


 :الوفؾُ للصنمغعاد اإلمنٍهات 
 

 (. مؾجٍى الػملّات الػكلّة)ـ الكعرات الغًوّة 
 

 .ـ الؾمات الوفؾّة المنٍهة لشظصّة الصنم
.ـ الصالة الوفؾّة 



 :ـ الكعرات الغًوّة اوال

 ( الجغهػ، الجفنّػ، االهجباى، الجظّو، الجصٍر ، دراكاإل، شؾاساإل)

 .ـ دلة الجطبّق لكاهٍن اللػبة فُ مٍالف وشاالت اللػب المظجلفة

.ـ الكعرة غلَ ثػهّؼ االهجباى وثٍزِػي وثصٍِلي بؾػغة مجغّػة ثصت ظػوف مظجلفة



الغي ِؾمس بٍزٍد ثصنم فُ الصػهُ / الػظلُ/ الصؾُ دراكاإلـ الجوظّم الرّع لػملّات 
.مظجلف المجغّػات العاطلّة للصػهة

  - انمنسجم االيقاع - انسهيمانتوقيت  - بانسمنانشعور : مثم 

انقذرة عهى توجيو حركت انجسم في   - بانمسافت االحساش

انفراغ



 .ـ الكعرة غلَ الجصٍر الرّع للصػهة

.  ـ الكعرة غلَ الجغهػ الؾػِع للػواصػ المػثبطة بالصػهة ومػالرجٌا بما ِجفق مع لاهٍن اللػبة

ـ ؿػغة الجفنّػ واالدراك فُ المٍالف الجُ ثجطلب اثظاذ الكػار الغي ِظعم مصلصة اللػب 
.واؿجمػ ارِجي



 :الؾمات الوفؾّة المنٍهة لشظصّة الصنم: خاهّا

:شنم هػة الكعم ًُ بٌاابػز الؾمات الجُ ِجؾم 

 العافػّة ـ          (االهجباى) الجػهّؼ ـ             الغهاء ـ
  بالوفؽ الدكة ـ             االهفػالُ االثؼان ـ     االؿجكاللّة ـ
   الكػار اثظاذ غلَ الكعرة ـ          الشراغة ـ
الػعل ـ         الؾّطػة ـ



:الصالة الوفؾّة: خالدا



:الصالة الوفؾّة

(وانتفكير, واالنتباه, االنفعال) ـ ىي عمهيت نفسيت مركبت من 

ـ وىي اكثر االشكال اننفسيت تغيرا واىتسازا

ـ إن طبّػة ومؾجٍى الصالة الوفؾّة للصنم  ثؤخػ بعرزة هبّػة غلَ 
ثصكّق الوراح والفشو



الػاللة بّن الوٍاشُ الوفؾّة والبعهّة



 الػاللة بّن الوٍاشُ الوفؾّة والبعهّة
 

 هلما ثنٍن الئق بعهّا فإهم ثنٍن الئق هفؾّاً       
 
 الجػهّؼ -الدكة-
 غلَ اثظاذ الكػارالكعرة  -الشراغة-
 الؾّطػة -االهفػالُاالثؼان  -



داء
أ
الػاللة بّن الدكة بالوفؽ واال

منخفضت                            مثهى   زائذة            

مرتفع

متوسط

منخفض

األداء

الدكة



الوفؾُ للمباراة؟ االغعادهّف ِنٍن 



 ـ لبو المباراة

 من لصظة الجنلّف بالمباراة
أ
 :بصّح ِظع الصنم الٍازبات الجالّة، ِبعا

(  لّالّاً زاًؼ ) ـ الجصظّػ البعهُ الرّع 

 .  الجغغِة الرّعة/ الػاشة والوٍم النافُ: ـ الجٌّئة الرّعة

ـ البػع غن الػٍامو المؾببة للظغٍط



،  المجػلكة بالؾفػ االمٍر ـ الجوؾّق مع بكّة الصنام المشارهّن فُ المباراة واالثفاق شٍل 
 .  الض.....،الؾنن

 .والمػعات الشظصّة االدواتـ ثفكع 

 .اللٍائس،اؿجػزاع لاهٍن اللػبة، الجػلّمات، الوظم )ـ الجصظّػ المػػفُ 

 اًمّجٌا، مٍغعًا، هٍغّة  المؾابكة وشػوطٌا)ـ زمع المػلٍمات الظاصة بالمباراة 
(.الض.....،،للفػِكان



ا  (.واالدواتالمالبؽ )ـ ثرٌّؼ المػعات الظاصة بالصنم لبو المباراة بٍلت مواؿب واطجباًر

