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 اجلمناستك عن عامة فكرة

 من الكثير تنال التي الرياضية االلعاب من العالم دول أغلب في الجمناستك يعد     
 ان للكبار الممكن من ولكن لألطفال الجمناستك ان هو السائد فاالعتقاد االهتمام
 لقب ما اي الطفولة بعمر الجمناستك في التدريب يبدأ ، مختلفة بصور ولكن يمارسوه
 في يبدأ المتقدمة الدول بعض وفي تقريبا سنوات خمس عمر ومن االبتدائية المدرسة

 المدرب وبإشراف األهل بمشاركة التدريب يبدأون االطفال ان حيث ، سنوات 3 عمر
 االطفال وإلكساب للطفل ترويحيا شکلا  االعمار هذه في التدريب ويتخذ ، المختص

 أبطاال يكونوا لكي اعدادهم هو األساسي والهدف السليم والقوام العامة البدنية للياقةا
 .المستقبل في

 ومهاراتها الحركية اجهزتها تعدد حيث من الجمناستك رياضة طبيعة إن     
 البدنية المتطلبات عن فضل الفني واالداء الصعوبة مستويات حيث من واختلفها

 ذكرت فقد طويلة لساعات الجمناستك العب يتدرب أن يالضرور  من يجعل ذلك كل
 الجمناستك في متقدمة مستويات الى الوصول أن للجمناستك الدولي االتحاد مصادر
 سنوات تسع وحوالي لإلناث والمستمر الشاق التدريب من سنوات ست الى يحتاج
الى و  االعمار هذه في الجنسين بين االختلفات الى يعود الفرق وهذا للذكور

 خاصة. الذكور لدى العضلية القوة متطلبات
 تكون الفترة هذه ففي سنوات 10-6 عمر بين يبدأ والبدني الفني االعداد ان     

 حيث للتدريب، األساسية العناصر تطوير في يسهم مما مستوياتها اعلى في المرونة
 يتناسب ماوب الحركي والتوافق العضلية القوة يشمل أن يجب التدريب في التقدم أن
 صعوبتها. ودرجة المهارات تطور مع يتماشى ذلك وان الفني االداء متطلبات مع
 المختلفة الجمناستك انواع في يشاركون أن الجمناستك للعبي الممكن من     

 الجمناستك عن فضل الترامبولين او األكروباتيك مثل واالناث الذكور تشمل والتي
 ان الممكن من الخاصة االحتياجات ذوي من فراداأل فأن الحاالت بعض وفي الفني،
 بهم. الخاصة الجمناستك في الترويحية التنافسية الفعاليات في يشاركوا
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 هي: للجمناستك الدولي االتحاد عليها يشرف التي الجمناستك من أنواع ستة هناك
 Artistic gymnasticsالفني:  الجمناستك .1
 Rhythmic gymnasticsاإليقاعي:  الجمناستك .2

 Acrobatic gymnastics االكروباتيكي: الجمناستك .3

 Aerobic gymnasticsاأليروبك:  الجمناستك .4

 General gymnastics العام: الجمناستك .5

  Trampoline gymnastics الترامبولين: جمناستك .6

 الجمناستك عدا والذكور اإلناث الجنسين كل من تمارس األنواع هذهجميع      
 العربية المنطقة في يمارس نوع وأكثر فقط اإلناث قبل من ارسيم حيث اإليقاعي

 في ويدرس والدولية والقارية العربية المنافسات في رسمية مشاركات فيها ولهم
 أجهزة ستة هناك حيث واإلناث للذكور الفني الجمناستك هو والجامعات المدارس
 التالي: الشكل وعلى للبنات أجهزة وأربعة للذكور

 كور:الذ أجهزة 
 Floor Exercises األرضية: الحركات .1
  Pommel Horse المقابض: حصان .2
  Rings الحلق: .3
 Vault Table القفز: منصة .4
 Parallel Bars المتوازي: .5
 Horizontal Bar العقلة: .6

 اإلناث: أجهزة
  Vault Table القفز: منصة .1
  Uneven Bars االرتفاع: المختلف المتوازي .2
 Balance Beam التوازن: عارضة .3

  Floor Exercises األرضية: الحركات .4

 نم واللعبات واللعبين الفرق انتقال بموجبه يتم الذي القانوني التسلسل هو هذا
 آخر. جهاز إلى جهاز



