزاؾع 

 :-ايتشسى يالَاّ 

ٜتِ ايتشضى ي٬َاّ ملٗامج١ املٓاؾػ قبٌ ؿع١ ؽضٚع١ ٫عت٬ّ ايهض٠ اٚ تػط١ٝ 

ملتشضى يف اػاٙ خط عرل ايهض٠ يكؿٗا اٚ يتؾتٝٗا َع َضاعا٠ إ ٜتِ املٗادِ ايكاطع اٚ ا

. ؼضى املزاؾع بايؾهٌ ايشٟ ٜنُٔ َع٘ عزّ ا٫فطزاّ باملٗادِ ؿع١ املٗامج٘ 

 :-ايتشسى ادتاْيب 

ٜتِ ايتشضى اؾاْيب يف ؽهٌ طسظس٘ عٓز َتابع١ املٓاؾػ َٔ َغاؾات رؾاع١ٝ 

ٙ عًٞ ايهض٠ ٚنشا يف ساي١ ايتغًِٝ َٓاعب١ متهٓ٘ َٔ َٗامجت٘ عٓز اعتشٛاس

ٚايتغًِ يًُٓاؾغني ٜٚتشٍٛ ٖشا ايتظسظح اؿشص ايٞ عضٜع عٓزَا ٜتطًب املٛقـ عز 

ثػض٠ رؾاع١ٝ ظاْب املزاؾع خاي١ٝ َٔ ايزؾاع اٚ ايضقاب١ اٚ عٓز تػط١ٝ َٗادِ َتٛادز 

. عًٞ ايزا٥ض٠ رٕٚ صقاب١ 

:- ايتشسى يًدًف 

ملزاؾع ملضنظٙ ايزؾاعٞ بعزقٝاَ٘ بع١ًُٝ ٜتِ ايتشضى يًدًـ بػضض است٬ٍ ا

املٗامج١ ملٓاؾػ َغتشٛس عًٞ ايهض٠ يف َٓطك١ اشلذّٛ اـًؿ١ٝ اٚ تػط١ٝ ملٗادِ 

َتٛادز عًٞ ايزا٥ض٠ خًـ املزاؾع ٚنشيو عٓز ايتكٗكض اثٓا٤ َضاقب١ َٗادِ ٜكّٛ 

. بع١ًُٝ ايكطع ي٬َاّ نُا يف ساي١ املتابع١ بعز اؿذظ 

:- املساقب١ :ثايجا 

تعتدل اسزٟ املٗاصات ا٫عاع١ٝ يًزؾاع ٚؾٝٗا ٜكّٛ املزاؾع مبضاقب١ َٓاؾغ٘ يف َٓطكت٘ 

ايًعب َتدشا ٚمع ا٫عتعزار ايزؾاعٞ را٥ُا يف املهإ املدقك ي٘ عٝح ٜهٕٛ 

اقضب ايٞ َضَاٙ َٔ املٗادِ اٟ ٜكّٛ املزاؾع بايٛقٛف بني املضَٞ ٚاملٗادِ ٫ٜٚكذلب َٓ٘ 

غطٛات ققرل٠ ٚعضٜع١ ٚسشصٙ سيت ٫ميٓح املٗادِ ؾضف١  اط٬قا باؾضٟ ايغضٜع بٌ

. ؽط١ٝ ٚتكٝز اْط٬قات٘ َٚٓاٚصات٘ اشلذ١َٝٛ 

:- املكاب١ً :زابعا 

ٖٛ إ ٜٓكض املزاؾع بغضع١ مٛ اؾغِ املٗادِ ملكابًت٘ ٚا٫يتقام ب٘ َٚٓع٘ َٔ 

ٚ تطٜٛض سضنت٘ نُبزأخرل َٔ ايع٬ز قبٌ أرا٤ عٌُ َعني عٛا٤ نإ ٖشا ايعٌُ ٙ

 .ايتُضٜض أٚ ايتقٜٛب با٫صتهاط أٚ ا٫صتكا٤ يًتقٜٛب بايٛثب اٚ ايكٝاّ باملضاٚغ٘ اـزاع 

:- ايتػط١ٝ : خاَطا 

ٖٞ ع١ًُٝ تأَني املزاؾع يًظٌَٝ املتكزّ يًُكاب١ً ٫ ستُاٍ لاح املٗادِ يف اـزاع 

املزاؾع اثٓا٤ ٖشٙ  املكاب١ً ٚ ا٫ؾ٬ت َٓ٘ ٚ بايتايٞ هب إ ٜهٕٛ ٖٓاى خط رؾاعٞ 

ثاْٞ يتأَني املزاؾع يًظٌَٝ ست٢ ٫ ٜذلتب عًٞ سيو سزٚخ ثػض٠ يف ايزؾاع ٚ ؿُا١ٜ 
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ي٬عبني بأخش خطٛات داْبٝ٘ يتنٝل املغاؾ٘ ايب١ٝٓٝ ٚ َٓع اٟ تًو ايجػض٠ ٜكّٛ أقضب ا

. ٫عب واٍٚ ا٫خذلام 

( :- ايدفاع قد ايتؿٜٛب )سا٥ط ايؿد ايدفاعٞ : ضادضا 

تهُٔ أ١ُٖٝ سا٥ط ايقز ايزؾاعٞ يف ٚدٛر أْٛاع عزٜز٠ يًتقٜٛبات َٔ خاصز 

َٔ َغت٣ٛ –يضأؼ اع٢ً ا)ّ نايتقٜٛب بايٛثب أٚ َٔ ايجبات مبغتٜٛات٘ املدتًؿ٘ 9اٍ

ٚ ٜعتدل ايتٛقٝت ايقشٝح ٚ عضع١ اؿضن١ َٔ ( َٔ َغت٣ٛ اؿٛض –ايهتـ 

ايعٛاٌَ اييت ت٪رٟ يًتٛقع ايقشٝح يًشصاعني ٚ اؾغِ اٚ ايشصاعني ٚ ايضدٌ ٫ عتدزاَٗا 

 .يف ع١ًُٝ ايقز 

: - ايدفاع قد ايتٓطٝط : ضابعا 

بتٓطٝطٗا إ٫ يف ؿع١ اصتزار ٫ ٜغُح يًُزاؾع بتؾتٝت ايهض٠ أثٓا٤ قٝاّ املٗادِ 

ايهض٠ َٔ ا٫صض ٚ ٖٞ ايًشع١ اييت تهٕٛ ؾٝٗا نض٠ َعًك١ يف اشلٛا٤ ٚتعتدل 

. َؾذلن١ بني ايٓاؾغني ٚ اييت ٜؿكز املٗادِ ايغٝطض٠ عًٝٗا 

( :- ارتداع)ايتؿدٟ يًُساٚغ١ :ثآَا 

يًدزاع  هب عًٞ املزاؾع ا٫ْزؾاع عشص اػاٙ املٗادِ ٚتتٛقـ ارا٤ َٗاص٠ ايتقزٟ

َٞ ؾؿٞ َٓطك١ ايتقٜٛب ايكضٜب١ ٜتِ صبايهض٠ عًٞ بعز املٗادِ َٔ خط َٓطك١ امل

تضنٝظ املزاؾع عًٞ دغِ املٗادِ سٝح غايبا َا ٜتِ املٗادِ تعز١ٜ املزاؾع بزٕٚ ارا٤ 

َٗاص٠ تٓطٝط ايهض٠ اَا يف َٓطك١ ايتقٜٛب ايبعٝز٠ عٝطض ايٞ تٓطٝط ايهض٠ اثٓا٤ 

ٍٚ املغاؾ١ بٝٓ٘ ٚبني َٓطك١ املضَٞ ٜٚغتطٝع املزاؾع ع١ًُٝ ايتدطٞ يًُزاؾع يط

تكٗكض٠ يًدًـ سٝح ٜهٕٛ املٗادِ َاٜظاٍ   اثٓا٤ ا٭صضتؾتٝت ايهض٠ املضتز٠ َٔ 

. َٛادٗا يًُزاؾع اٚ ادباصٙ عًٞ ايتُضٜض 

:- قطع ٚتػتٝت ايهسات : تاضعا 

تكباٍ ٜعتدل قطع ٚتؾتٝت ايهض٠ َٔ املٗاصات ايزؾاع١ٝ ا٫عاع١ٝ مز متضٜض ٚاؼ

ايهض٠ ٚهب عًٞ املزاؾع َضاعا٠ ايتٛقٝت ايغًِٝ عٓز اـضٚز يكطع ايهض٠ ْعضا ٫ٕ 

ع٤ٛ ايتٛقٝت ٜ٪رٟ ايٞ ايؿؾٌ يف قطع ايهض٠ اٚ تؾتٝٗا ٚتهٕٛ ْتٝذتٗا نغب 

سيو  إيٞ باإلماؾ١املٗامجني يجػض٠ رؾاع١ٝ تغِٗ يف تؿٛقِٗ ايعزرٟ عًٞ املزاؾعني 

 يهضات املضتز٠ َٔ َٓطك١ املضَٞ عٛا٤ َٔ املضَٞهب عًٞ املزاؾع عضع١ اعتكباٍ ا

اٚ َٔ ساصؼ املضَٞ اٚ تٛدٝٗٗا يظٌَٝ ي٘ تؾتٝتٗا يف بعض ( ايكا٥ُني ٚايعاصم١ )ْؿغ٘ 

. ا٫سٝإ قبٌ ٚفٛشلا يًُٓاؾػ ؿع١ خضٚدٗا َٔ َٓطك١ املضَٞ 

:- ايتطًِٝ ٚايتطًِ : عاغسا 

ٖامجإ بتػرل َهاُْٗا يف تتِ عًُٝ٘ ايتغًِٝ ٚايتغًِ يًُٗامجني عٓزَا ٜكّٛ ّ

املًعب ٚنإ املزؾعإ عًٞ خط ُٖٚٞ اؾكٞ ٚافٌ بُٝٓٗا ٖٓا هب إ تتِ ع١ًُٝ 
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ايتغًِٝ ٚايتغًِ ٚسيو بإ ٜكّٛ نٌ َٔ املزاؾعني مب٬ط١َ َٗامج٘ ايكا٥ِ باؾضٟ 

. َٚكاَٚت٘ سيت ٜتِ تغًُٝ٘ يًُزاؾع اجملاٚص ٚتغًِ َٗامج٘ 

:- ايتٛقف : اذتادٟ عػس 

ؼضنات ايزؾاع١ٝ ايغضٜع١ ايٞ عًُٝات ايتٛقـ سٝح هب إ تتِ ايتٛقـ ؼتاز اٍ

بؿض١ًَ ايتشضى ايزؾاعٞ ٚعٓز ايتٛقـ هب ايتانز عًٞ إ ٖٓاى قاعز٠ اصتهاط 

ٚاتظإ ق١ٜٛ ٫ٕ ٜعكب ايتٛقـ ايتشاّ َع املٗادِ ٚاسا مل ٜتٛؾض ا٫تظإ عٛف ىتٌ 

. قٝل اٖزاؾ٘ َضنظ ثكٌ املزاؾع ٚبايتايٞ ٜتُهٔ املٗادِ َٔ تح

:- سذص املٗادِ : ايجاْٞ عػس 

ٜكقز باؿذظ ٖٛ قٝاّ املزاؾع مبٓع املٗادِ َٔ ايتشضى ٚ سيو باعتدزاّ إعاق٘ قا١ْْٝٛ 

اؾشع ملٓع٘ َٔ ايكطع أٚ ع٢ً ا٭قٌ تأخرل ٚفٛي٘ يًُهإ ايشٟ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ تٓؿٝش 

ؾضٜل ٚ َٓع٘ َٔ ايعٌُ اـططٞ اشلذَٛٞ املًهـ ب٘ بشيو إؾؾاٍ ايتقٛص اـططٞ يٌ

. تغذٌٝ ا٭ٖزاف 

  :-ايتدًـ َٔ اذتذص : ايجايح عػس 

ٜكّٛ اي٬عب املزاؾع بايتدًك َٔ اؿذظ عٓزَا ٜكّٛ أسز املٗامجني عذظٙ َٔ خ٬ٍ 

إعاق١ قا١ْْٝٛ اي٬عب املزاؾع بٗزف إتاس١ ايؿضف٘ يظًَٝ٘ املٗادِ بايتدًك َٔ املضاقب٘ 

أسز ايتهٜٛٓات ا٭عاع١ٝ ايؿعاي٘ يتٓؿٝش ي٘ ٚ ايتشضى عض١ٜ سٝح ٜعتدل اؿذظ 

املزاؾع إٔ ٜهٕٛ ٜكعا باعتُضاص ملٛاد١ٗ  ايعٌُ اـططٞ اشلذَٛٞ يشيو هب ع٢ً

:  ل َٔ اؿذظ بطضٜكتني خٌاؿذظ َٔ قبٌ ايكضٜل املٗادِ , ٜتِ ايت

ارتطط اهلذ١َٝٛ  يف نس٠ ايٝد 

فٜٛب املٓاؾػ ع٢ً ٜبزأ  ايؿضٜل يف اشلذّٛ يف ساي١ سٝاطت٘ يًهض٠  عٛا٤  عكب ت

اشلزف اٚ عٓز يكـ اٚ قطع ايهض٠  , ٚنشيو عٓز كايؿ١ أسز املٓاؾغني يكٛاعز 

. ايًعب١ 

ٜٚتٛقـ اشلذّٛ أعاعا ع٢ً ايكزص٠ ايؿضر١ٜ يهٌ ٫عب ٚع٢ً َغتٛاٙ املٗاص٣ ٚع٢ً 

طضٜك١ رؾاع اـقِ , نُا ٜتٛقـ ع٢ً اعتػ٬ٍ أخطا٤ املزاؾعني  َجٌ عزّ تؿُِٗٗ 

. اع١ٝ اٚ يك١ً ايتعإٚ ؿضناتِٗ ايزف

ٚهب إتكإ اي٬عبني يعزر َٔ اـطط اشلذ١َٝٛ ٚتهٕٛ َٓاعب١ إلَهاْات 

   .اي٬عبني ست٢ ميهٔ َٛاد١ٗ املٛاقـ املدتًؿ١ يًزؾاع 
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 :- أْٛاع اهلذّٛ يف نس٠ ايٝد 

ٜعتدل اشلذّٛ اـاطـ َٔ اؾنٌ َضاسٌ اشلذّٛ ؾ٢ نض٠ ايٝز  اٚال  اهلذّٛ ارتاطف

٫ْ٘ ٜتِ اْٗا٤ اشلذّٛ َٔ َٓطك١ ايتقٜٛب ايكضٜب١ َٔ ع٢ً سزٚر َٓطك١  اؿزٜج١

 .املض٢َ ؾ٢ غنٕٛ بنع١ ثٛا٢ْ  , ٚبشيو ٜتاح ي٘ ؾضف١ تغذٌٝ ا٫ٖزاف بغٗٛي٘ 

ٚق٠ٛ ا٭را٤ يًؿضٜل املٗادِ ؾ٢ سني ٜغِٗ ؾ٢ ايتأثرل ايغًب٢ ع٢ً َعٜٓٛات املٓاؾػ  

 ٜٚبعح ؾِٝٗ ايضعب 

َساسٌ اهلذّٛ ارتاطف  

   (فؿض/  1) ٖذّٛ خاطـ ؾضر٣ ب٬عب َٗادِ رٕٚ َزاؾع . 

  ( 1/  2)اشلذّٛ اـاطـ ايظٚدٞ ب٬عبني َٗامجني مز َزاؾع . 

   ٖذّٛ خاطـ مجاعٞ اٚ َٛعع. 

  ٖذّٛ  خاطـ يف ساي١ تغاٟٚ عزر املٗامجني َع عزر املزاؾعني. 

   اشلذّٛ اـاطـ ـط١ َا قبٌ ايتٓعِٝ ايزؾاعٞ يًُٓاؾػ. 

  -:دّٛ ايتٓظُٝٞ اي٘: ثاْٝا 

ٜغتدزّ ٖشٙ اشلذّٛ غايبا عٓزَا ٫تغٓح يًؿضٜل املٗادِ ايؿضف١ يتٓؿٝز اشلذّٛ 

عبني ملضانظِٖ ايزؾاع١ٝ ٚعٓزَا ٜتعُز ٫اـاطـ  ٚخاف١ عٓز عضع١ عٛر٠ اٍ

ايؿضٜل املٗادِ ٫بطا٤  ايًعب اٚعٓز قاٚيت٘ ارخاص فٗٛر ٚقٟٛ ٫عب١ٝ 

  :-ايتٓظُٝٞايتهٜٛٓات االضاض١ٝ يًٗذّٛ 

 اؿذظ -4 ايكطع ا٫َاَٞ      -3تػرل املضانظ            -2ا٫خذلام              -1

االخرتام 

ايزخٍٛ  ا٭َاَٞ باققٞ عضع١ يف ايجػض٠ ايزؾاع١ٝ املٛدٛرٙ  ٜتِ ا٫خذلام عٔ طضٜل

رٚد٘ نُا يف ايؾهٌ منٛسز يشيو  طبني املزاؾعني باعتدزاّ ايتُضٜض٠ امل

تػري املسانص 

هض٣ نٌ َُٓٗا  ٜكقز بٗا قٝاّ َٗامجني أٚ انجض بتػرل َهاُْٗا اشلذ٢َٛ عٝح

ؾ٢ خط َتكاطع َع اػاٙ  خط َتكاطع َع اػاٙ دض٣ ا٫خض َٔ اَاّ املزاؾعني أٚ َٔ 

 .املض٢َ  خ٬شلِ , حملاٚي١ اسزُٖا اعتكباٍ ايهض٠ يًتقٜٛب ع٢ً
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اهلدف   ايكطع االَا٢َ حنٛ 

املٗامجني بايكطع مٛ اشلزف  َٔ بني املزاؾعني أٚ َٔ خًؿِٗ ٚاسٝاْا اسز  اّٟم ٖٚٛ

ٜهٕٛ َٔ اَاَِٗ ٫عتكباٍ ايظٌَٝ رٕٚ قٝاَُٗا بتػرل  اَانُٓٗا  يٝكّٛ بايتقٜٛب 

 .ايش٣ ًٜعب ب٘  َٔ ْؿػ املضنظ

: ايُٓاذز يًكطع بعض  

  ( عٌُ ضتاز ) اذتذص

ع يتشضٜض طًَٝ٘ َٔ َضاقب١ ٢ٖ قاٚي١ قٝاّ املٗادِ بعٌُ إعاق١ قا١ْْٝٛ يًُزاف

املٓاؾػ ي٘ ٚاتاس١ ايؿضف١  ي٬عب بأرا٤ ايتقٜٛب ع٢ً املض٢َ ٚهب ع٢ً اي٬عب 

املٗادِ ايش٣ ايش٣ قاّ بعٌُ اؿذظ ا٫ ٜٓت٢ٗ رٚصٙ عٓز ٖشا اؿز بٌ هب عًٝ٘ بعز 

لاح ايكٝاّ باؿذظ إ ٜتشضى يٝؾاصى ؾ٢ ع١ًُٝ اشلذّٛ  , ٜٚؿنٌ را٥ُا إ تتِ 

 .دظ باعتدزاّ ٫عب بزٕٚ نض٠  ع١ًُٝ احل

ايطسم اهلذ١َٝٛ ف٢ نس٠ ايٝد 

  ّٛارتط ارتًف٢ يًٗذ

ٜٚهٕٛ ٚقٛؾِٗ ؾ٢ َٓطك١ ايتقٜٛب ايبعٝز٠ ملًعب املٓاؾػ ٜٚشنض عزرِٖ ا٫ٚ عٓز 

. سنض ْٛع اشلذّٛ 

  ّٛارتط االَا٢َ يًٗذ 

عزرِٖ ٜٚهٕٛ ٚقٛؾِٗ ؾ٢ املٓطك١ ايكضٜب١ َٔ را٥ض٠ َض٢َ ايؿضٜل املٓاؾػ ٜٚشنض 

اـط اـًؿ٢ يتشزٜز ْٛع طضٜك١ اشلذّٛ املغتدزَ٘   امجنيبعز سنض عزر َ٘

,  (    3/  3) ٖٚشٙ  

  (2  /4   )  , (4  /2  )

 :-َٚٔ اِٖ ٖرٙ األْٛاع يًٗذّٛ 

 :- ( 3/  3) طسٜك١ٖذّٛ 

 -:تغتدزّ ٖشٙ ايطضٜك١ ؾ٢ ساٍ 

  َذل  عٝح  9َٓطك١ اٍٚدٛر ث٬ث١ ٫عبني ٜتُٝظٕٚ بايتقٜٛب َٔ بعٝز  َٔ خاصز

هٝز ايتقٜٛب بايشصاع ا٭مئ ٚأخض خًؿ٢ امئ  صاسزُٖا خًؿ٢ اٜػ ٜهٕٛ

ٖٚٛايعكٌ ( فاْع ايعاب ) هٝز بايتقٜٛب بايشصاع ا٫ٜغض َٚٗادِ خًؿ٢  اٚعط 

. املؿهض 

  , تٛاؾض ث٬خ ٫عبني ٜتُٝظٕٚ بايتقٜٛب ايكضٜب َٔ ع٢ً سزٚر را٥ض٠ املض٢َ

دٓاح امئ هٝز ايتقٜٛب بايشصاع ا٫ٜغض , ٚا٫خض ٜٚؿنٌ إ ٜهْٛا أسزُٖا 

. دٓاح اٜغض هٝزايتقٜٛب بايشصاع اي٢ُٓٝ  , ٫ٚعب را٥ض٠ 
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  اعتدزاّ املٓاؾػ ايتؾه٬ٝت ايزؾاع١ٝ ايتاي١ٝ 

(  5/  1)  أٚ  (   4/ 2) أٚ  (    6/ فؿض ) 

 

 :- ( 4/  2) طسٜك١ٖذّٛ 

 :-ٚتغتدزّ ٖشٙ ايطضٜك١ ؾ٢ ساٍ 

 َتُٝظٕٚ بايتقٜٛب ايبعٝز َٔ خاصزتٛؾرل ٫عبني 

اسزُٖا خًؿ٢ اٜغض هٝز  َذل ٚعٝح ٜهٕٛ 9َٓطك١ اٍ 

. ايتقٜٛب بايشصاع ايٝغض٣  اي٢ُٓٝ, ٚاخض خًؿ٢  امئ هٝز عايتقٜٛب بايشصا 

  تٛاؾض اصبع١ ٫عبني ٜتُٝظٕٚ بايتقٜٛب ايكضٜب َٔ ع٢ً سزٚر َٓطك١ ايض٢َ. 

   ( . 6/ ؾض ل) اعتدزاّ املٓاؾػ ايتؾهٌٝ ايزؾاع٢ 

 
ٚيهٔ ٜعٝب ٖشٙ ايطضٜك١ عٗٛي١ لاح اشلذّٛ اـاطـ ؾ٢ ساي١ عضع١ سٝاط٠ 

ايؿضم املٓاؾػ يًهض٠ ٫ٕ ايتػط١ٝ باملٗامجني اـًؿٝني غايبا َا تكٌ عزرا بايٓغب١ 

                           ٫ْط٬م بعض املٓاؾغني

 

 ارتطط ايدفاع١ٝ  يف نس٠ ايٝد

   :-يف نس٠ ايٝد اىل  ايدفاع١ٝ ٚتٓكطِ خطط ايفسٜل 

:  ايتػهٝالت ايدفاع١ٝ يطسٜك١ دفاع املٓطك١  -

ٖٚٞ ايتٓعِٝ ا٭عاعٞ ايشٟ ٜتدش٠ ايؿضٜل خ٬ٍ ايزؾاع نكاعز٠ يإلْط٬م ٭را٤ 

ايتشضنات ٚايٛادبات ايزؾاع١ٝ حملاٚي١ إؾغار ايتقٛص اـططٞ اشلذَٛٞ يًؿضٜل 

: يٞاملٓاؾػ ٜٚتٛقـ ايتؾهٌٝ ايزؾاعٞ ع٢ً َاٟ

. إَهاْٝات اي٬عبني ايؿضٜل املزاؾع  -1

. ايتؾهٌٝ اشلذَٛٞ يًؿضٜل املٓاؾػ  -2

. ا٭عًٛب اشلذَٛٞ يًؿضٜل املٓاؾػ عٛا٤ ايؿضرٟ أٚ اؾُاعٞ أٚ ايؿضٜل نهٌ  -3

ٜٚؾٌُ رؾاع املٓطك١ ع٢ً تؾه٬ٝت كتًؿ١ زلٝت طبكا يعزر اي٬عبني املٛطعني 

ٜٚب ايبعٝز٠ نأٍٚ خط يًزؾاع ثِ َٓطك١ يف ٚقؿتِٗ ا٭عاع١ٝ عٓز َٓطكيت ايتك

ايتقٜٛب ايكضٜب١ ٚتعتدل اـط ايجاْٞ يًُزاؾعني ٖٚٞ ا٫قضب ملض٢َ ايؿضٜل ٖٚش٠ 

: ايتؾه٬ٝت ٖٞ 

(   3  -3) , (  4 -2) , (  5-1) , (  6-فؿض ) 

(:  6 –ؾفس ) تػهٌٝ دفاع املٓطك١  

َٔ ايتؾه٬ٝت ا٭عاع١ٝ يًتؾه٬ٝت (   6 –فؿض ) ٜعتدل ايتؾهٌٝ ايزؾاعٞ  -

ايتاي١ٝ  ايزؾاع١ٝ ا٭خض٣ يطضٜك١ رؾاع املٓطك١ ٜٚغتدزّ ٖشا ايتؾهٌٝ يف اؿا٫ت 
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  عٓزَا ٜهٕٛ يز٣ ايؿضٜل املزاؾع ٫عبني ٜتُٝظٕٚ بايكزص٠ ع٢ً أرا٤ ايتشضنات

.  ملٗامج١ املٓاؾػ ايزؾاع١ٝ بايك٠ٛ ٚايغضع١ ٚايزق١ املطًٛب١ 

  عٓزَا ٜتُٝظ ٫عيب ايؿضٜل املزاؾع بطٍٛ ايكا١َ يتهٕٛ يز١ٜ ايكزص٠ ع٢ً فز

. ايهضات املقٛب١ َٔ َٓطك١ ايتقٜٛب ايبعٝز٠ 

عٓزَا ٜنِ ايؿضٜل املٗادِ عزر نبرل َٔ املٗامجني ايشٜٔ ٜتُٝظٕٚ بإتكإ  -2

َٓطك١  ايتقٜٛب ايكضٜب ع٢ً را٥ض٠ املض٢َ عٛا٤ َٔ َٓطك١ ايٛعط أٚ َٔ

. اؾٓاسني 

:  ايتػهٌٝ األضاضٞ يًُدافعني 

ٜكـ اي٬عبني مجٝعِٗ ع٢ً خط ٚاسز يف َٓطك١ ايتقٜٛب ايكضٜب١ أَاّ َٓطك١ 

ٚهب َضاعا٠ أطٍٛ ( ّ 6اٍ) ّ أَاّ خط َٓطك١ املض٢َ 1:2املض٢َ أٚ ع٢ً بعز َٔ 

 املٓتقـ اي٬عبني املزاؾعني يف ٚقؿتِٗ ا٭عاع١ٝ سٝح ٜكـ اي٬عبني طٛاٍ ايكا١َ يف

ثِ ا٭قٌ ط٫ٛ بعزِٖ ست٢ َزاؾعٞ اؾٓاسني  

بايٓغب١ ي٬عيب ايزؾاع يف ايعٗرلٜٔ تهٕٛ ؼضناتِٗ غطٛات ققرل٠ ٚعضٜع١ 

( ٚيًذاْب –يًدًـ  –ي٬َاّ ) ٚسشص٠ ٚعار٠ ٜهٕٛ ايتشضى ع٢ً ؽهٌ َجًح 

ٚبايٓغب٘ ي٬عبني ايٛعط  املزاؾع هب إٔ  

بضاتُٗا ايزؾاع١ٝ ٚايتؿاِٖ ٚايتعإٚ ايتاّ ْعضا ٜتُٝظإ بطٍٛ ايكا١َ َع متٝظٖا بذ

. يًكٝاّ بايزؾاع عٔ أخطض َٓاطل يًتقٜٛب َٔ قبٌ املٗامجني 

 : ( 6 –ؾفس ) ممٝصات ايتػهٌٝ ايدفاعٞ 

  ٚفع١ٜٛ املضاٚغ١ ٫ْٗا ؼتاز ملغاس١ 6فعٛب١ ايتقٜٛب َٔ ع٢ً را٥ض٠ ّ .

  ٍ9إدباص املٗامجني ع٢ً ايتقٜٛب َٔ خاصز َٓطك١ ا  ّ .

  ممهٔ تػرل ٖش٠ ايطضٜك١ بغٗٛي١ اىل ا٭ْٛاع ا٫خض٣ .

(  6 –فؿض ) عٝٛب ايتؾهٌٝ ايزؾاعٞ 

  تعتُز ع٢ً اـضٚز يًُكاب١ً مما ٜعٌُ ع٢ً ؾتح ايجػضات .

 ٍ9عزّ ؾاعًٝتٗا مز ايتقٜٛب ايبعٝز خاصز َٓطك١ ا ّ .

(: 5 -1) تػهٌٝ دفاع املٓطك١ -ب

ٚدٛر َٗامجني ٜتُٝظٕٚ بايتقٜٛب تغتدزّ ٖش٠ ايطضٜك١ مز ايؿضم اييت تتُٝظ ب

ّ أٚ فاْع ايعاب 9خاصز َٓطك١ اٍ  ٫ٚعب ٜتُٝظ بايتقٜٛب ايبعٝز َٔ ع٢ً ايزا٥ض٠

. ممٝظ 

:   ايتػهٌٝ األضاضٞ يًُدافعني

ٜتهٕٛ ٖشا ايتؾهٌٝ َٔ خطإ يًزؾاع خط أَاَٞ ٜٚتهٕٛ َٔ ٫عب ٚاسز ؾكط 

٫عبني يف َٓطك١ يف َٓطك١ ايتقٜٛب ايبعٝز٠ ٚخط خًؿٞ ٜتهٕٛ َٔ مخغ١ 

. ايتقٜٛب ايكضٜب١ 
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: ايتشسنات ايدفاع١ٝ 

َٗادِ َعني ْعضا  بايٓغب١ ي٬عب ايزؾاع املتكزّ يف اـط ا٫َاَٞ ٜكّٛ مب٬ط١َ -

بايتقٜٛب ايبعٝز أٚ قطع ٚتؾتٝت ايهض٠ اييت ٜتِ متضٜضٖا بني ٙ ـطٛصت٘ ٚمتٝظ

. َٗامجٞ اـط اـًؿٞ أٚ َٓع ٚفٍٛ ايهض٠ يقاْع ا٫يعاب 

بايٓغب١ ي٬عيب ايزؾاع يف ايعٗرلٜٔ تهٕٛ ؼضناتِٗ غطٛات ققرل٠ ٚعضٜع١  -

ؾٝكّٛ (  ٚيًذاْب –يًدًـ  –ي٬َاّ ) ٚسشص٠ ٚعار٠ ٜهٕٛ ايتشضى ع٢ً ؽهٌ َجًح 

٠ بايتشضى يٮَاّ يعٌُ َكاب١ً رؾاع١ٝ يف ساي١ إقذلاب املٗادِ املغتشٛس ع٢ً ايهض

تػط١ٝ رؾاع١ٝ َٔ قبٌ اي٬عبني َع عٌُ . ّٙ يًُٓطك١ احملزر٠ ٍ 9َٔ خط اٍ

. اجملاٚصٜٔ ي١ عٔ طضٜل ايتشضى اؾاْيب 

أَا بايٓغب١ ٫عب ايٛعط املزاؾع تهٕٛ ؼضنات٘ داْب١ٝ بني قا٥ُٞ املض٢َ يٝكّٛ  -

مبتابع١ ٫عب ايزا٥ض٠ املٗادِ َٚٓع٘ َٔ أعتكباٍ ايهضات َٔ ٫عيب اـط اـًؿٞ 

. ب املتكزّ أَاَا ٚتغًِٝ ٚتغًِ اي٬عبني يًٗذّٛ َع ايكٝاّ بايتػط١ٝ ايزؾاع١ٝ ي٬ع

  ٞ(:  5 – 1) ممٝصات ايتػهٌٝ ايدفاع

  ميهٔ اإلْتكاٍ بغضع٘ َٔ ايزؾاع اىل اشلذّٛ عٔ طضٜل اشلذّٛ اـاطـ .

  ت٪رٟ اىل فعٛب١ تٓؿٝش ايعٌُ اـططٞ َٔ داْب اـقِ عٓزَا تهٕٛ ٚظٝؿ١

.  املزاؾع ا٭َاَٞ َٓع ٚفٍٛ ايهض٠ يقاْع ا٭يعاب 

 (:  5 – 1) ايتػهٌٝ ايدفاعٞ  عٝٛب

  ّقز وزخ ثػضات يف َٓطك١ ٚعط املض٢َ يف ساٍ عزّ ايتػط١ٝ ي٬عب املتكز

.  ملكاب١ً املٗادِ 

 ّ اس١ أَا١َٝ نبرل٠ ؼؼتاز جملٗٛر نبرل َٔ اي٬عب ا٫َاَٞ يٛدٛر .

