
اداة انشزٌط فً انجًباس 

 االٌقاعً نهبُاث
   سعادة حسٍٍُ عبذ انًُعى د.و

 اسزاء فاضم حسٍ  د.و



  يخز 6_  5طىنه 

 سى  2,50عزضه 

 ٌكىٌ اقصز ٍ  .يخز انطىل و انعزض ٌكىٌ اكبز يٍ انكبار  5_3نألطفال انًبخذئٍ

 ٌ ً هً انسخا  انًادة انخً ٌصُع يُها انشزٌط انثعباَ

  االنىاٌ حسخخذو جًٍعها 

 و 2و حبقى يُه 5وانشزٌط انذي طىنه 

 و   وانسبب هى  إلعطاء انشخى او انثقم نهشزٌط 1,50و حبقى يُه  3وانشزٌط انذي طىنه 

 و 3و حبقى يُه  6وانشزٌط انذي طىنه 

 

 يٕاصفاث انشزٚط



{ 

 سم  60_ 50طهلها من 
كالس  الفايبرمصظهعة من 
 او الخيزران 

نهايته تهضع حلقة واحدة  
 مثبتة واالخرى متحركة  

متصلين ببعضها والحلقة 
 االولى  تدطى  الطرود 



{ 

 انًزجحت 

 8)) انخذوٌز عهى شكم رقى 

 انزيً واالسخالو

 انشكم انحهشوًَ 

 (افعى ) االفعىاًَانشكم 

 بعض احلركات الفنية للشريط



 

َهاٌت يٍ عادة انشزٌط ًٌسك 

 , بشذة انعصا يسك وٌجب , انعصا

 انشزٌط يٍ انًسك ٌخى واحٍاَا

 , قصٍزة نحظٍت نًذة , فقط

 يعا باالثٍٍُ انًسك ٌكىٌ واحٍاَا

 وَهاٌت انعصا) َفسه انىقج فً

   (انشزٌط



 :انتذرج انتعهًٛٙ نبعض حزكاث انشزٚط 

 انحزكت بحزٚت ٚسًح انذ٘ , انشزٚط ألداة انصحٛح انًسك كٛفٛت تعهٛى1.

 اتجاْاث فٙ االخزٖ ٚهٛٓا بٛذ انذٔراَاث ٚهٛٓا انًزجحاث بتعهى انًٓاراث تعهٛى فٙ انتذرج2.

   يختهفت

 اياو انشزٚط بًزجحت انحزكت فٙ كبٛز يذٖ بإعطاء تعهًٛٓا ٚبذأ انثعباَٛت انحزكاث تعهٛى3.

 ٔبصٕرة انجسى أياو ادائٓا ٔٚتى انًذٖ ٔٚقهم , االتقاٌ ٚتى حتٗ انٛسار انٗ انًٍٛٛ يٍ انجسى

 . انحزكت يٍ االتجاْاث جًٛع فٙ ادائٓا ٚتى ثى , ٔسزٚعت يتكزرة

 يٍ دٔايّ شكم عهٗ يحٕرِ حٕل بانشزٚط صغٛزة دٔراَاث بعًم : انحهزَٔٛت انحزكاث4.

   اخزٖ انٗ ٚذ يٍ انزسخ يفصم

 االرتفاع عانٛت انزيٛاث تعهى ٚهٛٓا , انصحٛح ٔاالستالو انبسٛطت انزيٛاث تعهى : انزيٛاث5.

 . انًزتذة ثى االفقٛت كانزيٛاث

 . انشزٚط شكم داخم أ فٕق انحزكاث يٍ اشكال اداة يحأنت انًختهفت انًٓاراث اتقاٌ بعذ6.

