
 أداة الشاخص 

 المرحلة الثانٌة طالبات/اٌقاعً  جمناستك

 

 عبد المنعمسعادة حسنٌن   د.م



 أصبح ثم ، فقط الرجال أولا  استخدمه وقد ، اليدوية الجسشاستك أدوات أقدم من الذاخص ُيعد
 كانت لذا ، ُسسكاا  وأكثر أثقل الذاخص كان البداية وفي ، الرئيدة الشداء جسشاستك أدوات من

 من طهيمة فترة بعد ولكن ، وتدويرهسا الذراعين مرجحة عمى مقتررة به السؤداة السهارات
   .األداء في كبير بتشهع يدسح مسا ، سسكاا  وأقل وزناا  أخف الذاخص أصبح ، التظهر

 ، التسرين من كبيراا  مقداراا  يتظمب وهه ، السدتخدمة اليدوية األدوات أصعب من والذاخص
 تشديق في كبيرة مهارة لديها تكهن  وأن ، يديها بكمتا استخدامه في بارعة الالعبة تكهن  وأن

 الجدم حركات الذاخص حركات تتبع أن يجب إذ ، الذاخص حركات مع ، الجدم حركات
 ، بالرأس مشه السكهر الجزء يدسى ، القشيشة أو الزجاجة الذاخص شكل ويذبه الظبيعية

 ويرشع ، دائرية بقاعدة ويشتهي بالجذع فيدسى السحدب الجزء أما ، بالعشق الزيق والجزء
 عشد رقيقاا  صهتاا  ُيحدث ، لمكدر قابل غير فاتح لهن  ذي قهي  خذب من عادة الذاخص

   من صشعه يسكن كسا ، ببعزهسا الذاخرين ضرب
 ، األخرى  باأللهان صبغه ويجهز ، العادي الخذب بمهن  الذاخص ُيربغ ما وعادةا  ، البالستك

   والشحاسي والفزي الذهبي األلهان عدا
 
 



 وتختلف طرٌقة مسك الشاخص ، حسب نوع الحركة التً ستؤدى بها ، وعلى 

  -: ٌأتً ما 

عندما ٌستعمل كثقل فً تمرٌنات مرجحة : الشاخص من الرأس مسك .1

 ، وٌتم المسك بالقبض على الرأس باألصابع وهو فً كف الٌد الذراعٌن ودوران 

عند استعمالها فً حركات الرمً واالستالم ، أو : الشاخص من العنق مسك .2

 .الضرب العمودي لألداة على األرض 

وهذه المسكة كثٌرة : رأس الشاخص فً راحة الٌد مع إسناده بالسبابة وضع .3

 .االستعمال لتحرٌك األداة حول رسغ الٌد 

 الشاخص من القاعدة مسك .4

 



 ودوران الذراعين مرجحة

 .بالشاخص 

 الشاخص حول رسغ دوران

 .اليد 

 واستالم الشاخص رمي. 

 الشاخص ضرب . 

 الشاخص دحرجة. 

 

 



 وىذا صغيرة او متهسطة او كبيرة دوائر اما مختمفة اشكال عمى يكهن  الدوران ان
 نفذت واذا كبيرة كانت الكتفين من الحركة نفذت فاذا الذراع حركة بداية عمى يعتمد

 مد عمى التأكيد يجب , صغيرة تكهن  الرسخ وحهل متهسطة كانت المرفقين من
 تنفيذ عند اما , الكبيرة الدوائر في الذراع مع الذاخص واستقامت كاممة برهرة الذراع

 تترك ان يجب الرغيرة والدوائر , قميال الذراع ثني من البد فانو المتهسطة الدوائر
 , اليد لراحة تهجيو مع اليد رسخ بهاسطة الدوران تنفيذ ويتم لمحركة لمذاخص الحرية

الذراعين ومتقاطع معاكس باتجاه او الذراعين اتجاه بنفس ينفذ بأنهاعو الدوران ان 
 ومنحنيا عمهديا فيكهن  فييا نفذ التي الطريقة حدب الدوران ويدمى وبالتعاقب
   والجانبي االمامي وبالمدتهى 



ان الرمي والستالم عشرران يرعب تشفيذهسا بالذاخص 
, يتظمب بداعة في التكشيك وسيظرة وتركيز عالي  لذالك