  (:  4 – 2) تػهٌٝ دفاع املٓطك١

ٜٔ َٗامجني هٝزإ تغتدزّ ٖشٙ ايطضٜك١ مز ايؿضم اييت تتُٝظ بٛدٛر ٫عب

. ايتقٜٛب ايبعٝز َع عزّ ؾعاي١ٝ ٫عيب اـط ا٭َاَٞ يًٗذّٛ 

:  ايتؾهٌٝ ا٭عاعٞ يًُزاؾعني 

ٜتهٕٛ ٖشا ايتؾهٌٝ َٔ خطإ يًزؾاع خط أَاَٞ ٜٚتهٕٛ َٔ ٫عبني يف 

َٓطك١ ايتقٜٛب ايبعٝز٠ ٚخط خًؿٞ ٜتهٕٛ َٔ أصبع١ ٫عبني يف َٓطك١ 

.  ايتقٜٛب ايكضٜب١ 

 

 

 تٔايتشسنات ايدفاع١ٝ يالعب  :

بايٓغب١ ي٬عبني املزاؾعإ املتكزَإ  يف اـط ا٭َاَٞ يًزؾاع ٜكّٛ نٌ َُٓٗا  -

مبضاقب١ َٗادِ َعني َٔ اـط اـًؿٞ يًٗذّٛ ٚ أسٝاْا ٜتطًب ا٭َض ايٓظٍٚ َع املٗادِ 
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تُٗا ايكاطع اىل را٥ض٠ َٓطك١ املض٢َ ٚأٜنا ايكٝاّ بايتقزٟ يتقٜٛباتِٗ ْعضا ـطٛص

ٚمتٝظُٖا بايتقٜٛب ايبعٝز أٚ قطع ٚتؾتٝت ايهض٠ اييت ٜتِ متضٜضٖا بني َٗامجٞ 

.  اـط اـًؿٞ 

بايٓغب١ ملتٛعطٞ ايزؾاع يف َٓطك١ ايتقٜٛب ايكضٜب١ ٜؿنٌ متٝظِٖ بطٍٛ ايكا١َ  -

َع تضنٝظِٖ ع٢ً ايزؾاع امل٬فل ملٗادِ ايزا٥ض٠ َٚكابً٘ فاْع أيعاب املٗادِ ٚايكٝاّ 

ايزؾاع١ٝ ي٬عبني املتكزَني أَاَا َع تغًِٝ ٚتغًِ املٗامجني يف ساي١ بايتػط١ٝ 

. ايتػرل أَانِٓٗ 

بايٓغب١ ي٬عيب اؾٓاسني املزاؾعني ٜكَٛإ بايزؾاع ايناغط ملٗامجٞ اؾٓاسني َع  -

عزّ ايغُاح يًُٗامجني بعٌُ سذظ عًِٝٗ عٛا٤ َٔ ايزاخٌ أٚ اـاصز أٚ ايكطع ع٢ً 

. ايزا٥ض٠ 

  (  3 – 3) املٓطك١ تػهٌٝ دفاع

َٗامجني أٚ أنجض  3ٜغتدزّ ٖشا ايتؾهٌٝ مز ايؿضم املٓاؾغ١ اييت تتُٝظ بٛدٛر  -

ٜتُٝظٕٚ بايتقٜٛب ايبعٝز سٝح ٜتُٝظ ٖشا ايتؾهٌٝ يف قزصت١ ع٢ً إعاق١ َٚٓع 

. ايتقٜٛب ايبعٝز 

: ايتؾهٌٝ ا٭عاعٞ يًُزاؾعني 

٫عبني  3ٟ ٜتهٕٛ َٔ ٜتهٕٛ ايتؾهٌٝ ا٭عاعٞ يًُزاؾعني َٔ خطني خط أَاّ -

٫عبني يًزؾاع مز  3يًزؾاع مز ايتقٜٛبات ايبعٝز٠ ٚخط خًؿٞ ٜتهٕٛ َٔ 

ايتقٜٛبات ايكضٜب١  

  ايتشسنات ايدفاع١ٝ يالعبني :

بايٓغب١ ي٬عب ا٭َاَٞ ا٭ٚعط هب إ ٜتُتع بايكزص٠ ع٢ً قطع ٚتؾتٝت   -

(   4 -2)  بايٓغب١ يًُزاؾعإ.ايهضات ٚايتعإٚ َع اـط اـًؿٞ يًزؾاع 

(  6 – 3) ٜكَٛإ بايزؾاع مز ايتقٜٛبات ايبعٝز٠ َع تعاُْٚٗا َع املزاؾعإ 

تهٕٛ ؼضناتِٗ ع٢ً اؾاْبني ع٢ً قٛؼ  ( 7 – 5) بايٓغب١ ؾٓاسٞ ايزؾاع  -

بايٓغب١ ي٬عب اـًؿٞ ا٭ٚعط هب إ ٜتُٝظ بطٍٛ ايكا١َ .را٥ض٠ َٓطك١ املض٢َ 

 .ٚايكزص٠ ع٢ً تٓعِٝ ٚتٛد١ٝ ايعٌُ اؾُاعٞ 

 تٓظِٝ ايبطٛالت ايسٜاق١ٝ * 

  -:َفّٗٛ اذتدخ ايسٜاقٞ أٚ ايبطٛي١ ايسٜاق١ٝ

 ٖٛ عباص٠ عٔ ْؾاط أٚ فُٛع١ َٔ ا٭ْؾط١ ؼزخ ع٢ً ؾذلات َتباعز٠ ؽب٘ َٓتع١ُ,

َٚٔ أنجض ايغُات ؽٝٛعا يًبط٫ٛت ٚا٭سزاخ ايضٜام١ٝ ٚدٛر ْكط١ ٚامش١ ٚقزر٠ 

يًبز٤ ٚا٫ْتٗا٤, ٚٚدٛر َٛاعٝز ٚدزاٍٚ ط١َٝٓ ثابت١, نُا إٔ عار٠ َا تتٛادز أنجض َٔ 

َٓع١ُ مُٔ اؿزخ أٚ ايبطٛي١, تتُٝظ إسزاِٖ يف ايٓٗا١ٜ ع٢ً اٯخضٜٔ, ٚتتطًب ٖشٙ 

 . سضٜقا ٚايهجرل َٔ ايعٌُ ايؾامايغُات إراص٠ ؾعاي١ ٚؽطٝطا 
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 -:تعسٜف ايبطٛالت ٚايدٚزات ايسٜاق١ٝ

ٖٞ عًغ١ً َٔ املٓاؾغات اييت تكاّ بني فُٛع١ َٔ ايٛسزات أؾضار ناْٛا أٚ مجاعات " 

 ".بكقز ؼزٜز ايؿا٥ظٜٔ َِٓٗ أٚ تضتٝبِٗ سغب ْتا٥ذِٗ

  -:١ُٖٝ تٓظِٝ ٚ إداز٠ ايبطٛالت ٚ ايدٚزات ايسٜاق١ٝا

املٓاؾغات ايضٜام١ٝ َعٗضا َٔ َعاٖض اؿٝا٠ ايضٜام١ٝ, ؾإْٗا تكّٛ يتشكٝل أغضاض تعتدل 

 -:عزٜز٠ َٓٗا

. إظٗاص َز٣ تكزّ ايذلب١ٝ ايبز١ْٝ ٚ ايضٜام١ -

تكزِٜ نٌ َا ٖٛ دزٜز أٚ َغتشزخ يف ٖشا اجملاٍ بٗزف ْؾض ايجكاؾ١ ايضٜام١ٝ ٚ ايٛعٞ  -

. ايضٜامٞ بني ا٭ؾضار ٚ اؾُاعات

. املٓاعبات ايعا١َ ٚ ا٭عٝار ايك١َٝٛ ا٫ستؿاٍ ب -

. إؽباع يهجرل َٔ اؿادات اينضٚص١ٜ يًؾباب -

  .ايذلٜٚح يهٌ املؾذلنني ٚ املؾاٖزٜٔ -

  -:أٖداف ايبطٛالت ايسٜاق١ٝ

 ٕايتٓاؾػ ايغًِٝ ٚ ايٛرٟ نعاٖض٠ طبٝع١ٝ يف اإلْغا .

 إؽباع ساد١ ْؿغ١ٝ .

  با٫ستهاى ٚ ايتٓاؾػا٫صتكا٤ مبغت٣ٛ ا٭را٤ ايؿين يٮؾضار ٚ ايؿضم .

 إبضاط املغتٜٛات املٗاص١ٜ ٚ ايضق١ُٝ ي٬عبني .

  انتؾاف ْكاط اينعـ يف اي٬عب أٚ ايؿضٜل ٚ ع٢ً م٤ٛ سيو ميهٔ تزاصنٗا ٚ إف٬ح

. تًو ا٭خطا٤

 غضؼ ايكِٝ ايذلب١ٜٛ ٚ ايعارات ايقش١ٝ ٚ ؼكٝل املؿاِٖٝ ا٫دتُاع١ٝ عٓز ايؾباب .

  يف ايبطٛي١ؼزٜز بطٌ اجملُٛع١ أٚ ايؿا٥ظ .

 ايذلٜٚح عٔ املؾاٖزٜٔ ٚ املؾاصنني .

 تٛطٝز ايع٬قات ٚ ايتعاصف بني املؾاصنني يف ايبطٛي١ .

 (.ٚقت ايؿضاؽ)سغٔ قنا٤ ايٛقت اؿض 

 

 -:تٓظِٝ ٚإداز٠ ايبطٛالت

ىتًـ تٓعِٝ ايبط٫ٛت ا٫ْؾط١ ايضٜام١ٝ باخت٬ف ْٛع ايٓؾاط املتٓاؾػ ؾٝ٘ , 

ا٫ْؾط١ ايضٜام١ٝ ؾ٢ بعض خطٛات ايتٓعِٝ ٚا٫راص٠ , با٫ماؾ١ اىل اؽذلاى مجٝع 

ٚعٓز تٓعِٝ ايبط٫ٛت لز إٔ ايتدطٝط ايعًُٞ املغبل ميٓع ٚقٛع ايهجرل َٔ 

املؾه٬ت ٚايعكبات اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ ايتٓؿٝش ٚ ٜبعز املٓعِ عٔ ايعؾٛا١ٝ٥ 

٠ ٚهب إٔ ٜبزأ ايتٓعِٝ ٚا٫عتعزار يًبط٫ٛت خال. ٚا٫صػاي١ٝ يف ايتٓعِٝ

 -:ايهبرل٠ َبهضا ٚإتباع اـطٛات ايتاي١ٝ



138 

 

 -: َا جيب َساعات٘ ف٢ تٓظِٝ ايبطٛالت ايسٜاق١ٝ

ؼزٜز َٛعز َٚهإ ايبطٛي١ ٚاب٬ؽ ايؿضم املؾاصن١ ؾ٢ ايبطٛي١ قبٌ املٛعز   -١

. احملزر بٛقت ناف َع َضاعا٠ عزّ تعاصض ايبطٛي١ َع بط٫ٛت اخض٣ 

: اختٝاص َزٜض عاّ يًبطٛي١ ٚٚادبات٘  -٢

اب٬ؽ اؿهاّ املدتاصٜٔ قبٌ ايبطٛي١ بٛقت ناؾ٢  –أ 

. اب٬ؽ املغذًني املدتاصٜٔ  -ب

. اعتزعا٤ طبٝب يًبطٛي١ طًٝ٘ َز٠ اقاَتٗا  -ز

ػٗٝظ نٌ َا ٜتعًل بايبطٛي١ َٔ دٛا٥ظ َٚٝزايٝات ٚن٪ٚعٛؽٗارات تكزٜض  -ر 

. اخل …

. ػٗٝظ بطاقات تغذٌٝ ايٓتا٥ر  -ٙ

ؾ٢ ايبطٛي١ عٔ ايتغ٬ٝٗت املكز١َ َٔ سٝح َهإ  اب٬ؽ ايؿضم املؾاصن١  -ٚ

. اخل …ت , ايتغ٬ٝٗت ايػشا١ٝ٥امليب

اختٝاص املغاعزٜٔ ي٬عٗاّ ؾ٢ تٓعِٝ ٚاراص٠ ايبطٛي١    -

  َٗازات نس٠ ايٝد: 

  طضٜك١ ا٭را٤ ٚاـطٛات ايتع١ًُٝٝ..... 

 ٚقؿ١ ا٫عتعزار اشلذ١َٝٛ -1

 :األدا٤طسٜك١  

  ٌيٮَاّ ق٬ًٜٝكـ ايتًُٝش ظغِ َا٥  

   ّا٭خض٣ايضدًني عٔ  إسز٣ؾتح ايضدًني باتغاع اؿٛض ٚتتكز 

   ِايهض٠ أٚ ايٓعض َتذ٘ يًدق .  

  باصؽا٤ ا٭فابعايشصاعإ َؿضٚرإ يًذاْب َع ثين املضؾكني ٚؾتح . 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

   ٚإعطا٤ منٛسز ا٭را٤ؽضح طضٜك١ .  

  ايقشٝش١ ي٬عتعزار اشلذَٛٞاملؾٞ ٚعٓز زلاع ايقؿاص٠ اؽاس ايٛقؿ١ 

  ٟتهضاص اـط٠ٛ ايغابك١ َٔ اؾض . 

  ٌث٬خ خطٛات َج٬ أٚبعز مخػ )  اإلؽاص٠ إعطا٤ؼزٜز اـطٛات قب  ( 

 َغو ايهض٠ بٝز ٚاسز٠ -2

املٗاصات  أرا٤بهض٠ ايٝز ؾبزْٚ٘ ٫ ٜغتطٝع ايتًُٝش  ا٭عاع١ٝاملبار٨  أٍٖٚٚٛ 
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ناحملاٚص٠ ٚايتقٜٛب ٚايتُضٜض ٚا٫عت٬ّ بايطضٜك١ ايغ١ًُٝ ٚغايبا  ا٭عاع١ٝ

 ٙبهض٠ ايٝز َغو ايهض٠ ٜهٕٛ بٝز ٚاسز٠ ع٢ً عهػ نض٠ ايغٌ

  : األدا٤طسٜك١   

 مجٝعٗا ؾٛم ايهض٠ ٚيًدًـ ق٬ًٝ رٕٚ تٛتض َع ا٫ٖتُاّ ا٭فابعتٓتؾض 

ٚصاس١ ايٝز يهٞ ميهٔ  ا٭فابعبٛدٛب اعتٓار ايهض٠ ع٢ً ع٬َٝات 

 . ايغٝطض٠ عًٝٗا

 : ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ * 

  تأخش ايٝز ؽهٌ َغو ايهض٠ بزٕٚ نض٠ . 

 املؾٞ يٮَاّ ؿٌُ ايهض٠ املغتكض٠ ع٢ً ا٫صض َٚغهٗا بايطضٜك١ ايقشٝش١ 

  ( َٔ اَاّ اؾغِ  -ظاْب اؾغِ )ايتزصٜب ع٢ً َغو ايهض٠ بايٛمع ايقشٝح

 . ايتا١َ ع٢ً ايهض٠ست٢ ٜؾعض ايتًُٝش بايغٝطض٠ 

 :ؾدز متسٜس ايهس٠ بايٝدٜٔ َٔ َطت٣ٛ اٍ *3

  طسٜك١ األدا٤: 

ت٪ر٣ بزؾع ايهض٠ ببغاط١ ٜٚغض يٮَاّ باػاٙ ايظٌَٝ َع ٬َسع١ َتابع١ 

ايتُضٜض٠ َع اخش خط٠ٛ يٮَاّ باػاٙ ايتُضٜض َع  أرا٤ايشصاع خًـ ايهض٠ بعز 

 . ا٭َا١َْٝكٌ ثكٌ اؾغِ ع٢ً ايكزّ 

 . ايتُضٜض بٝز ٚاسز٠ أرا٤طضٜك١ 

عٝح  اإلسَٕا ٚصا٤  إىلت٪ر٣ بضؾع ايٝز اييت بٗا ايهض٠ خًؿا ؾٛم ايهتـ 

ٜهٕٛ ايشصاع طا١ٜٚ قا١ُ٥ عٓز املضؾل ثِ تزؾع ايهض٠ يٮَاّ َع رٚصإ ايهتـ 

 . َتابع١ خًـ ايهض٠ أَاَاٚاَتزار ايشصاع 

يهض٠ ؾٛم بايٓغب١ ؿضن١ ايضدًني ؾت٪خش خط٠ٛ يًدًـ عٓز صؾع ا أَا

ايتُضٜض عٝح ٜٓزؾع اؾغِ خًـ ايهض٠  أرا٤ايهتـ ثِ خط٠ٛ يٮَاّ عٓز 

 . يٝعطٝٗا ايك٠ٛ ايهاؾ١ٝ يًٛفٍٛ يًظٌَٝ

 ا٫عت٬ّ بايٝزٜٔ َٔ َغت٣ٛ ايقزص * 4 

   األدا٤طسٜك١: 

ميٌٝ اؾغِ ق٬ًٝ باػاٙ ايهض٠ ٚتضؾع ايٝزإ يف َغت٣ٛ ايقزص تتذٗإ يٮَاّ 

ٚت٪خش خط٠ٛ باػاٙ ايهض٠ َع اْجٓا٤ بغٝط بايضنبتني ٚيز٣ ٚفٍٛ ايهض٠ 
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ؾكط رٕٚ صاسيت ايٝزٜٔ  ا٭فابع٫عتكباشلُا ٚت٬َػ  أَاَامتتز ايشصاعإ 

 . ايتُضٜضق٠ٛ  يًدًـ غط٠ٛ ٫َتقال أخشٖاٚتغشب يًزاخٌ مٛ ايقزص َع 

 ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ يًتُسٜس ٚاالضتالّ

  صَٞ ٚيكـ ايهض٠ بعٝزا عٔ اؾغِ ثِ ا٫عتشٛاس عًٝٗا . 

  ايتُضٜض ٚا٫عت٬ّ َٔ ٚمع ايٛقٛف املٛاد٘ يًشا٥ط ثِ َع ايظٌَٝ أرا٤  

  أٚ  ٚقٛف)كتًؿ١  أٚماعايتُضٜٔ ايغابل باعتدزاّ محٌ َٓاعب َٚٔ  أرا٤ 

 . )  دجٛ

  صٜض ٚا٫عت٬ّ باملؾٞ ثِ باؾضٟايتِ أرا٤ . 

  تٓطٝط ايهس٠*  5

 َٔ ايجبات َٚٔ اؿضن١ -

 . َٔ احملاٚص٠ ا٭ٍٜٚعتُز ايتٓطٝط ع٢ً ايشصاع ٚايضعؼ ٚا٭فابع ٜٚعتدل اؾظ٤ 

 

  :  األدا٤طسٜك١ 

ٌَٝ اؾغِ ق٬ًٝ يٮَاّ َع ثين بغٝط بايضنبتني باصؽا٤ ٜٚهٕٛ ايغاعز 

َٛاطٜا يٮصض َٚٔ َغت٣ٛ اؿٛض ٚا٭فابع َضؽ١ٝ عٝح ت٬َػ ايهض٠ 

ٚتزؾعٗا ٚتٛدٗٗا َع ٬َسع١ َتابع١ ايهض٠ يف اػاٖٗا ٭عؿٌ رٕٚ مضبٗا 

 ع١ اؾغِ ٚاىل اـاصز ق٬ًٝ بغ٬ أَاّعٓز اصتزارٖا ٜٚهٕٛ رؾع ايهض٠ 

 

 

   : ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 . ايذلنٝظ ع٢ً ايٛقؿ١ اشلذ١َٝٛ ايقشٝش١.  

 . ا٭صضايتٓطٝط ملض٠ ٚاسز٠ ٚاعت٬َٗا بعز اصتزارٖا َٔ  . 

 . ايتٓطٝط املغتُض بٝز ٚاسز٠ . 

 . تبزٌٜ ايتٓطٝط بايٝزٜٔ . 

 . ايتٓطٝط َع ايذلنٝظ ع٢ً املًعب اٚ ايظٌَٝ َع عزّ ايٓعض يًهض٠  .

 . ايتٓطٝط َٔ املؾٞ ثِ َٔ اؾضٟ ايبط٤ٞ ثِ َٔ اؾضٟ ايغضٜع   .

 ايتؿٜٛب َٔ َطت٣ٛ ايهتف َٔ ايجبات ٚاذتسن١
هب ع٢ً مجٝع ٫عيب نض٠ ايٝز ادار٠ ؾٔ ايتقٜٛب مٛ املض٢َ َٔ ايجبات َٚٔ 
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 . اؾضٟ َٔ ا٫َاّ َٚٔ اؾاْبني

 : طسٜك١ االدا٤

اصتؿاع ايهتـ تكضٜبا ثِ تذلى ملز٠ م١ًٝ٦ يف قبن١  إىلتٓكٌ ايٝزإ ايهض٠  

ايٝز ايضا١َٝ َع َضاعا٠ عزّ ايكبض ع٢ً ايهض٠ با٭فابع ٚتج٢ٓ ايشصاع ايضا١َٝ 

َٔ َؿقٌ املضؾل عٝح ٜؾهٌ ايغاعز َع ايعنز طا١ٜٚ قا١ُ٥ ٚتؾرل صاس١ 

ثِ ًٜٞ سيو اخش خط٠ٛ  أَاَاَع ٚمع ايكزّ اي٢ُٓٝ  اعًٞ إىلايٝز ايضا١َٝ 

ٜٚضاع٢ رٚصإ ايكزّ  ا٭ٜغضٚايعهػ بايٓغب١ ي٬عب  أَاَاقزّ ايٝغض٣ باٍ

ايٝغض٣ ٖٚٞ قزّ ا٫صتهاط يًزاخٌ ق٬ًٝ َع رٚصإ اؾشع ست٢ ٜقبح قٛص 

ايهتـ َكاطعا حملٛص اؿٛض ٚهب ايزٚصإ ايغضٜع يًذشع ٚسضن١ 

اؿضن١ ايهضباد١ٝ يًشصاع َع َتابع١  إىلا٫صتهاط يًكزّ ايٝغض٣ باإلماؾ١ 

 . اؾشع ٚتٛدٝ٘ ايٓعض مٛ ايهض٠ اعًٞايكزّ اي٢ُٓٝ يًشضن١ ٌَٚٝ 

  :  ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

  َضادع١ ع٢ً ايتُضٜض بٝز ٚاسز٠ َٔ َغت٣ٛ ايهتـ َٔ ايجبات ع٢ً اؿا٥ط .

 َٔ َغاؾات ( طدادات خؾب١ٝ  -نٛص   -أقُاع) ثابت١  أٖزاف إفاب١قاٚي١  .

  . ّ 7 -ّ  5 - ّ 3َٓاعب١      

  َضع١َٛ ع٢ً اؿا٥ط باصتؿاعات َٓاعب١ أٖزافْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ ع٢ً . 

 . عٌُ املٗاص٠ نا١ًَ ع٢ً ٖزف نض٠ ٜز .

 . خطٛات ثِ باؾضٟ اـؿٝـ 3املٗاص٠ َٔ املؾٞ  أرا٤ . 

  . خطٛات يًتقٜٛب 3عٌُ ايتقٜٛب َٔ اؾضٟ ثِ اخش  .

 ايتُسٜس بٝد ٚاسد٠ َٔ َطت٣ٛ اذتٛض*  7

  : االدا٤طسٜك١     *

اـًـ َع اَتزار ايشصاع َتأصدشا يًدًـ ثِ  إىلمتغو ايٝز ايهض٠ ٚتغشبٗا 

يٮَاّ بغضع١ نشضن١ بٓزٍٚ ايغاع١ َع اْزؾاع اؾغِ َع ايهض٠ 

نُتابع١ يًتُضٜض٠ عٓزَا متض َٔ داْب اؾغِ َع بكا٤ ايكزَني يف ٚمعُٗا 

 . ايتُضٜض را٤أعٓز  ا٭َا١َٝايكزّ  إىلثكٌ اؾغِ ٜٓتكٌ  إٔإ٫  ا٭فًٞ
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  : ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ* 

 . تعًِٝ سضن١ ايشصاع ايبٓزٚي١ٝ ظاْب اؾغِ بزٕٚ نض٠ .

 . ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ باعتدزاّ ايهض٠ ٜٚ٪ر٣ ايتُضٜض ع٢ً اؿا٥ط  .

 . متضٜض ٚا٫عت٬ّ َع ايظٌٍَٝتبارٍ ا .

 . ارا٤ ايتُضٜض ٚا٫عت٬ّ َٔ ايجبات ثِ َٔ املؾٞ ثِ اؾضٟ  .

 اضتالّ ايهس٠ َٔ َطت٣ٛ َٓدفض بايٝدٜٔ* 8

 : األدا٤ طسٜك١   *

ايشصاعإ  إٔٚمع ا٫عتعزار ْؿػ املشنٛص يف ا٫عت٬ّ َٔ َغت٣ٛ ايقزص إ٫ 

متتزإ ٭عؿٌ مبض١ْٚ ٚاصؽا٤ ٚا٫عت٬ّ ٜهٕٛ ؼت ايٛعط ٜٚتذ٘ ايهؿني 

يٮَاّ َٚتكاصبإ ست٢ ٫ متض ايهض٠ بُٝٓٗا ٚت٪خش خط٠ٛ يًدًـ ٫َتقال 

  . ق٠ٛ ايتُضٜض

ؾٝتِ ايتكاطٗا مبز ايشصاعني  ا٭صضيف ساٍ اعت٬ّ ايهض٠ املتزسضد١ ع٢ً  أَا

٫ ٚتضنٝظ ايٓعض ع٢ً ايهض٠ ٚعٓز ٚفٍٛ َع ثين ايضنبتني قًٞ أعؿٌ إىل

يًدًـ ؾُٝا متتز ايضنبتإ ٚتضؾع ايهض٠  ا٭َاّايهض٠ تًتكط با٭فابع َٔ 

 . َغت٣ٛ ايقزص إىل

  : ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ * 

َٔ ( َٓدؿض  -َتٛعط  -عاٍ ) صَٞ ايهض٠ ٚيكؿٗا َٔ َغتٜٛات كتًؿ١ . 

 . ايجبات

 . ايغابل َع املؾٞ ثِ باؾضٟ اـؿٝـ ا٭را٤ْؿػ  .

 ا٭صضمتضٜض ايهض٠ ٚاعت٬َٗا َٔ َغتٜٛات كتًؿ١ بعز اصتزارٖا َٔ ع٢ً  .

 . ملض٠ ٚاسز٠

اعت٬ّ ايهض٠ املضتز٠ َٔ ع٢ً اؿا٥ط َٔ َغت٣ٛ َٓدؿض ٚايتشضى َعٗا يف  .

  . املهإ املٓاعب ي٬عت٬ّ

 . نؿضايعٌُ ايجٓا٥ٞ بتبارٍ ايتُضٜض ٚا٫عت٬ّ امل .

َع اعتُضاص  ا٭صضرسضد١ ايهض٠ ٚاؾضٟ يف اػاٖٗا ٚايتكاطٗا َٔ ع٢ً  .

 . اؾضٟ
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 . ايتكاط ايهض٠ املتزسضد١ ثِ ايٛقٛف .

 ايتُسٜس بايٝدٜٔ َٔ فٛم ايسأع

َٔ ايضأؼ  اعًٞتغتعٌُ يًتُضٜض ايغضٜع عٓز اعتكباٍ ايهض٠ يف َغت٣ٛ 

 . ٚأٜنا عٓزَا ٜهٕٛ املُضص ط٬ٜٛ ٚاملزاؾع ققرلا

  : األدا٤طسٜك١ * 

 أؾكٞمتغو ايهض٠ بايٝزٜٔ ٚايشصاعإ ممتزتإ عايٝا ٚتغرل ايهض٠ يف اػاٙ 

 . ٚ٭عؿٌ ق٬ًٝ ست٢ ٜغتًُٗا ايظٌَٝ

  :ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

 . ايتُضٜض بزٕٚ اعتدزاّ نض٠ أرا٤ .

 . ايتُضٜض ع٢ً اؿا٥ط بايهض٠ أرا٤ .

 . ايظٌَٝ َٔ ايجبات ايتُضٜض ٚا٫عتكباٍ ؾٛم َغت٣ٛ ايضأؼ َع أرا٤ .

 . َٔ املؾٞ ثِ اؾضٟ ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ أرا٤ .

  : ارتداع بدٕٚ نس٠

ٜتدط٢ املٗادِ َزاؾع٘ ٫عتكباٍ ايهض٠ ٚايتقٜٛب سٝح ٜتِ  إٔ إىلٜٗزف 

 -: بعز٠ طضم ٖٞ

  اـزاع املضنب باؾغِ -اـزاع ايبغٝط بتػٝرل ا٫ػاٙ  -بتػرل عضع١ اؾضٟ 

 اؾضٟ بتػٝرل عضع١:  أ٫ٚ 

  : طسٜك١ االدا٤ 

 . تتػرل عضع١ اؾضٟ َٔ بط٤ٞ اىل عضٜع يًُضٚم ظاْب نتـ املزاؾع َباؽض٠

 ارتداع ايبطٝط بتػٝري االجتاٙ: ثاْٝا * 

 : األدا٤طسٜك١ * 

املزاؾع ٚدز فعٛب١ يف اعتدزاّ تػرل ايغضع١ ٜٚغتدزّ سني  إساٜغتدزّ 

ٜهٕٛ اي٬عب قضٜب َٔ املزاؾع سٝح ميٌٝ بأع٢ً دشع٘ ؾ١ٗ ايٝغاص َج٬ 

ٜٚغاعز بتشضٜو قزَ٘ ايٝغض٣ يف ْؿػ ا٫ػاٙ خط٠ٛ ققرل٠ ٚؾذأ٠ ٜػرل 

 اػاٙ اؾشع َع ايكزّ اي٢ُٓٝ يف ا٫ػاٙ اؾزٜز يًُضٚم ع٢ً ٜغاص املزاؾع
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 :  )  َسٚم املٗادِ ميني املدافع) ارتداع املسنب بادتطِ    

  : األدا٤طسٜك١ * 

 ٜتِ بأخش خط٠ٛ ققرل٠ بايكزّ ايٝغض٣ يًذاْب ْٚكٌ ثكٌ اؾغِ عًٝٗا . 

 تػٝرل ايجكٌ ع٢ً ايكزّ اي٢ُٓٝ َع بكا٤ ايكزَني ٬ََغتني يٮصض 

  ٚت٪ر٣ ؾذأ٠ اخش خط٠ٛ بايكزّ اي٢ُٓٝ اَاَا َا٬٥ يًذاْب ا٫مئ يًُزاؾع

 . ٚبغضع١ يًُضٚم ظاْب نتـ املزاؾع ا٫مئ ٚيٝػ بعٝزا عٓ٘

 : ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ يًدداع بدٕٚ نس٠*               

   اؾضٟ ايغضٜع ٚايٛقٛف املؿاد٧ عٓز زلاع ايقؿاص٠ . 

   ايتػٝرل يف عضعات اؾضٟ ٚايتٛقـ املؿاد٧ عٓز ا٫ؽاص٠ .  

   ٟاملتؿاٚت يف ايغضعاتايتػٝرل يف اػاٙ اؾض . 

 ٌَٝقاٚي١ ايتدًك َٔ َضاقب١ ايظ . 

   تعًِٝ نٝؿ١ٝ ؽطٞ َزاؾع عًيب اٚ عا٥ل بطضٜك١ اـزاع ايبغٝط

 . باؾغِ

  ْٞؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ َع ٚدٛر َزاؾع ْقـ اهابٞ ثِ َزاؾع اهاب . 

   تعًِٝ نٝؿ١ٝ ؽطٞ َزاؾع عًيب اٚ عا٥ل بطضٜك١ اـزاع املضنب

 . باؾغِ

  اـط٠ٛ ايغابك١ َع ٚدٛر َزاؾع ْقـ اهابٞ ثِ َزاؾع اهابٞ َع  ْؿػ

  اؽاس َهإ َٓاعب باملًعب

  دايدفاع فسدا يفس * 

 : طسٜك١ االدا٤* 

ٜغتُض نٌ تًُٝش َزاؾع مبضاقب١ تًُٝش َٗادِ َعني نُٓاؾػ ؽدقٞ ي٘ 

ٚعًٝ٘ . ٚسيو مبتابعت٘ عٛا٤ اناْت ايهض٠ يف سٝاطت٘ اّ ٫ . طٛاٍ ؾذل٠ ايزؾاع 

اَا عٓز سٝاط٠ ايتًُٝش املٗادِ . َضاعا٠ عزّ خًٛ ايتًُٝش املٗادِ َٔ املضاقب١ 
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ت٘ اشلذ١َٝٛ ٚقاٚي١ يًهض٠ ؾع٢ً املزاؾع قاٚي١ َناٜكت٘ ٚإؾغار ؼضنا

              . ايعٌُ ع٢ً سٝاط٠ ايهض٠

 : ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ *

  اؾضٟ ٚايٛقٛف املؿاد٧  -تػٝرل ا٫ػاٙ  -تػٝرل ايغضع١ ) َضادع١ سضنات ايكزَني

َ٘ٓ ( 

  َضادع١ سضنات ايكزَني بٛدٛر تًُٝشٜٔ َعا ٚقاٚي١ اسزُٖا ايتدًك َٔ َضاقب١

 . ا٫خض

   ايغابك١ يف املًعب ناٌَ ثِ تكًك املغاؾ١ اىل َٓقـ املًعب ؾكطت٪ر٣ اـط٠ٛ . 