 
 



 يع تًُٛاتٙ نكى بانتٕفٛك 



 سارة التعلُن العايل والبحث العلوٍو
 كلُت الكىث اجلاهعت 

 لسن الرتبُت البذًُت وعلىم الزَاضت

 (  اداة الكرة) 
 طالباث املرحلت الثالثت/ ايقاعي  مجناستك

 عبد املنعنحسنني سعادة    د.م
 د  اسراء فاضل حسن. م



 اذ ديناميكية صفة ولمكرة االيقاعي الجمناستغ في الجميمة االدوات مؼ الكرة تعد
 بتعميػ البدء وعند اتجاه أي في رمييا وكذلغ ودحرجتا طبطبتيا الالعبة بإمكان

 القؽانيؼ بمعرفة وذلغ عمييا والديطرة بالكرة الثقة الالعبة تكتدب ان يجب الكرة
 متابعة فيجب الكرة عمى الديطرة كيفية تعمػ وعند وارتدادىا الكرة لدقؽط الفيزيائية

 الفني االحداس, التام التناسق , المرونة , الرشاقة, الدرعة بإظيار لمحركة الجدػ
     الفردي والتعبير االيقاعي

 الى وتحتاج استخداميا خالل مؼ التذؽيق عامل تثير التي االدوات مؼ والكرة
 اكثر مؼ انيا كما واالستالم الرمي ميارات اداء عند السيما الدقة مؼ الكثير

 مناسبة يجعميا الخاص وشكميا منتعػ دائري  شكل وليا مطاطية اليدوية االدوات
 امكانية مؼ الرغػ وعمى واالرتدادات والرميات الدحرجات و التدوير لحركات
 في الكرات الؽان مطابقة يجب انو اال الفردية المدابقات في الكرة الؽان اختالف

 مدمؽح وغير ممداء الكرة تكؽن  أن يجب الحاالت جميع وفي الجماعية المدابقات
 بالرسػ فقط يدمح ولكؼ الكرة عمى بارزه صؽر او رمؽز اي بؽجؽد

 المرنؽعة لممادة وطبقا( الجمناستغ العبة كرؽرة اليندسي الرسػ)الجيؽميترك
 الفنية الحركات بأداء تدمح بحيث المرونة مؼ كبيرة بدرجة تتمتع فيي الكرة منيا

   المختمفة



 :هىاصفاث الكشة 

او ادلطاط هادة هي الكزة تصٌع 
 بني ها  الذاخلٍ ولطزها البالستك

 او الكربي البطىالث يف (سن 18-20 )
   ادلٌافساث

ها الصغري للحجن الذاخلٍ الكزة لطز 
 (سن15_12) بني

ها ادلتىسط للحجن الذاخلٍ الكزة لطز 
 فُكىى الكبري احلجن اها (سن20_12) بني

 فىق فوا سن20 الذاخلٍ لطزها
متسك وال الكزة حتول, (غن 400) ووسًها 

 وتأخذ الُذ راحت علً تىضع حُث
 باألصابع سٌذها هع الفٌجاًٍ الشكل
 , الكزة اسفل الُذ سىاء تصلبها وعذم
 هع , الكزة اسفل الُذ, الكزة اعلً

 الكزة اسفل , للخلف ادلزفك هفصل دوراى
 علً , الُذَي ظهز علً , هعا بالُذَي
  اجلسن اجشاء هي جشء اٌ علً او الزجلني

 



 طزق يسك انكزة يىضحت بانصىرة



 جموىعت احلزكاث الفٌُت اخلاصت بالكزة 

 الرهي واالستالم. 
الكرة على االرض  دحرحت

 واجلسن 
 الطبطبت 
املرجحاث 
 الدوائر 
 (8)شكل 



 الزهٍ واالستالم•
 -:يخاعي عنج رمي واستالم الكخة ما يلي 

اندالق الكخة على اليج خالل الخمي وفي اتجاهه بحيث تمخ الكخة في نهاية الحخكة على 1.
 .اطخاف االصابع 

عنج االستالم تلمذ الكخة اطخاف االصابع اوال ثم تندلق على اليج مع متابعة الحراع 2.
 .للحخكة

يؤدي الخمي من خالل مخجحة الحراع من خالل مفرل الكتف وتنهي الحراع الحخكة 3.
 اماما اعلى ويتم استالم الكخة بهجوء دون ارتظام الكخة على االرض 

اما في حالة استالمها في اليجين معا ستتم , يمكن رمي الكخة بيجين معا او بيج واحجة 4.
خفض الرعهبة ويتم الخمي ألعلى نقظة ممكنة مع االستالم امام الجدم او خلفه من 

 وضع الهقهف او من اوضاع اخخى مخكبة 
 والخمي من المخجحة , رمي لألعلى من الثبات : ويكهن الخمي على نهعين 5.
الكخة على اليج خالل الخمي وفي اتجاهه بحيث تمخ في نهاية الحخكة على اندالق 6.