ولكي ترمي الداة فسن الزروري ان يدبق الرمي تعميسك 
سهاء كانت تتحرك  العبةبغض الشظر عن وضع  لالداة

وهذا التعميم سهف يشتج رميا ذا , او من الهقهف الثابت 
, مدى واسع اي دوران الذاخص بالههاء افقيا وعسهديا 
اما الستظمبات الساسية عشد تشفيذ الرمي فهي وجهد 

اما الهضع , ترابط بين الرجمين والجدم والذراعين  
البتدائي لمرمي فيسكن ان يكهن من الهقهف او اي 

 .وضع اخر من خالل الحركة 
 يسكن تقديم الرمي حدب ارتفاع الذاخص عن الراس

 -:وكسا يمي 
 رمي قرير ويكهن بسدتهى الراس 1.
 رمي متهسط يكهن اعمى من مدتهى الراس2.
 امتار فهق الراس  4رمي كبير ويكهن بحدود 3.

 ويشفذ رمي الذاخص امام الجدم او خمفه او جانبه 



 ٌجب الضرب اثناء المختارة الموسٌقى مع بالتزامن بالشاخص الضرب تنفٌذ ٌتم

 وٌمكن , المختارة والموسٌقى الحركة مع بالتناسق دقة بشكل تنفٌذه ٌكون ان

 اي فً بالهواء او االرض على اتجاه اي فً البعض ببعضهما الشاخص ضرب

 بالهواء الشاخص ضرب 6 رقم ادناه بالصورة موضح كما , اتجاه او وضع

 .االرض فً الشاخص ضرب توضح االخرى والصورة



 عمى الدحرجة تشفيذ السسكن من
 الجدم اجزاء مختمف عمى او الرض

 (الردر , الذراع , الداق)
 . بالتعاقب او معا بالذاخرين



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهويح الوىضيقً 

 طالثاخ/ الورحلح الثاًيح 
 

 الوٌعن د ضعادج حطٌيي عثد .م 

 وزارة التعلين العايل والبحث العلوي 
 كليت الكوث اجلاهعت 

 قسن الرتبيت البدنيت وعلوم الرياضت



 أهمية املوسيقى

 اًفعالي هحثة الً الٌفص اذ تعول حافسا ودافعا ًحى تكرار الحركح تاثيرلها 

 وضيلح للتحرر هي التىتر العصثي 

 تطاعد علً اًطياب الحركح 

 تحطيي القدرج علً التعثير الحركي وتصل تالالعثح الً هطتىي جيد في اداء الحركح واتقاًها. 

 تطاعد علً تٌويح التىازى والتحكن في اجساء الجطن هوا يٌوي االحطاش الحركي. 

 يؤخر ظهىر التعة 

 يوٌح الوؤديح فرصح للتعثير عي رغثاتها وشعىرها تالحركح. 

 الفشية الحركات الداء اجباري  شرط وىي االيقاعية لمحركات االسس اىم من السهسيقية السراحبة تعد
 الالعبة اعظاء تداعد حيث الحركية السيارات لتدريب ميم امر لمسهسيقى السراحبة والجساعية الفردية

 إلتقان اساسيا عامال يعد الذي باإليقاع الذعهر عمى بالسهسيقى العسل ويتظمب السظمهب االحداس عمى
 -: كاالتي االيقاعية الحركات في السهسيقية االىسية انجاز ويسكن , الحركية السيارات



 شروط اختيار الوىضيقً

 

 يحتهيو بسا االيقاعي السهسيقي والييكل الجدم حركة من كل تتجانس ان يجب1.
 وانخفاضو الرهت وارتفاع (الحركية التذكيمة) حركية وجسل ونبرات ايقاع من

 والحركات والمحن والقهة الدرعة حيث من وإعياره السهسيقي االيقاع تأكيد يجب2.
   متكاممة عسل وحدة ىشاك تكهن  حتى السراحبة

   حركة وكل تسرين لكل السشاسبة باختيار العشاية يجب3.