  ت٪ر٣ اـط٠ٛ ايغابك١ َع قاٚي١ تغًِٝ ايتًُٝش املٗادِ يًتًُٝش املزاؾع ا٫خض ايكضٜب

َ٘ٓ . 

 زبط ايتٓطٝط َع اذتسن١ بايتؿٜٛب*  

إ صبط املٗاصات اؿضن١ٝ ببعض ٜعتدل َٔ اِٖ ا٫صنإ يف يعب١ نض٠   

ٙ ٜأخش ايٛقت ا٫طٍٛ ع٢ً َزاص ؾذلات ايتزصٜب ؾٗٛ ٜٓاٍ َٔ املعًِ ايٝز اس إ

ٜٚأتٞ ٖشا ايضبط يف فٛص٠  ايهجرل َٔ اؾٗز ٚايتؿهرل ٫ٚ غ٢ٓ عٓ٘

 . تطبٝكات ٚتزصٜبات ٜطًل عًٝا ايتزصٜبات ايتطبٝك١ٝ يًُٗاصات اؿضن١ٝ

 :  ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ* 

   ٍايجبات ٚاؿضن١َٔ ) َضادع١ ع٢ً ايتٓطٝط بٝز ٚاسز٠ بايتبار    

 َضادع١ ع٢ً َٗاص٠ ايتقٜٛب َٔ ايجبات ٚاؿضن١ . 

   ايتقٜٛب ) بزٕٚ نض٠ ( يف تزصٜب َضنب ) صبط ايتٓطٝط بايتقٜٛب

  )  بعز اخش خط٠ٛ ا٫صتهاط

  ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ باعتدزاّ ايهض٠ . 

  ايتطبٝل يف فٛص٠ َٓاؾغات . 
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                         

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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أٚ ( ايًعب ايؿضرٟ ) ٖٞ يعب١ َٔ أيعاب املنضب تًعب نشيو بٛاعط١ ٫عبني َتكابًني 

, ايًشإ ٜأخشا املٛاقع يف ايٓقؿني  ( ايًعب ايظٚدٞ )اي٬عبني طٚدني َتكابًني َٔ 

. ملتكابًني يًًُعب املغتطٌٝ ايؾهٌ املكغّٛ بٛاعط١ ايؾبه١

ٜغذٌ اي٬عبٕٛ ايٓكاط َٔ خ٬ٍ مضب ايضٜؾ١ بٛاعط١ َناصبِٗ اييت تعدل ؾٛم 

ٜٓتٗٞ ايتزاٍٚ عٓزَا تقزّ ايضٜؾ١ . ايضٜؾ١ ٚتغكط يف َٓتقـ ًَعب َٓاؾغِٝٗ

 .صض , ٚ ايضٜؾ١ ميهٔ إٔ تنضب ملض٠ َٔ نٌ داْب قبٌ عبٛصٖا ؾٛم ايؾبه١با٭

عباص٠ عٔ قشٜؿ١ َهغ٠ٛ بايضٜؿ ٖٚشٙ ايقؿ١ ايزٜٓاَٝه١ٝ ايؿضٜز٠  ايسٜػ١

تغبب بطرلاْٗا بؾهٌ كتًـ عٔ ايهضات املغتدز١َ يف غايب١ٝ أيعاب املنضب , 

ٚبؾهٌ خال , ؾإ ايضٜؿ ىًل إعاق١ أٚ إبطا٤ بؾهٌ عايٞ نجرلا , ٚبغبب سيو 

صٜؾ١ ٜ٪ثض بك٠ٛ َٔ ٚبغبب إٔ طرلإ اٍ.ؾإ ايضٜؾ١ تبطأ أنجض بايغضع١ َٔ ايهض٠ 

ٚايضٜؾ١ ايطا٥ض٠ . خ٬ٍ ايضٜح , َٓاؾغات ايضٜؾ١ ايطا٥ض٠ را٥ُا تًعب يف ايزاخٌ 

تًعب نشيو يف اـاصز نٓؾاط تضؾٝٗٞ غرل َكقٛر , ٚيف غايب١ٝ اؿا٫ت نًعب١ 

ايضٜؾ١ ايطا٥ض٠ صٜام١ اٚملب١ٝ َٔ خ٬ٍ مخغ١ أْع١ُ يًُٓاؾغات . سزا٥ل أٚ ؽٛاط٧

رات , طٚدٞ ايضداٍ ٚايغٝزات , ٚايظٚدٞ املدتًط , يف نٌ طٚز ؾضرٟ ايضداٍ ٚايغٞ: 

اي٬عب : ٚيف املغت٣ٛ ايعايٞ يًعب , ايضٜام١ تتطًب تٛاؾل ممتاط . صدٌ ٚعٝز٠ 

ٖٚٞ صٜام١ ؾ١ٝٓ تتطًب تٓغٝل دٝز يًٝز . ٜتطًب ؼٌُ ٖٛا٥ٞ , ٚق٠ٛ ٚ عضع١ 

 .ٚايعني , ٚتطٜٛض ملٗاصات املنضب املعكز٠  املتطٛص٠

  

 

 

 Grip :بض ع٢ً املكسب ايل

: ايكبك١ األَا١َٝ  

 ٜتِ اعتدزاّ ٖشٙ ايكبن١ ينضب ايطًكات اييت ٖٞ ع٢ً اؾاْب .

 هب إ ٜهٕٛ ٚدٗو َنضب عُٛرٟ ع٢ً ا٭صض .

  مع ايٝز ع٢ً املكبض نُا يٛ نٓت تقاؾح .
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:  ايكبك١ ارتًف١ٝ

ٜتِ اعتدزاّ ٖشٙ ايكبن١ ينضب ايطًكات اييت ٖٞ ع٢ً اؾاْب خًؿ١ٝ َٔ دغُو   

 Serve :-اإلزضاٍ 

ٜٚؾهٌ املؿتاح ا٭ٍٚ يبزا١ٜ ايًعب , ننضب١ تغتدزّ يٛمع ايضٜؾ١ يف ايًعب 

عٓز بزا١ٜ نٌ تبارٍ يًنضبات , عٝح تضعٌ إىل املهإ ايشٟ َٔ ايقعب ع٢ً 

َٓ٘ َباؽض٠ , ٜٚعز ا٫صعاٍ َٔ املٗاصات املػًك١ اييت  اـقِ إصداع٘ بك٠ٛ أٚ إسضاط ْكط١

  .ٜهٕٛ ؾٝٗا اي٬عب بهاٌَ ؼهُ٘ ٚعٝطضت٘ ع٢ً ا٭را٤

ٖٚٓاى أْٛاع َتعزر٠ ٚأؽهاٍ كتًؿ١ يإلصعاٍ َٚا هُعٗا إْٗا ؽنع مجٝعٗا 

ؾٗٓاى ا٫صعاٍ . يكإْٛ ايًعب١ ٚخاف١ إصعاٍ ايضٜؾ١ ٚمضبٗا َٔ ؼت َغت٣ٛ اـقض 

, ٚاإلصعاٍ ( Drive) , ايغضٜع املغتكِٝ بك٠ٛ ( Flick)ملٓدؿض , ايغضٜع غؿ١ ايعايٞ , ا

( Sliced)ع٢ً ؽهٌ مضب ايضٜؾ١ ظاْبٗا مما هعًٗا تٓشضف يًُٝني أٚ ايٝغاص 

 .ٚميهٔ تأرٜتٗا ٜه٬ ايٛدٗني يًُنضب 

: ٚبؾهٌ عاّ ٖٓاى ْٛعإ أعاعٝإ يإلصعاٍ ُٖا 

 The Long light serve : االزضاٍ ايعايٞ ايطٌٜٛ 

ٜٚٓؿش يف ايػايب بايٛد٘ ا٭َاَٞ يًُنضب , ٜٚغتدزّ بؾهٌ نبرل يف ايًعب 

ايؿضرٟ عٝح تضعٌ ايضٜؾ١ يتطرل إىل أع٢ً ٚأعُل َغت٣ٛ ممهٔ يًشزٚر اـًؿ١ٝ 

ملًعب اـقِ إلدباص املٓاؾػ ع٢ً ايضدٛع ايٛصا٤ ٚأمعاف ٖذَٛ٘ , إس ٜتدش املضعٌ 

ث١ أقزاّ َٔ خط اإلصعاٍ ا٭َاَٞ ٚقضٜبا َٔ خط ٚمع١ٝ اإلصعاٍ بٛقؿ٘ ع٢ً بعز ث٬

ايٛعط , ٜٚنضب ايضٜؾ١ يتطرل مبغاص عاٍ ٚبكزص نإف ميهٔ ايضٜؾ١ َٔ اشلبٛط 

َضنظ ) ببط٤ ؾٛم اي٬عب املغتكبٌ ٚإتاس١ اجملاٍ يًُضعٌ يًعٛر٠ يكاعز٠ ايًعب 

ح , نُا إْٗا قز تغبب يًُغتكبٌ ع٤ٛ تكزٜض تٛقٝت يًنضب ٚايؾهٌ  ٜٛض( املًعب

 .َغاص ايضٜؾ١ يف ا٫صعاٍ ايعايٞ ايطٌٜٛ 

    The Short Low Serve:االزضاٍ ايكؿري 

ٜٚهٕٛ أَا بايٛد٘ ا٭َاَٞ يًُنضب أٚ اـًؿٞ َٓ٘ ٖٚٛ ا٭عاؼ ٚا٭نجض اعتعُا٫ 

ٚا٭ؾنٌ يف ايغٝطض٠ ع٢ً ايضٜؾ١ يٮع٢ً , ٜٚتدش املضعٌ ٚمع١ٝ ا٫صعاٍ بٛقؿ٘ 

ٚقضٜبا َٔ اـط ايٛعطٞ َغتدزَا ايكبن١ خًـ خط ا٫صعاٍ ا٭َاَٞ َباؽض٠ 

اـًؿ١ٝ يًُنضب ٜٚتِ ايذلنٝظ ع٢ً ساؾ١ ايؾبه١ ايعًٝا ست٢ ٜهٕٛ ا٫صعاٍ 

أٚطأ اصتؿاعا قزص ا٫َهإ ,ٚيتغكط ايضٜؾ١ يف عاس١ اـقِ عٓز خط ا٫صعاٍ 

 . ا٭َاَٞ 
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  ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 ات اإلصعاٍ ايتزصٜب ع٢ً اؿضن١ ايغضٜع١ يف املًعب رٕٚ أرا٤ مضب. 

  ٍايتشضى يف اػاٖات كتًؿ١ ٚايعٛر٠ يًٛمع ا٭فًٞ يًعب ٚأرا٤ اإلصعا . 

 ٍتأر١ٜ ا٫صعاٍ َٔ َهاْ٘ ايقشٝح ٚأخش املضانظ ايقشٝش١ يع١ًُٝ ا٫عتكبا . 

 بٗا عٓز أرا٤ مضبات اإلصعاٍ ايطا٥ض٠ ايضٜؾ١ ؼزٜز َضبعات ٚرٚا٥ض إلعكاط . 

 ٘ا٭عاع١ٝ تبارٍ ايًعب يف املًعب ع٢ً إٔ ٜكّٛ نٌ ٫عب بٛادبات       . 

  ست٢ ٜهغب ْكط١ع٢ً اي٬عب املضعٌ عزّ تػٝرل َٓطك١ اإلصعاٍ اـاف١ . 

  أرا٤ سضن١ اينضب بزٕٚ ايهض٠. 

  َغو املتعًِ يًضٜؾ١ بايؾهٌ ايقشٝح. 

  إعكاط ايضٜؾ١ عٝح تكابٌ ايغطح ايزاخًٞ يضأؼ املنضب,ٚسيو بعز ا٭صدش١ خًؿا ٚعٛر٠

 .املنضب يٮَاّ

  4تٛدٝ٘ مضب١ اإلصعاٍ إىل اؿا٥ط ع٢ً بعز ّ. 

 اي٢ُٓٝ يًطايب املضعٌ إىل اؾ١ٗ اي٢ُٓٝ يًطايب  أرا٤ اإلصعاٍ يف املٓطك١ ايقشٝش١ َٔ اؾ١ٗ

 .املغتكبٌ 

  :ايكسبات 

  Forehand Shot :ايكسب١ األَا١َٝ 

 

ٖٚٞ املٗاص٠ ا٭عاع١ٝ ٭١ٜ يعب١ َٔ أيعاب املنضب املدتًؿ١ , ٚأنجضٖا اعتعُا٫ يف 

املًعب ٚايتزصٜب ٚت٪ر٣ بطضا٥ل عزٜز٠          

( .  َغتك١ُٝ , َتكاطع١ , َٓدؿن١ , عاي١ٝ )    

ٚاينضب١ ا٭َا١َٝ ٖٞ اييت ت٪ر٣ بايٛد٘ ا٭َاَٞ يًُنضب صرا ع٢ً ايضٜؾ١ آ٫ت١ٝ يف 

, ٜٚهٕٛ ٖزؾٗا سغب ( غرل ا٭عغض ) اػاٙ ايُٝني َٔ دغِ اي٬عب ع٢ً ا٭غًب 

به١ ؽهٌ اينضب١ ا٭َا١َٝ , ؾعٓزَا تهٕٛ َٓدؿن١ تهٕٛ صرا ع٢ً مضبات ايؿ

ايكار١َ َٔ اـقِ , أَا عٓزَا تهٕٛ َتٛعط١ ا٫صتؿاع أٚ بايٛمع ايطبٝعٞ يًذغِ 

. ؾإْٗا تهٕٛ صرا ع٢ً اينضبات ايعا٥ز٠ يًغاس١ اـًؿ١ٝ َٔ املًعب 

ٚتنضب َٔ أع٢ً ْكط١ ممه١ٓ ٖٚٞ بعٝز٠ عٔ اؾغِ ٚتٛد٘ إىل دٛاْب املًعب  

  .يعب اـًؿ١ٝ ٚباصتؿاٍع نإف عٝح تبتعز عٔ ايؾبه١ إىل عاس١ امل

 

http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
http://www.sport-8.com/vb/t2838.html
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 Backhand Shot:  ايكسب١ ارتًف١ٝ -ب 

ٖٚٞ املٗاصات ا٭عاع١ٝ ٭١ٜ يعب١ َٔ أيعاب املنضب املدتًؿ١ أٜنا , ٚنُا يف اينضب١ 

) ا٭َا١َٝ ؾٗٞ ت٪ر٣ بطضا٥ل ٚأؽهاٍ عزٜز٠ سغب َٛاقـ ايًعب املطًٛب١ 

يٮ١ُٖٝ  , ٚهب ايتزصٜب ع٢ً نٌ اينضبات َعا( َغتك١ُٝ , َتكاطع١ , عاي١ٝ 

. املتغا١ٜٚ شلا 

ٚت٪ر٣ اينضب١ اـًؿ١ٝ بايٛد٘ اـًؿٞ يًُنضب صرا ع٢ً ايضٜؾ١ ايكار١َ يف اػاٙ 

, ٜٚهٕٛ ٖزؾٗا نُا ٚصر يف ( غرل ا٭عغض) ايٝغاص َٔ دغِ اي٬عب ع٢ً ا٭غًب 

 .اينضب١ ا٭َا١َٝ متاَا

 Smash Shot :ايكسب١ ايطاسك١  -ز 

ق٠ٛ ٚبؾهٌ سار مٛ ا٭عؿٌ , ٖٚٞ املٗاص٠ ٜٚكقز بٗا تٛدٝ٘ ايضٜؾ١ بنضبٗا ب

. اشلذ١َٝٛ ايض٥ٝغ١ٝ يف يعب١ ايضٜؾ١ ايطا٥ض٠ 

 

 

املًعب ٚػٗٝظات املًعب   -1

ايضٜؾ١  -2

ؾشك عضع١ ايضٜؾ١   -3

املنضب   -4

ايتذٗٝظات املعذلف بٗا   -5

ايكضع١   -6

ْعاّ ايتغذٌٝ   -7

تبزٌٜ ْقؿٞ املًعب   -8

اإلصعاٍ  -9

ايًعب ايؿضرٟ    -10

ايًعب ايظٚدٞ  -11

أغ٬ط َٓطك١ اإلصعاٍ   -12

ا٭خطا٤  -13

اإلعار٠    -14

ايضٜؾ١ املتٛقؿ١   -15

اعتُضاص١ٜ ايًعب   -16
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ايعكٛبات   -17

( ايتقضف) ع٤ٛ ايغًٛى  -18

اإلراصٜٕٛ ٚا٭سهاّ  -19 

:  املًعب ٚجتٗٝصات املًعب  :   أٚال  

  َٚغتطٌٝ ايؾهٌ ٚؼزر مجٝع خطٛط املًعب هب إٔ ٜهٕٛ املًعب َغطح

(  . عِ 4) غطٛط زلهٗا 

  ٟاَتاص (  5.18) ٚايعضض . ّ (  13.40) ايطٍٛ : ابعار املًعب ايؿضر .

 ٞاَتاص ( 6.10) ٚايعضض . ّ (  13.40) ايطٍٛ : ابعار املًعب ايظٚد .

  ٚخطا ايعضض غطٞ اؿز اـًؿٞ , ٜٚغُٞ خطا ايطٍٛ باؿزٜٔ اؾاْبٝني  .

  َذل  1.55هب إٔ ٜهٕٛ اصتؿاع ايكٛا٥ِ عٔ عطح املًعب .

  ٞايكٛا٥ِ هب إٔ تٛمع ع٢ً اـط اؾاْيب يًًُعب ؾضرٟ أٚ طٚد. 

  َذل يف ايطٍٛ  ٫ٚ6.10 ٜتذاٚط . ًَِ  760هب إٔ ٜهٕٛ عضض ايؾبه١. 

 هب إٔ ٜهٕٛ اؾظ٤ ايعًٟٛ َٔ ايؾبه١ قاط بؾضٜط ابٝض َظرٚز  .  

:  ايسٜػ١ : ثاْٝا 

صٜؾ١ َجبت١ بايكاعز٠ ايؿ١ًٝٓٝ اٚ املطاط١ٝ َػطا٠  16ب إ ؼتٟٛ ايضٜؾ١ عًٞ ٜر

. بطبك١ صقٝك١ َٔ اؾًز 

  .ايضٜؿ هب إٔ ٜجبت بإسهاّ بٛاعط١ خٝط أٚ أٟ َار٠ َٓاعب١ 

: املكسب  : ثايجا

: ٜٚتهٕٛ َٔ ا٭دظا٤ ايض٥ٝغ١ٝ    

. اي٬عب   قبٌٖٛ اؾظ٤ َٔ املنضب املعتُز ملغو املنضب َٔ : املكبض  

. ٖٞ اؾظ٤ َٔ املنضب ايشٟ ٜعتُزٙ اي٬عب ينضب ايضٜؾ١ : َٓطك١ ا٭ٚتاص   

. وٝط مبٓطك١ ا٭ٚتاص : ايضأؼ  

. ٜقٌ بني املكبض ٚايضأؼ : ايغام 

ايكسع١  : زابعا 

قبٌ ايبز٤ بايًعب , ايكضع١ هب إٔ ػض٣ ٚاؾاْب ايضابح يًكضع١ هب إٔ ىتاص   

 .اٍ أ٫ٚ اإلصعاٍ أٚ ا٫عتكب

. يبزا١ٜ ايًعب يف أٟ داْب َٔ املًعب أٚ ا٭خض 
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  ْظاّ ايتطذٌٝ: خاَطا   

. املباصا٠ تتهٕٛ َٔ أؾنٌ ث٬ث١ أؽٛاط   -

. أ٫ٚ  21ايؾٛط عٛف ٜضبح َٔ اؾاْب ايشٟ ٜقٌ يًٓكط١  - 

 ٜٚهغب اؾاْب ايتزاٍٚ . يٓتٝذت٘ اؾاْب ايشٟ ٜهغب ايتزاٍٚ عٛف تناف ْكط١  -

إسا اؾاْب املنار اصتهب خطأ أٚ إٔ ايضٜؾ١ تتٛقـ عٔ ايًعب بغبب ملػ عطح املًعب 

. يف راخٌ ًَعب اـقِ 

اؾُٝع , اؾاْب ايشٟ ٜضبح ْكطتني طٜار٠ أ٫ٚ ,  20إسا ٚفٌ فُٛع ايٓكاط احملضط٠  - 

. عٛف ٜهغب سيو ايؾٛط

 30  فٌ ْتٝذت٘ ايٓكط١اؾُٝع , اؾاْب ايشٟ ت 29إسا ٚفٌ فُٛع ايٓكاط احملضط٠  - 

. عٛف ٜهغب سيو ايؾٛط 

. اؾاْب ايضابح يًؾٛط عٛف ٜضعٌ أ٫ٚ يف ايؾٛط ايتايٞ  -

 (ْؿفٞ املًعب ) تبدٌٜ ايٓٗاٜات : ضادضا 

( . ْقؿٞ املًعب ) هب ع٢ً اي٬عبني تبزٌٜ ايٓٗاٜات   

. يف ْٗا١ٜ ايؾٛط ا٭ٍٚ  -  

. ٚط ثايح إسا نإ ٖٓاى ـ. يف ْٗا١ٜ ايؾٛط ايجاْٞ  -  

.  11يف ايؾٛط ايجايح عٓزَا ٜقٌ داْب أ٫ٚ يًٓكط١  -   

: ضابعا  اإلزضاٍ   

: اإلصعاٍ ايقشٝح يف 

هب ع٢ً اؾاْبني عزّ ايتأخرل أيعُزٟ يف تٓؿٝش اإلصعاٍ عٓزَا ٜهٕٛ املضعٌ  -  

 أٟ تأخرل. ٚاملغتكبٌ داٖظٜٔ يإلصعاٍ , ٚعٓز إمتاّ اؿضن١ اـًؿ١ٝ يضأؼ َنضب اي٬عب

. هب إٔ ٜعتدل تأخرل غرل َٓاعب ( 2.9ايكإْٛ ) يف بزا١ٜ اإلصعاٍ 

ع٢ً املضعٌ ٚاملغتكبٌ ايٛقٛف بؾهٌ قطضٟ َتكابٌ يف َٓطك١ اإلصعاٍ ,  -  

دظ٤ َٔ قزَٞ املضعٌ ٚاملغتكبٌ هب إٔ تبك٢ ع٢ً عطح املًعب بٛمع ثابت َغتكض َٓش 

ؿع١ بز٤ اإلصعاٍ ست٢ ٜٓطًل اإلصعاٍ 

ايضٜؾ١ نا١ًَ ؼت َغت٣ٛ خقض املضعٌ يف ؿع١ مضب ايضٜؾ١ َٔ  هب إٔ تهٕٛ -

. َنضب املضعٌ 

. ايغام ملنضب املضعٌ يف ؿع١ مضب ايضٜؾ١ هب إٔ ٜؾرل إىل ا٫ػاٙ ايغؿًٞ  -

. هب ع٢ً املضعٌ عزّ اإلصعاٍ إسا مل ٜهٔ املغتكبٌ َغتعزا  -   
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ايًعب ايفسدٟ : ثآَا

  َٓطك١ اإلزضاٍ ٚاالضتكباٍ  

ع٢ً اي٬عبني ا٫صعاٍ َٔ ٚ ا٫عتكباٍ يف َٓطك١ اإلصعاٍ اي٢ُٓٝ بؾهٌ خال عٓزَا 

َٚٓطك١ اإلصعاٍ ايٝغض٣ . تهٕٛ أٚ ْتٝذت٘ عزر طٚدٞ َٔ ايٓكاط يف سيو ايؾٛط 

  .بؾهٌ خال عٓزَا تهٕٛ ْتٝذ١ املضعٌ عزر ؾضرٟ َٔ ايٓكاط يف سيو ايؾٛط 

ايًعب ايصٚدٞ : تاضعا   

ضتكباٍ  َٓطك١ اإلزضاٍ ٚاال 

   اي٬عب َٔ اؾاْب املضعٌ عٛف ٜضعٌ َٔ َٓطك١ اإلصعاٍ اي٢ُٓٝ عٓزَا ٫ وٛط   

. دٞ َٔ ايٓكاط يف سيو ايؾٛط ْكاط اؾاْب املضعٌ اٚ ْتٝذت٘ عزر طٚ  ع٢ً     

  اي٬عب َٔ اؾاْب املضعٌ عٛف ٜضعٌ َٔ َٓطك١ اإلصعاٍ ايٝغض٣ عٓزَا    

. عزر ؾضرٟ َٔ ايٓكاط يف سيو ايؾٛط ٜهٕٛ ْكاط اؾاْب املضعٌ      

اي٬عب َٔ اؾاْب املغتكبٌ ايشٟ أصعٌ أخرلا , هب إٔ ٜبك٢ يف ْؿػ َٓطك١     

انػ هب إٔ ٜطبل يؾضٜو املغتكبٌ  اإلصعاٍ اييت أصعٌ َٓٗا عابكا , ايؾهٌ املع   

,  اإلصعاٍ   اي٬عب َٔ اؾاْب املغتكبٌ هب إٔ ٜكـ بؾهٌ َكابٌ قطضٟ ملٓطك١    

. هب إٔ ٜهٕٛ ٖٛ املغتكبٌ     

هب ع٢ً اي٬عبني عزّ تػٝرل َٓاطل اإلصعاٍ اـاف١ , ست٢ نغب ْكط١ عٓزَا     

. ٜهٕٛ ٖٛ اؾاْب املضعٌ         

اإلصعاٍ يف أٟ رٚص هب إٔ ٜٓطًل َٔ َٓطك١ اإلصعاٍ اعتُارا ع٢ً ْتٝذ١ اؾاْب     

املضعٌ ,         

تستٝب ايًعب ٚاملٛاقع يف املًعب   

بعز إٔ ٜضر اإلصعاٍ , يف ايتزاٍٚ , ميهٔ إٔ تنضب ايضٜؾ١ َٔ خ٬ٍ أٟ َٔ اي٬عبني   

يف اؾاْب املضعٌ , ٚنشيو أٟ َٔ اي٬عبني يف اؾاْب املغتكبٌ بايتٓاٚب , َٔ أٟ 

. َٛقع يف داْب سيو اي٬عب َٔ د١ٗ ايؾبه١ , ست٢ تتٛقـ ايضٜؾ١ عٔ ايًعب

 يٓتٝذ١ ٚاإلزضاٍا

إسا نغب اؾاْب املضعٌ ايتزاٍٚ ؾاؾاْب املضعٌ عٛف ٜغذٌ ْكط١ , ٚاؾاْب املضعٌ 

. هب إٔ ٜضعٌ َض٠ أخض٣ َٔ اؾ١ٗ املكاب١ً ملٓطك١ اإلصعاٍ 

إسا نغب اؾاْب املغتكبٌ ايتزاٍٚ ؾاؾاْب املغتكبٌ عٛف ٜغذٌ ْكط١ , ٚاؾاْب 

. اؾزٜز املغتكبٌ هب إٔ ٜقبح اؾاْب املضعٌ 
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 .َٓطك١ اإلزضاٍ ( اغتباٙ ) أغالط : عاغسا 

: َٓطك١ اإلصعاٍ ؼزخ عٓزَا ٜكّٛ اي٬عب ( اؽتباٙ ) أغ٬ط   

  ٙإسا أصعٌ أٚ اعتكبٌ خاصز رٚص. 

  إسا أصعٌ أٚ اعتكبٌ َٔ َٓطك١ اإلصعاٍ اـاط١٦. 

  إسا انتؾـ غًط َٓطك١ اإلصعاٍ , هب إٔ ٜقشح اـطأ ٚتبك٢ ايٓتٝذ١ نُا

ٖٞ . 

. األخطا٤ : اذتادٟ  

.  إسا مل ٜهٔ اإلصعاٍ فشٝشا  :تعتدل خطأ

: إسا سزخ يًضٜؾ١ أثٓا٤ اإلصعاٍ   -

. إسا عًكت ع٢ً ايؾبه١ أثٓا٤ اإلصعاٍ  -

. بعز عبٛصٖا ؾٛم ايؾبو عًكت ع٢ً ايؾبو أٚ  -

. إسا مضبت بٛاعط١ ؽضٜو املغتكبٌ   -

. إسا سزخ يًضٜؾ١ أثٓا٤ ايًعب 

َجاٍ يٝغت ؾٛقٗا أٚ ٬ََغ١ يًدطٛط ) اـطٛط اؾاْب١ٝ يًًُعب عكطت خاصز  -  

(. اؾاْب١ٝ

. َضت خ٬ٍ أٚ ؼت ايؾبه١ - 

. أخؿكت يف ادتٝاط أع٢ً ايؾبه١ - 

. ملغت ايغكـ أٚ اؾزصإ اؾاْب١ٝ  - 

. ملغت ؽدك أٚ ٬َبػ اي٬عب  -  

. ملغت أٟ ؽدك خاصز املًعب - 

ْا٤ , ؾإ ايغًط١ احمل١ًٝ يًضٜؾ١ ايطا٥ض٠ َٔ إسا رعت اينضٚص٠ يٝتٓاعب ؽهٌ ايب) 

سكٗا إٔ تنع بعض ايتعًُٝات ايؿضع١ٝ تعاجل ؾٝٗا اؿا٫ت اييت تًُػ ايضٜؾ١ ايعٛا٥ل 

( املٛدٛر٠ 

. أثٓا٤ تٓؿٝش مضب١ ( عًكت ) إسا ايتقكت َٚغهت باملنضب ٚاعتكضت عًٝ٘  -

ساٍ , ايضٜؾ١ اييت إسا مضبت ايضٜؾ١ َضتني بٓذاح َٔ قبٌ ْؿػ اي٬عب ٚع٢ً أٟ  -

. تنضب ايضأؼ َٚٓطك١ ا٭ٚتاص يف مضب١ ٚاسز٠ هب إٔ ٫ تعتدل خطأ 

. إسا مضبت َٔ قبٌ اي٬عب ٚطًَٝ٘ بٓذاح أٚ  -

. ملغت َنضب اي٬عب ٚاعتُضت باؿضن١ باػاٙ اـًـ ملًعب سيو اي٬عب  - 

: إسا أثٓا٤ ايًعب , اي٬عب  

. زل٘ أٚ مب٬بغ٘ ملػ ايؾبه١ أٚ رعا٥ُٗا باملنضب , بر=  
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 .ػاٚط سزٚر املًعب يًدقِ ؾٛم ايؾبه١ مبنضب٘ أٚ ظغُ٘ =   

ميهٔ يًناصب إٔ ٜتبع ايضٜؾ١ ؾٛم ايؾبو باملنضب يف ساي١ اعتُضاص١ٜ اينضب١    

بؾهٌ قطضٟ , ٚبعز إٔ تهٕٛ ْكط١ ا٫تقاٍ ايت٬َػ ا٭ٚي١ٝ يًضٜؾ١ َٔ د١ٗ 

. ايؾبه١ يًناصب 

ؼت ايؾبو مبنضب٘ أٚ ظغُ٘ مما ٜغبب إعاق١ ػاٚط سزٚر ًَعب اـقِ =  

. َٓاؾغ٘ أٚ عذظٙ عٔ ايذلنٝظ أٚ ًٜٗٝ٘ 

املٓاؾػ بكٝاَ٘ بأٟ أؾعاٍ َجٌ ( فضف اْتباٙ ) إسا أثٓا٤ ايًعب تعُز اي٬عب تؾٜٛؿ =   

. ايقضاخ أٚ ايكٝاّ عضنات عزٚا١ْٝ 

. إسا اصتهب اي٬عب كايؿ١ ؾامش١ َتعُز٠ ٚنضصٖا ٚأفض عًٝٗا = 

 .اإلعاد٠ : اْٞ عاغسايح

إسا مل ٜهٔ ٖٓاى ) اإلعار٠ هب إٔ تٓار٣ َٔ قبٌ اؿهِ , أٚ َٔ خ٬ٍ اي٬عب   

. إلٜكاف ايًعب ( سهُا 
 

: هب إٔ تهٕٛ إعار٠ إسا   

   أصعٌ املضعٌ قبٌ إٔ ٜهٕٛ املغتكبٌ َغتعزا. 

  أثٓا٤ اإلصعاٍ , املضعٌ ٚاملغتكبٌ ن٬ُٖا كط٦ني . 

   ٍوزخ يًضٜؾ١ بعز إٔ ٜضر اإلصعا ,: 

  عًكت بايؾبو ٚبكٝت َتٛقؿ١ ع٢ً ايك١ُ . 

    بعز ادتٝاطٖا ؾٛم ايؾبو عًكت يف ايؾبو. 

   خ٬ٍ ايًعب تؿههت ايضٜؾ١ ٚاْؿقًت ايكاعز٠ متاَا عٔ بك١ٝ ايضٜؾ١. 

  يف صأٟ اؿهِ , ايؿٛم٢ يف ايًعب , أٚ اي٬عب َٔ اؾاْب املعانػ قز فضف

 .ات َٔ املزصب اْتباٖ٘ َٔ خ٬ٍ إعطا٤ ايتعًِٝ

  قضاص  قامٞ اـط مل ٜغتطع ايض١ٜ٩ , ٚنشيو عزّ قزص٠ اؿهِ ع٢ً إعطا٤ . 

  سقٍٛ أَض غرل َتٛقع أٚ سقٍٛ سارث١. 