 .أطخاف األصابع
االستالم تلمذ الكخة إطخاف األصابع اواًل ثم تندلق على اليج مع متابعة الحراع عنج 7.

 .للحخكة
 

 
 
 



 إىل الزهٍ وٌَمسن
 :ًىعني

 هي ألعلً الزهٍ-1
 .الثباث

 ادلزجحت هي الزهٍ-2
 



 انحزة ػهى االرض وانجسى اندحزجاث

تؤدي -: االسض على الذحشجت 

 بخط اها االسض على الذحشجت

 اها االسض على هائل خط او هستقٍن

 رلك واثٌاء الٍذ سسخ هي الكشة بذفع

 هي عٌصش اي بأداء الطالبت تقىم

 الوختلفت االٌقاعٍت الحشكاث عٌاصش

 التوىج او الذوساى او كالىثب

  هي االسض على والذحشجت

 للطالبت والوساعذة السهلت الذحشجاث

 جزء باي او بالٍذ الكشة دفع ٌتن حٍث

 هع واحذة بٍذ االستالم وٌتن الجسن هي

 تكىى اى على للحشكت الجسن هتابعت

 هتٌاسق واالداء الطالبت حشكت

بطريقة الكرة تتحرك -: الحرة الدحرجة 
 او اليديؼ مؼ مداعدة اي دون  حرة

 حركة عقب وتأتي الدحرجة وتتػ بالجدػ
 وتؤدي بالدوران او بالذراعيؼ المرجحة
 التي ىي بمداعدة اما مختمفيؼ بنؽعيؼ

 كمتا او واحدة بيد المداعدة بيا يتػ
 عمى وتتػ الجدػ مؼ جزء باي او اليديؼ

 . االرض





 انطبطبت 

 في او االرض على تختج لكي اليج اصابع بأطخاف الكخة بجفع الكخة طبظبة يتم
 مع الكخة لحخكة الجدم متابعة من والبج آلخخ جانب من او المكان نفذ
 : الظبظبة من نهعان وهناك باليج الكخة دفع اثناء صهت اي صجور عجم

بارتفاع ثابت ومهحج  الظبظباتويتم بدلدلة من : الظبظبة االيجابية  1.
 .في فتخة زمنية متداوية 

الدمن )وهي طبظبة الكخة بذكل غيخ مهحج من حيث : الظبظبة الدلبية 2.
 (وااليقاع

 



 :الذوائز 
 : َىػيٍ انى بانكزة اندوائز تُقسى

 نهظهز تقىس بؼًم نهحزكت انجسى يتابؼت يغ انزاس فىق ثى افقيا انذراع دورا1ٌ.

 . انكزة ورجىع انساػد بدوراٌ وتُتهً  نهحزكت انزاس ويتابؼت

 اياو انسهًً انًحىر حىل دائزة  شكم انكزة  تزسى وفيه  انؼًىدي انزاسً اندورا2ٌ.

   انكتف يفصم يٍ انحزكت وتكىٌ االفقً انًحىر حىل بجاَبه او  انجسى



 (8)شكل 
 وهً , وهى هي هجوىعت الحشكاث الفٌٍت الستخذام اداة الكشة فً الجولت الحشكٍت

فً الهىاء  8ًىع هي اًىاع الذوائش بالزساع حٍث تشسن الالعبت بالزساع شكل 

 »وٌشاعً عٌذ ادائها ها ٌلً 

 .ػدو استقزار انكزة ػهى انيد وػدو يسكها باألصابغ اثُاء اداء انًهارة 1.

 .تؤدي يغ خالل يتابؼت انجسى نهًهارة خالل االداء 2.