 

 اًىاع الوىضيقً 

الوىضيقً الجاهسج 

 الوىضيقً الوىضىعح هي اجل

 الحركح

 (الثياًى)الوىضيقً االرتجاليح 

 



 الوىضيقً الجاهسج •

 والسهسيقى السارشات مثل السعدة الذائعة السهسيقى عن عبارة وىي
  الهطشية واالناشيد الغشائية الذعبية والسهسيقى الذائعة الذعبية

 عدم حالة وفي , السظمهبة الحركات مع يتشاسب بسا اختيارىا ويسكن,
 يسكن السهسيقي االيقاع مع لمحركات الحركي لاليقاع التامة  السظابقة

 وىي . الجاىزة السهسيقى وايقاع يتشاسب بسا الحركات بعض تغيير
 والهثب والحجل والركض كالسذي االساسية االيقاعية الحركات تشاسب

 السعقدة غير الديمة الحرة والحركات القفز و



 الوىضيقً الوىضىعح هي اجل الحركح•

ذات الحركات لبعض مشاسبة غير الجاىزة السهسيقى تكهن  قد 
 مسا , االدوات باستخدام تؤدي التي الحركات او السعقد االيقاع
 احداث بذلك يسكن حتى لمحركات مشاسبة مهسيقى وضع يدتمزم
 لمحركات الحركي وااليقاع السهسيقي االيقاع بين التام التهافق



 الوىضيقً االرتجاليح 

 ارتجالية برهرة السهسيقى مدرسة تعزفيا التي السهسيقى وىي
 يعتسد الشهع وىذا , الحركات اداء اثشاء ليا تحزير سابق دون 
 وقدرتيا تررفيا وحدن السهسيقى مدرسة وخبرة درجة عمى
 ايقاع مع تتفق التي السهسيقى تأليف او السهسيقى اختيار عمى

 تدسع او السهسيقى مدرسة ترى  ان يتظمب وىذا , الحركة
 رؤية وكذلك االيقاعي الجسشاستك مدرسة ونداءات ارشادات
   االداء اثشاء الظالبات ومتابعة





 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية الكوت الجامعة 

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة

 االيق اعي    الجمناستكاوضاع اليدين االساسية في  
 

 طالباث / املرحلت الثانيت 
 د سعادة حسنني عبد املنعن.م   



 لمحراعين والدساح , لألعمى الخاس ورفع الظيخ شج مع استقامة وضع في الهقهف1.
 عشو بعيجا قميال مجىا مع الجدم امام باالستخخاء

 لبعزيسا االيجي اصابع مالمدة مع استجارة وضع في يكهنا ان البج الحراعين كال2.
   البعض

 واليجين الحراعين ارخاء عمى العسل3.
 
 

 
 

 -:قواعد عاهت هع اي وضع 



 -:الوضع االول 
 الهضع االول لمحراع يسكن القيام بو مع اي وضع من اوضاع الخجل الخسدة 1.
 حسل الحراعين امام الجدم في وضع مشخفض مع لسس اليجين تقخيبا لبعزيسا البعض 2.
 العسل عمى استجارة الحراعين بثشي الكهعين قميال 3.
 رفع الحراعين بحيث تمسس اصابع اليجين تقخيبا الدخة من البطن4.

 



 -:الهضع الثاني 
   الجانبين الى الحراعين رفع يتم الثاني الهضع في1.
   قميال الحراعين استجارة عمى الحفاظ مع2.
   الكتفين مدتهى  تحت قميال الكهعين خفض3.
   الكهعين مدتهى  تحت السعرسين انخفاض من التأكج4.
 الحقن ورفع الخقبة ومج الكتفين انخفاض عمى الحفاظ5.

   لألعمى



  -:لهضع الثالث 
 

 تعسل الحراعان الثالث الهضع في1.
 اذا انو اي لمخجمين معاكس بذكل
 فان االمام في اليسشى القجم كان

   رفعيا يتم التي ىي اليدخى  الحراع
  والى الخاس فهق  االيدخ الحراع رفع2.

   قميال االمام
 الى اليسشى الحراع لف عمى العسل

 البطن سخة مدتهى  عشج  الجانب
 لألمام اليجين كفي اتجاه3.



اي انو اذا , كسا في الهضع الثالث الحراعان تعسل بذكل معاكس لمخجمين . 1
 كانت القجم اليسشى في االمام فان الحراع اليدخى ىي التي يتم رفعيا 

 .رفع الحراع اليدخى لألمام مع العسل عمى استجارتيا عشج مدتهى الرجر . 2
 .رفع الحراع اليسشى فهق الخاس مع العسل عمى استجارتيا قميال . 3
 

   -:الهضع الخابع 



  -:الهضع الخامس 
 الهضع في كسا الحراعين بهضع البجء1.