  ٕعٓز سزٚخ اإلعار٠ , ايًعب َٓش اإلصعاٍ ا٭خرل ٫ ٜعز , ٚع٢ً اي٬عب ايشٟ أصعٌ أ

. ٜضعٌ َض٠ أخض٣ 

( ت بايًعب يٝظ) ايسٜػ١ املتٛقف١ عٔ ايًعب : ايجايح عاغس 

: ايضٜؾ١ َتٛقؿ١ عٔ ايًعب عٓزَا 

إسا افطزَت بايؾبو أٚ ايكٛا٥ِ ثِ بزأت باشلبٛط ع٢ً عطح املًعب َٔ د١ٗ ايناصب   - 

. َٔ د١ٗ ايؾبو 

.   إسا مضبت بغطح املًعب - 

. خطأ أٚ إعار٠ سزثت  - 
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  ، ايعكٛبات( ايتؿسف ) اضتُساز١ٜ ايًعب ، ض٤ٛ ايطًٛى : ايسابع عاغس

ب هب إٔ ٜغتُض َٔ اإلصعاٍ ا٭ٍٚ ٚست٢ اْتٗا٤ املباصا٠ باعتجٓا٤ َا ٖٛ َطبل يف ايًع -

. ايكإْٛ 

االضرتاسات   

 .ْكط١ ٚ  11ثا١ْٝ خ٬ٍ نٌ ؽٛط , عٓزَا ٜقٌ اؾاْب  ٫60 تظٜز عٔ     

ثا١ْٝ بني ايؾٛط ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚبني ايؾٛط ايجاْٞ ٚايؾٛط ايجايح ,  ٫120 تظٜز عٔ  

. إٔ ٜطبل يف مجٝع املباصٜات ٖٚشا هب 

(  تعًٝل ) إٜكاف ايًعب   

يف ساي١ اقتنا٤ اينضٚص٠ ٚيعضٚف خاصد١ عٔ إصار٠ اي٬عب , هٛط يًشهِ إٜكاف     

. ايًعب يًؿذل٠ اييت ٜضاٖا مضٚص١ٜ 

. ؼت ظضٚف اعتجٓا١ٝ٥ ميهٔ إٔ ٜأَض اؿهِ ايعاّ اؿهِ بإٜكاف ايًعب    

ٍ نُا ٖٞ ٜٚغتأْـ َٔ تًو ايٓكط١  ه١ املغذ١ً تغإسا تٛقـ ايًعب ؾإ ايٓت    

ايتأخري يف ايًعب  

ؼت أٟ ظضف هب إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى تأخرل يف ايًعب عٝح ميهٔ اي٬عب َٔ  -   

. اعتعار٠ قٛت٘ أٚ تٓؿغ٘ أٚ تكبٌ ايٓقا٥ح ٚاإلصؽارات 

. اؿهِ ٜهٕٛ قامٝا ٚسٝزا عٔ أٟ تأخرل    -

ايٓقٝش١ ٚتضى املًعب   

ط عٓزَا تهٕٛ ايضٜؾ١ َتٛقؿ١ , ؾاْ٘ بإَهإ اي٬عب تًكٞ ايٓقا٥ح خ٬ٍ ؾل  -  

. املباصا٠ 

خ٬ٍ : ميٓع َػارص٠ أٟ ٫عب يًًُعب خ٬ٍ املباصا٠ بزٕٚ إسٕ اؿهِ باعتجٓا٤  -  

. ا٫عذلاس١ 

: هب ع٢ً اي٬عبني عزّ   

. ٜتعُزٚا يف تأخرل ايًعب أٚ إٜكاف ايًعب  -   

.  أٚ ؼطِٝ ايضٜؾ١ يتػٝرل عضعتٗا أٚ طرلاْٗا ٜتعُزٚا يف تأخرل  -   

. ٜغًو عًٛى ٖذَٛٞ أٚ عزا٥ٞ   - 

. ٜتِٗ بغ٤ٛ تقضف غرل َٓقٛل عًٝ٘ يف قإْٛ ايضٜؾ١ ايطا٥ض٠   -  

( . ا٫ْتٗانات ) مبط اـضٚقات    - 

: أٟ خضم أٚ اْتٗاى يف ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ ( ٜنبط ) ع٢ً اؿهِ إٔ ٜزٜض       - 

. إْشاص إىل اؾاْب املدايـ تٛدٝ٘  =   

إع٬ٕ اـطأ عل اؾاْب املدايـ إسا عبل إْشاصٙ , ٚع٢ً اؿهِ إٔ ٜٓكٌ تكضٜضا =    
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اْب املدايـ خطأٙ يًُض٠ ايجا١ْٝ  يًشهِ ايعاّ , ٚإسا باينضٚص٠ ٜتشٌُ اجل

. يف ساي١ اصتهاب عًٛى ؾامح أٚ تهضاص عًٛى أٚ خضم ايكاعز٠  =   

يـ خطأ ْٚكٌ سيو سا٫ إىل اؿهِ ايعاّ ايشٟ يزٜ٘ ايغًط١ ٜتشٌُ اؾاْب املدا= 

. ٚايك٠ٛ ٫عتبعار اؾاْب املدايـ يف املباصا٠ 

  اإلدازٜٕٛ ٚايكسازات: ارتاَظ عاغس

اؿهِ ايعاّ هب إٔ ٜهٕٛ املغ٦ٍٛ عٔ املغابك١ أٚ ايزٚص٠ أٚ ايٓؾاط اييت تعتدل 0

. املباصا٠ قغِ َٓ٘ 

اؿهِ سُٝٓا ٜعني هب إٔ ٜتشٌُ َغ٪ٚي١ٝ املباصا٠ َٚا وٝط بٗا , ٚهب إٔ  0 

ٜٓكٌ تكضٜضٙ بشيو يًشهِ ايعاّ  

اييت ٜضتهبٗا املضعٌ ساٍ سزٚثٗا  قامٞ اإلصعاٍ ٖٛ ايشٟ ٜعًٔ أخطا٤ اإلصعاٍ  0 

. عٍٓ٘ يضٜؾ١ راخٌ أٚ خاصز اـط املغ٦ٛقامٞ اـط هب إٔ ٜؾرل عٛا٤ عكطت ا 0 

اصات اإلراصٜٕٛ ْٗا١ٝ٥ يف مجٝع ايٓكاط اؿكٝك١ٝ املغ٦ٛيني عٓٗا , باعتجٓا٤ إسا يف قض 0 

صأٟ اإلراصٟ ٖٚٞ ؾٛم َغ٪ٚيٝات٘ , ؽو أٚ اصتاب بإ قامٞ اـط قاّ بإعطا٤ قضاص خاط٧ 

. ٚامح , ؾإ اإلراصٟ هب إٔ ٜكّٛ بتذاٌٖ قضاص قامٞ اـط 

 :جيب ع٢ً اذتهِ  

 ٍطا٥ض٠ ٚخاف١ قٛي٘ خطأ أٚ إعار٠ ساٍ سزٚثٗا ٜطبل ٜٚٓؿش قإْٛ ايضٜؾ١ ا. 

  ٜٞعطٞ قضاص يف أٟ اعذلاض ٜتعًل بأٟ ْكط١ إسا سزثت قبٌ تٓؿٝش اإلصعاٍ ايتاي. 

  ٜتأنز بإ اي٬عبني ٚاملتؿضدني ع٢ً عًِ مبذضٜات املباصا٠. 

  ّٜعني ٜٚػرل قامٞ اـط أٚ قامٞ اإلصعاٍ بايتؾاٚص َع اؿهِ ايعا .

 ناّ ٜتٛىل ١َُٗ ايكٝاّ بٛادباتِٗ يف ساي١ عزّ تعٝني ح. 

 يف ساي١ عزّ متهٔ اؿهاّ َٔ ايض١ٜ٩ , اؽاس ايكضاص َٔ داْبِٗ أٚ إعار٠ ايًعب١. 

  ْٕٜٛغذٌ ٜٚعطٞ تكضٜضٙ يًشهِ ايعاّ ٜبني ؾٝ٘ ايٛقا٥ع ٚا٭َٛص بايٓغب١ إىل ايكا .

  هب إ  ٖٚشا) ْكٌ يًشهِ ايعاّ مجٝع ا٫عذلامات ٚا٭ع١ً٦ املتعًك١ بايكإْٛ ؾكط

ٜهٕٛ قبٌ تٓؿٝش اإلصعاٍ ايتايٞ  

  يف ساي١ ْٗا١ٜ املباصا٠ قبٌ َػارص٠ اؾاْب املعذلض يًًُعب ٚ. ) 
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(  ايتؿسف) ض٤ٛ ايطًٛى 

. عذٌ ٚقزّ تكضٜضا يًشهِ ايعاّ أٟ سارث١ يغ٤ٛ ايغًٛى َٚا اؽش َٔ أسزاخ    

ايؾٛط , اؿهِ ٜكضص ايكضاص بزا١ٜ ع٤ٛ ايغًٛى بني ا٭ؽٛاط ٜعاٌَ َجٌ ع٤ٛ ايغًٛى خ٬ٍ    

. ايؾٛط ايتايٞ 

هب إ ٜتبع باإلع٬ٕ املٓاعب يف ايتٛفٝات ا٭خض٣  إىل ٚبعز  ٚاإلع٬ٕ املٓاعب يف ايتٛفٝات

. عٓزَا ٜهٕٛ َٓاعبا َتبٛعا بايٓتٝذ١ " اْت٢ٗ اإلصعاٍ " سيو أعًٔ 

. املغ٪ٚي١ٝ  عٓزَا ٜكضص اؿهِ خضم ايكإْٛ  َٔ خ٬ٍ ؼٌُٝ اؾاْب املدايـ 

: ي٬عب املغ٪ٍٚ ٚأعًٔ " تعاٍ شلٓا "   , أعًٔ 

. إْشاص يغ٤ٛ ايغًٛى   (اعِ اي٬عب )

. ٚيف ْؿػ ايٛقت اصؾع ٜزى اي٢ُٓٝ سا٬َ نضت افؿض ؾٛم َغت٣ٛ صأؼ اؿهِ 

اؾاْب املدايـ َغ٪ٚي١ٝ اـطأ   عٓزَا ٜكضص اؿهِ خضم ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ ؼٌُٝ  

: ٚأعًٔ . ي٬عب املدايـ   "تعاٍ شلٓا "   : ٚايشٟ اْشص عابكا أعًٔ

. خطأ يغ٤ٛ ايغًٛى   (اعِ اي٬عب ) 

. ؾٛم َغت٣ٛ صأؼ اؿهِ   ٚيف ْؿػ ايٛقت اصؾع ٜزى اي٢ُٓٝ سا٬َ نضت امحض 

أٚ خضم ايكإْٛ  َٔ خ٬ٍ   خضقا يًكإْٛ  عٓزَا ٜكضص اؿهِ عًٛى ؾامح َٚتهضص 

ٚتكضٜض اؾاْب ايشٟ ٜتشٌُ املغ٪ٚي١ٝ سا٫  ؼٌُٝ اؾاْب املدايـ املغ٪ٚي١ٝ يًدطأ

ي٬عب ايشٟ ٜتشٌُ املغ٪ٚي١ٝ " تعاٍ شلٓا : " يًشهِ ايعاّ َع إؽاص٠ بطضر اي٬عب , أعًٔ 

: ٚأعًٔ 

. خطأ يغ٤ٛ ايغًٛى   (اعِ اي٬عب ) 

ْٚارٟ  .ؾٛم َغت٣ٛ صأؼ اؿهِ   ٚيف ْؿػ ايٛقت اصؾع ٜزى اي٢ُٓٝ سا٬َ نضت امحض

. يًشهِ ايعاّ 

: عٓزَا ٜكضص اؿهِ ايعاّ طضر اي٬عب , ٜعطٞ نضت اعٛر ٚهب إ ٜعًٔ اؿهِ   

. طضر يغ٤ٛ ايغًٛى   (اعِ اي٬عب : ) ي٬عب املغ٪ٍٚ ٚأعًٔ" تعاٍ شلٓا "

 .ؾٛم َغت٣ٛ صأؼ اؿهِ  ٚيف ْؿػ ايٛقت اصؾع ٜزى اي٢ُٓٝ سا٬َ نضت اعٛر
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 .ايكبن١  (1

. ٚمع ا٫عتعزار  (2

. ايكزَني سضنات  (3

. اينضبات (4

 :ايكبك١  • 

  :تٛدز طضٜكتإ يًكبض عًٞ املنضب 

 ( :املؿافش١ ) ايكبك١ ايتكًٝد١ٜ / أ 

:  ارتطٛات ايف١ٝٓ

تهٕٛ ايغباب١ ع٢ً ْقٌ املنضب ٚاإلبٗاّ ع٢ً ْقٌ املنضب َٔ اؾ١ٗ ا٭خض٣ أَا  -1

. ا٭خض٣ ؾتهٕٛ ًَؿٛؾ١ ع٢ً قبن١ املنضب   أفابع ايٝز ايج٬ث١

ٚسيو بضؾعٗا عٔ ايٓقٌ أثٓا٤ ( ايغباب١ ٚاإلبٗاّ ) ٜغتطٝـع ايطايب ايتشهِ بأفبعٝ٘  -2

اينضبات سٝح ٜضؾع أفبع ايغباب١ يف ساي١ مضب ايهض٠ نٞ تغاعزٙ يف طٜار٠ ق٠ٛ 

اينضب١ ٚايغٝطض٠ ع٢ً املنضب يف يعب اينضب١ ا٭َا١َٝ ٚ اينضب١ اـًؿ١ٝ ٜضؾع 

. ايطايب اإلبٗاّ عٔ ْقٌ املنضب 

 :قبك١ ايكًِ / أ 

 :ارتطٛات ايف١ٝٓ 

طضٜك١ ٖشٙ ايكبن١ تهٕٛ بٛمع أفبعٞ اإلبٗاّ ٚايغباب١ ع٢ً اؿاؾ١ ايعًٝا  -1

ايكضٜب١ َٔ عٓل ايكبن١ ٚا٭فابع ايج٬ث١ ا٭خض٣ تٛمع ع٢ً ايٓقٌ يف اؾ١ٗ 

. اـًؿ١ٝ 

املٗادِ ٚؾ٢ ٖشا ايٓٛع ٜغتدزّ ٚد٘ ٚاسز َٔ املنضب ٭را٤ اينضبات ٖٚشا َا هعٌ  -2

 .َغٝطضًا ع٢ً ايهض٠ بٛد٘ ٚاسز رٕٚ تػٝرل يف سضن١ ايٝز يف أثٓا٤ مضب ايهض٠ 

 :ٚقع االضتعداد  •

: ٖٛ ايٛمع ا٫بتزا٥ٞ ايشٟ ٜتدشٙ املتعًِ يف اؿا٫ت ايتاي١ٝ     

 .اعتكباٍ ايهض٠  - أ

  .بعز قٝا١َ بنضب١ ايهض٠   - ب

 

 :  سسنات ايكدَني  •

:  أِٖ سضنات ايكزَني ايقشٝش١ ٖٞ 
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A.  ِسؿغ تٛاطٕ اؾغ . 

B. ٜٔايكزص٠ عًٞ سغٔ ارا٤ كتًـ سضنات ايٝز. 

C. عضع١ ا٫عتذاب١ ٚايتشضى ملدتًـ ا٫ػاٖات . 

 :ايكسبات  •

. اينضب١ ا٫َا١َٝ  (1

. اينضب١ اـًؿ١ٝ  (2

 . مضبات ا٫صعاٍ  (3

  ايكسب١ االَا١َٝ : 

( . ٚد٘ املنضب ) ٖٞ اينضب١ اييت ت٪رٟ بغطح املنضب ا٫َاَٞ 

:  ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ 

  َٜٞٚهٕٛ بزا١ٜ ايتٓطٝط باصتؿاع , َغو املنضب َع تٓطٝط ايهض٠ بٛد٘ املنضب ا٫َا

ْؿػ ايتُضٜض ايغابل َع املؾٞ ثِ طٜار٠ ايغضع١ . ثِ ايتزصز يف طٜار٠ املغاؾ١ , عِ  10سٛايٞ 

 .يف املؾٞ ايٞ إ تبزأ مبضس١ً اؾضٟ 

  يًذاْب , يًدًـ , يٮَاّ : ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ َع ارا٤ اْٛاع اؾضٟ ا٫ت١ٝ . 

  ثِ , ٚمضب ايهض٠ باؿا٥ط , ٚاؽاس ٚمع اينضب١ ا٫َا١َٝ , ايٛقٛف اَاّ اؿا٥ط مبغاؾ١ َذل

 . متغو بايٝز اؿض٠ بعز اصتزار ايهض٠ ايٞ ا٫صض 

  ثِ ايظٜار٠ باملغاؾ١ بني اي٬عب , اص ٚايًعب باعتُض, ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ بزٕٚ َغو ايهض٠

 .ٚاؿا٥ط 

  ٚايتشضى ي٬َاّ ق٬ًٝ . ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ َع ايتشضى يًدًـ . 

  ثِ تأر١ٜ اؿضن١ بزٕٚ نض٠ , ايٛقٛف َكابٌ ايطاٚي١ . 

  باعتدزاّ ايهض٠ ميغو املتعًِ ايهض٠ بايٝز اؿض٠ ٜٚغكطٗا عًٞ ايطاٚي١ ٚبعز اصتزارٖا

 . فشٝش١ يًنضبات ا٫َا١َٝ عٝح تغكط ايهض٠ يف ًَعب املٓاؾػ ٜنضبٗا بايطضٜك١ اٍ

  ثِ , ثِ ٜضَٞ ايهض٠ بايكضب َٔ سصاع ايظٌَٝ املاعو يًُنضب , ٜكـ ايطايب ظاْب ايطاٚي١

 .ٜبزأ ايطايب بنضب ايهض٠ بايطضٜك١ ايقشٝش١ يًنضب١ ا٭َا١َٝ ع٢ً طاٚي١ املٓاؾػ 

 ّْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ بٛقٛف ايطايب َكابٌ ط ًٜ٘. 

  ٚقٛف ايطايب ايٛقؿ١ ايقشٝش١ َكابٌ طًَٝ٘ َع اعتُضاصٙ بايًعب بطضٜك١ اينضب١ ا٭َا١َٝ

 .ايقشٝش١
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  ايكسب١ ارتًف١ٝ : 

 ( .ظٗض املنضب ) ٖٞ اينضب١ اييت ت٪رٟ بغطح املنضب اـًؿٞ 

 :اـطٛات ايتع١ًُٝٝ  

  ٞايتٓطٝط ٜهٕٛ بزا١ٜ . َغو املنضب َع تٓطٝط ايهض٠ بٛد٘ املنضب اـًؿ

 .ثِ ايتزصز يف طٜار٠ املغاؾ١ , عِ 10باصتؿاع سٛايٞ 

  ٞاملؾٞ إىل إٔ تبزأ مبضس١ً اؾضٟ ثِ طٜار٠ ايغضغ١ يف , ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ َع املؾ. 

  يًذاْب , يًدًـ , ٭َاّ : ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ َع أرا٤ أْٛاع اؾضٟ ا٫ت١ٝ. 

  ثِ , ٚمضب ايهض٠ باؿا٥ط , اينضب١ اـًؿ١ٝ ٚاؽاس ٚمع , ايٛقـ أَاّ اؿا٥ط مبغاؾ١ َذل

 .متغو بايٝز اؿض٠ بعز اصتزار ايهض٠ َٔ ا٭صض 

  ثِ ايظٜار٠ باملغاؾ١ بني ايطايب ٚاؿا٥ط , ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ بزٕٚ َغو ٚايًعب باعتُضاص. 

  ٚايتشضى يٮَاّ ق٬ًًٝ , ْؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ َع ايتشضى يًدًـ. 

  ثِ تأر١ٜ اؿضن١ بزٕٚ نض٠  ,ايٛقٛف َكابٌ ايطاٚي١. 

  ٚبعز , ٜٚغكطٗا ع٢ً ايطاٚي١ , باعتدزاّ ايهض٠ ميغو اي٬عب ايهض٠ بايٝز اؿض٠

اصتزارٖا ٜنضبٗا بايطضٜك١ ايقشٝش١ يًنضب١ اـًؿ١ٝ عٝح تغكط ايهض٠ يف املًعب 

 .املٓاؾػ 

  ثِ , ى يًُنضب ثِ ٜضَٞ ايهض٠ بايكضب َٔ سصاع ايضاٌَٝ املاؼ, ٜكـ املتعًِ ظاْب ايطاٚي١

 .ٜبزأ ايطايب بنضب ايهض٠ بايطضٜك١ ايقشٝش١ يًنضب١ اـًؿ١ٝ ع٢ً طاٚي١ املٓاؾػ 

  ًَْ٘ٝؿػ اـط٠ٛ ايغابك١ ٜكـ ايطايب َكابٌ ط. 

  ٜكـ ايطايب ايٛقؿ١ ايقشٝش١ َكابٌ طًَٝ٘ َع اعتُضاصٙ بايًعب بطضٜك١ اينضب١ اـًؿ١ٝ. 

  ٍقسبات االزضا: 

اعا٠ ملػ ايهض٠ ا٫ٚ يٓقـ ًَعب املضعٌ ٚتعدل ٖٞ اينضبات اييت ت٪رٟ َع َض

ايؾبه١ اٚ تزٚص سٛشلا َع َضاعا٠ ملغٗا ملًعب املغتكبٌ ٜٚغتُض ايًعب بني ايظًَٝني 

.  ايٞ ْٗا١ٜ ايٓكط١ 

 :اـطٛات ايتع١ًُٝٝ  

  ًٟٛاٚ اؾاْيب يًهض٠ , ٚقؿ١ ا٫عتعزار ينضب١ ا٫صعاٍ يًزٚصإ ايع. 

  ثِ تًُػ ايهض٠ باملنضب بٗزف يعب ْٛع َعني , اؿض٠ ميغو املتعًِ ايهض٠ بايٝز

 .َٔ اْٛاع ا٫صعاٍ 

  ٌثِ متض ايه٠ٛ َٔ ؾٛم ايؾبه١ , ًٜعب ا٫صعاٍ يتغكط ايهض٠ عًٞ طاٚي١ املضع

 . يتغكط عًٞ طاٚي١ املغتكبٌ 

  ايتٜٓٛع يف ا٫صعاٍ عٛا٤ نإ رٚصاْا داْبٝا أٚ عًٜٛا أٚ عؿًٝا . 

  ٍ( . أٚ ٜغاصٙ , أٚ يف ايٛعط , ميني املضعٌ ) ايتػٝرل يف اػاٙ ا٫صعا 

  ٍ( .ا٫صعاٍ ايطٌٜٛ ٚايكقرل ) ايتػٝرل يف ؽهٌ ا٫صعا 
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 ايطاٚي١

َذل 2.74هب إٔ ٜهٕٛ عطح ايطاٚي١ ايعًٟٛ ٚاملعضٚف بغطح ايًعب َغتط٬ًٝ بطٍٛ   

 . عِ عٔ ا٭صض 76َذل ٚع٢ً اصتؿاع  1.525ٚبعضض 

 .٭ع٢ً ايطاٚي١ {ايعُٛر١ٜ اؾٛاْب  }٫ ٜؾٌُ عطح ايًعب  

عِ  {23}َٔ أ١ٜ َار٠ ؼكل اصتزاّرا َٓتعًُا َكزاصٙ سٛايٞ  (عطح ايًعب  )هٛط إٔ ٜهٕٛ   

 . عِ 30نض٠ قا١ْْٝٛ عًٝ٘ َٔ اصتؿاع   عٓز اعكاط

ٚيهٔ َع خط داْيب  {غرل ٫َع  }هب إٔ ٜهٕٛ عطح ايًعب َٛسز ايًٕٛ رانًٓا َٚطؿٞ  

عِ  2َذل ٚغط ْٗا١ٜ أبٝض بعــــضض  2.74نٌ ساؾ١ ٚايبايؼ عِ ع٢ً طٍٛ  2أبٝض بعضض 

 . ع٢ً نٌ ساؾ١ ٚايبايؼ ص َذل

هب إٔ ٜكغِ عطح ايًعب إىل ًَعبني َتغاٜٚني بؾبه١ عُٛر١ٜ متتز َٛاط١ٜ ـطٞ  

 . ايٓٗا١ٜ ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اَتزارٖا َتق٬ً ؾٛم ن٬ً َٔ املًعبني

ٜكغِ نٌ ًَعب إىل ْقؿني َتغاٜٚني غط ٚعط أبٝض ٜبًؼ   يف ايظٚدٞ هب إٔ  

َِ ٚميتز َٛاطًٜا ـطٞ اؾاْبني ٜٚعتدل خط ايٛعط دظ٤ّا َٔ ايٓقـ ا٭مئ يهٌ  3عضم٘ 

 . ًَعب

 

 :  زتُٛع١ ايػبه١ 

مبا  (ايعُٛرٟ ٚا٭ؾكٞ ) تتأيـ فُٛع١ ايؾبه١ َٔ ايؾبه١ ٚصباطٗا ٚا٭عُز٠ ايغاْز٠       

 . ؾٝٗا امل٬طّ املجبت١ شلُا بايطاٚي١

عِ ٚسزٚرٙ  1.25تعًل ايؾبه١ عبٌ َتقٌ َٔ نٌ طضف بكا٥ِ عُٛرٟ اصتؿاع٘ 

 . عِ خاصز اـط اؾاْيب 15.25اـاصد١ٝ عٔ ايعُٛر تبًؼ 
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عِ ؾٛم عطح  15.25  باصتؿاع قزصٙ -ٚع٢ً طٍٛ اَتزارٖا -هب إٔ ٜهٕٛ أع٢ً ايؾبه١         

 . ايًعب

٬َفكا بكزص اإلَهإ  -ٚع٢ً طٍٛ اَتزارٖا -هب إٔ ٜهٕٛ أعؿٌ يًؾبه١   

 . يغطح ايًعب ٜٚهٕٛ طضؾا ايؾبه١ ٬َفكني بكزص اإلَهإ يًكٛا٥ِ

  :  ايهــس٠ 

 .هب إٔ تهٕٛ ايهض٠ نض١ٜٚ 

هب فٓاع١ ايهض٠ َٔ َار٠ ايغًٝٛيٛط أٚ َٔ َٛار ب٬عتٝه١ٝ َؾاب١ٗ ٜٚهٕٛ 

  ( . غرل عانػ يًن٤ٛ }َٚطؿًٝا  يْٛٗا أبٝض أٚ بضتكايٞ 

 :  املكسب

هٛط إٔ ٜهٕٛ املنضب َٔ أٟ سذِ أٚ ؽهٌ أٚ ٚطٕ إ٫ إٔ دغِ املنضب هب إٔ ٜهٕٛ 

 .إٔ ٜهٕٛ دغِ املنضب ع٢ً ا٭قٌ َقٓٛعًا َٔ اـؾب ايطبٝعٞ ٚهب .  َغتًٜٛا ٚفًبًا

ملطاط احملبب إٔ ٜػطٞ داْب دغِ املنضب املغتدزّ يف مضب ايهض٠ إَا بطبك١ َٔ اٚ  

 .ايعارٟ سات سبٝبات باصط٠ إىل اـاصز 

إسا تضى  -املنضب أٚ عطح دغِ املنضب   هب إٔ ٜهٕٛ عطح املار٠ ايػطا١ٝ٥ ؾاْب دغِ

ٚسٚ يٕٛ أمحض طاٖٞ ع٢ً أسز اؾاْبني ٚأعٛر ( َطؿٞ)غرل عانػ يًن٤ٛ  -بزٕٚ تػط١ٝ 

 . ع٢ً اؾاْب اٯخض

 :  تعسٜفـــات   

 ٍٚايؿذل٠ اييت تهٕٛ خ٬شلا ايهض٠ يف ايًعب  ٖٞ : ايهس٠ تدا. 

 قبٌ ايؾضٚع   َٓش آخض ؿع١ اعتكضت ؾٝٗا ع٢ً صاس١ ايٝز اؿض٠:  ايًعب يف ُتعتدل ايهض٠

َُعار٠ أٚ ْكط١   بكشؾٗا عُزًا باإلصعاٍ ست٢ ٜتِ تكضٜض ْتٝذ١ يعب ايهض٠ إَا 

 اْتٗا٤ تزاٍٚ ايهض٠ بزٕٚ استغاب ْتٝذتٗا : َعاد٠ نس٠ ٖٞ 

 اْتٗا٤ تزاٍٚ ايهض٠ َع استغاب ْتٝذتٗا :  ايٓكط١ ٖٞ  .

 أٚ وًُ٘ ٬َٜػ ايهض٠ ٖٚٞ يف ايًعب   اسا ٖٛ أٚ أٟ ؽ٤ٞ ٜضتز١ٜ   :ايهس٠ ٜعرتض ايالعب

 ٚخ٬ٍ ٚدٛرٖا ؾٛم أٚ َضٚصٖا باػاٙ عطح ايًعب ٚمل ت٬َػ ًَعب٘ َٓش اخض مضب٘ يًدقِ

 . ايهض٠ٖٛ اي٬عب ايشٟ ٜنضب ايهض٠ أ٫ًٚ يف تزاٍٚ  : املضعٌ

 ٌاي٬عب ايشٟ ٜنضب ايهض٠ ثاًْٝا يف تزاٍٚ ايهض٠  : املطتكب ٖٛ .  

 ِايؾدك املعني إلراص٠ املباصا٠  :  اذته ٖٛ . 

  ِايؾدك املعني ملغاعز٠ اؿهِ بكضاصات َع١ٓٝ : املطاعد اذته ٖٛ . 

 فُٛع١ ايؾبه١ إسا عدلت أٟ َهإ عزا َضٚصٖا  سٍٛ أٚ ؾٛم  :ُتعترب ايهس٠ عابس٠

 . بني ايؾبه١ ٚعطح ايًعب ايؾبه١ ٚعُٛر ايؾبه١ أٚبني 
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  : اإلزضاٍ

 ٜبزأ اإلصعاٍ بايهض٠ املغتٓز٠ عض١ٜ ع٢ً صاس١ ٜز املضعٌ اؿض٠ املؿتٛس١ املغتكض٠. 

  ٜكّٛ املضعٌ عٓز٥ش بكشف ايهض٠ يٮع٢ً باػاٙ صأعٞ تكضٜبًا رٕٚ إعطا٥ٗا رٚصإ عٝح

ايٝز اؿض٠ ثِ تغكط رٕٚ إٔ تًُػ أٟ ؽ٤ٞ قبٌ عِ بعز تضنٗا يضاس١  16تضتؿع ع٢ً ا٭قٌ 

 . مضبٗا

  ٍٛأثٓا٤ عكٛط ايهض٠ , هب ع٢ً املضعٌ مضبٗا يتًُػ أ٫ًٚ ًَعب٘ ثِ بعز عبٛصٖا ؾٛم أٚ س

فُٛع١ ايؾبه١ تًُػ َباؽض٠ ًَعب املغتكبٌ , ٚيف ايظٚدٞ هب إٔ تًُػ ايهض٠ 

 . بايتتابع ايٓقـ ا٭مئ ملًعب املضعٌ ٚ املغتكبٌ

 :  ايسد

ايهض٠ اييت مت إصعاشلا أٚ صرٖا هب مضبٗا عٝح متض ؾٛم أٚ سٍٛ فُٛع١ ايؾبه١ يتًُػ 

 . عطح ًَعب املٓاؾػ إَا َباؽض٠ أٚ بعز ملغٗا جملُٛع١ ايؾبه١

 :  ْظاّ ايًعب

 ٟرٟ املضعٌ أ٫ًٚ إصعا٫ً ثِ ٜ٪رٟ املغتكبٌ صرًا ٚبعزٖا ٜ٪رٟ نٌ َٔ املضعٌ : يف ايؿضر٪ٜ

 .ٚبايتٓاٚب صرًا ٚاملغتكبٌ

  ٞرٟ املضعٌ أ٫ًٚ إصعا٫ً ثِ ٜ٪رٟ املغتكبٌ صرًا ثِ ٜ٪رٟ ؽضٜو املضعٌ صرًا ثِ : يف ايظٚد٪ٜ

 .ٜ٪رٟ ؽضٜو املغتكبٌ صرًا ٚبعزٖا ٜ٪رٟ نٌ ٫عب يف رٚصٙ صرًا بٓؿػ ْعاّ ايتٓاٚب

  :اإلعاد٠

 ــ:   ٜعتدل تزاٍٚ ايهض٠ َعارًا  

  ٕإسا ملغت ايهض٠ يف اإلصعاٍ فُٛع١ ايؾبه١ أثٓا٤ عبٛصٖا ؾٛقٗا أٚ سٛشلا عٛا٤ نا

 . اعذلمت ايهض٠ َٔ ٔقَبٌ املغتكبٌ أٚ ؽضٜه٘ اإلصعاٍ فشٝشًا أٚ إسا 

  ؽضٜط١ أ٫ واٍٚ / يف ساي١ تٛدٝ٘ اإلصعاٍ إىل اي٬عب أٚ ايجٓا٥ٞ املغتكبٌ ايػرل َغتعز

 . املغتكبٌ أٚ ؽضٜه٘ مضب ايهض٠

 سا نإ اإلخؿام يف اإلصعاٍ أٚ ا٫عتكباٍ ٭١ٜ ساي١ أخض٣ تعشص َٓٗا تطبٝل ايكٛاْني إ

 . بغبب امطضاب خاصز عٔ إصار٠ ٚعٝطض٠ اي٬عب

 ٙإسا أٚقـ ايًعب َٔ اؿهِ أٚ َغاعز . 