 ادلزجحاث
 تمهيجية حخكة بالكخة المخجحة حخكة

 المهارة تلك وتتم واالستالم الخمي لحخكات
 وتؤدى مفخودة والحراع الكتف مفرل من
 – للخلف – لإلمام) االتجاهات جميع في

 بجانب المخجحة حالة وفي .(للجانبين
 الجانبية البنجولية كالمخجحة الجدم

 وفي ، األفقي المحهر على تعمل فالمهارة
 على تعمل فالمهارات الجدم خلف حالة

 المخجحة حالة في أما ، الدهمي المحهر
  والمخجحة األفقية كالمخجحة الجدم أمام

 على المهارة فتعمل األمامية البنجوليه
 الدهمي المحهر أو الخأسي المحهر





 وسارة انتعهيى انعايل وانبحث انعهًي 
 كهيت انكىث اجلايعت 

 قسى انرتبيت انبذنيت وعهىو انزياضت



 دروس تعليمية 1.

 دروس تدريبية 2.

 دروس اختبارية 3.

   إحمائيهدروس 4.

 دروس استعراضية 5.



 وميارات السشفردة السيارات اتقان ىي الدروس مؼ الشؽع ليذا الرئيدية السيسة ان
  البدنية االمكانات تطؽير) االتية السيسات معالجة تتػ نفدو الؽقت في الربط

 ( التعبيرية واالمكانية, السؽسيقية والتربية,
 وان , التحزيرية بالفترة التدريب في االساسية بالدرجة يؽجد التعميسي الدرس ان

 بأداء الجزئية الطريقة باستخداميا ىي التعميسي الدرس في السسيزة الدسات
 مؼ جزء بكل االرتباطات وتجزئة لمتساريؼ التكرارات مرات عدد كثرة مع التساريؼ

 في استخداماتو اكثر ان نجد الدروس مؼ الشؽع ىذا ان . الحركية التذكيمة اجزاء
 _التخرري االعداد مرحمة وفي واالعداد الخاص واالعداد االبتدائي االعداد مراحل
   الجديدة الحركية التراكيب اتقان خالل مؼ الدقيق



 انذرس انتذريبي 



 استيعاب تهخيص هي انذرس هذا يهًت
 يثال االيقاعي باألعذاد املتعاقبت االقساو
 استيعاب بعذ املفتىح بانذرس انقياو

 وضع يع انكالسيكي انزقص يهاراث
  العبت نكم درجاث 5ال بنظاو اي انتقىيى

 بانذرس انقياو املًكن وين مجناستك
 انذي املعياري أسهىب بشكم االختباري

  االعذاد باختباراث ايقاعيت يهاراث يتضًن
 . املهاري



 تساريؼ مجسؽعة بأداء يشرح لمدباق السباشر االعداد مرحمة ىي
 الشفدي التؽتر عؼ واالستغشاء الجدسية االعزاء نييئة مشيا اليدف
 الفردي واالختيار بالتعؽد تترف وىذه (بالعكس او االثارة) الزائد

 برؽرة التساريؼ ىذه اتقان مؼ الالعبة تسكؼ بقدر والتي لمتساريؼ
 (الذاتي االحساء) مدتقمة



 وكثرة , االيقاعي الجسشاستغ شعبية لزيادة نعرا
 لمدرس الزرورة ظيرت االستعراضية السباريات

  العبات مجسؽعة بو تذارك والذي االستعراضي
 االستعراض فاتحة مايكؽن  كثيرا الالئي جسشاستغ

 الى ضرورة ىشاك ليدت الدروس مؼ الشؽع بيذا
 العبات خروج مؼ البد وىشا الشفس ضبط

 باالحساء ويقسؼ االستعراض مكان الى الجسشاستغ
 ىذا مؼ الرئيدي اليدرف , فردية برؽرة الخاص
 في االبداع سيحددون  مؼ السذاىدون  ىؽ الدرس

   السختارة السيارات
 
 





                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 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





ٌ اىعايل واىثحث اىعيٌَ  وصاسج اىتعيَ
عح   ميَح اىنوخ اجلٍا

ٍاضح ً اىش ٌ اىرتتَح اىثذَّح وعيو  قس

ل  اداة  الحب 
 املرحلة الثانية/ االيقاعي طالبات  اجلمناستك

 ةأساتذة املاد

 سعادة حسنني عبد املنعم  د.م

 اسراء فاضل حسن د.م

 