 , الخاس فهق  اليجين رفع , االول
 يجيك رؤية عمى قادرا تكهن  ان يشبغي
   الخاس تحخيك بجون 

 بثشي الحراعين استجارة عمى العسل2.
   قميال الكهع

 بين الفاصمة السدافة تكهن  ان يشبغي3.
   سم 15_10 من الحراعين

 اليجين اصابع اتجاه ان من التأكج4.
   لمجاخل والكف

 





 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
 كلٌة الكوت الجامعة 

 لسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

الشاخص+  اداة الطوق  
املرحلت الثالثت / ايقاعي طالباث  مجناستك  

 
سعادة حسنني عبد املنعن  د.م  

اسراء فاضل حسن  د.م  



 هْاصفاتَ

 اهم ومن ,المدٌمة االدوات من وٌعتبر االٌماعً الجمناستن فً المستعملة االدوات احد هو•

 الصعبة؛ االدوات من ٌعُد حٌث ,والتركٌز والسرعة االنتباه ولوة التام التناسك هً متطلباته

 .فٌه الحركات اداء على التعلم خالل فائمة وعناٌة مثابرة إلى ٌحتاج ألنه

 والمطر ,االلل على غم(300) حوالً وزنه البالستٌن او الخشب من ٌصنع مواصفاته ومن•

 لون اي اختٌار فباالمكان اللون اما ممبض دون اسطوانٌا شكله سم (90-80) من الداخلً

 شرط على طرٌمة باي الطوق تغلٌف الممكن ومن (النحاسً ,الفضً ,الذهبً) اللون عدا

 سم(90-80) الداخلً المطر بماء

 



:هسكاخ الطْق   
. من االعمىالسدك .1  
.من االسفلالسدك .2  

.الستبادلالسدك .3  
.من الخارجالسدك .4  
.من الجاخلالسدك .5  

.الستباعجالسدك .6  
.الستقاطعالسدك .7  

.الظهق وىه بين اجداء الجدممدك .8  
 



 مسكات الطوق

 مسك الطوق المتقاطع  مسك الطوق من االسفل 



:أنواع المسكات للطوق   
 

 ذكخ يجب بالظهق  التسخيشات وصف عشج
 حيث لمظهق  السدتخجمة السدكة نهع

-اإلبيام ) اصابع بثالث الظهق  يسدك
  اصابع اربعة او ,(الهسظى-الدبابة

 (الخشرخ-الهسظى-الدبابة-اإلبيام)
 الظهق  يسدك أن البج الحالتين كمتا وفي

 عميو بقهة القبض دون  بدالسة
 



 الطْقالحركاخ الفٌ٘ح الوستخذهح تأداج  
 
 .واالستالمالرمً .1

 .المرجحات.2

 .الدورانات.3

 .الدحرجات.4

 .داخل الطوقالمرور .5

 .الدوائر.6

 (.8)رلم شكل .7

 



الرمي واالستالم 
 اصعب من الظهق  واستالم رمي حخكة تعج

 عمى يداعجانو وشكمو الظهق  لثقل نظخا الحخكات
 يدتهجب مسا رميو عشج كبيخة انظالق قهة اكتدابو

 برهرة غالبا الحخكات ىحه وتؤدى رمية اتقان دقة
   . زوجية وايزا فخدية

 

ويخاعى الخمي اثشاء لمجقة تحتاج الظهق  فأداة 
 : يمي ما االداء خالل ايزا

 .الكتف مفرل من الحخكة تؤدى•
 .لمحخكة والجدم الحراع متابعة مع عاليا الخمي•
 .أعمى مائال االداء خخوج زاوية•

 



 الوثبات 
 

  -: أنهاع الى الهثب فيقدم واليبهط االرتقاء لذكل 
 .عمييا واليبهط بالقجمين األرتقاء.1
 .نفديا القجم عمى واليبهط واحجة بقجم األرتقاء.2
 .قجمين عمى واليبهط واحجة بقجم األرتقاء.3
 األخخى  القجم عمى واليبهط بقجم األرتقاء.4

 
 

 الالعبة تعمم االرتقاء من السختمفة الشهعيات وتمك
 -: مشيا انهاع وىي الظيخان اثشاء األداء في الجقة
 -التشاوب وثبة -الدحمقة وثبة -األعمى الى الهثب
 .وغيخىا .فتحا الهثب -ضسا الهثب -القظة وثبة