.بٍلت هافُ( الملػب)المباراة  الامةمنان  الَـ الصظٍر 

هع من صالشّة اللػب وثرٌّؼاثي وثفكع ًا
أ
.ـ الجا

.الرّع لبو المباراة االشماءـ غمو 



.المباراة وفُ وزٍد المػالب الفوُدارة إ ؿلٍبإـ االثفاق مع بكّة الصنام غلَ 



المباراة اخواء



خواء المباراة               
أ
 ا

 

 :الظٌٍر بالشظصّة الكّادِة من طالل الجمجع بالؾمات الجالّة -
 
 (         االهجباى)ـ الجػهّؼ 1  
 ـ الشراغة والكعرة فُ اثظاذ الكػار3ـ الدكة بالوفؽ            2  
 ـ الؾّطػة5ـ االثؼان االهفػالُ        4  
الػعلـ 7ـ االؿجكاللّة                6  



                 
 )ـ  الجطبّق الرّع 

أ
 لكاهٍن اللػبة وهغلم ثػلّمات ( مدواال

 وثٍصّات لروة الصنام
 
 

داء الفوُ 
أ
 ـ البواء الوفؾُ من طالل الجفنّػ فُ الظٌٍر باال

 المػثفع

 الفوّة  االزٌؼةـ الجػامو الرّع مع الالغبّن وهغلم مع 
واإلدارِة فُ الفػِكان والملػب   



بػع المباراة



 :بػع المباراة
 

 ـ غعم العطٍل فُ هكاش مع 
أ
 المباراة شٍل المباراة  طػافا

 و
أ
 .شعاخٌاا
 

 ـ البػع غن الجصارِس 
أ
 بػع المباراة الجُ ثعور شٍل  غالمّةاال

 
أ
 .شعاخٌاا



 شعخت فُ المباراة ُ جال االططاءـ الصػص غلَ الجػػف غلَ 
 .ثصصّصٌاوالػمو غلَ 

 
 

 فُ المباراة ال ِصكق الوراح الجصنّمُالوراح  انـ مػػفة 
 .شكةالالفُ المباراة  
 



 
 ـ الصنم المجطٍر ًٍ الغي ِؾجدمػ هراشي فُ المباراة هصافؼ 

 .فُ المباراة الكادمة افظوثكعِم مؾجٍى  الَِعفػي 
 

 ـ ال ثوشغو فُ البصح غن مباراة لادمة اثػك مؾجٍاك 
 .غوم فُ ثصكّق ذلم ؿجوٍبفٌُ   الجصنّمّة جموؿمػ

 
                                                                   
ن االؿجمػار فُ الجعرِب وااللجؼام 

أ
الوٍم المبنػ الػاشة ًُ مجطلبات ، الجغغِة ببػامذـ ثغهػ ا

المباراة الكادمةفُ الوراح 



داء الصنام
أ
 الظػوف المػٍلة ال

 .طػّفة للغاِة  اهّةزؾمالشػٍر بصالة -
 
. الشػٍر بالفشو لبو بعاِة المباراة  -

 .اإلشؾاس بصالة مؼازّة ؿّئة للغاِة-
 
رض الملػب -

أ
خواء الوؼول ال

أ
ن الرمٌٍر وزي بػض الصّصات .. الشػٍر بػعم االرثّاح ا

أ
ال

.وغبارات الوكع 



 .هان لإلغالم الػِاطُ اثراى ؿلبُ للصنم فُ مباراة ؿابكة-
   
ططاء من الصنم -

أ
 فُ بػض مٍالف اللػب ثصعث ا

 (ؿٍء ثكعِػ للمظالفات )



داء الصنام
أ
الظػوف المّؾػة ال

 .  للصنم( ؿمػة زّعة)لعى الرمٌٍر اثراى إِرابُ -

ن شكق الصنم الوراح فُ مبارِات زماًّػِة وإغالمّة  -
أ
ؿبق وا

داء الصنم وهان لعٌِم لبٍل لكػاراثي -
أ
ن الفػِكان اؿجصؾوٍا ا

أ
الشػٍر بالػاشة غوع الؾفػ للمباراة ال

طػ مباراة لادًا لٌم الصنم 
أ
 .فُ ا

فظو شالة زؾمّة -
أ
.الشػٍر با

  



طّػة -
أ
داء الصنم فُ المباراة اال

أ
 .رطا لروة الصنام والمػالب الفوُ غن ا

 
 .شػٍر الصنم بصالة مؼازّة ثمنوي من الؾّطػة غلَ المباراة  -
 