 : الحبل
 كالسالكسة االلعاب لبعض الخاصة التسخيشات في الحبل استخجم وقج والسجارس البيهت في االطفال بيا يمعب التي الذعبية االلعاب من الحبل يعتبخ

 .1930 عام مشح اال والسخجحة الهثب حخكات في وخاصة الجسشاستك في استخجامو يبجأ ولم القهى  والعاب
 القجم عزالت وخرهصا الالعبات عشج القفد قهة وتقهية الجاخمية االجيدة عسل بتحدين اسياميا في عي الحبل في الدالسل او التسارين ميدة ان

 . الالعبات عشج الحخكي الحكاء زيادة عمى تداعج السخكبة الحخكات اداء وان العربي العزمي التهافق عمى تداعج كسا الفخحين, الخجمين, والداقين
 قياس وطخيقة (( الالعبة طهل عمى يعتسج طهلو ان حيث ثابت بظهل محجدة وغيخ , الكتان او القشب او القظن خيهط من عادة الحبل يرشع))

 : كاالتي تكهن  الحبل
 الحبل يكهن  ان السسكن من وانو الكتف مفرل الى نيايتو وايرال الحبل من الدسيك الجدء عمى القجمين باطن ويهضع الحبل عمى فتحا الهقهف

 ويجب مقابض دون  و حافة ذا الحبل يكهن  . الالعبة اداء عمى يؤثخ سهف ألنو قريخا يكهن  ان يسكن ال ولكن الالعبة طهل من قميال اطهل
 بقجر الحبل نيايتي في الصق شخيط وضع السسكن ومن . الشياية عشج مشو اكثخ ( الهسظي الجدء في اسسك يكهن  ) الهسظي الجدء في تعديده
 .(والشحاسي والفزي الحىبي المهن  ماعجا) اختياريا فيكهن  الحبل لهن  اما , تفككو لتجشب عقجة او الالعبة قبزة

 
 
 



 : احلثو ٍسل 
 

 باستخدامه وذلك طرق  بعدة الطختلفة الحركات اداء خالل الحبل ويدتخدم ) واالبهام الدبابة بين ويهضع بخفة الحبل يحطل
 : باليدين او واحدة بيد ويحطل اضعافه اربعة او مزدوج او طهله بكامل

  خلفا او اماما الدوران مع اليدين بكلتا مفتهحا الحبل ويكهن  الطرفين من الحركي االداء اثظاء الحبل مدك يطكن•
  واحدة بيد الطرفين بضم الحبل مدك او•
   الطظتصف من يطدك او•
   القدمين احدى او باليدين او جزئي على الحبل ثظي خالل من او•
 



 
 
 

 -:ششوط اىعَو تاحلثو 
 
 .جية اىتأمَذ عيي تقاء احلثو ٍشذودا دائَا . 1
جية اُ ٍنوُ اىتحشك ٍع احلثو مبستوى حبذٍح احلشمح وىنٌ ٍثقي احلثو تاىعَو ٍستَش جية تْفَز .2

احلشماخ تاستَشاس الُ اىضخٌ اىزً ٍتوىذ ٍِ حشمح اىل اخشى ٍنوُ مافَا وٍضاهٌ اىقوج اىتٌ جتعو 
 .احلثو ٍسقظ او ميس جسٌ اىالعثح وتستخذً اىقوج املشمضٍح جلعو احلثو وٍواصٍا ىألسض 

عْذ اداء احلشماخ يف املستوى االفقٌ جية احملافظح عيي شنو احلثو خاله اداء احلشماخ املختيفح واُ اً . 3
 . رتزتح او تأسجح غري ٍطيوب ٍعترب خطا 

 
 
 
 
 
  



 الحركات الفنية المستخدمة في الطوق

الحبل السفتهح بكمتا اليجين مع الجوران 1.
 اماما او خمفا مع الهثبات داخل الحبل 

الحبل السفتهح بكمتا اليجين مع الجوران 2.
 داخل الحبل  حجالتاماما او خمفا مع 

 الخ مي واالستالم3.

 رمي احج نيايتي الحبل4.

   دورانات5.

 مخجحات6.
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 مع تمنياتي لكم بالتوفيق  



 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