المرجحات 
 وتشكل االستمراري الطابع تحمل حركات هً

 ,المتتالٌة الحركات من سلسلة الجسم مفاصل

 وهً ٌلٌه الذي الجزء إلى جزء من وتبدأ

 او (االرضٌة الجاذبٌة تاثٌر) سلبٌة مرجات

 مرجحة ,الجسم مرجحة) إلى وتنمسم اٌجابٌة

 .الجذع مرجحة ,السالٌن مرجحة ,الذراعٌن

 -: منها للمرجحات انواع توجد

  .االمامٌة البندولٌة المرجحة•

 الجانبٌة البندولٌة المرجحة•

 



الطْق هالهسا الطْق علٔ األرض توسكَ ّدفعَ لألهام اّ للجاًة أّ للخلف تح٘ث ٗكْى دحرجح 
تعول السثاتح كعاهل هساعذ لألرض هي تذاٗح الذحرجح ّحتٔ ًِاٗتِا ّٗتن الذفع هي رسخ ال٘ذ تح٘ث 

:علٔ االرض  الذحرجاخعلٔ الذفع ٌُّاك ًْعاى هي   
.تذفع الطْق تع٘ذا ّالجرٕ الستالهَ فٖ ًقطح اخرٓ الذحرجح - أ  

لٔ أى تكْى تذفع الطْق هع دّراًَ فٖ اتجاٍ الجسن ل٘رجع الٔ الالعثح هرج اخرٓ عالورتذج الذحرجح - ب
 الحركح هي رسخ ال٘ذ 

 
 
 



 الشاخص



 الخجال أوالا  استخجمو وقج ، اليجوية الجسشاستك أدوات أقجم من الذاخص ُيعج
 كان البجاية وفي ، الخئيدة الشداء جسشاستك أدوات من أصبح ثم ، فقط

 عمى مقترخة بو السؤداة السيارات كانت لحا ، ُسسكاا  وأكثخ أثقل الذاخص
 أصبح ، التظهر من طهيمة فتخة بعج ولكن ، وتجويخىسا الحراعين مخجحة

  .األداء في كبيخ بتشهع يدسح مسا ، سسكاا  وأقل وزناا  أخف الذاخص
 كبيخاا  مقجاراا  يتظمب وىه ، السدتخجمة اليجوية األدوات أصعب من والذاخص

 تكهن  وأن ، يجييا بكمتا استخجامو في بارعة الالعبة تكهن  وأن ، التسخين من
 يجب إذ ، الذاخص حخكات مع ، الجدم حخكات تشديق في كبيخة ميارة لجييا

 الذاخص شكل ويذبو الظبيعية الجدم حخكات الذاخص حخكات تتبع أن
 بالعشق الزيق والجدء ، بالخأس مشو السكهر الجدء يدسى ، القشيشة أو الدجاجة

 الذاخص ويرشع ، دائخية بقاعجة ويشتيي بالجحع فيدسى السحجب الجدء أما ،
 عشج رقيقاا  صهتاا  ُيحجث ، لمكدخ قابل غيخ فاتح لهن  ذي قهي  خذب من عادة
  من صشعو يسكن كسا ، ببعزيسا الذاخرين ضخب

 صبغو ويجهز ، العادي الخذب بمهن  الذاخص ُيربغ ما وعادةا  ، البالستك
   والشحاسي والفزي الحىبي األلهان عجا ، األخخى  باأللهان

 



  -:يأتي  ما وتختمف طخيقة مدك الذاخص ، حدب نهع الحخكة التي ستؤدى بيا ، وعمى 
بالقبض عمى عشجما يدتعسل كثقل في تسخيشات مخجحة ودوران الحراعين ، ويتم السدك : مدك الذاخص من الخأس .1

 الخأس باألصابع وىه في كف اليج 
 .عمى األرض  عشج استعساليا في حخكات الخمي واالستالم ، أو الزخب العسهدي لألداة: مدك الذاخص من العشق .2
 وىحه السدكة كثيخة االستعسال لتحخيك األداة حهل رسغ اليج : وضع رأس الذاخص في راحة اليج مع إسشاده بالدبابة .3
 مدك الذاخص من القاعجة .4

 