                                 4                                                                           4 

 :الجمناستك المبادئ الفنية التي يراعيها المدرب عند تعليم
مدخل كما يعد ال والمنافسات،يعد الجمناستك الفني اساس األعداد للبطوالت      

التحقيق أعلى المستويات في رياضة الجمناستك على مختلف األجهزة األساسية من 
سية لذلك على المدرب عند تعليمه للمهارات األسا اللعبة،ناحية فنية وطبقا لقواعد 

 ما يأتي:مراعاة 
 تبسيطها.تعليم المهارات على األجهزة بعد  .1

 الصعب.مراعاة التدرج في التعلم من السهل إلى  .2

 التعلم.اعاة عنصري التسلسل والسهولة أثناء مر  .3
 ز.لجهااالعناية بالنواحي الفنية والخطوات التعليمية للمهارات التي يشتمل عليها  .4
 المبتدئ.مراعاة األداء السليم للنموذج أمام  .5
التأكيد على تحقيق شروط األمان والسلمة سيما في األعمار الصغيرة ولدى  .6

 ين.المبتدئ
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 اجلمناستك عن تارخيية بذةن
 مسار في اإلنسان مارسها التي الخالدة، الرياضية الفنون من فن الجمناستك     

 متنوعة. وطرائق متعددة، بأساليب الطويل ارتقائه
 فتعر  مدينة كأول القديمة مصر إلى األثرية والقرائن التاريخية األدلة وتشير     

 الفرعونية المقابر جدران على الموجودة قوشالن وما كرياضة، ومارسته الجمناستك،
 ذلك. على ساطع دليل إال القديمة

ن الصينيون، أما      عدة المصريين عن تأخرت قد الرياضة لهذه مزاولتهم تكن وا 
 تلك وخاصة الجمناستك، تشبه التي األنشطة بعض بتطوير قاموا أنهم إال قرون،
 الغرض. لهذا اواستخدموه الطبي العلجي بالشكل تتصل التي
 والنم طريق في جديدة نقلة انتقل اإلغريق، بلد إلى الفن هذا انتقل وعندما     

 اآلن حتى يحمله الذي االسم ومنحوه كبيرا اهتماما اإلغريق فأعطاه والتطور
 وكانت لتدريباته، بناتهم وحتى شبابهم، وأخضعوا األسبرطيون، به وشغف جمناستيك
 بالالح وتسلق والرقص األكروبات حركات بعض على شتملت حينئذ الشائعة حركاته

 والتوازن.
 جرواأ التي اإلغريقية التدريب برامج الرومانيون قلد الرومان، عصر جاء وعندما     
 خاص، بشكل واهتموا العسكرية، وأهدافهم وتتلءم لتتفق التعديلت بعض عليها
  الجمناستك. أجهزة ضمن حاليا الموجود الحصان جهاز يشبه بجهاز
 الجمناستك رياضة هبطت والرومانية، اإلغريقية الحضارة رياح سكنت ولما    

 عصر حتى تام ركود في وظلت متدن، مستوى إلى الرياضية النشاطات من كغيرها
 األوروبية. النهضة

 وحديث جديد بعصر آذن بالبزوغ، األوروبية النهضة عصر فجر بدأ وعندما    
 عليه كانت عما فنا أكثر فأصبحت حركاته، وانتظمت أصوله، فتأصلت للجمناستك،

 الغابرة. العصور في
 على كبير فضل صاحب (1790 - 1723) األلماني باسيدو( )يوهان ويعد     
 تله ثم 1776 سنة مدرسته برامج ضمن تدريباتها أدخل التي الجمناستك، لعبة
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 إدخال على فعمل تك،الجمناس بجد يلقب والذي (1793 - 1759) موتس( جوتس)
 الجمناستك رياضة عن مقاالت عدة كتب كما البروسية، المدارس إلى الرياضة هذه

 .للشباب
 لهذه الحقيقي األب فيعتبر (1778 - 1852) (يان لودنج )فردريك أما     

 ربط فكرة طياتها في تحمل كانت والتي الحرة، الجمناستك حركة أسس فقد الرياضة،
 لمث أجهزة عدة باختراع قام كما الوطنية، باألعمال الجمناستك تحركا على التدريب
 اليوناني باسمها الرياضة هذه يسمي وكان التسلق، وأجهزة والمتوازي العقلة