 بعز ملغٗا ًَعب املغتكبٌ عا٥ز٠ يف اػاٙ ايؾبه١ .

  ٟطٛط دٛاْب٘تضنٗا يٓقـ ًَعب املغتكبٌ بعز ملغٗا أسز خ/ يف ايؿضر.       
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 : ايًعب  جيٛش إٜكاف 

 يتقشٝح خطأ يف تضتٝب ْعاّ اإلصعاٍ أٚ ا٫عتكباٍ أٚ دٗيت ايطاٚي١ . 

 يتششٜض أٚ َعاقب١ ٫عب أٚ ايٓافح. 

  ًٌبطضٜك١ ت٪ثض ع٢ً تزاٍٚ ايًعب {بعضٚف ايًعب  }إسا سزخ خ . 

 ــ:  ايٓكطــ١ 

 ٜهغب ْكط١ إسا مل ٜهٔ تزاٍٚ ايهض٠ َعارًا ؾإٕ اي٬عب 

 إسا ؾؾٌ َٓاؾغ١ يف أرا٤ إصعا٫ً فشٝشًا . 

 إسا ؾؾٌ َٓاؾغ٘ يف أرا٤ صرًا فشٝشًا. 

  ٌإسا ملغت ايهض٠ بعز اإلصعاٍ أٚ ايضر أٟ ؽ٤ٞ عزا فُٛع١ ايؾبه١ قبٌ مضبٗا َٔ ٔقب

 . َٓاؾغ٘

 ٕتًُػ ًَعب٘ بعز مضبٗا َٔ َٓاؾغ٘  إسا عدلت ايهض٠ ؾٛم ًَعب٘ أٚ خط ْٗاٜت٘ رٕٚ أ . 

 اعذلض َٓاؾغ٘ ايهض٠ إسا . 

 تعُز اـقِ مضب ايهض٠ َضتني ع٢ً ايتٛايٞ إسا.  

 فُٛع١ ايؾبه١ أٚ  إسا سضى َٓاؾغ٘ أٚ أٟ ؽ٤ٞ ٜضتزٜ٘ أٚ وًُ٘ عطح ايًعب . 

 إسا ملغت ٜز َٓاؾغ٘ اؿض٠ عطح ايًعب . 

 خاصز ْعاّ ايزٚص املتعاقب ٭ٍٚ َضعٌ ٚأٍٚ َغتكبٌإسا مضب َٓاؾغ٘ ايهض٠ يف ايظٚز ٟ  

 ــ:  غٛطاٍ

ْكط١ أ٫ًٚ إ٫ إسا َعذٌَٓ ن٬ً َٔ ( 11)ٜؿٛط بايؾٛط اي٬عب أٚ ايظٚدٞ ايشٟ ٜغذٌ 

ْكاط عٓز٥ش ٜؿٛط بايؾٛط اي٬عب أٚ ايظٚز ايشٟ ٜغبل يف ( 10)اي٬عبني أٚ ايجٓا٥ٝني 

 . تغذٌٝ ْكطتني َتتايٝتني قبٌ اي٬عب أٚ ايجٓا٥ٞ اـقِ

 ــ:  املبازا٠

 .أٟ عزر ؾضرٟ َٔ ا٭ؽٛاطتتهٕٛ املباصا٠ َٔ أؾنٌ 

 ــ:اختٝاز اإلزضاٍ أٚ االضتكباٍ ٚدٗيت ايًعب 

 ايطاٚي١ ٜتكضص بٛاعط١ ايكضع١ ٚميهٔ  إٕ سل ا٫ختٝاص املبز٥ٞ يإلصعاٍ ٚا٫عتكباٍ ٚدٗيت

 . يًؿا٥ظ َٔ اختٝاص اإلصعاٍ أٚ ا٫عتكباٍ أ٫ًٚ أٚ ايبز٤ َٔ د١ٗ قزر٠

  ايظٚدٞ املغتكبٌ َضع٬ً ٖٚهشا ست٢ ْٗا١ٜ ٜقبح اي٬عب أٚ : بعز تغذٌٝ نٌ ْكطتني

ايؾٛط إ٫ إسا عذٌ ن٬ اي٬عبني أٚ ايظٚدني عؾض٠ ْكاط أٚ مت اعتدزاّ ْعاّ ايتعذٌٝ 

ؾعٓزٖا ٜبك٢ تغًغٌ اإلصعاٍ ٚا٫عتكباٍ نُا ٖٛ ٚيهٔ عرلعٌ نٌ ٫عب ْكط١ ٚاسز٠ 

 . يف رٚصٙ
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 : اإلخالٍ بٓظاّ اإلزضاٍ أٚ االضتكباٍ أٚ د١ٗ ايًعب

 ا أصعٌ اي٬عب أٚ اعتكبٌ خاصز رٚصٙ احملزر ؾٝكّٛ اؿهِ بإٜكاف ايًعب مبذضر إس

انتؾاف اـطأ ثِ ٜغتأْؿ٘ بعز تضتٝب اي٬عبني َٔ ْؿػ عزر ايٓكاط احملتغب١ بٓا٤ ع٢ً 

تغًغٌ أَانِٓٗ عٓز بز٤ املباصا٠ , ٚيف ايظٚدٞ سغب تضتٝب اإلصعاٍ ايشٟ اختاصٙ ايؿضٜل 

 . ؽٛط ايشٟ انتؾـ ؾٝ٘ اـطأايشٟ ي٘ سل اإلصعاٍ يف اٍ

  إس مل ٜكِ اي٬عبٕٛ بتػٝرل دٗيت ايطاٚي١ عٓز ٚدٛب سيو ؾٝكّٛ اؿهِ بإٜكاف ايًعب

مبذضر انتؾاف اـطأ ثِ ٜغتأْؿ٘ بعز إعار٠ اي٬عبني يًذٗات اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜتدشٖٚا , 

 . َٔ ْؿػ ايٓكاط احملتغب١ , ٚسغب ايتغًغٌ ايشٟ مت يف بزا١ٜ املباصا٠

 ٞاحملتغب١ قبٌ انتؾاف أٟ خطأ  ع ا٭سٛاٍ هب اعتُار مجٝع ايٓكاطيف مج . 

ــ :  املالبظ

أٚ تٓٛصٙ ( ؽٛصت ) تتهٕٛ ٬َبػ ايًعب عار٠ َٔ قُٝك سٚ أنُاّ ققرل٠ ٚبٓطاٍ ققرل 

ٚدٛاصب ٚأسش١ٜ يعب ٫ٚ ٜغُح باصتزا٤ ٬َبػ أخض٣ أثٓا٤ ايًعب نأٟ َٔ أدظا٤ بزي١ 

 . َٔ اؿهِ ايعاّايتزصٜب أٚ نًٗا إ٫ بتقضٜح 

هب إٔ ٜهٕٛ ايًٕٛ ايض٥ٝغٞ يًكُٝك ٚايؾٛصت أٚ ايتٓٛصٙ باعتجٓا٤ أنُاّ ٜٚاق١ ايكُٝك 

 . كتًؿًا اخت٬ؾًا ٚامشًا عٔ يٕٛ نض٠ ايًعب

. هٛط ي٬ًُبػ إٔ ؼٌُ أصقاًَا أٚ سضٚؾًا ع٢ً ظٗض ايكُٝك 

ايتزخني أٚ املؾضٚبات ٫ ٜغُح بأٟ إع٬ْات ع٢ً ٬َبػ أٚ أصقاّ اي٬عبني مبٓتذات 

 . ايهشٛي١ٝ أٚ ايعكاقرل ايناص٠

ــ :اذتهاّ 

 .  اذتهِ ايعاّ

 ــ:ٜٚهٕٛ اؿهِ ايعاّ َغ٪٫ًٚ عُا ًٜٞ 

 . إدضا٤ ايكضع١

 . دزٚي١ املباصٜات َٔ سٝح ايٛقت ٚايطاٚي١

 . تعٝني اؿهاّ 

 . ايتزقٝل ع٢ً أ١ًٖٝ اي٬عبني يًُباصٜات

 . َٓطك١ ايًعب خ٬ٍ أ١ٜ َباصا٠ ايبت يف إَها١ْٝ َػارص٠ اي٬عبني

 . ايبت يف إَها١ْٝ متزٜز ؾذلات ايتُضٜٔ ايكا١ْْٝٛ

ايبت يف أٟ َغأي١ تتعًل بتؿغرل ايكٛاْني ٚايكٛاعز مبا يف سيو قا١ْْٝٛ امل٬بػ ٚأرٚات 

 . ٚظضٚف ايًعب
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 اذتهِ املطاعد

 طح ايًعب ؾاْب ع٢ً اؿهِ املغاعز إٔ ٜكضص ؾُٝا أسا ملغت ايهض٠ أثٓا٤ ايًعب ؿاؾ١ ؼ

 . ايطاٚي١ ايكضٜب َٓ٘

  ًٜٞ ــ:هٛط ؿهِ املباصا٠ أٚ َغاعزٙ ايتكضٜض مبا 

 ايبت يف عزّ قا١ْْٝٛ سضن١ إصعاٍ اي٬عب  . 

 ًِٝايبت يف ملػ ايهض٠ جملُٛع١ ايؾبه١ أثٓا٤ عبٛصٖا ؾٛقٗا أٚ سٛشلا بعز إصعاٍ ع . 

  ٍٚايهض٠ايبت باخت٬ٍ ظضٚف ايًعب يزصد١ ت٪ثض ع٢ً ْتٝذ١ تزا . 

  ٫ستغاب ( عزار اينضبات ) ميهٔ يًشهِ املغاعز أٚ َغ٪ٍٚ آخض َٓؿقٌ ايكٝاّ مب١ُٗ

 .مضبات املغتكبٌ 

ـ :  االعرتاقــات

أٚ ايًذ١ٓ  -٫ هٛط ا٫عذلاض يًشهِ ايعاّ ع٢ً قضاص اؽشٙ اؿهِ سٍٛ َغأي١ ٚاقع١ٝ  

 . أٚ ايكاعز املٓع١ُ ع٢ً قضاص اؽشٙ اؿهِ ايعاّ سٍٛ َغأي١ تؿغرل ايكٛاْني

هٛط ايتكزّ باعذلاض إىل اؿهِ ايعاّ مز قضاص اؽشٙ اؿهِ املغ٪ٍٚ عٔ إراص٠ املباصا٠  

 . سٍٛ َغأي١ تتعًل بتؿغرل ايكٛاْني أٚ ايكٛاعز ٜٚهٕٛ قضاص اؿهِ ايعاّ قطعًٝا

 ـ:  ضري املبــازا٠

 : إع٬ٕ ايٓتٝذـ١

متاّ تزاٍٚ ايهض٠ أٚ أٟ ؿع١ ٜعًٔ اؿهِ ايٓتٝذ١ ؾٛص اْتٗا٤ ايهض٠ املًعٛب١ بعز إ

 . ممه١ٓ عٓزٖا

هب ع٢ً اؿهِ عٓز إع٬ٕ ايٓتٝذ١ خ٬ٍ ايؾٛط إٔ ٜعًٔ أ٫ًٚ عزر ايٓكاط 

املغذ١ً َٔ ٔقبٌ اي٬عب أٚ ايظٚدٞ فاسب اؿل يف أرا٤ مضب١ اإلصعاٍ يف ؾذل٠ ايتزاٍٚ 

 . دٞ املٓاؾػايتاي١ٝ َٔ ايؾٛط ثِ ٜعًٔ عزر ايٓكاط املغذ١ً َٔ ٔقبٌ اي٬عب أٚ ايظٚ

 :  املعدات

 . ٫ ٜغُح ي٬عبني باختباص ايهضات راخٌ َٓطك١ ايًعب
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اييت  صٜامات ايضاح َٔ( يف ايذلمجات اؿضؾ١ٝ ايتٓػ ا٭صمٞ أٚ) نض٠   املنضب  إٕ

ٜتباص٣ ؾٝٗا ٫عبإ يف َباصٜات ايؿضرٟ أٚ ؾضٜكإ َهْٛإ َٔ ٫عبني يف َباصٜات 

ٌْ وٌُ. ايظٚدٞ ؾٛم ايؾبه١ ملٓطك١  نض٠ صبيٝغتدزَ٘ يف ض َنضبا ن

 .ٚعزر اينضبات يٝػ قزرا إمنا ايٓتٝذ١ ؼزر ايضابح. اـقِ

 

 

 

يعب١ بايهض٠ ٚاملنضب تضق٢ أفٛشلا إىل ايكضٕ اؿارٟ عؾض ي٬ًُٝر عٓزَا ْؾأ يف 

, َٚٔ  Court tennisايؿضْغ١ٝ مضب َٓٗا عضف بتٓػ ايؿٓا٤ا٭ٚعاط اإلنًرلن١ٝ 

, ثِ صاز يف ا٭ٚعاط املًه١ٝ ايؿضْغ١ٝ خ٬ٍ ايكضْني ايغارؼ عؾض ٚايغابع عؾض

ؾكز ْؾأت يف إلًذلا عاّ , أَا يعب١ ايتٓػ اؿزٜج١. ٚنإ ًٜعب يف أؾ١ٝٓ َغٛص٠

1873  .

 

 

 

ٚإمنا ٜتباص٣ يف . اخ١ًٝ َػًك١متاصؼ عار٠ يف اشلٛا٤ ايطًل ٚقز متاصؼ يف ٬َعب ر

ٖشٙ ايًعب١ ؽدقإ أٚ أصبع١ أؽدال وٌُ نٌ َِٓٗ َنضبا َعزْٝا سا صأؼ بٝنٟٛ 

ٚاشلزف َٔ . ايؾهٌ َؾزٚر با٭ٚتاص ؾٗٛ ٜكشف ب٘ نض٠ َطاط١ٝ َهغ٠ٛ بايًبار

ايًعب تغذٌٝ ايٓكاط بإصعاٍ ايهض٠ إىل َٓطك١ اـقِ عٝح ٜعذظ عٔ صرٖا أٚ 

ر إٔ متػ ا٭صض أنجض َٔ َضٙ أٚ بإصعاشلا إىل َٓطك١ اـقِ عٝح ٜضرٖا ٚيهٔ بع

أِٖ َا . ٚإنضاٖ٘ ع٢ً صرٖا ع٢ً مٛ متػ َع٘ ايؾبه١ أٚ تكع خاصز سزٚر املًعب

ميٝظ يعب١ ايتٓػ عٔ غرلٖا َٔ بك١ٝ ا٭يعاب ا٭خض٣ ٖٛ اْٗا تؿٝز ادظا٤ نجرل٠ َٔ 

سٖٔ ٚناؾ١ عن٬ت اؾغِ ؾن٬ عٔ ايتٛاؾل ايشٟ تتطًب مماصع١ ايًعب١ بني اٍ

.  اؾغِ 
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املكسب َطو                             

 ٫عتكباٍ ا٫عتعزار ع١ًُٝ َٔ ٖاًَا دظ٤ًا ٖٞ يًُنضب ايقشٝش١ قبن١اٍ إ

 يف اي٬عب لاح َز٣ ؼزٜز يف ا٭عاؼ تعز أْٗا نُا املٓاؾػ اي٬عب نض٠

اينضبات أْٛاع َٔ ْٛع أٟ تٓؿٝش . 
 ٚمبا ايقشٝش١ املغه١ ع٢ً نبرل سز إىل ٜعتُز ٚرقتٗا اينضب١ ؾك٠ٛ

اي٬عب بٗا ٜكّٛ اييت اينضب١ ْٛع َع ٜتٓاعب .   : ايكبنات ٖشٙ ٚتغُٞ 

  .ايكبن١ ايؾضق١ٝ  

 . ايكبن١ ايػضب١ٝ  

 . قبن١ املطضق١  

    االضتعداد ٚقع
 ي٘ ٜغُح عٝح يًهض٠ اعتكباي٘ سغٔ ينُإ اي٬عب ٜتدشٙ ايشٟ ايٛمع ٖٛ

 َٔ ٜهٕٛ ي٬عتعزار اؾٝز ايٛمع إ . َهإ ٫ٟ ٚايتشضى ا٫عتذاب١ بغضع١

 عضض بكزص تهٕٛ ملغاؾ١ بعنُٗا عٔ َتباعزتإ ٚايكزَإ ايٛقٛف خ٬ٍ

 أَؾاط َكز١َ ع٢ً َتغاٚ بؾهٌ اؾغِ ٚطٕ ٜٚتٛطع تكضٜبًا ا٭نتاف

 إس اؾغِ أَاّ َضؾٛعًا ؾٝهٕٛ املنضب أَا ق٬ًًٝ, َجٓٝتإ ٚايضنبتإ ايكزَني

  املنضب عٓل غؿ١ ا٭خض٣ متغو بُٝٓا ايكبن١ ايناصب١ ايٝز متغو

ايكدَني اتسسى   

 كتًـ ارا٤ يف اي٬عب لاح يف تغِٗ اييت ايعٛاٌَ اِٖ َٔ

  اينضبات

 : ٚتٓكغِ سضنات ايكزَني ٫عتكباٍ ايهضات املًعٛب١ نا٫تٞ 

a)   ايهضات املًعٛب١ ايكار١َ عًٞ داْيب املًعب . 

b)  ٙاؾغِ َباؽض٠ ايهضات ايكار١َ يف اػا. 

c)  ايهضات ايكقرل٠. 

d)  ايهضات ايط١ًٜٛ ايعاي١ٝ . 

  : ايكسبات

 : ايكسبات االزق١ٝ االَا١َٝ / أ   

 .ت٪رٟ بٛد٘ املنضب بعز اصتزار ايهض٠ ملض٠ ٚاسز٠ َٔ ا٫صض 

يف يعب١ ايتٓػ ع٢ً ايضغِ َٔ تعز اينضبات ا٭صم١ٝ ا٭َا١َٝ ٚاـًؿ١ٝ ٖٞ اؿذض ا٭عاؼ ٚ

اؿزٜح ٜ٪نز يف ايٛقت اؿامض ع٢ً َؿّٗٛ ايتكزّ باػاٙ ايؾبه١  إٔ ايًعب اـططٞ

إ٫ إٔ أرا٤ اينضبات ا٭َا١َٝ ٚاـًؿ١ٝ ٜهتغب أ١ُٖٝ نبرل٠ ٫عُٝا . بعز أرا٤ اإلصعاٍ

. بايٓغب١ ي٬عبني املبتز٥ني ٚايٓاؽ٦ني
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 : ٚتٓكطِ ايكسب١ االزق١ٝ االَا١َٝ ايٞ 

 . املغتك١ُٝ املغطش١  .1

 . نض٠ ايزٚصإ ايعًٟٛ يٌ .2

 .ايزٚصإ اـًؿٞ يًهض٠   .3

 : ايكسبات االزق١ٝ ارتًف١ٝ / ب 

 .ٖٞ اينضبات اييت ت٪رٟ بعٗض املنضب بعز اصتزار ايهض٠ ملض٠ ٚاسز٠ َٔ ا٫صض 

 .ٚتكغُٝات اينضبات ا٫صم١ٝ اـًؿ١ٝ ٖٞ ْؿػ تكغُٝات اينضبات ا٫صم١ٝ ا٫َا١َٝ 

 ؼتٌ ٚاييت ٚاشلذ١َٝٛ   ايزؾاع١ٝ ايٛعا٥ٌ َٔ اـًؿ١ٝ ا٭صم١ٝ اينضب١ تعز

 َكزاص ع٢ً نبرل سز إىل ٜعتُز َغتٛاٙ تطٛص إٔ إس ي٬عب, نبرل٠ أ١ُٖٝ

اينضبات َٔ ايٓٛع ٖشا اعتدزاّ إدار٠ يف نؿا٤ت٘ ٚرصد١ .  

 : قسبات االزضاٍ / ز  

 ايتٓػ ٫عب بٗا ٜتُٝظ إٔ هب اييت املٗاصات أِٖ َٔ ٚاسز٠ اإلصعاٍ َٗاص٠ تعز 

 اؾٝز ٚاي٬عب ايًعب يف ايناصب١ ٚايك٠ٛ اشلذَٛٞ ايًعب َؿتاح ؾاإلصعاٍ اؾٝز

 نغب يف نبرل٠ ؾضفت٘ تهٕٛ ٚايزق١ بايك٠ٛ ٜتُٝظ إصعا٫ً ميتًو ايشٟ

         املباصا٠
 َا بأقٌ باملباصا٠ بايؿٛط اي٬عب ؾضف١ طٜار٠ إىل ٜ٪رٟ دٝز بؾهٌ اإلصعاٍ أرا٤ إ

 اي٬عب َعٜٓٛات ع٢ً ايتأثرل إىل باإلماؾ١ ٖشا ايبزْٞ, اجملٗٛر َٔ ميهٔ

 اإلصعاٍ مبٗاص٠ ا٫ٖتُاّ دزًا اينضٚصٟ َٔ ٜهٕٛ يشا .املباصا٠ أثٓا٤ اـقِ

ٍٍ َغت٣ٛ ٚع٢ً إتكاْٗا ٜنُٔ ٚمبا َغتُض بؾهٌ عًٝٗا ٚايتزصٜب  َٔ عا

ا٭را٤ يف ايجبات .  
 ايقعب َٔ ٜهٕٛ عٝح ايًعب ساي١ يف ايهض٠ ٚمع ٖٛ اإلصعاٍ َٔ اشلزف إٕ

 املضعٌ ي٬عب ٚإٕ اإلط٬م ع٢ً إصداع٘ عزّ أٚ بك٠ٛ اإلصعاٍ إصداع اـقِ ع٢ً

 ايٛسٝز٠ اينضب١ اإلصعاٍ مضب١ تعز إس اينضب١, أرا٥٘ عٓز ايها١ًَ اؿض١ٜ

 ايٛقت يزٜ٘ ٜهٕٛ سٝح َا, مػط ؼت ايٛقٛع رٕٚ اي٬عب ٜ٪رٜٗا اييت

ايهـض٠ بنضب يًكٝاّ ْؿغ٘ إلعزار ايهايف . 
 ؼتاز ٭ْٗا اينضبـات أفعب َٚٔ ايًعب يبزا١ٜ ا٭ٍٚ املؿتاح اإلصعاٍ مضب١ ٚتعز

اينضب١ ٖشٙ بعز إ٫ ايٓكاط بتغذٌٝ ايبز٤ ميهٔ ٫ٚ نبرل٠, عٝطض٠ إىل .  

 :ٖٓاى اْٛاع ز٥ٝط١ٝ يكسبات االزضاٍ 

 ( .بزٕٚ رٚصإ ) املغتكِٝ املغطح   

 ( . رٚصإ داْيب يًهض٠ ) ا٫صعاٍ ايكاطع   

 ( . رٚصإ عًٟٛ يًهض٠) اصعاٍ ايًـ   
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- : اإلزضاٍ قسب١ أدا٤ يف  ايتع١ًُٝٝ ارتطٛات   

 يًدطٛات بايٓغب١ ايتايٞ ايتزصز اعتدزاّ ميهٔ

: ا٫صعاٍ ينضبات ايتع١ًُٝٝ  

   ارا٤ سضن١ اينضب باعتدزاّ املنضب بزٕٚ ايهض٠ . 

  ثِ نضتني , صَٞ ايهض٠ عايٝا َع َغو نض٠ ٚاسز٠ . 

  ارا٤ سضن١ املنضب باعتدزاّ املنضب ٚايهض٠ . 

  ٞتٛدٝ٘ مضب١ ا٫صعاٍ َع اعتدزاّ ايتزصز ايتاي : 

  ٍتٛدٝ٘ ايهض٠ ايٞ أٟ َهإ راخٌ َٓطك١ ا٫صعا. 

  ٍتٛدٝ٘ ايهض٠ يف ْٗا١ٜ َٓطك١ ا٫صعا. 

  ٘ٝتقػرل َغاس١ َهإ ايتٛد . 

       َٛمٛع١ ( أٚ قُع  نض٠ َج٬ أٚ عًب١ نضات) قاٚي١ ايتٛدٝ٘ يع١َ٬ َع١ٓٝ

 .يف ْٗا١ٜ َٓطك١ ا٫صعاٍ 

 : ايكسبات ايطاسك١ / د 

تؾب٘ يف سضنتٗا مضب١ ا٫صعاٍ ٚيهٓٗا ؽتًـ عٓٗا يف عٗٛي١ ا٫را٤ ٚايكزص٠ عًٞ مضبٗا 

 , ٭ٟ ْكط١ يف ًَعب املٓاؾػ 

 .ٚتتُٝظ بكٛتٗا ٚعضعتٗا ٚفعٛب١ اصداعٗا اٚ ايتشهِ بتٛدٝٗٗا َٔ قبٌ املٓاؾػ 

- :  ايطاسك١ ايكسب١ أدا٤ يف  ايتع١ًُٝٝ ارتطٛات   

  ارا٤ سضن١ اينضب١ ايغاسك١ بزٕٚ نض٠. 

  ٌَٝأرا٤ سضن١ اينضب١ ايغاسك١ بعز صَٞ ايهض٠ بٛاعط١ ايظ . 

  اينضب١ ايغاسك١  بعز اصداع املٓاؾػ يًهض٠ ٖٚٞ عاي١ٝ. 

  َتعًُني ٜكَٕٛٛ بإصداع ايهض٠ عايٝا عًٞ ايتٛايٞ  3اينضب١ ايغاسك١ مز . 

 : ايكسبات ايطا٥س٠ / ٙ 

 :ٚتٓكغِ ايٞ 

  اينضب١ ايطا٥ض٠ املغتك١ُٝ. 

  ٞاينضب١ ايطا٥ض٠ بايزٚصإ اـًؿ. 

  اينضب١ ايطا٥ض٠ املٓدؿن١. 

 اينضب١ ايطا٥ض٠ ايغان١ٓ  . 
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 :  ٚتؤدٟ قبٌ َالَط١ ايهس٠ يألزض َٚٔ اِٖ ممٝصاتٗا

 .ت٪رٟ يف مجٝع اػاٖات املًعب ٜٚهجض اعتدزاَٗا َٔ قضب ايؾبه١   .1

 ( .مضب١ خًؿ١ٝ ) اٚ بعٗض املنضب (  مضب١ اَا١َٝ ) ت٪رٟ بٛد٘ املنضب  .2

 .ت٪رٟ َٔ اصتؿاعات َتعزر٠  .3

 

 
 

 : املًعب 

 عًٝٗا تكاّ اييت ا٭صم١ٝ ْٛع سغب َٓاؾغاتٗا يف تقٓـ ا٭صمٞ ايتٓػ 

 ٬َعب ٚتقٓـ , ايكزّ نهض٠ ا٫خضٟ ا٫يعاب َجٌ َجًٗا َجًٗا املغابك١

  ايتايٞ ايٓشٛ عًٞ ايتٓػ

 ص١ًَٝ ٬َعب.  

 فًب١ ٬َعب.  

 ( اـنضا٤ امل٬عب) ايعؾب١ٝ امل٬عب . 

 ىتًـ ٚايعضض ايطٍٛ يف ٚخاف١ را٥ًُا ثابت١ امل٬عب ٖشٙ ٚأبعار

 َغابكات ساي١ يف ق٬ًًٝ ٜظٜز ايعضض إٕ سٝح املتباصٜٔ, باخت٬ف

 َٓتقؿ١ َٔ ٚتكغُ٘ َغتطٌٝ ؽهٌ ع٢ً املًعب نٕٛ  .ايظٚدٞ

  اؾاْب خطٞ ) املًعب َٔ اؾاْبٝني اـطإ ٜٚغ٢ُ ؽبه١ بايعضض

  . ( ايكاعز٠ ٟغط )    ا٫خضإ ٚاـطإ

 (خطإ ا٫صعاٍ ) َٚٔ دٗيت ايؾبه١ خطإ َٛاطٜإ شلُا ٜغُٝإ

ٜٚهٕٛ َضعَٛا اىل راخٌ املًعب ( ع١َ٬ ايٛعط ) تضعِ يف َٓتقـ خط ايكاعز٠ 

 .بؾهٌ عُٛرٟ 

( 23.77ّ) ـ طٍٛ املًعب ايؿضرٟ ٚايظٚدٞ 

( عِ  91.4)ـ اصتؿاع ايؾبه١ َٔ ايٛعط  

( عِ 8.23)ـ عضض املًعب ايؿضرٟ 

( ّ 1.07)ـ اصتؿاع ايؾبه١ عٓز ايكا١ُ٥  

 (ّ 10.97)ـ عضض املًعب ايظٚدٞ 

 ارٚات ايًعب 

: أـ املكسب 

 .ثِ خٝٛط املنضبٚاملكبض ( ا٫طاص ) تهٕٛ َٔ اشلٝهٌ ٟ

١ٓٝ َٚٔ اؾضاؾٝت   أَا ايغطح. ٜٚقٓع إطاص املنضب ايُٓٛسدٞ َٔ ا٭يٝاف ايظداد

http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
http://forum.nooor.com/t36733.html
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ٚتض١ٜ َؾزٚر٠ ـ ؾإْ٘ ٜقٓع َٔ ايٓاًٜٕٛ أٚ ايشٟ ٜنضب ب٘ ٚاملهٕٛ َٔ ؽبه١ 

 . أ١ٜ َار٠ افطٓاع١ٝ أخض٣ َٔ

  :ايهس٠  -ب 

 .تهٕٛ غرل كٝط١ ٚ يْٛٗا أبٝض أٚ أفؿض   

 : املالبظ  -ز 

٫ٚ وزر يٕٛ ايؿا١ًْٝ َٔ قبٌ , ٜغُح ي٬عب بًبػ ؾا١ًْٝ سات ٜاق١ أٚ بزٕٚ ٜاق١ 

 .ايتكٝٝز ؾٝٗا بًبػ ؾا١ًْٝ بٝنا٤ايبطٛي١ َا عزا بطٛي١ ٚميبًزٕٚ ايشٟ مت 

 

 اذتهاّ

  (.سهِ َغاعز  11+ سهِ ص٥ٝغٞ ) سهِ ( 12)عزر سهاّ يًُباصٜات ايزٚي١ٝ 

 املسضٌ ٚ املطتكبٌ

 هب إٔ ٜكـ اي٬عبإ يف دٗتني َٔ ايؾبه١. 

  ِٜطًل ع٢ً اي٬عب اٯخض ( املضعٌ ) ٜطًل ع٢ً اي٬عب ايشٟ ٜكّٛ بنضب ايهض٠ أ٫ًٚ اع ٚ

 (.تكبٌ املػ) اعِ 

 ايكسع١

يف بزا١ٜ ايؾٛط ا٭ٍٚ ٜتكضص اختٝاص اؾٗتني ٚ سل اإلصعاٍ اٚ ا٫عتكباٍ عٔ طضٜل  -1

 ايكضع١ 

 .هٛط ي٬عب ايؿا٥ظ بايكضع١ إٔ ىتاص أٚ ٜطًب ٖٛ َٔ خقُ٘ إٔ ىتاص -2

 أدا٤ االزضاٍ

 بايتبارٍ خًـ خط ايكاعز٠ َٔ اؾ١ٗ  عٓز ايكٝاّ بأرا٤ اإلصعاٍ هب ع٢ً املضعٌ إٔ ٜكـ

  .ٚ ايٝغض٣ يًًُعب ست٢ ْٗا١ٜ ايؾٛط , اي٢ُٓٝ 

 ٜبزأ إصعاي٘ َٔ اؾ١ٗ اي٢ُٓٝ يف نٌ ؽٛط. 

 خطأ االزضاٍ 

 إسا أخؿل اي٬عب املضعٌ يف إفابت٘ يًهض٠ أثٓا٤ قاٚيت٘ ينضبٗا. 

 إسا ملغت ايهض٠ املضع١ً أسز ايذلنٝبات ايجابت١ ٚ سيو قبٌ إٔ تًُػ ا٭صض. 

 صعاٍإسا عكطت ايهض٠ خاصز َٓطك١ اإل. 

 إعاد٠ اإلزضاٍ

 ٍإسا ملغت ايهض٠ بعز إصعاشلا ايؾبه١ أٚ ايؾضٜط أٚ اؿظاّ ٚ عكطت مبٓطك١ اإلصعا. 

  ٚإسا سزخ بعز ملغٗا ايؾبه١ أٚ ايؾضٜط أٚ اؿظاّ إٔ ملػ املغتكبٌ أٚ أٟ ؽ٧ ًٜبغ٘ أ

 .وًُ٘ قبٌ عكٛطٗا ع٢ً ا٭صض
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  ٕٛاملغتكبٌ غرل َغتعز سغب َا إسا قاّ املضعٌ باإلصعاٍ ايقشٝح أٚ اـاط٧ عٓزَا ٜه

 .٭ْ٘ عٓزَا ٜهٕٛ املضعٌ َغتعز هب إٔ ٜهٕٛ املغتكبٌ َغتعزًا أٜنًا, ٜضاٙ اؿهِ 

 ايهس٠ يف املًعب

 ؿع١ بز٤ إصعاشلا تبك٢ يف املًعب ست٢ تٓتٗٞ ايٓكط١ َٔ ٖٞ. 

 
 تطذٌٝ ْكاط األغٛاط

  يقاؿ٘( 15)ا٭ٚىل ٜهٕٛ ايٓزا٤  بايعزر. 