 الحركاخ التٖ ٗوكي أداؤُا تالشاخص 

 .مرجحة ودوران الذراعٌن بالشاخص •

 .دوران الشاخص حول رسغ الٌد •

 .رمً واستالم الشاخص •

 .  ضرب الشاخص •

 .دحرجة الشاخص •

 



 مرجحة ودوران الشاخص 
 او كبيخة دوائخ اما مختمفة اشكال عمى يكهن  الجوران ان

 فاذا الحراع حخكة بجاية عمى يعتسج وىحا صغيخة او متهسظة
 السخفقين من نفحت واذا كبيخة كانت الكتفين من الحخكة نفحت
 عمى التأكيج يجب , صغيخة تكهن  الخسخ وحهل متهسظة كانت

 في الحراع مع الذاخص واستقامت كاممة برهرة الحراع مج
 من البج فانو الستهسظة الجوائخ تشفيح عشج اما , الكبيخة الجوائخ

 الحخية تتخك ان يجب الرغيخة والجوائخ , قميال الحراع ثشي
 مع اليج رسخ بهاسظة الجوران تشفيح ويتم لمحخكة لمذاخص

 , اليج لخاحة تهجيو
 باتجاه او الحراعين اتجاه بشفذ يشفح بأنهاعو الجوران ان

 حدب الجوران ويدسى وبالتعاقب الحراعين ومتقاطع معاكذ
 وبالسدتهى  ومشحشيا عسهديا فيكهن  فييا نفح التي الظخيقة
   والجانبي االمامي

 



 رمي واستالم الشاخص 
 بجاعة يتظمب لحالك بالذاخص تشفيحىسا يرعب عشرخان واالستالم الخمي ان
 يدبق ان الزخوري  فسن االداة تخمي ولكي , عالي وتخكيد وسيظخة التكشيك في

 من او تتحخك كانت سهاء االعبة وضع عن الشظخ بغض لالداة تعميسك الخمي
 دوران اي واسع مجى ذا رميا يشتج سهف التعميم وىحا , الثابت الهقهف

 الخمي تشفيح عشج االساسية الستظمبات اما , وعسهديا افقيا باليهاء الذاخص
 لمخمي االبتجائي الهضع اما ,  والحراعين والجدم الخجمين بين تخابط وجهد فيي

 . الحخكة خالل من اخخ وضع اي او الهقهف من يكهن  ان فيسكن
 -: يمي وكسا الخاس عن الذاخص ارتفاع حدب الخمي تقديم يسكن
  الخاس بسدتهى  ويكهن  قريخ رمي
 الخاس مدتهى  من اعمى يكهن  متهسط رمي
  الخاس فهق  امتار 4 بحجود ويكهن  كبيخ رمي
   جانبو او خمفو او الجدم امام الذاخص رمي ويشفح

 



 ضرب الشاخص 

 السهسيقى مع بالتدامن بالذاخص الزخب تشفيح يتم
 بذكل تشفيحه يكهن  ان يجب الزخب اثشاء السختارة

 , السختارة والسهسيقى الحخكة مع بالتشاسق دقة
 اي في البعض ببعزيسا الذاخص ضخب ويسكن
  اتجاه او وضع اي في باليهاء او االرض عمى اتجاه

 الذاخص ضخب 6 رقم ادناه بالرهرة مهضح كسا ,
 في الذاخص ضخب تهضح االخخى  والرهرة باليهاء
 .االرض

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 كلٌة الكوت الجامعة 

 لسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 اداة الطوق
 املرحلت الثالثت / ايقاعي طالباث  مجناستك

 
 سعادة حسنني عبد املنعن  د.م

 اسراء فاضل حسن  د.م



االدوات من وٌعتبر االٌماعً الجمناستن فً المستعملة االدوات احد هو 
 والسرعة االنتباه ولوة التام التناسك هً متطلباته اهم ومن ,المدٌمة

 وعناٌة مثابرة إلى ٌحتاج ألنه الصعبة؛ االدوات من ٌعُد حٌث ,والتركٌز
 .فٌه الحركات اداء على التعلم خالل فائمة

غم(300) حوالً وزنه البالستٌن او الخشب من ٌصنع مواصفاته ومن 
 دون اسطوانٌا شكله سم (90-80) من الداخلً والمطر ,االلل على

 ,الفضً ,الذهبً) اللون عدا لون اي اختٌار فباالمكان اللون اما ممبض
 المطر بماء شرط على طرٌمة باي الطوق تغلٌف الممكن ومن (النحاسً
 سم(90-80) الداخلً