 طريق عن األجهزة. جمناستك منها نشأ التي األساسية الفكرة وهي )جمناستيك(
 يان() نوايا في البروسية الحكومة شككت واألجهزة والتمرينات الحركات اكتشاف
 )يان( على القبض ألقي أوزارها البروسية الحرب وضعت أن وبعد فلسفته، ودوافع
 الجمناستك حركة أعضاء قام ذلك، أثر على بالحكومة لإلطاحة التخطيط بتهمة
 تدريبات حرمت التي الحكومة من خوفا مقفلة أماكن داخل بالتدريب الحرة

 مقفلة. صاالت في ريبالتد فكرة جاءت هنا ومن الجمناستك.
 ضلف والمهارة القوة تنمية على تعمل )يان( أيام في الجمناستك تمرينات وكانت     
 كما نابليون، أطماع ضد للدفاع وطنية تربية األلماني الشباب لتربية وسيلة كونها عن
 األسياد لمقاومة األلماني الشعب في جديدة روح خلق إلى يهدف )يان( كان

 واإلقطاعيين.
 عاد ثم والحقول، الغابات مناطق إلى تلميذه مع رحل )يان( عن أفرج وعندما    
 هازن) برلين في للجمناستك ساحة أول تلميذه مع وكون ،1811 عام برلين إلى

 مجموعات انضمت سنتين فترة وخلل للمجتمع، الجمناستك فن شعار وأعلن هايد(
 على هؤالء وعمل وتلميذه، )يان( إلى الجمناستك برياضة شغفوا الذين من كبيرة

 في الرئيسية األجهزة على حركاته فطوروا البحث، على يقوم كعلم الجمناستك تأسيس
 نکرتس - )فريزن قام ذلك إلى باإلضافة والحصان، والمتوازي العقلة وهي الفترة، تلك
 الحصان. لجهاز مدرسة بإنشاء بيشون( -

 وحركة )يان( إلى واالرتياب الشك نبعي تنظر البروسية الحكومة وظلت     
 اغتيل عندما الفرصة وسنحت عليه، للنقضاض الفرص وتتحين الحرة، الجمناستك
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 ساحات بإغلق وأمرت ومجموعته، )يان( السلطة فاعتقلت األشخاص، أحد
 مزاولته. ومنعت الجمناستك

 ،األلمان سنفو  في )يان( غرسها التي التقاليد جذوة يخمد لم األمر هذا ولكن     
 عام للجمناستك األلماني االتحاد فأنشئ وتتطور، تنمو الرياضة هذه فاستمرت

1868.  
 ههذ كانت فقد بروسيا، في وتلميذه )يان( على حكرا الجمناستك رياضة تكن ولم    
 شييس( )أدولف المربي يد على وذلك مدارسها في وخاصة السويد، في نشطه اللعبة

 وبسط للجمناستك العلجية القيمة السويدي لنج( بير) وأوضح (.1858 - 1810)
 األدوات بعض واخترع وممارستها، استخدامها من الناس يتمكن حتى تمريناته،
 )فرانس أنشأ ذلك وبعد المقسم. والصندوق السويدي، المقعد مثل حاليا المعروفة

 .نهاجنكوب في الجمناستك مدربي اإلعداد مدرسة أول (1847 - 1777) ناختيجال(
 خلل من األميركية، المتحدة الواليات إلى اللعبة دخلت األلمان، طريق وعن    

 ةثور  بعد الشمالية أميركا إلى فروا الذين الحرة الجمناستك حركة وأعضاء األفراد
 الواليات في للجمناستك االشتراكي باالتحاد يسمى ما وكونوا ألمانيا، في 1848
 في األميركي للجمناستك )نورمل( كلية إقامة تم لهمخل ومن األميركية، المتحدة
  .1865 سنة بوليس انديانا
 كلية في للجمناستك مدرساا  أصبح الذي (سارجنت )دودلي الدكتور ويعد     

 شرن على عملوا الذين الرواد أوائل من )هارفرد( في ثم )يال( كلية في ثم( بودويت)
 الرياضية األجهزة بعض باختراع قيامه نع فضل المتحدة الواليات في الرياضة هذه

 للجمناستك.