  يقاؿ٘(  30) بايعزر ايجا١ْٝ ٜهٕٛ ايٓزا٤. 

 يقاؿ٘(  40) ٜهٕٛ ايٓزا٤ بايعزر . ايجايج١. 

  يقاؿ٘( ؽٛط ) ايضابع١ ٜهٕٛ ايٓزا٤ به١ًُ. 

  يهًُٝٗا( تعارٍ ) ٜهٕٛ ايٓزا٤ (  40) ٚ إسا سقٌ نٌ َٔ اي٬عبني ع٢ً ايٓكط١ ايجايج١. 

  ؾٛط بايٓكط١ ٚ إسا لح يف اٍ, إسا سقٌ أٟ ٫عب ع٢ً ْكط١ أخض٣ تغ٢ُ أؾن١ًٝ أٚ ؾضف١

 .ٚ إسا اعتطاع املٓاؾػ نغب ايٓكط١ ْضدع إىل ايتعارٍ, اييت تًٝٗا ٜٓٗٞ ايؾٛط يقاؿ٘ 

 تطذٌٝ االغٛاط يف اجملُٛع١ 

 ٜعتدل ؾا٥ظًا باجملُٛع١ اي٬عب ايشٟ ٜؿٛط أ٫ًٚ بغت١ أؽٛاط بؿاصم ؽٛطني. 

  ٖهشا ست٢ ٜؿٛط .. ٜػرل اي٬عبإ دٗيت املًعب بعز ْٗا١ٜ ايؾٛط ا٭ٍٚ ٚ ايجايح ٚ اـاَػ ٚ

 .أسز اي٬عبني يف اجملُٛع١ 

  ٖٛ ايغٝزات , فُٛعات يًضداٍ ( مخػ ) اؿز ا٭قق٢ يعزر اجملُٛعات يف أٟ َباصا٠ ٚ

 .ًٜعي َٔ ث٬خ فُٛعات

  ٜتهٕٛ َٔ عبع ْكاط ( نغض ايتعارٍ ) ٜطبل ؽٛط ٜغ٢ُ  6/6عٓز ايتعارٍ با٭ؽٛاط , ٚ

رَا وقٌ ع٢ً عبع ْكاط عٔ اٯخض ٚ بشيو تٓتٗٞ ٜؿٛط اي٬عب بايؾٛط ٚ اجملُٛع١ عٔ

 .7/7اجملُٛع١ بٓتٝذ١ 
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 ٚصاسح اٌزشث١خ                      

  اٌؼبَ ٌٍزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثٕبداٌفٕٟ اٌزٛع١ٗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بٓات / املٛد١ٗ ايف١ٝٓ ايعا١َ يًرتب١ٝ ايبد١ْٝ 
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كرة السلة         
 : مقدمة عن كرة السلة

ٌمكن للرجال والسٌدات , كرة السلة إحدى األلعاب الرٌاضٌة األكثر شعبٌة فً العالم بعد كرة القدم

تتطلب لعبة كرة السلة عدة مهارات أساسٌة ٌجب على . ممارستها بنفس القوانٌن والقواعد المهارٌة

واستقبالها وتمرٌرها والمحاورة وتغٌٌر السرعة والتصوٌب الالعب إتقانها أهمها مسك الكرة 

 .والدفاع

عدد  اآلن وفً كثٌر من دول العالم المنافس األول لكرة القدم من حٌث اجتذاب أكبرالسلة أصبحت كرة 

فً إٌقاع سرٌع ومناوالت مستمرة ومتواصلة بٌن السلة وتمتاز لعبة كرة ,من الالعبٌن المشاهدٌن

.  الهجوم والدفاع طٌلة شوطا المباراة

عالمٌا فً اآلونة األخٌرة تطورا واضحا وتبلور الغرض األساسً من اللعبة فً السلة تطورت كرة 

ذلك ما محاوالت إدخال الالعبٌن الكرة كل فً سلة الفرٌق اآلخر اكبر عدد من المرات مستعملٌن فً 

األرضٌات  ىالعتلهً تلك اللعبة التً ٌمكن ممارستها السلة وكرة السلة ٌوفر لهم تكتٌك الهجوم فً كرة 

 واألرضٌات( تالباركً)كافة الصلبة الخالٌة من العوائق, ومنها على سبٌل المثال األرضٌات الخشبٌة 

حادثة تؤكد لنا جمٌعا أن الحاجة السلة المخلوط بالمطاط ولنشأة كرة  واإلسفلتالمصنوعة من البالط 

اللعبة بتعّرف على دور الحاجة فً ابتداعها وظهورها, وقد عقدت عّدة  بابتداعهً أم االختراع كً ٌلم 

نها ممارسة اآلراء والطلبات الخاصة بتطور اللعبة وفً الوقت نفسه اجتمعت اجتماعات كان الغرض م

ت المدارس آلنساالسلة لكرة  ألجدولًٌسمى باللقاء  مندوبات المدارس الثانوٌة وغٌرهن لٌعقدّن ما

هٌئة منهن تدخل من أهم اختصاصاتها تضٌم اللقاءات والمباراة وإدارتها بالنسبة  للتشكًالثانوٌة وذلك 

واء أكانت للبنٌن او البنات فً ازدهار وانتشار إلى أن سالسلة للمدارس الثانوٌة والجامعات وأخذت كرة 

األلعاب واحدة من أهم السلة م تعد كرة 1936فً عام  أقٌمتدخلت فً برامج الدورة االولمبٌة التً 

مع تفوقها ومهاراتها المستخدمة  لتتالءمالتً تتناولها ٌد التطوٌر التً ترمً إلى تطور اللعبة  ةالجماعً

. ٌن ومدرسٌن وإدارٌٌن وجمهور لالعبالسلة والمنبثقة عن التفكٌر الواعً المتجدد لمجتمع كرة 

 

http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
http://www.alkutnet.com/vb/http:/www.alkutnet.com/vb/showthread.php?88681-مقدمة-عن-كرة-السلة
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 :تازٜذ نس٠ ايط١ً 

 

عند ( بوكتابوك)عرفت الحضارات القدٌمة ألعاب مماثلة لكرة السلة من القرن السابع قبل المٌالد كلعبة 

( . تشال شلً)شعوب الماٌا والتً عرفت عند شعوب اآلزتٌك باسم 

 

جٌمس ناي سمٌث أستاذ التربٌة الرٌاضٌة فً أما كرة السلة كما نعرفها الٌوم, فقد ابتكرها الدكتور 

, وذلك تحقٌقاً لرغبة العبً كرة القدم 1891ستس األمٌركٌة عام وتش مدرسة سبدنغفٌلد فً والٌة ماسا

األمٌركٌة الذٌن أحسوا بحاجتهم إلى لعبة رٌاضٌة ٌمكن أن تؤدى فً صالة مقفلة هربا من األمطار 

تاء بعد انتهاء موسم كرة القدم والبٌسبول, بدال من التمرٌنات والبرد والصقٌع ٌمارسونها فً فصل الش

السوٌدٌة واأللمانٌة التً لم تكن تتالءم مع طبٌعتهم التً تمٌل إلى القوة والسرعة والمنافسة, وال تشبع 

. رغبتهم فً الحركة والنشاط والتعبٌر عن النفس

 

عب خاللها الكرة بالٌدٌن بدال من القدمٌن, لعبة تل( ناي سمٌث)وبعد عدة محاوالت تجرٌبٌة فاشلة, وضع 

وجرت التجربة األولى وكان المرمى عبارة عن سلة خوخ ٌتم تصوٌب الكرة فٌها, فسمٌت اللعبة كرة 

أن تكون لعبة خالٌة من الخشونة والعنف الموجودٌن فً كرة القدم ( ناي سمٌث)وأراد . السلة

واعتبر . الالعبون حامل الكرة مهاجمة عنٌفة ألخذها منهاألمرٌكٌة, فمنع الجري بالكرة, حتى ال ٌهاجم 

أن مجرد لمس الالعب حتى وإن كان ال ٌحمل الكرة خطأ ٌتنافى مع روح اللعبة, وجعل الفكرة األساسٌة 

للعب هً الجري والتمرٌر والتصوٌب, دون لمس الالعب المنافس أو مهاجمته بعنف, وكانت السلة فً 

خوخ مسدودة القاع, وكان من الضروري أن ٌكون فً كل ملعب سلم حتى بادئ األمر عبارة عن سلة 

. ٌتمكن الحكم من إخراج الكرة عندما تستقر فً الهدف, ثم أزٌل القاع بعد ذلك لراحة الحكم

 

اللعبة, وعملوا على نشرها فً مدنهم وقراهم أثناء عطلة رأس السنة, ( ناي سمٌث)أحب طلبة الدكتور 

ثم . ة المدارس والكلٌات والجامعات األمٌركٌة قبل أن توضع قوانٌنها بشكل كاملفدخلت اللعبة الجدٌد

, لم تزل منها اثنتا عشرة مادة فً القانون الجدٌد)وضع الدكتور سمٌث قانونها فً ثالث عشرة مادة 

اللعبة فً الوالٌات المتحدة وغٌرها من البالد التً كان ( YMCA)وتبنت جمعٌة الشبان المسٌحٌٌن 

. جمعٌة فروع فٌهالل

ثم دخلت كرة السلة مٌدان االحتراف, وعملت المبارٌات بٌن الفرق المحترفة على تقدم اللعبة وانتشارها 

فعدد العبٌها كان فً بداٌة األمر . فمرت بمراحل عدة تطورت فٌها حتى اتخذت شكلها ونظمها الحالٌة

 أما عدد أشواط مباراتها فكان ثالثة مدة الشوط تسعة العبٌن, ثالثة للهجوم وثالثة للوسط وثالثة للدفاع,

دقائق ثم عدل العدد مجددا  10دقٌقة ثم عدل العدد فأصبح أربعة أشواط مدة كل منها  20
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وها هً الٌوم تعود وتأخذ , دقٌقة 20فأصبحت المباراة مؤلفة من شوطٌن مدة كل منهما 

. دقائق 10شكل أربعة أشواط كل شوط مؤلف من 

 

أقٌمت األلعاب األولمبٌة فً مدٌنة سانت لوٌس فً الوالٌات المتحدة  1904وفً سنة 

األمرٌكٌة عرضا فً كرة السلة فً هذه الدورة بقصد االعتراف بهذه اللعبة دولٌا, وقد 

. حصل االعتراف فعلٌا أثناء الدورة

 تكونت لجنة لوضع قوانٌن جدٌدة للعبة, فوضعت قانونا جدٌدا مؤلفا من 1906وفً عام 

(. ناي سمٌث)مادة فً القانون الذي وضعه الدكتور  13مادة بدال من  22

وأثناء الحرب العالمٌة األولى, مارس اللعبة الجنود األمٌركٌون فً معسكراتهم فكان هذا 

وكانت أسس ممارسة هذه , عامال جدٌدا, أسهم فً نشر اللعبة فً مختلف أنحاء العالم

. اللعبة مختلفة بٌن والٌة وأخرى
عام وضع قانون موحد للعبة, ففٌه اجتمعت هٌئة تضم مندوبٌن عن  1915شهد العام و

. جمٌع الكلٌات والمدارس الثانوٌة ووضعت القانون الموحد الجدٌد

 

اجتمع مندوبو  1933وعلى أثر انعقاد أول بطولة جامعٌة للعبة فً تورٌنو بإٌطالٌا سنة 

وزان بسوٌسرا, وقرروا تشكٌل هٌئة دولٌة الهٌئات المشتركة فً هذه البطولة فً مدٌنة ل

تعمل على توحٌد القوانٌن الخاصة باللعبة وتسعى إلى إدخالها برنامج األلعاب األولمبٌة, 

.  1933تشرٌن األول عام  7فظهر بذلك أول اتحاد دولً لكرة السلة فً 

برلٌن,  , أدرجت كرة السلة فً البرنامج األولمبً للمرة األولى فً دورة1936وفً عام 

مؤسس اللعبة وشاهد النجاح الذي حققته, ( ناي سمٌث) وجرت مبارٌاتها بحضور الدكتور 

وبعد انتهاء الدورة المذكورة تم إدخال تعدٌالت كثٌرة على النظم الخاصة باللعبة, منها 

. تقسٌم الملعب إلى قسمٌن وقاعدة العشر ثوان

 

رقها ألقاب البطوالت فهً الوالٌات المتحدة أما أهم البلدان التً تمارس هذه اللعبة وتحرز ف

األمٌركٌة, واالتحاد السوفٌتً وإٌطالٌا وٌوغوسالفٌا والقلبٌٌن والبرازٌل وكوبا وكندا 

 .وأسبانٌا
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: تهٜٛٔ فسٜل نس٠ ايط١ً باملدزض١

 
, إذا عٌنت مدرسا أو مدربا بمدرسة إعدادٌة أو ثانوٌة ولم ٌكن بها فرٌق لكرة السلة 

 فماذا أنت فاعل ؟ , وطلب منك البدء بتكوٌن هذا الفرٌق 

  ًفموسم التدرٌب ٌتطلب , وال تؤجل ولو ٌوما واحدا , ابدأ بمجرد بدء العام الدراس
 . البدء مبكرا 

 وفً , واجعل اإلعالن واضحا . ق لكرة السلة أعلن عن نٌة المدرسة فً تكوٌن فري
كما . وأعط مهلة كافٌة لكً ٌصل هذا اإلعالن إلى علم كل من المدرسة , مكان ظاهر 

 .ٌمكن االستعانة باإلذاعة المدرسٌة وجرٌدة الحائط 

  اجعل اإلعالن مفتوحا لكل من ٌرغب فً االنضمام إلى هذا الفرٌق . 

  فٌجب على المسئول أن . هً الفحص الطبً الشامل أول خطوة فً تصفٌة المتقدمٌن
ٌجهر استمارة لطبٌب المدرسة لكً ٌمألها مبٌنا فٌها حالة التلمٌذ الصحٌة وخلوه من 

وٌجب أن ٌوقع الطبٌب على , أي عائق صحً قد ٌعوقه عن االشتراك فً كرة السلة 
القانونٌة هذه االستمارة حفاظا على صحة التالمٌذ أوال ثم مراعاة للمسئولٌة 

كما ٌراعً تسجٌل الطول والوزن وأطوال الذراع والرجل . للمسئول عن الفرٌق ثانٌا 
. 

  على نفس االستمارة ٌكون هناك إقرار من ولً أمر التلمٌذ بموافقته على اشتراك
 .التلمٌذ فً فرٌق كرة السلة بالمدرسة 

  الرشاقة _ لسرعة ا_ القوة ) تنظٌم اختبارات لقٌاس بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة _
وٌجب على المدرب أو المدرس أن ٌكون على اتصال دائم , هذا , ... ( التوافق 

وٌجتمع بأولٌاء , وأن ٌطلع على التقارٌر الدورٌة للطبٌب , بالطبٌب وأولٌاء األمور 
 . األمور إن احتاج األمر إلٌضاح أمر لهم أو الستٌضاح أمر منهم 

 فأنت تحتاج لتصفٌة المتقدمٌن بناء على نتائج قٌاسات  إذا كان عدد المتقدمٌن كبٌرا
 .الطول والوزن وعلى نتائج اختبارات اللٌاقة البدنٌة 

  تخطٌط برنامج تدرٌبً ٌتناسب مع كل من الوقت المتاح للتدرٌب واإلمكانات
 .المتوافرة 

  فً التدرٌب أو االجتماع األول اشرح ما تتوقعه كمدرب للفرٌق من العبٌك من
. مواظبة على المواعٌد وجدٌة فً التدرٌب وما تراه ضرورٌا لحسن سٌر العمل 

 . كذلك أعلن بوضوح األهداف والطموحات المطلوب الوصل إلٌها 

 جد أن كثٌر من اجعل األسبوع األول كله للتدرٌب على المبادئ األساسٌة ولسوف ت
 .المتقدمٌن ٌصرفون النظر من االلتحاق بالفرٌق 

  نظم اختبارات للٌاقة البدنٌة والمهارات األساسٌة كل أسبوعٌن وأعلن عن النتائج
 .واستبعد أصحاب النتائج الضعٌفة 

  من العب خلفً إلى جناح إلى العب ارتكاز , قسم الباقٌن إلى مراكز اللعبة المختلفة. 
 



180 

 

 .ثم الحظ . ي مجموعات متكاملة لٌلعبوا تقسٌمه ثم ضعهم ف
 

 .الصفات الخلقٌة _ أوال 
 . الصفات العقلٌة والنفسٌة _ ثانٌا 
 . الصفات الحركٌة _ ثالثا 

 
 3>>فالعب كرة السلة الممتاز هو الذي ٌمتلك ما ٌرمز إلٌه فً اللغة اإلنجلٌزٌة ب 

Hs  >> وهذه بدورها ترمز إلى and Hand ,Head   ,Heart   أي القلب (
رمزا ) والٌد , ( أي الصفات العقلٌة والنفسٌة ) والرأس , ( أو الصفات الخلقٌة 

 ( . للمهارات الجسمٌة أو الحركٌة 
_ ومن الصفات الخلقٌة والنفسٌة التً ٌجب أن تبحث عنها فً الالعب روح القتال 

_ حب النظام _ اإلخالص للفرٌق _ عدم التداعً للهزٌمة _ حب النصر _ الجرأة 
 . الثقة فً النفس _ التعاون _ التحكم فً النفس _ الطاعة 

 
حسن _ الذكاء : ومن الصفات العقلٌة التً ٌجب أن ٌتحلى بها الالعب الجٌد 

القدرة _ سالمة القرارات _ سالمة التفكٌر _ سالمة التفكٌر _ التصرف وسرعته 
 . على فهم المنافس 

 
التوافق _ الرشاقة _ القدرة _ السرعة : ركٌة الالزمة ومن الصفات الجسمٌة أو الح

طول القامة مع تناسبها مع _ صحة البنٌة _ سرعة رد الفعل _ العضلً العصبً 
 الوزن 

 

  كل أسبوع اكتب أسماء الباقٌن بالفرٌق حتى تصل إلى العدد الذي ترى أنه مناسب
 .لفرٌقك 

  وأتى إلٌك مبدٌا الرغبة فً االنضمام للفرٌق , إذا تأخر تلمٌذ فً االلتحاق بالمدرسة
 . مثال فال تحرمه الفرصة وخصوصا إذا كان تغٌبه بعذر مقبول 

 

 :   َالسظات 

ٌجب أن تعلم أنه مهما بلغ المدرس أو المدرب من ذكاء ومن حرص فً أن ٌضم  :أٚال 

أفضل الخامات إلى فرٌقه فلسوف ٌفوته فً أحٌان كثٌرة اختٌار تلمٌذ أو أكثر من 
واألسباب , ذوي اإلمكانٌات التً تكون أكبر من إمكانٌات بعض الذٌن اختارهم بالفعل 

وقد ال ٌكون هناك من االختبارات ما , ا فقد ٌكون عدد المتقدمٌن كثٌر, كثٌرة 
وقد ٌكون السبب عدم توفٌق هذا التلمٌذ أو , %  100نستطٌع االعتماد على صحته 

 .هؤالء التالمٌذ فً فترة اختبارهم لالختٌار 
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ولكن المهم فعال هو إتاحة فرصة متكافئة للجمٌع ومحاولة الوصول إلى أعدل النتائج        
 . الممكنة 

فالفرصة , اختر نسبة كبٌرة من السنوات الدراسٌة األولى أي من صغار السن   :ثاْٝا 

بل المقصود , ولٌس معنى ذلك تفضٌل تلمٌذ على آخر لمجرد سنه . أطول أمام هؤالء 
 .هو أنه فً حالة التساوي أو التقارب ٌفضل األصغر سنا 

 
بالرغم من أن معظمهم و, بل اعتن بهم عناٌة كبٌرة ,  ةال تهمل طول ا لقام :ثايجا 

 . ٌستغرق زمنا أطول فً إعداده كالعب إال أنهم كنز كرة السلة 
 

تذكر أن حسن االختٌار فً بادئ األمر سٌسهل علٌك أمورا كثٌرة فً المستقبل : زابعا 

 .ال تبخل فً بذل الجهد فً الفترة األولى حتى ٌكون اختٌارك سلٌما . 
 

ثم قم , جب أن تسٌر بتدرٌبه حسب خطة تضعها إذا كان بالمدرسة فرٌق فً: خاَطا 

 . بالخطوات السابقة كلها لتكوٌن صف ثان وثالث بالمدرسة 
 

: باملدازع ٠خط٘ يًٓٗٛض بهسٙ ايطٌ

 

 ة فً الجزء الخاص بالنشاط التعلٌمً الرٌاضً ةللتربً يللدرس الٌوم ةدخال اللعبإ
التطبٌقً حتى ٌتعلم التالمٌذ المبادئ والمهارات األساسٌة وبعض المناورات 

 الهجومٌة والدفاعٌة للفرد والفرٌق 

 ةلكره السل ةالتمهٌدي ةلعاب الصغٌركثار من األاإل  .

  تكوٌن فرٌق لكل فصل .

 ةالواحد ةالدراسً السنة مبارٌات بٌن الفصول ءجراإ  .

 ةدراسً ةتكوٌن منتخب لكل سن  .

 ةجراء مبارٌات بٌن منتخبات السنوات الدراسًإ  .

  ة بٌن المدرسة والمدارس المشابهة لها بٌن الفصول المتشابهة ٌام رٌاضًأتنظٌم .
ثم بٌن منتخبات السنوات الدراسٌة والمنتخبات التً فً مستواها فً المدارس 

. األخرى 

 ة بالمدرسة كإقامة بطولة فًالمختلفة ساسًادئ األتنظٌم بطوالت لمهارات المب 
 . (والمحاورة  التمرٌروبطولة فً سرعة  _ة الحرة الرمً)

 ومجالت حائط وصور وأخبار  راتوشنم ةبالوسائل المختلفة للعب يالثقاف ينشر الوع
 . ثم بتركٌب بضعة سالل فً جهات متفرقة من الفناء. المبارٌات المختلفة 

  ة كبطولة الوقت المنخفض وبطولة للمدرس يالنشاط الداخلي ف ةبطوالت متنوع ةقامإ
.  إلخ... كرة السلة وبطوالت التماٌز 
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  بالمدرسة  (ي الثانأو  ولاأل)الفرٌق  إلى الممتازٌن ضم .
 

: تهٜٛٔ فسٜل نس٠ ايط١ً بايٓادٟ

 
أما مهمة المدرب بالنادي من جهة تكوٌن فرٌق فهً مهمة قد تكون أسهل أو أصعب حسب 

فالنادي غالبا ما ٌكون به الالعبون أو ٌتقدم إلٌه العبون قد , الظروف الموجودة بالنادي 
وعلى المدرب أن ٌكَون , أو المفروض أن ٌكون قد تم إعدادهم األولى , تم إعدادهم األولى 

سجما به كل مقومات الفرٌق الجٌد من حٌث ملء المراكز األساسٌة كالدفاع منهم فرٌقا من
 . والجناح ورجل االرتكاز 

وقد ٌكون العدد أكبر من , وقد ٌكون عدد الالعبٌن غٌر كاف وٌسبب هذا إشكاال للمدرب 
والواجب أن ٌراعً المدرب أن ٌكون العدد مناسبا فال , الالزم وٌسبب هذا صداعا للمدرب 

القلٌل بحٌث ال ٌترك للمدرب حرٌة التصرف فً التدرٌب والمبارٌات وال ٌكون كبٌرا هو ب
كما . بحٌث ال ٌستطٌع المدرب إرضاء رغبة كل الالعبٌن فً اللعب مدة كافٌة بالمبارٌات 
 . أن التنافس بٌن العدد الكبٌر من الالعبٌن قد ٌؤدي إلى مشاكل تعرقل سٌر الفرٌق 

قد أحسن إعدادهم فً المبادئ األساسٌة للعبة قبل أن ٌأتوا للنادي  وقد ٌكون أعضاء الفرٌق
أما إذا كان إعداد الالعبٌن فً المهارات األساسٌة للعبة إعدادا , فٌكون المدرب حسن الحظ 

 بها  نضعٌفا فإن مهمة المدرب تصبح صعبة لدرجة ال ٌاستها
ي والثالث بالنادي من ومن أهم واجبات المدرب أن ٌعمل على تكوٌن الصف الثان    

وأن ٌعتمد على هؤالء الصغار فً إمداد الفرٌق األول حتى ٌضمن , األعضاء صغار السن 
 . بعد مدة معٌنة أن كل أعضاء الفرٌق األول قد قام هو بإعدادهم 

ومن مراكز , ومن المهم جدا اجتذاب العناصر الواعدة من تالمٌذ المدارس القرٌبة     
 . وذلك من خالل اجتٌازهم لالختبارات والقٌاسات المناسبة , لشعبٌة الشباب والساحات ا

: العناٌة بالفرٌق
 

فالفرٌق أوال وقبل كل شًء عبارة عن , العناٌة بالفرٌق عملٌة تتناول نواحً كثٌرة متعددة 
فٌجب من هذه الوجهة العناٌة بأعضاء الفرٌق بصفتهم آدمٌٌن وتحقٌق كل , بضعة آدمٌٌن 

ثم , مع العناٌة بالناحٌة االجتماعٌة والصحٌة , ما ٌجعل اإلنسان راضٌا من الناحٌة النفسٌة 
وهذا ٌتطلب العناٌة والعمل على , الفرٌق له صفة الجماعة وٌقوم بعمل جماعً  نجد أن

ثم هناك مسألة أخٌرة هامة وهً أن أعضاء الفرٌق هم . إكسابه صفات الجماعة الناجحة 
وٌجب أن ٌحتفظوا , أفراد وصلوا بمهارتهم الحركٌة إلى أعلى مستوى بالنسبة ألقرانهم 

ا ٌتطلب العناٌة بكل العوامل التً تساعد على اكتساب بهذا المستوى وٌرتفعوا به مم
 .   المهارات الحركٌة فً كرة السلة واالحتفاظ واالرتقاء بها 
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 : ايعٓاؾس اييت تبين عًٝٗا طسم ايتعًِ يف نس٠ ايط١ً

 

  الوعً والفاعلٌة .

 استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة . 

  التسلسل والتتابع. 

 التوطٌد أو التثبٌت . 

  والمالئمةسهولة التحصٌل . 
 

 : ايٛعٞ ٚايفاع١ًٝ  _1

أن إتقان الحركة بتفاصٌلها الجزئٌة بسرعة واكتشاف األخطاء ومعالجتها ال ٌمكن أن ٌتم 
بدون عالقة واعٌة بالمادة التً ٌتم تعلٌمها وكذا بفاعلٌة الالعبٌن أو المتعلمٌن فبدون 

وإذا ما أدرك الالعب أثناء تعلم . هذٌن العنصرٌن ال ٌمكن أن تنجح العملٌة التعلٌمٌة 
وكذلك األهداف المختلفة  ياألداء الحركساسٌة والتكنٌك القاعدة الحركٌة وكٌفٌة المبادئ األ

ألداء كل منها فً مختلف الظروف , وكٌفٌة التصرف فً المواقف المختلفة والطرق 
لكل حالة إذا ما استطاع المدرب الوصول إلى هذا الوعً  مالئمةوالوسائل المختلفة واألكثر 

والفاعلٌة لالعب فإن هذا ٌجعل العملٌة إٌجابٌة وذات فاعلٌة وهدف وبهذا ٌتحقق لها 
 . النجاح الكامل

 
 : ايٛضا٥ٌ ايطُع١ٝ ٚايبؿس١ٜ اضتدداّ  _2

 
العمل الذي أن استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة ٌساعد الالعب على أن ٌدرك بسرعة 

. ٌجب علٌه أن ٌؤدٌه كذلك فأن الفكرة الواضحة عن الحركة تساعد على فهمها وإتقانها 
كذلك فإن نجاح هذا العنصر كوسٌلة تعلٌمٌة ٌتوقف على كٌفٌة استغالله , وهو ٌستلزم 

واستخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة فً . عمل نموذج مصحوب بشرح وتحلٌل للحركة 
  . ٌقتضً استخدام مختلف الوسائل على نطاق واسع وتأمٌن سبل العرض تعلم كرة السلة

 
 : ٚميهٔ تكدِٜ أَج١ً هلرٙ ايٛض١ًٝ نُا ًٜٞ** 

مشاهدة مبارٌات ودراسة الصور الفوتوغرافٌة واألفالم المتحركة والثابتة , الرسومات , 
ر أنه ٌخلق المشارٌع , النماذج , اللوحات , وأهم ما ٌمكن أن ٌقال بخصوص هذا العنص

 . تصوٌراً حقٌقٌاً واقعٌاً عن الحركة التً ٌجب على الالعب أن ٌؤدٌها
 

 : ايتطًطٌ ٚايتتابع _3

 لذا ٌجب أن ٌكون تحصٌل. هذا العنصر ٌتطلب ارتباطاً منطقٌاً متقارباً للمادة التعلٌمٌة 
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فً ارتباط العادات الحركٌة وإتقانها غٌر منفصل عن الحركات األخرى , وأن تتم العملٌة 
التصاعدي للمادة  وثٌق بعضها ببعض المعروف منها وغٌر المعروف مع مراعاة الترتٌب

بحٌث تكون مادة الدروس مرتبطة بتلك التً ستدرس فً الحصة القادمة , أما المادة 
وهذا ٌتطلب تخطٌطاً شامالً للمنهج وأن ٌكون . الجدٌدة فتعتمد على تلك التً سبق تعلمها 

اختٌار المادة سلٌماً وفً نفس الوقت تكون عملٌة االنتقال من حركة إلى أخرى أو من 
 ..موعات أخرى مع مراعاة التتابع الدقٌق فً هذا االنتقال مجموعة مهارات إلى مج

 
 : تتبع ايػسٚط ايتاي١ٝ

.  من البسٌط إلى المعقد  -أ
.  من المعلوم إلى المجهول  -ب
 . من السهل إلى الصعب -ج
 . من الشائع إلى األقل شٌوعا-د
 
 : ايتٛطٝد أٚ ايتجبٝت _4

أن مرحلة توطٌد الحركة وتثبٌتها فً محاولة لتكوٌن العادة الحركٌة تأتً بعد أن ٌتعلم 
وٌمكن . المبتدئ المبادئ األساسٌة للعبة وٌطبقها عملٌاً وٌدرك الحركة والغرض منها 

تحقٌق التوطٌد والتثبٌت عن طرٌق التكرار المنظم فً أداء الحركة , وبفضل هذا التكرار 
الالعب أكثر استعداداً , والعادات الحركٌة أكثر تركٌزاً وتثبٌتاً أما طرٌقة تصبح أجهزة جسم 

 . التنفٌذ فتصبح أكثر دقة ووضوحاً 

 
 :  ٚاملال١ُ٥ضٗٛي١ ايتشؿٌٝ  _5

أن مراعاة الممٌزات والخصائص الفردٌة لدى الالعبٌن ٌساعد على تنسٌق المادة التعلٌمٌة 
إصالح الخطأ وٌقدم توضٌحاً لألسباب التً دعت إلى المقدمة إلٌهم , كما ٌساعد فً عملٌة 

وقف عملٌة التقدم , لذلك ٌجب أن تتناسب المادة المراد تحصٌلها من حٌث درجة سهولتها 
أو درجة صعوبتها مع المتعلمٌن لها إذا أن أكثر التدرٌبات تشوٌقاً , إذا كانت صعبة معقدة 

العمرٌة , وال ٌمكن أن تجلب لهم أي  فإنها ال تالئم مستوى إعداد التالمٌذ وخصائصهم
 . فائدة وال ٌستطٌع االستحواذ على اهتمامهم
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 المهارات األساسٌة الهجومٌة والدفاعٌة

 .المهارات األساسٌة الهجومٌة : أوال 

 .المهارات األساسٌة الدفاعٌة : ثانٌا 

 .دفاع١ٝ تٓكطِ املبادئ ٚاملٗازات األضاض١ٝ إىل َٗازات ٖذ١َٝٛ ٚأخس٣ 

 :ٚأِٖ املبادئ أٚ املٗازات ايفسد١ٜ اهلذ١َٝٛ ٖٞ 

 . التحكم فً الكرة  -1

 . مسك الكرة  -2

 . التمرٌر  -3

 . استالم الكرة  -4

 .المحاورة  -5

 ( فً عدة  وعدتٌن ) التوقف _ االرتكاز ) حركات القدمٌن الهجومٌة  -6

 ....( . تغٌٌر السرعة _ تغٌٌر االتجاه _ 

7-  .ايتؿٜٛب  

 :ايفسد١ٜ ايدفاع١ٝ فتتًدـ فُٝا ًٜٞ أَا املٗازات 

 .وقفة االستعداد الدفاعٌة  -1

 .المكان الدفاعً  -2

 .الخطوات الدفاعٌة  -3

 .قطع التمرٌرات   -4

 .الدفاع ضد القاطع  -5

 .الدفاع ضد المصوب  -6

 .الدفاع ضد رجل االرتكاز  -7

 .جمع الكرات المرتدة  -8
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 ::ايفسد١ٜ  األضاض١ٝ املٗازات غسٚط تعًِٝ

 
ن نجاح أي فرٌق ٌتوقف على مدى إجادة اتفق جمٌع المهتمٌن بكرة السلة على أ          

األساسٌة للعبة , لذلك ٌجب على من ٌقوم بالتعلٌم اإللمام التام بجمٌع  ئأفراده للمباد
القوانٌن المٌكانٌكٌة التً تتصل بعلم الحركة , حتى ٌمكن أداء الحركة بأقل طاقة ممكنة 