 

 مواصفاته



 .  من االعلىالمسك .1

 .من االسفلالمسك .2

 .المتبادلالمسك .3

 .من الخارجالمسك .4

 .من الداخلالمسك .5

 .المتباعدالمسك .6

 .المتقاطعالمسك .7

 .الطوق وهو بٌن اجزاء الجسممسك .8
 

 :مسكات الطوق 



 مسكات الطوق

 مسك الطوق المتقاطع  مسك الطوق من االسفل 



 ذكر يجب بالطوق  التمرينات وصف عند
 حيث للطوق  المدتخدمة المدكة نوع

-اإلبهام ) اصابع بثالث الطوق  يمدك
  اصابع اربعة او ,(الوسطى-الدبابة

 (الخنصر-الوسطى-الدبابة-اإلبهام)
 الطوق  يمدك أن البد الحالتين كلتا وفي

 عليه بقوة القبض دون  بدالسة
 

 :أنواع المسكات للطوق 

 



 الطوقالحركات الفنٌة المستخدمة بأداة  

 

1. ًواالستالمالرم. 

2.المرجحات. 

3.الدورانات. 

4.الدحرجات. 

5. داخل الطوقالمرور. 

6.الدوائر. 

7. (.8)رلم شكل 

 



 الحركات اصعب من الطوق واستالم رمً حركة تعد

 قوة اكتسابه على ٌساعدانه وشكله الطوق لثقل نظرا

  رمٌة اتقان دقة ٌستوجب مما رمٌه عند كبٌرة انطالق

  واٌضا فردٌة بصورة غالبا الحركات هذه وتؤدى

   . زوجٌة

 

وٌراعى الرمً اثناء للدقة تحتاج الطوق فأداة 

 : ٌلً ما االداء خالل اٌضا

 .الكتف مفصل من الحركة تؤدى•

 .للحركة والجسم الذراع متابعة مع عالٌا الرمً•

 .أعلى مائال االداء خروج زاوٌة•

 

الرمً واالستالم 



 

 الى الوثب فٌقسم والهبوط االرتقاء لشكل 
   -: أنواع

 .علٌها والهبوط بالقدمٌن األرتقاء.1

 القدم على والهبوط واحدة بقدم األرتقاء.2
 .نفسها

 .قدمٌن على والهبوط واحدة بقدم األرتقاء.3

 األخرى القدم على والهبوط بقدم األرتقاء.4
 

 

 تعلم االرتقاء من المختلفة النوعٌات وتلك
 وهً الطٌران اثناء األداء فً الدقة الالعبة
 وثبة -األعلى الى الوثب -: منها انواع

 الوثب -القطة وثبة -التناوب وثبة -الزحلقة
 .وغٌرها .فتحا الوثب -ضما

 الوثبات 





 وتشكل االستمراري الطابع تحمل حركات هً

 وتبدأ ,المتتالٌة الحركات من سلسلة الجسم مفاصل

  سلبٌة مرجات وهً ٌلٌه الذي الجزء إلى جزء من

  إلى وتنقسم اٌجابٌة او (االرضٌة الجاذبٌة تاثٌر)

 مرجحة ,الذراعٌن مرجحة ,الجسم مرجحة)

 .الجذع مرجحة ,الساقٌن

 -: منها للمرجحات انواع توجد

   .االمامٌة البندولٌة المرجحة•

 الجانبٌة البندولٌة المرجحة•

 

المرجحات 



الطوق على األرض بمسكه ودفعه لألمام او للجانب أو للخلف بحٌث ٌكون الطوق مالمسا دحرجة 

لألرض من بداٌة الدحرجة وحتى نهاٌتها وٌتم الدفع من رسخ الٌد بحٌث تعمل السبابة كعامل مساعد 

 :على االرض  الدحرجاتعلى الدفع وهنان نوعان من 

 .بدفع الطوق بعٌدا والجري الستالمه فً نمطة اخرى الدحرجة - أ

بدفع الطوق مع دورانه فً اتجاه الجسم لٌرجع الى الالعبة مرة اخرى على أن تكون المرتدة الدحرجة - ب

 الحركة من رسخ الٌد 

 

 

 