 ارأي 14 حتى فيه االنتشار الجمناستك رياضة تعرف فلم السوفيتي، االتحاد أما     
 اسم عليها وأطلق موسكو، في للجمناستك منظمة أول تكونت حيث 1883 سنة

 حتى دينامت استمر الرياضة لهذه الفني المستوى ولكن للجمناستك، الروسية الهيئة
 لعبة وأصبحت الرياضة، لهذه الممارسين عدد تصاعد ثم الروسية، الثورة قيام

 شعبية. رياضة الجمناستك
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 األولمبي المنهاج في وصنفت ،1891 عام الرياضة لهذه الدولي االتحاد تألف     
 ذهه يدخل فلم النساء جمناستك أما للرجال، 1896 سنة األولمبية األلعاب بداية منذ
 األولمبية. أمستردام دورة في 1928 عام إال لعاباأل

 العراقي: الجمناستك عن تاريخية نبذة
 1973 سنة للجمناستك العراقي االتحاد تأسس. 
 1975 سنة الدولي االتحاد إلى العراقي االتحاد انضم. 
 1975 سنة للجمناستك للتحاد العربي مؤسس عضو. 
 1928 ببغداد ةالكاظمي منطقة في بالجمناستك عرض أول. 
 1932 مادة ليصبح األطفال جمناستك كتاب بترجمة عسيران الكريم عبد قام 

 العراق. في الجمناستك لتدريس
 1954 البدنية للتربية العالي للمعهد المنهجية الدروس ضمن الجمناستك درس 

 ببغداد.
 1958 خالد الرزاق، عبد )سلم من تألف وقد للجمناستك فريق أول تشكيل 

 الدباغ(. جودت حنينان، محسن البنا، حسن احمد البياتي، ماهر ،الزم توفيق
o 1960 والمحافظات. بغداد في الجمناستك فريق تشكيل 

 1967 للتربية العامة المديرية بإشراف للجمناستك رسمية بطولة أول أقيمت 
 .الرياضية

 1968 بالجمناستك متخصص تدريبي مركز أول تؤسس العراقية الشباب وزارة 
 األعظمية. شباب مركز في

 1969 واختيارية إجبارية بحركات الستة األجهزة على رسمي سباق أول 
 الشباب. وزارة بإشراف

 1971 بالجمناستك. المدرسية العربية بالبطولة مرة ألول يشارك العراق 
 1972 عبد الرزاق، )سلم هم أشخاص أربع من الجمناستك لجنة تشكيل 

 علي(. لهد مروان الجبوري، جاسم حسن، سالم
 1973 للجمناستك. عراقي اتحاد أول تشكيل 
 1974 فارنا بلغاريا في بياساتسي زالتني بطولة في خارجية مشاركة أول(). 
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 1975 فارنا(.) بلغاريا في بياساتسي زالتيني بطولة في خارجية مشاركة ثاني 
 1975 للجمناستك الدولي االتحاد إلى االنضمام. 
 1977 روما في للجمناستك الدولي تحادلل مؤتمر أول في العراق. 
 1977- 1992 البطوالت أهم على تحصل والنساء للرجال العراقية الفرق 

 .1992 عام حتى للعرب بطل العراق ليكون الثنائية واللقاءات العربية
 1992- 2003 المادية اإلمكانات بالجمناستك العراقية الفرق مشاركة قلة 

 اللعبة. وانحسار
 2005-2004 وزيادة والمحافظات بغداد في التدريبية المراكز عدد ةزياد 

 العربي المستوى على للمنافسة مؤهلة منتخبات إعداد بهدف اللعبة قاعدة
 .واإلقليمي ضعف بسبب
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 للرجال الفين اجلمناستك ألجهزة القانونية القياسات
  وهي: اجهزة ستة من للرجال الفني الجمناستك يتكون

 Floor Exercisesالحركات األرضية: بساط  -اوالا 
  Pommel Horseحصان المقابض:  -ثانياا 
  Ringsالحلق:  -ثالثاا 
 Vault Tableمنصة القفز:  -رابعاا 

 Parallel Barsالمتوازي:  -خامساا 
 Horizontal Barالعقلة:  -سادساا 
 إلى جهاز من ينواللعب الفرق انتقال بموجبه يتم الذي القانوني التسلسل هو هذا    
 للجمناستك. الدولي االتحاد بطوالت في آخر جهاز

 Floor Exercises األرضية: الحركات بساط - اوال 
 األرضية. الحركات بساط مواصفات 
 وادواته البساط ابعاد. 