 . وفً نفس الوقت بأقصى ما ٌمكن من سرعة ودقة
للعب , وأن كذلك من المهم أن ٌدرك الالعب نفسه الغرض المقصود من كل حركة فً ا

ٌستطٌع اختٌار الحركة المناسبة التً ٌجب أن ٌنفذ بواسطتها ما ٌنشأ من واجبات معٌنة 
 . أثناء اللعب , وكذلك من الضروري تدرٌب القدرة على التفكٌر الفنً عند الالعبٌن

 
التمرٌر بسرعة وإحكام وتوقٌت  داءأفراده أ عالذي ٌستطًأن فرٌق كرة السلة الممتاز هو 

 .وأن ٌصوبوا نحو الهدف بسرعة ودقة وأن ٌحركوا أرجلهم بخفة وتحكم وخداعمضبوط 
 

أي  –أن مرحلة تعلٌم المبادئ األساسٌة هً أصعب مرحلة , ولكنها : كما ٌقول كلٌربً 
".  الزمة لرفع مستوى الفرٌق وهً السلم لالرتقاء نحو اإلجادة واالمتٌاز  –المبادئ 

 
, وأال ٌخلو أي  الالعبتى ٌصبح أداؤها عاده ألٌه عند وهو ٌرى ضرورة التمرٌن علٌها ح

 . هاراتعلى األقل من هذه الم اثنٌنمن التدرٌب على  _ طول الموسم _  تمرٌن
ونجاح هذه المرحلة ٌتوقف على مقدرة المدرب أو المعلم وعلى مقدار تمكنه من وسائل 

 .  التعلٌم وما ٌتطلبه الدرس منه

 : املبادئ األضاض١ٝ َٔ أؾعب املساسٌ يألضباب اآلت١ٝٚتعترب َسس١ً تعًِٝ ** 

 
فترة تعلم هذه تعتمد المبادئ أساساً على التكرار الكثٌر حتى ٌصبح أداؤها عادة  -أ

 . مٌكانٌكٌة , والتكرار ممل وال ترتاح النفس إلٌه
 
الملل أن هذا ٌشعر المتعلم ب" الروتٌن " نظراً ألن التعلٌم فً هذا الفترة ٌتبع نظام  -ب

السرٌع من المادة المتعلمة حٌث ال ٌتفق المعلم فً التغٌٌر والتجدٌد والتبدٌل لألسباب 
 . والطرق والوسائل المستخدمة فً التعلٌم

 
أن مرحلة تعلٌم المبادئ األساسٌة مرحلة غٌر مسلٌة فأغلب النواحً التً تجعل اللعب  -ج

محبباً إلى النفس مثل عامل المنافسة والتحفز وحب االنتصار كل هذا مفتقد فً هذه 
 . المرحلة مما ٌجعلها مرحلة غٌر مسلٌة وغٌر محببة 
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 :ات األضاض١ٝ ايػسٚط األضاض١ٝ يٓذاح تعًِٝ املبادئ أٚ املٗاز** 

أن ٌبتعد عن األسلوب الروتٌنً فً التعلٌم بحٌث ٌكون التعلٌم فً قالب مسابقة ما  -1

 أمكن ذلك 

أن ٌتخلل هذه المرحلة التغٌٌر والتبدٌل المستمر حتى ٌبعد المتعلم عن الملل فالتغٌٌر _ 2

 . الطفٌف له أثر فً إقبال الالعبٌن على التعلم

التقدم بالمهارة من المعلوم إلى المجهول ومن السهل  أن تتبع خطوات التعلٌم فً_ 3

 . إلى الصعب , ومن البسٌط إلى المركب

أن ٌوضع هدف أساسً لكل تدرٌب وٌفهمه الالعبٌن جٌدا وٌقتنعوا بأهمٌته حتى _ 4

 . نصل إلى الوعً والفاعلٌة من الالعبٌن وبهذا ٌتحقق النجاح للعملٌة التعلٌمٌة

ن كلها تدرٌبات مجهدة , بل ٌتخللها فترات فٌها تدرٌبات غٌر أال ٌكون مدة التمري_ 5

 . متعبة نسبٌاً 

حبها الشرح اضرورة استخدام الوسائل السمعٌة والبصرٌة فً العلم على أن ٌص_ 6

 . الشفوي 

أال ٌتعجل المعلم فً الحصول على النتٌجة السرٌعة , حٌث أن تعلٌم المهارات _ 7

 األساسٌة ٌحتاج لوقت وصبر

نظراً ألن عملٌة التكرار الكثٌر تولد الملل , لذلك ٌجب أال تزٌد مدة التدرٌب على _8

 . ناحٌة واحدة عن عشرة دقائق 

أن ٌكون التدرٌب على المهارة بالطرٌقة المرغوب اتباعها فً النهاٌة , فمثالً عند _ 9

لتمرٌر تكون استقبال التمرٌر تكون القاعدة العامة هً أن ٌتحرك الالعب ناحٌة السلة وا

إال فً بعض الحاالت التً ) القاعدة العامة هً أن ٌتحرك الالعب ناحٌة الكرة الستقبالها 

وعلى ذلك فٌجب أن ( ٌقطع الالعب فٌها ناحٌة السلة والتمرٌرة اآلتٌة له من الخلف 

 . ٌتدرب الالعب منذ البداٌة على أن ٌتحرك فً اتجاه الكرة 

وقت واحد أو فً مدة قصٌرة بل  علٌم المبادئ كلها فًعلى المعلم أال ٌتعجل فً ت_10
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نبدأ بمهارتٌن أو ثالثة فٌها عامل مشترك مثل التمرٌرة الصدرٌة , التصوٌبة الصدرٌة 

 . من الثبات 

عدم اإلهمال فً التدرٌب , فالمواظبة واالستمرار على التدرٌب حتى بعد أن ٌصبح _ 11

جداً فالتدرٌب الصحٌح المنتظم ٌقرب الالعب من  آلٌاً ال ٌحتاج إلى تفكٌر , مهم أداؤها

 .درجة الكمال باستمرار

 

 املٗازات األضاض١ٝ اهلذ١َٝٛ: أٚال 

 
 :تنقسم هذه المهارات إلى 

 

  التحكم فً الكرة . 

  مسك الكرة . 

  التمرٌر . 

  استالم الكرة . 

  المحاورة. 

  حركات القدمٌن . 

  التصوٌب . 

 

 ::ايتشهِ يف ايهس٠  _1

 . المقصود بالتحكم فً الكرة هو إكساب الالعب حساسٌة التعامل مع الكرة 

لكن مزاولة تدرٌباتها بانتظام خالل الفترات , والتحكم فً الكرة لٌس بمهارة فً حد ذاتها 

كمهارات التمرٌر واالستالم ) التدرٌبٌة ٌعد بمثابة مفتاح إجادة كافة مهارات الكرة 

لذلك على كل مدرب نابه أن ٌخطط برنامج اإلعداد المهاري ( إلخ ... والمحاورة والتصوٌب 

 بحٌث ٌتضمن تدرٌبات متنوعة ومتجددة على التحكم فً الكرة ( شئٌن أو كبارا نا) للفرٌق 
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 : َٔ ايٛقٛف   _أ 

  نقل الكرة من ٌد إلى األخرى من وضع الذراعان عالٌا والكرة أعلى الرأس. 

  نقل الكرة من ٌد لٌد خلف الظهر. 

  لف الكرة حول الكتفٌن من ٌد إلى الٌد األخرى والعكس 

  الوسط لف الكرة حول . 

  لف الكرة حول الفخذٌن مضمومتٌن 

  لف الكرة حول الساقٌن . 

  لف الكرة حول ساق واحدة ثم حول الساق األخرى. 

  المحاورة بكرتٌن فً نفس الوقت . 

 

 : َٔ اذتسن١  _ب

. من تشكٌل وقوف التالمٌذ فً قطارات خارج الملعب وكل منهم معه كرة 

  بالٌد الٌمنى إلى نهاٌة الملعب والعودة بالٌد التقدم بدحرجة الكرة على األرض

 .الٌسرى 

  التدرٌب السابق مع دحرجة الكرة بالٌدٌن معا . 

  أثناء التقدم أماما واللقف ( بارتفاع مترٌن ) رمً الكرة أعلى الرأس . 

  دحرجة الكرة بٌد واحدة أثناء التحرك بالخطوات الجانبٌة والعودة باستخدام الٌد

 األخرى 

  تمرٌر الكرة من بٌن الرجلٌن من الخارج إلى الداخل أثناء التقدم أماما . 

  لف الكرة من أسفل وهً أعلى الرأس بٌد واحدة والذراع مفرودة أثناء التقدم أماما . 

  التدرٌب السابق باستخدام الٌدٌن معا . 

  لف الكرة حول الكتفٌن ثم حول الوسط أثناء التقدم أماما . 

.  القدمان فتحا والكرة أمام الصدر , وف من وضع الوق_ 

حٌث ٌقوم الالعب بالمحاورة باستخدام , ٌبدأ التدرٌبات بالٌد الٌمنى أو الٌسرى _ 

لٌصنع الشكل , الٌد الٌمنى حول القدم الٌمنى ثم بالٌد الٌسرى حول القدم الٌسرى 

.  باستمرار حول القدمٌن 8

.  ٌستمر التدرٌب لفترة ثالث دقائق _ 

.  كرر التدرٌب لتكون المحاورة من الخلف لألمام ي_ 
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تان مثنٌتان والكرة أمام الصدر  القدمان متباعدتان والركب, من وضع الوقوف فتحا _ 

.  باستخدام الٌد الٌمنى تدفع الكرة بٌن الرجلٌن خلفا لٌتم استالمها بالٌد الٌسرى _ 

تنقل الكرة بالٌد الٌسرى إلى أمام الجسم ثم دفعها بٌن الرجلٌن لٌتم مسكها بالٌد _ 

الٌمنى  

.  دقائق  3ٌستمر التدرٌب بنفس األسلوب لفترة _ 

 :: َطو ايهس٠   

أول مهارة من المهارات األساسٌة ومن أهمها إذ تعتبر أساسٌة فً التصوٌب  هً

 . استقبالها والمحاورة والتمرٌر واستالم الكرة أو 

 . وفً الطرٌقة الصحٌحة لمسك الكرة 

 .تكون عضالت الجسم متراخٌة أي غٌر مشدودة _ 

واألهم من المسافة أن ٌشعر الفرد . تكون القدمان متباعدتٌن بقدر اتساع الصدر غالبا _ 

 . وتتجه القدمان لألمام , أنه طبٌعً مسترٌح فً وقفته 

 . د تتقدم إحداهما عن األخرى مسافة نصف قدم تقرٌبا قد تكون القدمان على خط واحد أو ق

 . تكون الركبتان غٌر مشدودتٌن بل كما فً الوقفة الطبٌعٌة _ 

 . ٌنحنً الكتفان قلٌال لألمام _ 

 . والنظر لألمام , ٌكون الرأس فً وضعه الطبٌعً _ 

 . وتنثنٌان بزاوٌة قائمة تقرٌبا , الكوعان تالصقان الجانبٌن دون ضغط _ 

تكون الكرة متزنة فً الٌدٌن بمعنى أن الخط الواصل بٌن العقل الوسطى لألصابع ٌقسم _ 

 .الكرة إلى نصفٌن متساوٌٌن 

أما باطن الكف فال ٌلمسها مطلقا إال للحظة . أطراف األصابع هً فقط التً تلمس الكرة _ 

 . ٌالحظ عدم الضغط على الكرة _ بسٌطة جدا عند استالم الكرة 
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 اإلضتعداد اهلذ١َٝٛ ٚقف١

 

 :َطو ايهس٠ 

 

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠

مسك الكرة بالطرٌقة الصحٌحة هو أول المهارات األساسٌة فً كرة السلة إذ أنه 

 0بدون إجادة هذه المهارة ال ٌمكن للتلمٌذ أن ٌحاور أو ٌصوب أو ٌمرر

 0توزع أصابع الٌدٌن على أكبر مساحة ممكنة من جانبً الكرة 

  0فقط هً التً تالمس الكرةاألصابع 

  0(8)اإلبهامان خلف الكرة على شكل 

 0الٌدٌن فً حالة استرخاء دون أي توتر 

 0الكرة قرٌبة من الجسم وفً مستوى الصدر وقرٌبة من الذقن 

 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 

 0ػًّ ّٔٛرط ٌّغه اٌىشح ثب١ٌذ٠ٓ ١ٌشاٖ ع١ّغ اٌزال١ِز ِٓ لش٠ت 

 ثاػطبء اٌزؼ١ٍّبد اٌغبثك روش٘ب ِغه اٌزال١ِز ٌٍىشح ٠ٚمَٛ اٌّغ ٌُ 

 0فٟ األداء اٌفٕٟ حزٝ ٠صحح وً ر١ٍّز ٚظغ ٠ذٖ ػٍٝ اٌىشح

 0رصح١ح األٚظبع اٌخبغئخ 

 ٓ٠0ّغه اٌز١ٍّز اٌىشح اٌّٛعٛدح أِبِٗ ػٍٝ األسض ِغ صٕٟ اٌشوجز١ 

 0ِغه اٌىشح اٌّزذحشعخ ِٓ األِبَ أٚ ِٓ اٌغبٔت 

 0ِغه اٌىشح اٌّشرذح ِٓ األسض 
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 : ايهس٠اضتالّ 

 

: األداء الفنً للمهارة

 

 0الزشاة اٌز١ٍّز فٟ ارغبٖ اٌىشح .1

 0ِغه اٌىشح .2

 0ظُ اٌىشح فٟ ارغبٖ اٌغغُ .3

 0االعزؼذاد ثبٌىشح ألداء اٌّٙبسح اٌزب١ٌخ .4

 

 

 :ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 

 0اعزالَ اٌىشح ِٓ ػٍٝ ساحخ ٠ذ اٌض١ًِ .1
 0اٌزّش٠ش ث١ٓ ر١ٍّز٠ٓ ثجػء صُ ثغشػخ .2
 0اٌغشٞ العزالِٙب ػمت اسرذاد٘ب ِـٓ األسضسِٟ اٌىشح ٌألِبَ صُ  .3
 0اٌخطٛح اٌغبثمخ ئال أْ اٌز١ٍّز ٠غزٍُ اٌىشح لجً ٔضٌٚٙب ػٍٝ األسض .4
 0اعزالَ وشح ِّشسح ِٓ أػٍٝ ِٓ ص١ًِ ِٛاعٗ .5

 
 

 

 : ايتُسٜس

 :  وهناك نوعان أساسٌان للتمرٌر 

 .التمرٌر بالٌدٌن _ 1

 .التمرٌر بٌد واحدة _ 2

 :هً وأهم التمرٌر بالٌدٌن 

 .التمرٌرة الصدرٌة _ 1

 .التمرٌر من فوق الرأس _ 2

 .التمرٌرة المرتدة _ 3

 . تمرٌرة الدفعة البسٌطة _ 4
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 :ايتُسٜس٠ ايؿدز١ٜ

الكرة , وتسمى بتمرٌره الفرٌق ألنها أكثر التمرٌر شٌوعا بٌن جمٌع الفرق  

والركبتان فً حالة ممسوكة بالٌدٌن وقرٌبة من الصدر والمرفقان متجهان إلى أسفل 

 0انثناء والقدمان متباعدتان

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠

 0ٌقوم التلمٌذ بسحب الكرة إلى أسفل وإلى األمام ثم إلى أعلى متخذة شكالً دائرٌاً  .1
ٌقوم التلمٌذ بمد ذراعٌه أماماً وفً نفس الوقت ٌدفع الكرة باألصابع التً تتخذ  .2

 0مٌن أماماً لمتابعة الحركةحركة كرباجٌه ألسفل مع تقدم إحدى القد
الوضع النهائً إلحدى القدمٌن أماماً والذراعان لألمام فً اتجاه حركة الكرة  .3

 ةوالرسغان منثنٌان ألسفل وللخارج والنظر فً اتجاه الكر
: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 0عمل نموذج للمهارة .1
مع مالحظة ٌمسك التلمٌذ الكرة وٌقوم بعمل دائرة كاملة أماماً أسفل أمام الصدر  .2

 0(المرفقان متجهان ألسفل وللخلف باستمرار عند األداء)
 0ٌواجه التالمٌذ الحائط وٌقومون بأداء المهارة ثم االستالم والتكرار .3
 0التمرٌر بٌن زمٌلٌن مواجهٌن مع زٌادة سرعة األداء .4
التدرٌب السابق مع تقدم إحدى القدمٌن أثناء الدفع على أن ٌكون الوضع االبتدائً  .5

 0سم هو تباعد القدمٌن مع ثنً الركبتٌن قلٌالً للج
 0التمرٌر مع المشً على أن ٌكون التمرٌر بعد أخذ خطوة من االستالم .6
 0التمرٌن السابق مع الجري .7

 

 :ايتُسٜس بايٝدٜٔ َٔ فٛم ايسأع

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠ 

 0من الوضع االبتدائً تمد الذراعان عالٌاً  .1
 0كرباجٌه بالرسغٌن واألصابع إلى األمامٌقوم التلمٌذ بدفع الكرة بحركة  .2
 0ٌحافظ التلمٌذ على هذا الوضع وذلك من أجل متابعة التمرٌرة .3
 0تقدم إحدى القدمٌن أماماً وذلك للمحافظة على اتزان الجسم .4
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: يتُسٜس بايٝدٜٔ َٔ فٛم ايسأعٍ ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 0ٌؤدي المعلم نموذج للمهارة مع بٌان الوضع الصحٌح 
 التلمٌذ الكرة متخذاً وضع االستعداد ثم ٌقوم بمد الركبتٌن والذراعٌن عالٌاً  ٌمسك

 0مع إشارة المعلم حتى ٌعود التالمٌذ على رفع الكرة عالٌاً 
  ًٌواجه التلمٌذ الحائط على مسافة متر واحد ممسكاً بالكرة مع مد الذراعٌن عالٌا

نً الرسغٌن أماماً أثناء الدفع وٌقوم بدفع الكرة باألصابع إلى الحائط باستمرار مع ث
 0باألصابع

  0أمتار( 4)التمرٌن بٌن تلمٌذٌن مواجهٌن على مسافة 
 0التمرٌن السابق مع زٌادة المسافة وزٌادة السرعة 
 ً0التمرٌن السابق مع وجود منافس من التالمٌذ سلبً أوالً ثم إٌجاب 

 :ز٠ املستد٠ ايتُسٟ 

 :رتطٛات ايف١ٝٓا

تؤدى هذه المهارة فً حالة وجود خصم بٌن الممرر والمستلم وتفضل إذا كان  •
الخصم طوٌل القامة  

أداءها المهاري مشابه للتمرٌرة الصدرٌة إال أن هنا تمرر الكرة إلى األرض بحٌث  •
ترتد إلى المستلم فً مستوى الحوض وٌتم تحدٌد المسافة الصحٌحة بدفع الكرة إلى 

 .فة بٌن الممرر والمستلمنقطة تبعد ثلثً المسا
 

: ارتطـٛات ايتعًُٝٝـ١ 

 

 .عرض وشرح المهارة  .1
أمام من الوقوف والقدمان متوازٌتان مع تقدم إحداهما لألمام قلٌال وننً الركبتٌن  .2

الحائط وعلى بعد مترٌن تؤدي المتعلمة التمرٌرة  مع تحدٌد مكان ارتداد الكرة على 
 . األرض برسم عالمة للتركٌز على حركة الذراعٌن 

 . التمرٌن السابق مع تقدم إحدى القدمٌن أماماً أثناء الدفع .3
 م ثم زٌادة المسافة وسرعة األداء 2التمرٌر بٌن زمٌلتٌن من مسافة  .4
المكان  رة تقوم المتعلمة بتمرٌر الكرة للزمٌلة , ثم التحرك داخل الملعب لتغًٌمن الحرك .5

 .واستالم الكرة وتمرٌرها مرة أخرى بدون استخدام التنطٌط 
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 :  ايتُسٜس بٝد ٚاسد٠ 

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠ َٔ ايٛقع االبتدا٥ٞ

الذراع فً اتجاه الكرة ٌدفع التلمٌذ الكرة بسرعة فً اتجاه الزمٌل المستلم مع مد  -1
بحركة متصلة للرسغ واألصابع مع تحرك القدم الخلفٌة لمتابعة التمرٌرة ونقل ثقل 

 0الجسم علٌها لحفظ التوازن بعد التمرٌر
: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 0ٌقدم المعلم نموذجاً للمهارة وٌبٌن أهمٌتها واستخداماتها أثناء اللعب -1
 0للتمرٌر باستخدام الكرةٌقوم التالمٌذ بأداء وضع االستعداد  -2
 0أمتار 6التمرٌر بٌن زمٌلٌن مواجهٌن على مسافة  -3
 0أمتار 10التدرٌب السابق مع زٌادة المسافة بٌن التالمٌذ إلى  -4
أمتار ٌمرر أول القاطرة إلى زمٌله  10على مسافة  متوجهٌنالتالمٌذ فً قطارٌن  -5

 0المواجه فً القاطرة الثانٌة ثم ٌرجع إلى الخلف وهكذا

 :متسٜس٠ ارتطاف١ٝاٍ

هذه التمرٌرة صعبة وغٌر شائعة إال أن كثٌرا من الالعبٌن ٌحبونها وهً صعبة 

 القطع  

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠

 0ٌضع التلمٌذ الكرة على الٌد الممررة البعٌدة عن المنافس مع سندها بالٌد األخرى -1
ف األٌسر تترك الٌد للتمرٌر بالٌد الٌمنى مثالً ٌواجه التلمٌذ الزمٌل المستلم بالكت -2

الٌسرى الكرة وتتحرك الٌد الممررة فً شكل دائرة فوق الرأس حتى ٌالمس العضد 
 0األذن الٌمنى

 0رفع الركبة عالٌاً للمساعدة فً الوثب عالٌاً  -3
عندما تصل الكرة إلى أعلى ارتفاع لها فوق الرأس تدفع بواسطة أصابع الٌد  -4

 0الممررة وتتابع بحركة كرباجٌه من الرسغ
تثنى الذراع الٌسرى أمام الصدر مع توجٌه المرفق للخارج وذلك للحماٌة وحفظ  -5

 0التوازن
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: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 0عمل نموذج للمهارة وشرح طرٌقة أدائها 
  ٌقف التالمٌذ أمام المعلم فً نصف دائرة مع المواجهة بالكتف األٌسر إذا كانت

مرجحة الذراع الٌمنى جانباً عالٌاً التمرٌرة ستؤدى بالٌد الٌمنى وٌقوم كل تلمٌذ ب
 0فً نصف دائرة حتى ٌالمس العضد األذن الٌمنى

 0التدرٌب السابق مع اشتراك الذراع األٌسر حتى مستوى الكتف األٌمن 
  التدرٌب السابق على أن ٌؤدى بالكرة مع مواجهة الحائط بالكتف األٌسر للتمرٌر

 0علٌه
 الٌاً أثناء التمرٌر مع مالحظة حركة التدرٌب السابق مع رفع الركبة الٌمنى ع

 0الرسغ واألصابع
 0التدرٌب السابق على أن تؤدى خطوة بالقدم الٌسرى قبل التمرٌر 
  التدرٌب السابق على الحائط مع الوثب باالرتقاء على القدم الٌسرى بعد أخذ خطوة

 0بها والهبوط على القدمٌن
 ٌة والثانً متابعة تمرٌر الكرة التمرٌر بٌن زمٌلٌن األول ٌقوم بالتمرٌرة الخطاف

 0لزمٌله مرة أخرى
 0نفس التمرٌن بالٌد الٌسرى 
 ً0التمرٌر للزمٌل مع وجود منافس سلبً ثم إٌجاب 

  (تٓطٝط ايهس٠)احملاٚز٠ 

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠ 

 

 0المحاورة تتم بالدفع المتتابع للكرة وتوجٌهها إلى األرض بواسطة األصابع 
  متباعدة للسٌطرة على أكبر مساحة من الكرة لتوجٌهها وتشٌر أصابع الٌد تكون

 0لألمام فً اتجاه حركة الكرة
  حركة الدفع باألصابع وتتابع ثنً ومد الرسغ والذراع ٌجب أن تكون انسٌابٌة

 0ومتوافقة بحٌث تبدو الكرة مرتبطة باألصابع
 مع ثنً الكوع  أثناء المحاورة ٌكون النظر لألمام وتوضع الٌد الٌسرى أمام الجسم

 0لعمل حماٌة للكرة
  فً المحاورة العالٌة ٌجب أن ٌكون التنطٌط خارج القدم المتقدمة وللمحاورة

 0المنخفضة تكون الكرة قرٌبة من الجسم
 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 0عمل نموذج وشرح طرٌقة األداء وأنواع المحاورة واستخداماتها 
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  ًوٌضع كل منهم الكرة بٌن الرجلٌن  ٌجلس التالمٌذ فً وضع الجلوس الطوٌل فتحا
 0ثم ٌبدأ فً تنطٌط الكرة حتى ترتفع عن األرض وٌستمر فً المحاورة

  وقوف التالمٌذ مع تباعد القدم الٌسرى أماماً وثنً الركبة كامالً ثم وضع الكرة على
 0األرض والبدء فً تنطٌط الكرة باألصابع حتى ترتد من األرض

 تٌن والتنبٌه على وضع الذراع األخرى لحماٌة التدرٌب السابق مع فرد الركب
 0الكرة

 0المحاورة فً المكان مع تغٌٌر ارتفاع الكرة مع التركٌز على النظر لألمام 

 0التالمٌذ قاطرات ثم المحاورة أماماً فً مجموعات بطول الملعب 

 0التدرٌب السابق مع تغٌٌر الكرة من جانب إلى جانب وتغٌٌر الٌد المحاورة 

  0السابق مع تغٌٌر الٌد المحاورة باالرتكاز الخلفً على القدم الخلفٌةالتدرٌب 

 

ايتؿٜٛب ** 

 : ايتؿٜٛب َٔ ايجبات

: ايٛقع االبتدا٥ٞ

  ( الٌد الٌمنى)ٌقف التالمٌذ مواجهٌن للسلة مع تقدم القدم المماثلة للٌد المصوبة

 0وأن تكون المسافة بٌن القدمٌن فً وضع ٌسمح براحة التلمٌذ

 مٌذ الكرة على أصابع الٌد المصوبة والذراع مثنً من المرفق والعضد ٌضع التل

 0مواز لألرض مع ثنً الرسغ للخلف حتى تسترٌح الكرة على أصابع الٌد

 0تعمل الٌد األخرى على سند الكرة من الجانب بحٌث ال تعوق النظر للسلة 

 : األدا٤ ايفين يًُٗاز٠

 :بعد غسح ايٛقع االبتدا٥ٞ 

  0قلٌالً للمساعدة فً قوة دفع الكرة للسلةثنً الركبتٌن 
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  مد الركبتٌن واستقامة الذراع المصوبة أماماً عالٌاً فً توقٌت انسٌابً وبحركة

 0إضافٌة لرسغ الٌد

 0مستمرة تتم جمٌع الحركات بطرٌقة انسٌابٌة 

 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

 0عمل نموذج للحركة 

  0وٌتم تصحٌح األوضاع الخاطئةٌقوم كل تلمٌذ بأخذ الوضع االبتدائً للتصوٌب 

  ٌقف التالمٌذ فً صفٌن مواجهٌن وبعد االستالم من الزمٌل المواجه ٌأخذ وضع

 0االستعداد للتصوٌب

 0عمل الخطوة السابقة مع التصوٌب 

  ٌقف التالمٌذ مواجهٌن للسلة وعلى مسافة ال تزٌد على خمسة أمتار وٌقومون

 0دائً الصحٌحبالتصوٌب من التأكٌد على أخذ الوضع االبت

  ًٌقف التالمٌذ فً قاطرتٌن على جانبً خط الرمٌة الحرة وٌتم إجراء مسابقة ف

 0تصوٌب الرمٌة الحرة

  التالمٌذ فً قطارٌن األول خلف الحد النهائً والثانً قبل خط منتصف الملعب

وٌتحرك التلمٌذ من منتصف الملعب إلى قرب المنطقة المحرمة وٌقف وٌصوب ثم 

ي قطار الحد النهائً لٌمررها قطار المنتصف وٌجري لٌقف خلف ٌستلم زمٌله ف

 0قطار المنتصف

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠

  عند االقتراب للسلة ٌجب أن ٌحتفظ التلمٌذ بالكرة أمام الجسم وإلى أعلى قرب

 0الذقن

 0ٌقترب التلمٌذ من السلة باستخدام خطوات كبٌرة 

  0التصوٌبٌجب أن تكون األصابع خلف الكرة أثناء 
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 0ٌجب أن تكون الٌد المصوبة أقرب ما ٌمكن للسلة فً أعلى ارتفاع لها 

  تركٌز النظر على النقطة المحددة التصوٌب أثناء توجٌه الكرة باألصابع إلى حافة

 0الحلقة المواجهة

 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

م بتعلٌم وفٌها ٌتم تجزئة المهارة إلى الحركات األساسٌة التً تتضمنها ثم ٌقوم المعل

كل حركة مع ربطها بالحركات السابقة لها, هذه الطرٌقة أفضل بالنسبة لتالمٌذ المرحلة 

الثانوٌة, ومنها تقسم المهارة إلى وحدتٌن الوحدة األولى هً خطوات االقتراب والوحدة 

 0الثانٌة هً التصوٌب على الهدف

  45الجري فً اتجاه الهدف من زاوٌة 
5

جزء القرٌب من تقرٌباً لمحاولة لمس ال 

 0اللوحة الخلفٌة بالٌد المجاورة عقب االرتقاء بإحدى القدمٌن

  ًتوضع على األرض كرة طبٌة ٌحاول التلمٌذ أن ٌمر فوقها بخطوة عالٌة تكون ه

 0الخطوة األولى قبل االرتقاء والوثب العالً

 0نفس التمرٌن السابق مع زٌادة سرعة االقتراب 

 0قل إلى تعلٌم التصوٌب من مكان قرب الهدفبعد إتقان خطوات االقتراب ٌنت 

  ربط االقتراب والتصوٌب ٌجري التلمٌذ الستالم الكرة الممررة له وٌؤدي الخطوات

 0القانونٌة

 

: ايطسٜك١ ايجا١ْٝ األفكٌ بايٓطب١ يًُسس١ً االبتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضط١

 

  45دفع التلمٌذ للكرة بأصابع الٌد من مكان للهدف وبزاوٌة 
5

من اللوحة والحلقة  

 0وذلك مع رفع الركبة المقابلة للٌد المصوبة

  التمرٌن السابق مع الوثب عقب أخذ خطوة بالقدم العكسٌة للٌد المصوبة واالرتقاء

 0علٌها

 0التمرٌن السابق على أن ٌسبق خطوة بالقدم المقابلة للٌد المصوبة 

  0ٌد الزمٌلالتمرٌن السابق عقب استالم الكرة الموضوعة على راحة 

 0التمرٌن السابق عقب الجري البطًء 
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 0التمرٌن السابق على أن ٌكون االستالم مع خطوة القدم الٌسرى 

  التمرٌن السابق على أن تكون الكرة الممررة بواسطة أحد الزمالء من جهة الٌمٌن

 0مرة ومن جهة الٌسار مرة أخرى

  0الجهة األخرى للهدفٌكرر جمٌع التمرٌنات السابقة على أن ٌكون التصوٌب من 

 

 : ايتؿٜٛب َٔ ايكفص

: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠                

  ًثنً الركبتٌن مع رفع العقبٌن ثم ٌدفع األرض بمشطً القدمٌن لٌقفز ألعلى ف
 0اتجاه عمودي على األرض

  أثناء الوثب وضع الكرة فوق رأسه على أصابع الٌد التً سوف تدفع الكرة مع
 0األخرىسندها بالٌد 

  عندما ٌصل التلمٌذ إلى أقصى ارتفاع ممكن ٌدفع الكرة بأصابعه مع فرد الذراع
 0لألعلى ولألمام فً اتجاه الهدف وٌتابع بحركة ثنً الرسغ لألمام وألسفل

 0الهبوط على كلتا القدمٌن فً وقت واحد 
 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

  0الٌدٌنالوثب ألعلى من المكان لمحاولة لمس لوحة الهدف بكلتا 
  الوثب ألعلى من المكان لمحاولة لمس لوحة الهدف بكلتا الٌدٌن أكثر من مرة خالل

 0نفس الوثبة
 0الوثب ألعلى من المكان لمحاولة لمس لوحة الهدف والحلقة والشبكة 
 0التمرٌن السابق عقب الجري واالرتقاء للوثب بكلتا القدمٌن 
 ة واحدة والقدمان متوازٌتان الجري الستالم الكرة من الزمٌل والوقوف فً عد

 0لالرتقاء والقفز ألعلى ثم تمرٌر الكرة للزمٌل
 0الجري الستالم الكرة من الزمٌل ثم القفز ألعلى والتصوٌب من تحت السلة 
 0ٌكرر التمرٌن السابق مع زٌادة المسافة التً ٌصوب منها التلمٌذ 
 0ألعلى والتصوٌب المحاورة بالكرة ثم الوقوف على عدة واحدة لالرتقاء والقفز 
 ً0نفس التمرٌن السابق مع وجود منافس سلبً ثم إٌجاب 
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: األدا٤ ايفين يًُٗاز٠ -ايتؿٜٛب مبتابع١ ايهس٠ املستد٠ -11

 0التنبؤ الصحٌح لمكان أو زاوٌة ارتداد الكرة من الهدف 
 0التوقٌت الجٌد للقفز لمقابلة الكرة فً لحظة ارتدادها من الهدف 
  ً0لمقابلة الكرة فً أعلى نقطة وأقربها الرتدادها من السلة أو اللوحةالقفز عالٌا 
  لمتابعة التصوٌب ٌمكن استغالل اللوحة حتى ترتد الكرة منها إلى السلة وٌتوقف

 0ذلك على زاوٌة ارتدادها
  ٌجب أن ٌكون جسم التلمٌذ أثناء القفز فً كامل امتداده والذراعان أٌضاً فً كامل

 0دمٌنامتدادهما وفتح الق
 

: ارتطٛات ايتع١ًُٝٝ

  من وضع الوقوف متابعة دفع الكرة إلى أعلى بالٌدٌن باستمرار أثناء القفز إلى
 0أعلى

 0أداء نفس التدرٌب بالٌد الٌمنى فقط ثم بالٌسرى  
 0أداء نفس التدرٌب أثناء المشً ثم أثناء الجري 
  بالٌدٌن ثم بالتبادل بٌن الوثب عالٌاً باالرتقاء بالقدمٌن معاً للمس لوحة الهدف

 0الٌمنى والٌسرى
  متابعة الكرة باستمرار على اللوحة مع مالحظة مد الذراعٌن عالٌاً باستخدام

 0الرسغٌن واألصابع فقط
  متر من الهدف ثم التقدم بالوثب  2رمً الكرة من أسفل إلى اللوحة من على مسافة

 0لمتابعتها
  لمتابعتها على اللوحة ثم إلى السلة رمً الكرة من أسفل إلى اللوحة ثم الوثب

 0بالتبادل
 ً0التدرٌب السابق مع وجود منافس سلبً ثم إٌجاب 

 :االزتهاش 

 :ارتطٛات ايف١ٝٓ 

االرتكاز من أقوى المناورات المستخدمة فً كرة السلة وٌعتبرها البعض أقوى من  •
 .المحاورة والتمرٌر 

وتعتبر مهارة االرتكاز احتفاظ الفرد بقدم مالمسه لألرض وٌحرك األخرى فً أي  •
( . لالبر ج)حرك الثابتة من مكانها وهً تشبه حركة الفرجارتاتجاه دون أن 

قانون اللعبة بأخذ أي عدد من  اٌسمح لهالمتعلمة وعندما تكون الكرة بحوزة  •
لألرض وتسمى قدم  مسةمال الخطوات وبأي اتجاه بقدم واحده وتبقى األخرى
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,قبل رفعها عن األرض  ا بتحدٌد قدم االرتكاز ال ٌمكنهتقوم الالعبة االرتكاز وعندما 
 .خروج الكرة من ٌدٌها لمحاولة التنطٌط , أو التمرٌر , أو التصوٌب 

وألداء مهارة االرتكاز بصورة جٌده ٌجب الوقوف باتزان الرأس والظهر عمودي   •
فوق الحوض والركبتان مثنٌتان ووضع ثقل الجسم على منتصف قدم االرتكاز مع 

. عدم االرتكاز على عقب القدم 
 

 :  ارتطـٛات ايتعًُٝٝـ١ 

 :سسن١ االزتهاش األَا١َٝ 

  قدم االرتكاز الوقوف باتزان مع وضع ثقل الجسم على .