 االيقاعي للجمناستكالتمارين التحضرييت 
 

 طالباث / املرحلت الثانيت 
 

 د سعادة حسنني عبد املنعن.م 



 التمارين التحضرييت



 اسس الرقص •
 حيث االيقاعي الجسشاستك في التحزيرية التسارين من الرقص يعد

 تساريشو وتيدف التهازن  عارضة عشد القاعة  وسط في تساريشو تؤدي
 واسع حركي بسدى االداء على والقدرة العزلية الذدة زيادة الى

 . الرحيح لذكلو الجدم واتخاذ الجدم اجزاء على والديطرة



   أكروباتيكيتاحلركاث الشبه 



  التمارين البنائيت 
 في السرونة تتزايد ا االيقاعية الدروس خالل معيشة بدنية صفات تشسه ان الطبيعي من

 السعقدة القفزات اتقان في الشجاح وألجل والتحسل العزالت تقهي  و السفاصل
 الييا نحتاج التي الرفات نحه لتشسية تهجو ان الزروري  فسن , والدورانات والتهازنات

 . الرياضة في العررية العلسية الطرائق اسس على ترتكز والتي
 التسارين اداء على القدرة مع للجدم والذامل الستزن  الشسه الى البشائية التسارين لذا

 الالعبة قدرة وتزداد الجدم عزالت تقهي  اذ البدنية الرفات تشسه خالليا من التي
 ان الالعبة تدتطيع التطهر ىذا حدوث وعشد والتهازن  السرونة تزداد كسا التحسل على
 -: التسارين البشائيليذه الجزء ويذسل , السعقدة الحركات جسيع تؤدي

   خاصة اوضاع•
 التسهج حركات•
   االرتداد حركات•
   واالرتخاء الذد تبادل حركات•
  والرجلين للجذع وتكهن  الخاصة االوضاع•
 



 االضافات وانيا االبتدائية للحركات الرحيح واالداء الجيد بالتكتيك يظير الذي الذعهر وىي
 . الحركي والسدى والرشاقة الدوران خالل معيشة وبدرعة الجيدة

 تعبر ان الالعبة تدتطيع حيث الحركة على جساال يزفي االداء ىذا مثل الى الهصهل وان
 من التعبير على القدرة وتختلف الرجلين , الجذع , اليدين بحركات الحركة مزسهن  عن

 بالقدرات اساسا وترتبط , عشدىا اصال مهجهدة السههبة ىذه تكهن  وقد , اخرى  الى العبة
 ويكهن  , السختلفة الجدم اجزاء على والديطرة الحركات استيعاب على والقدرة الجيدة البدنية
 عن لتعبير ما مختلفة انفعالية مزامين ذات حركية واجبات اعطاء خالل من التدريب
  حركيا قرري مزسهن  عن التعبير او والفرح الغزب



 .متارين التوافق احلركي واملوسيقي 
 من اال ىذا يحدث وال السهسيقي وااليقاع الالعبة جدم  اجزاء حركات بين االندجام ىه

 تهافق ثم ومن بو االحداس وكذلك وعسليا نظريا السهسيقي االيقاع واستيعاب فيم خالل
 الجسشاستك في السهسيقي الحركي التهافق تقديم السسكن ومن  . معو الالعبة حركات

 -: مجاميع عدة الى االيقاعي
   السهسيقى عازفي مع تسارين1.
 الخطهات انهاع مختلف  السهسيقية الدرعات بسختلف والركض الخطهات انهاع مختلف2.

   السهسيقية الدرعة مع التهافق بأختالف الترفيق مع والركض
 

 
 
 
 
 
 









اجتاه اصابع انقديني اىل اخلارج بصٌرة كهيت 
عهَ اٌ يكٌٌ كعبي انقديني يالصقني يع , 

حبيث تشكم انقديني , بعضيًا انبعض  
 بانهغت انعربيت كًا يٌضح بانصٌرة  7رقى 



 اخلارج اىل انقديني اصابع اجتاه
 تكٌٌ اٌ عهَ , كهيت بصٌرة
 كعبي بني فاصهت يسافت ىناك

 ًاحدة قدو بطٌل انقديني



انقدو كعب يكٌٌ حبيث , االخرٍ انقدو اياو انقديني احدٍ ًضع 
  اخلهفيت انقدو ينتصف يٌاجيت يف االياييت





 ببعضيًا انقديني كال انتصاق
 كم اصابع تٌاجو حبيث انبعض

 اً املضادة انرجم كعب قدو
 املعاكست