  التقدم بالصدر لألمام .

  قدم االرتكاز مع االرتكاز على لف الجسم .

  أخذ خطوة لألمام بالقدم األخرى .

 :االزتهاش ارتًف١ٝ سسن١ 

. الوقوف باتزان مع وضع ثقل الجسم على قدم االرتكاز 

. الرجوع بالظهر للخلف  •

. لف الجسم على قدم االرتكاز  •

 .األخرى أخذ خطوة للخلف بالقدم  •

ثم القٌام ( من الجري مثال ) ولكً تكون حركة االرتكاز ذات تأثٌر ٌجب الوقوف فجأة 

 بحركة االرتكاز مباشرة وبمجرد

  . ومن المحاورة مع ظهور خصم فجأة . استالم الكرة  
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 املٗازات ايفسد١ٜ ايدفاع١ٝ: ثاْٝا 

 :أما المهارات الفردٌة الدفاعٌة فتتلخص فٌما ٌلً 

  االستعداد الدفاعٌة وقفة. 
  ًالمكان الدفاع. 
  الخطوات  الدفاعٌة. 
  قطع التمرٌرات . 
  الدفاع ضد القاطع . 
  الدفاع ضد المصوب. 
  الدفاع ضد رجل االرتكاز. 
  جمع الكرات المرتدة. 

 املٗازات االضاض١ٝ ايدفاع١ٝ: ثاْٝا 

 : ٚقف١ االضتعداد ايدفاع١ٝ 

 ٞارغبٖح ٚعشػخ اٌحشوخ فٟ أٞ ٠أخز اٌغغُ ٚظؼب ِش٠حب ٠غّح ٌٗ ثحش  . 

  ْفٟ ٔفظ اٌّغزٜٛ فٟ ثؼط اٌمذِبْ ِزجبػذربْ ِغبفخ ِٕبعجخ ٚئحذاّ٘ب ِزمذِخ ػٓ األخشٜ أٚ رىٛٔب

 األح١بْ 

  ْاٌشوجزبْ ِٕض١ٕزب . 

  ًٚاٌؼغض ٌٍخٍف  ٌإلِبَاٌغزع ِٕحٕٟ ِٚبئ . 

  ٓدْٚ ِغبالح  األسضاٌىؼجبْ ِشفٛػزبْ ل١ٍال ػ . 

  اٌمذ١ِٓ  األِبِٟصمً اٌغغُ ٚالغ ػٍٝ اٌغضء ِٓ . 

  ْة ٚاٌزّش٠شاد اٌزٟ فٟ ِغزٜٛ ػبي ٚ٘زا ٌّٕغ اٌزصٛٞ( ٔفظ رساع اٌمذَ اٌّزمذِخ)ألػٍٝ  أحذاّ٘باٌزساػب 

 . ٚاٌضب١ٔخ عبٔجب ٚألعفً ٌمطغ اٌزّش٠شاد إٌّخفعخ ٚإل٠مبف اٌّحبٚسح  

  َرزحشن اٌزساػبْ ثبعزّشاس ، ٠ٚىْٛ إٌظش ٌألِب  .

 : املهإ ايدفاعٞ -2

.  فٟ أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌذفبع ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌذفبع ث١ٓ اٌّٙبعُ ومبػذح ػبِخ 

:  ف١ٍؼت اٌّذافغ لش٠جب ِٓ اٌّٙبعُ ئرا وبْ اٌّٙبعُ 

  ِصٛثب ِب٘شا . 

  ثطٟء اٌحشوخ . 

  ظؼ١ف اٌزحىُ فٟ اٌىشح . 

  ٗلذ أٔٙٝ ِحبٚسار . 

  لش٠جب ِٓ ِٕطمخ اٌزص٠ٛت  .
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:  ٠ٍٚؼت اٌّذافغ ثؼ١ذا ػٕٗ 

 ئرا وبْ عش٠ؼب . 

 ئرا وبْ ِخبدػب . 

 ئرا وبْ ِحبٚسا ع١ذا . 

  ئرا وبْ ظؼ١فب فٟ اٌزص٠ٛت . 

  ئرا وبْ ثؼ١ذا ػٓ ِٕطمخ اٌزص٠ٛت . 

:    ٠ٟارتطٛات ايدفاع-3

 

٘زٖ إٌّطمخ    ئٌٝئرا وٕذ ثؼ١ذا ػٓ ِٕطمخ عٍزه اٌذفبػ١خ ، فأعش ثأعشع ِب ٠ّىٕه حزٝ رصً : أٚال 

:  ئرا وٕذ لش٠جب ِٓ ِٕطمخ اٌغٍخ فبعزخذَ : صُ ارخز ِىبٔه اٌذفبػٟ ِغ ِٛاعٙخ إٌّبفظ صب١ٔب

 

 األِب١ِخأٚال صُ اٌمذَ اٌخٍف١خ ػٍٝ ششغ أْ رظً اٌمذَ  األِب١ِخرٌه ثأْ رزمذَ ثبٌمذَ : خطٛاد اٌّالوُ  - أ

.  ح ِطٍمب ِزمذِخ ػٓ اٌخٍف١خ ، ٚال رحبٚي أْ رأخز خطٛح وبٍِخ ِؼزبد 

:   األرٟرحشوبد اٌذفبع فٟ إٌّطمخ اٌمش٠جخ ِٓ اٌغٍخ ٠الحظ 

  اٌخطٛاد اٌذفبػ١خ لص١شح ٚعش٠ؼخ. 

 اٌخطٛاد ث١ٓ اٌغشٞ ٚاٌّشٟ  أعٍٛة . 

  ٗ٘ػذَ االٔذفبع ٔحٛ اٌّذافغ أٚ أخز خطٛاد ٚاعؼخ رغب . 

  ٓأٚ اٌغبٔجٟ ٌٍزغط١خ ، ألْ رٌه لذ ٠إدٞ اٌٝ فمذاْ االرضاْ  األِبِٟػذَ اٌم١بَ ثحشوبد اٌطؼ . 

 

 

 قطع ايتُسٜسات -4

.  ٠ؼزجش اٌالػت اٌزٞ ٠ّزٍه رٛل١زب ِٚٙبسح ع١ذ٠ٓ فٟ االٔمعبض ٌمطغ اٌزّش٠شاد الػجب دفبػ١ب ِّزبصا

 

 : ايدفاع قد ايكاطع -5

.   ئ١ٌٗاٌّحزٍّخ اٌٛصٛي  ٠ٚجٕٟ اٌذفبع ػٓ اٌمبغغ ػٍٝ اٌح١ٌٍٛخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ اعزالَ اٌزّش٠شاد

 

 : ايدفاع قد املؿٛب -6

  ال رزشن لذ١ِه األسض . 

  أسفغ ٠ذن اٌؼ١ٍب ٚحشوٙب ٌزمطغ اٌخػ اٌٛاصً ث١ٓ اٌغٍخ ٚػ١ٕٟ اٌّصٛة. 

  ثؼذ أْ ٠صٛة إٌّبفظ اٌىشح ، أضي ٠ذن ٚارخز ٚظؼب ٠حغض إٌّبفظ خٍفه ، صُ رحشن ٌٕبح١خ اٌغٍخ

 . اٌىشح ، ٚحبٚي أْ رزخز اٌّىبْ اٌّالئُ العزشداد اٌىشح ئ١ٌٗفٟ االرغبٖ اٌزٞ رزٛلغ أْ رشرذ 

  ٗٚ٘زٖ ( ِٓ اٌمفض  اٌزص٠ٛتاٌغ١ٍّخ غبٌجب أٚ فٟ  اٌزص٠ٛتفٟ ) ئرا لفض إٌّبفظ ٌٍزص٠ٛت فألفض ِؼ

 . ٟ٘ اٌحبٌخ اٌٛح١ذح اٌزٟ ٠مفض ف١ٙب اٌذفبع ظذ اٌّصٛة 

 

  ايدفاع قد زدٌ االزتهاش-7

.  سعً االسرىبص ٘ٛ اٌزٞ ٠ٍؼت رحذ اٌغٍخ ػبدح 
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 مجع ايهسات املستد٠ -8

ئْ اٌفش٠ك اٌزٞ ٠ّزٍه أفشادٖ ١ِضح اٌزفٛق فٟ ِٙبسح اٌحصٛي ػٍٝ اٌىشاد اٌّشرذح ِٓ اٌٍٛحخ اٌذفبػ١خ ، 

اػزجبس٘ب  ئٌٝ ثبإلظبفخاٌذفبػ١خ ٌىشح اٌغٍخ ، رٌه  األعبع١خ٘ٛ فش٠ك ٠ّزٍه ٚاحذح ِٓ أُ٘ اٌّٙبساد 

ٚاحذح ِٓ اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ ٌٍؼجخ ، ح١ش ئْ اٌّٙبعُ اٌزٞ ٠ٕغح فٟ عّغ اٌىشح اٌّشرذح إٌبرغخ 

.  لش٠جخ ِٓ اٌغٍخ رىبد رىْٛ ِعّٛٔخ  رص٠ٛجٗخبغئخ ٌض١ًِ ٌٗ ، رٕشأ ٌذ٠ٗ فشصخ  رص٠ٛجٗػٓ 

 

 ايدفاع 

اٌٙذف  إلصبثخِٕغ اٌفش٠ك اٌّٙبعُ ِٓ رحم١ك أغشاظٗ عٛاء  ئٌٝ٘ٛ ػجبسح ػٓ خطػ دفبػ١خ رٙذف 

.  ِٓ أٞ ِىبْ فٟ اٌٍّؼت ، أٚ ػًّ صغشح فٟ ِٕطمخ اٌذفبع الخزشالٙب  

 

:  ٔٛػ١ٓ  ئ٠ٌٕٚٝمغُ اٌذفبع 

  ًدفبع سعً ٌشع 

  دفبع إٌّطمخ 

 

:  دفاع زدٌ يسدٌ 

 

اٌفش٠ك إٌّبفظ ٠ٚزطٍت ٠مظخ ربِخ ٚعشػخ ٠ز١ّض ٘زا إٌٛع ثبٌغشأح ٚاٌّحبٌٚخ اٌغبدح ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌىشح ِٓ 

. فبئمخ 

 

: دفا ع املٓطك١ 

 

٠ؼزجش دفبع إٌّطمخ ِٓ اٌخطػ اٌزٟ رشوض ثشىً أعبعٟ ػٍٝ اٌذفبع ػٓ إٌّطمخ اٌمش٠جخ ِٓ اٌٙذف ، ح١ش رىْٛ  

اٌفش٠ك اٌّغئ١ٌٛخ ِٛصػخ ػٍٝ الػجٟ اٌفش٠ك اٌّذافغ وً فٟ حغت ِشوضٖ اٌذفبػٟ ٚرٌه ٌؼشلٍخ ٚرٌه ٌؼشلٍخ 

.   األ٘ذافاٌّٙبعُ ِٕٚؼٗ ِٓ اخزشاق إٌّطمخ اٌذفبػ١خ ٌزغغ١ً  
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قإْٛ نس٠ ايط١ً 

 
 يعب١ نس٠ ايط١ً  تعسٜف  

الػج١ٓ احز١بغ  ( 7)خّغخ الػج١ٓ داخً اٌٍّؼت ٚ( 5)فش٠م١ٓ ِٓ ( 2)رّبسط وشح اٌغٍخ ث١ٓ 

٠غغً فٟ عٍخ إٌّبفظ ٚأْ ٠ّٕغ اٌفش٠ك ا٢خش ِٓ اٌزغغ١ً  أْٚغشض وً ِّٕٙب 

نٝف تًعب ايهس٠  

اٌّجبساح ثب١ٌذ٠ٓ رّش٠ش أٚ ِحبٚسح ث١ٓ اٌالػج١ٓ ٠ّٕٚغ اعزخذاَ اٌمذَ ثبٌٍؼت  أصٕبءرٍؼت اٌىشح 

. ٚرؼزجش ِخبٌفخ  

اذتٝاش٠ ع٢ً ايهس٠  

اء اٌفش٠ك اٌٛاحذ  ثذأ ح١بصح اٌفش٠ك ػٕذِب رىْٛ ثح١بصح اٌالػت أٚ اٌزّش٠ش ث١ٓ أػط

قٝاضات املًعب    

( ِزشا28)غٛي اٌٍّؼت . ٍِؼت وشح اٌغٍخ ػجبسح ػٓ عطح ِغزٛ صٍت  ِغزط١ً اٌشىً خبي ِٓ اٌؼٛائك

. ٠ٚزُ ل١بط ٘زٖ اٌّغبفبد ِٓ داخً حبفخ اٌحذٚد. ِزشاًا ( 15)ٚػشظٗ 

: أدٚات املًعب 

 ٌٛحزب اٌٙذفـ رصٕؼبْ ِٓ ِبدح شفبفخ صٍجخ أٚ خشت ِز١ٓ ِطٍٟ ثبٌٍْٛ األث١ط . 

 ْرزىْٛ ِٓ اٌحٍمز١ٓ ٚاٌشجىز١ٓ: اٌغٍزب. 

 رىْٛ وبٍِخ اٌزىٛس ٠ٚىْٛ ٌٛٔٙب ثشرمبٌٟ داوٓ: اٌىشح. 

 اٌف١ٕخ  األعٙضح : 

  (.عبػخ اإل٠مبف)عبػخ اٌّجبساح 

  صب١ٔخ 24عٙبص اٌـ. 

  ًٌٛحخ اٌزغغ١. 

 ٠ًاعزّبسح اٌزغظ. 

 ٓػالِخ خطأ اٌالػج١. 

  ػالِخ خطأ اٌفش٠ك . 

   عُٙ اٌح١بصح اٌّزجبدٌخ

 :ايالعبٕٛ ٚايبدال٤ ٚاملدزبٕٛ 

  ِٓ الػت ٠ىْٛ أحذُ٘ سئ١غبًا ٌُٙ ثبإلظبفخ ئٌٝ ِذسة اٌفش٠ك وّب ٠غٛص أْ ٠ىْٛ ٌٍّذسة  ٠12زىْٛ وً فش٠ك

. ِغبػذا

  ٌُٙ٠غت أْ ٠زٛاعذ ػٍٝ أسض اٌٍّؼت فٟ اٌٛلذ اٌّحذد ٌٍّجبساح خّغخ الػج١ٓ ِٓ وً فش٠ك ٠ّٚىٓ اعزجذا

.  ثبٌالػج١ٓ اٌجذالء

  ِٓ َٚال ٠غٛص ٌالػجٟ ٔفظ اٌفش٠ك اعزخذاَ أسلبَ ِّبصٍخ( 15)ئٌٝ ( 4)٠غزخذَ وً فش٠ك األسلب. 

 

 

: ايطاٚي١ ٚاملساقب ايفين ٚإدازٜٛاإلدازٜٕٛ 

 َا ٌحىُ األٚي ٚاٌحىُ اٌضبٟٔ ٠ؼبُٚٔٙ ئداس٠ٛ اٌطبٌٚخ ٚاٌّشالت اٌفٕٟ ئرا ِب رٛاعذ ِٙب . 



207 

 

  ،ً١ِٚ24مبرٟ اٌـ  أ١ٌّمبرٟئداس٠ٛ اٌطبٌٚخ ُ٘ اٌّغغً، ِغبػذ اٌّغغ . 

 :شَٔ املبازا٠  -ٚقت ايًعب  

  ُػشش دلبئك، ( 10)فزشر١ٓ ٚوً فزشح  ئٌٝرزىْٛ  اٌّجبساح ِٓ شٛغ١ٓ ٚوً شٛغ ِمغ 

 .اعزشاحخ دل١مز١ٓ ث١ٓ اٌفزشح األٌٟٚ ٚاٌضب١ٔخ ٚث١ٓ اٌفزشح اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ٚلجً وً ٚلذ ئظبفٟٕ٘بن 

 .دل١مخ(  15)ٕ٘بن اعزشاحخ ث١ٓ اٌشٛغ١ٓ ِذرّٙب 

1- : بد٤ املبازا٠  

 ٓ٠جذأ اٌحىُ األٚي اٌّجبساح ثاعشاء وشح اٌمفض فٟ اٌذائشح اٌّشوض٠خ ث١ٓ أٞ الػج١ٓ ِٓ اٌفش٠م١ٓ اٌّزجبد١ٌ 

  ٠ّىٓ ثذء اٌّجبساح ئرا ٌُ ٠ىٓ أحذ اٌفش٠م١ٓ ِزٛاعذا ػٍٝ أسض اٌٍّؼت ثخّغخ الػج١ٓ ػٍٝ اعزؼذاد ٌٍؼتال. 

(.  ِزٝ رحغت ٚل١ّزٙب؟: )ئصبثخ اٌٙذف

 رحزغت اإلصبثخ ئرا دخٍذ اٌىشح ٟٚ٘ فٟ اٌٍّؼت فٟ اٌغٍخ ِٓ أػٍٝ اٌحٍمخ ٚاعزمشد ف١ٙب أٚ اخزشلزٙب. 

  ثٕمطخ ٚاحذحرحزغت اإلصبثخ ٔز١غخ س١ِخ حشح. 

 ٓرحزغت اإلصبثخ اٌزٟ رغغً ِٓ خالي اٌٍؼت ثٕمطز١. 

 رحزغت اإلصبثخ اٌزٟ رغغً ِٓ ِٕطمخ اٌضالصخ ٔمبغ ثضالصخ ٔمبغ. 

: ٔز١غخ اٌّجبساح 

 رزمشس ٔز١غخ اٌّجبساح ٌصبٌح اٌفش٠ك اٌزٞ ٠حشص اٌؼذد األوجش ِٓ إٌمبغ خالي صِٓ اٌّجبساح . 

: أزٙبء اٌّجبساح ثبالٔغحبة

  20)ٚرىْٛ إٌز١غخ . ئرا سفط اٌٍؼت ثؼذ أْ ٠طٍت اٌحىُ األٚي ِٕٗ رٌه -اٌفش٠ك خبعشا ثبالٔغحبة٠ؼزجش 

 ( . ، صفش 

  دل١مخ ػٍٝ ( 15)خّغخ الػج١ٓ عب٘ض٠ٓ ٌٍؼت ثؼذ ( 5)ئرا ٌُ ٠زٛاعذ اٌفش٠ك أٚ ٌُ ٠زّىٓ ِٓ رحع١ش

 ( ، صفش  20) صِٓ اٌجذء ٚرىْٛ إٌز١غخ 

 ػٕذِب ٠حذس ِٓ اٌفش٠ك ِب ٠ّٕغ ِٓ اعزىّبي اٌّجبساح .) 

: ايٛقت املطتكطع

 ػٕذِب رىٌٍّْٛجبساح ثطٍت ِٓ اٌّذسة أٚ ِغبػذ اٌّذسة ( ئ٠مبف)اٌٛلذ اٌّغزمطغ ٘ٛ لطغ : رؼش٠ف  

  (١ِزخ)اٌىشح غ١ش ٍِؼٛثٗ 

ٌٚىٓ ال اٌشٛغ اٌضبٟٔ  فٟ( 3)، األٚياٌشٛغ  أصٕبءٚلز١ٓ ِغزمطؼ١ٓ ٌىً فش٠ك فٟ أٞ ٚلذ ( 2)٠غّح ثّٕح   

 ٠شحً

.   ئظبف١خٚلذ أصٕبء وً فزشح  أٞٚٚاحذ فٟ ، اٌٛلذ اٌّغزمطغ ِٓ اٌفزشح اٌضبٌضخ ٌٍفزشح اٌشاثؼخ 

.   اإلظبف١خاٌفزشح  أٚاٌّغزمطؼخ غ١ش اٌّغزغٍخ ٌٍشٛغ اٌضبٟٔ  األٚلبدال ٠غّح ثزشح١ً   

املدايفــــات 

1- : قاعد٠ ثالخ ثٛإ 

٠غت ػٍٝ اٌالػت أْ ال ٠جمٟ فٟ إٌّطمخ اٌّحشِخ ٌٍّٕبفغ١ٓ أوضش ِٓ صالس صٛاْ ِزٛاصٍخ،  

. اٌٙغَٛ  أصٕبءػٕذِب ٠ىْٛ فش٠مٗ حبئض ػٍٝ اٌىشح 

: ٕمثإ ثٛاقاعد٠ -2

  ٍٝفٟ ِٕطمزٗ اٌخٍف١خ(  اٌىشح)٠حمك الػت اٌغ١طشح ػ. 

  صٛأٟ ٚئال رؼزجش ِخبٌفخ ( 8)خالي  األِب١ِخ٠غت أزمبي اٌىشح ِٓ إٌّطمخ اٌخٍف١خ ئٌٝ إٌّطمخ . 
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: قاعد٠ أزبع ٚعػسٕٚ ثا١ْٝ-3

  أسثغ ٚػششْٚ صب١ٔخ ٟٚ٘ ِذح اٌٙغَٛ( 24)٠غت ػٍٝ اٌفش٠ك أْ ٠حبٚي اٌزص٠ٛت إلصبثخ ١ِذا١ٔخ خالي 

 :قاعد٠ ارتُظ ثٛاْٞ -4

  صٛأٟ ئرا غجك ػ١ٍخ الثذ ػٍٝ اٌالػت أْ ٠ّشس اٌىشح أٚ ٠صٛثٙب  ػٍٝ اٌغٍخ أٚ ٠حبٚس ثٙب خالي خّظ

 الػت ِٕبفظ

 ْ٠غت رغغ١ً اٌش١ِخ اٌحشح خالي خّظ صٛا 

 ْ٠غت دخٛي اٌىشح ِٓ خبسط حذٚد اٌٍّؼت خالي خّظ صٛا 

األخطا٤ 

1- :  ارتطأ ايػدؿٞ 

: رؼش٠ف

.   اٌخطأ اٌشخصٟ ٘ٛ خطأ احزىبن الػت ثّٕبفظ، أصٕبء اٌٍؼت 

.  اٌٍّؼت  أصٕبءأخطبء شخص١خ (  5) ٠ٚزُ اعزجؼبد اٌالػت فٟ حبٌخ حصٌٛٗ ػٍٝ 

ال ٠غٛص  ٌالػت أْ ٠ّغه ، ٠ؼ١ك ، ٠ذفغ ، ٠ٙبعُ ، ٠ؼشلً أٚ ٠حٛي دْٚ رمذَ ِٕبفظ ٠ّذ ٠ذٖ ، رساػٗ ،  

.  ، اٌحٛض ،  اٌغبق ، سوجزٗ أٚ لذِٗ ، ٚال ٠ٕحٕٟ ثغغّٗ ثٛظغ غ١ش غج١ؼٟ  رفٗن –وٛػٗ 

: ادتصا٤

٠حزغت خطأ شخصٟ ظذ ِشرىجٗ  

:  ئرا اسرىت اٌخطأ ػٍٝ الػت ١ٌظ فٟ ٚظغ اٌزص٠ٛت

 رغزأٔف اٌّجبساح ثادخبي اٌىشح ِٓ لجً اٌفش٠ك اٌزٞ اسرىت ظذٖ اٌخطأ ِٓ اٌّىبْ األلشة ٌٛلٛع اٌّخبٌفخ. 

  ٓئرا اسرىت خطأ ػٍٝ الػت ٚوبْ اٌفش٠ك حبئضا ػٍٝ أسثغ أخطبء ٠زُ ِٕح س١ِز١ . 

2- : األ١ًٖٝخطأ عدّ  

:  رؼش٠ف

  َأٞ ػًّ عٛاء عٍٛن فبظح ِٓ لجً الػت، ثذ٠ً، الػت ِغزجؼذ، ِذسة،  األ١ٍ٘خخطأ ػذ ٛ٘ 

 .ِغبػذ ِذسة أٚ ٔص١ش فش٠ك

: ادتصا٤

  ٠حزغت خطأ ػذَ أ١ٍ٘خ ػٍٝ ِشرىجخ 

  ح١ضّب ٠زُ اعزجؼبد اٌّخبٌف ٚفمبًا ألحىبَ اٌّٛاد اٌؼبئذح ٌٙزٖ اٌمٛاػذ ٠غت ػ١ٍٗ اٌزٛعٗ ئٌٝ غشفخ رجذ٠ً اٌّالثظ 

 .ٌفش٠مٗ ٚاٌجمبء ف١ٙب حزٝ ٔٙب٠خ اٌّجبساح، أٚ أْ ٠غبدس اٌّجٕٝ ئرا سغت رٌه

 حشح ٚح١بصح ٠ز١ٓ سَ اٌفش٠ك ا٢خش ٠زُ ِٕح. 

3-  ( املتعُد)خطأ ض٤ٛ ضًٛى  

 رؼش٠ف 

غ١ش ِششٚع ٠ٚزُ اعزجؼبد اٌالػت اٌزٞ ٠حصً   أٚ٘ٛ اٌخطأ اٌزٞ ٠شرىجٗ اٌالػت ٌغٛن غ١ش س٠بظٟ 

ح ٚخشٚعٗ خبسط اٌصبٌخ اػٍٝ خطأ٠ٓ ٌغٛء عٍٛوٗ أصٕبء اٌّجبس

 اٌغضاء

 حشح ٚح١بصح ٠ْزُ ِٕح اٌفش٠ك ا٢خش س١ِزٟ
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4- ارتطأ ايفين  

: رؼش٠ف

: ٚ٘ٛ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌحصش عٍٛو١خئْ  اٌخطأ اٌفٕٟ ٘ٛ خطأ الػت ِٓ دْٚ احزىبن راد غج١ؼخ 

 َرغبً٘ رٕج١ٙبد اٌحىب . 

 ٓاعزخذاَ ٌغخ أٚ ئ٠ّبءاد رٛحٟ ثبإلعبءح أٚ رغزفض اٌّشب٘ذ٠. 

 ِٗعب٠مخ ِٕبفظ أٚ حغت سؤ٠زٗ ػٓ غش٠ك اٌز٠ٍٛح ثب١ٌذ٠ٓ لشة ػ١ٕ١. 

  ٌٍىشح ثؼذ أْ  رخزشق اٌغٍخ أٚ ثاػبلخ س١ِخ اإلدخبي ِٓ أْ رٕفز فٛساًا  اٌّزؼّذرأخ١ش اٌّجبساح ثبٌٍّظ. 

  ٌٍحصٛي ػٍٝ خطأ أسظباٌزحب٠ً ثبٌغمٛغ. 

 اٌزؼٍك ثبٌحٍك ثطش٠مخ رغؼً ٚصْ اٌالػت ِحّٛالًا ثٛاعطخ اٌحٍك . 

  :-ادتصا٤ 

 .ح١بصح ٚ حشح ١ِز٠ٓ١زُ ِٕح اٌفش٠ك ا٢خش س

 ارتطا٤ املصدٚز-5

  اٌّضدٚط ٘ٛ ٚظغ ٠شرىت ف١ٗ ِزٕبفغ١ٓ خطب شخصٟ ظذ ثؼعّٙب اٌجؼط فٟ ٔفظ اٌٛلذ رؼش٠ف اٌخطأ

 رمش٠جب

  ِزٝ ٠زُ اعزجؼبد اٌالػت ِٓ اٌّجبساح 

  ُئرا اسرىت اٌالػت خّظ أخطبء شخص١خ أٚ ف١ٕخ آٚ خطأ٠ٓ عٛء عٍٛن ٠زُ أثالغخ ثزٌه ِٓ لجً اٌحى

 صب١ٔخ 30ٚػ١ٍخ ِغبدسح اٌٍّؼت فٛسا ٠ٚغت اعزجذاٌٗ خالي  األٚي

 ٠ٚغغً ػ١ٍٗ 6عبدط ٠فزح ٌٗ ِشثغ  خطأ ِٓ اٌالػت اٌزٞ اسرىت خّظ أخطبء ٌٍزٛ  ئرا اسرىت خطب 

 ( b) ٠ٚغغً ػٍٝ اٌّذسة فٟ اعزّبسح اٌزغغ١ً خطأ ٠ٚغبدس اٌٍّؼت فٛسا 

 خطأ اٌّشٟ ثبٌىشح 

 خطأ اٌّحبٚسح ٚحًّ اٌىشح ػٍٝ ساحخ ا١ٌذ 

 ٌٍّٕطمخ اٌخٍف١خ ِٓ األِب١ِخ ع اٌىشح                             خطأ ئسعب 

 خطأ خشٚط  اٌىشٖ خبسط اٌحذٚد 

(:  َُٗات ٚضًطات)اذتهِ األٍٚ 

 ٠مَٛ ثفحص ٚئلشاس ع١ّغ األعٙضح اٌف١ٕخ اٌّغزخذِخ فٟ اٌّجبساح. 

  صب١ٔخ ٚعبػخ اإل٠مبف ٠ٚزؼشف ئٌٝ ئداس٠ٟ اٌطبٌٚخ ثحذ رارُٙ 24رحذ٠ذ عبػخ اٌّجبساح اٌشع١ّخ ٚعٙبص اٌـ 

  رؼزجش فٟ رمذ٠شٖ خطشاًا ػٍٝ اٌالػج١ٓ ا٢خش٠ٓ أش١بءال ٠غّح ٌالػج١ٓ ثبسرذاء. 

 ٠جذأ اٌّجبساح ثاعشاء وشح لفض فٟ اٌذائشح اٌّشوض٠خ وشح لفض ٚاحذح فمػ ٠زُ رٕف١ز٘ب أصٕبء اٌّجبساح ثىبٍِٙب. 

 ْٛ٠مشس ِب ئرا وبٔذ ئصبثخ اٌٙذف رحزغت ِٓ ػذِٙب ئرا اخزٍف اإلداس٠. 

 ٌزغغ١ً ػمت أزٙبء وً ِٓ ٔصفٟ اٌّجبساح ٚوً ٚلذ ئظبفِٟشاعؼخ صح١فخ ا. 

 ٠شٍّٙب ٔص صش٠ح ٌٙزٖ اٌمٛاع  ارخبر اٌمشاس فٟ أٞ ٔمطخ ٌُ

  