 افقيًا: 
 المصنع الختيارات متروك واللون مربع شكل وعلى فراغات وبدون متساوي    

  الرسمية. الدولي االتحاد لسباقات وخاصة
 :القياسات
  سم( 3-1+  )الحدود م 12 ×م 12 البساط: منطقة
 البساط منطقة من جزء وهو سم( 1-0.5 )الحدود سم 5: الخط

  متر 1 الحدود:
 :الخصائص

 في والحرية الثبات للعب تؤمن بحيث ومتوازنة متساوية ومطاطيه مرونة     
 دالجل احتراق يسبب وال معيقه حركه بدون والتزحلق اللف حركات من تحد وال الحركة
 على ويؤكد تمرين أي أداء خلل مضطرب صوت يصدر او ينتج ال أن يجب

 منخفض. ضوضاء مستوى
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  Pommel Horse :المقابض حصان - ثانيا

 الجهاز: وقياسات أبعاد 
 الحصان جسم سطح اعلى وفي ارتکازيه قواعد على افقيا الجهاز وضع يتم .1

 دائرية تكون والحافات الزوايا وكل الحصان مع متقاطع بشكل قبضينم يوجد
 )مقوسه(.

 القياسات .2
 :سم 12 االرتفاع  
 :القاعدة من سم 31 العرض  
 سم 45-40 الداخل: من المقبضين بين المسافة 

 المقبضين: .3
 للداخل افقيا وتتحرك قاعدة من عموديا ترتفع حلقات شبه عن عبارة 

 والخارج.
 الفنية الخصائص. 

 صلبه. مواد من مصنوعة هي مبدئي بشكل  
 السطح عند االرتكاز ثبات على تؤثر ال أن يجب الخفيفة، المرونة 

 للحصان. لجسم العلوي
 واالنزالق باللف اليد لراحة يسمح أن يجب لكن زلق، العلوي السطح 

 اللعب. ارتكاز اثناء
 استخدام عند وطبيعية للرطوبة ماصه تكون ان يجب المقبضين 

 .مغنيسيومال
 بشكل العلوي السطح يظهر االمام( ومن الجانبين )من للداخل مائلة - جوانبه. 3

 مستوي بشكل يظهر االفقي األمامي الطولي الجزء ومن المقاطع الجزء من متقوس
 فراغات. وبدون

  الحصان:. جسم 4
 القياسات:

 سم من األعلى. 160 الطول: 
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 األعلى. من سم 35: العرض
  ية:الفن الخصائص

 في تأثير لها يكون أن يجب والحافات الزوايا مرنه، تكون أن يجب االرتكاز منطقة
 وال االنزالق لدرجة ليس ولكن التزحلق على لقدره توفرا وان الجلد رطوبة امتصاص

 اللعب. جلد احتراق تسبب
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  Ring :الحلق – ثالثا
 :الجهاز مواصفات

 الحلق: جهاز وقياسات ابعاد
 الجزء:
 األعلى. من الجهاز بهيكل مرتبطة بأسلك معلقه دائرية حلقتين من يتكون 

 الحلقتين: مواصفات
 :القياسات
 سم 18 الداخلية االبعاد  
 سم 2.8 الخارجية االبعاد  
 سم 300 االسلك طول 
 سم 275 االرض عن الحلقات بعد 
 سم 70 الجلد طول 
 سم 4 الجلد عرض  
 سم 50 نالسلكي بين المسافة 
  :الهيكل
 سم 575 الكلي ارتفاعه -
 سم 280 لألرض االرتكاز مسافة -
 سم 120 العليا العارضة طول -
 سم 550-400 الشد اسلك بين المسافة -
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  Vault Table :القفز منصة - رابعا

  الجهاز وأبعاد قياسات -
 

 الجزء الخصائص
 القفز منصة القفاز، لوحة الركض، مجال هي أجزاء ثلثة من الجهاز يتكون

 سم 120 الطول:
 سم 95 العرض:
 سم 135 االرتفاع:
 3: الزاوية

 
 منصة
 القفز

 سم 120 الطول:
 سم 60 العرض:
 سم 20: االرتفاع

 لوحة
 القفز

 سم 2500: الطول
 سم 80: العرض
 سم 2.5: االرتفاع

 مجال
 الركض
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  sParallel Bar المتوازي: - خامسا
 

 الجزء الخصائص
 عارضه وكل واحد وبارتفاع ومتوازية الطول متساوية عارضتين من الجهاز يتكون
 ويتم حديدي هيكل على تستند جميعها متحرك وجزء ثابت جزء جزئيين على مرتكزة

 وارتفاعها العارضتين بعرض التحكم
 القياسات
 سم 350 الطول:

 سم 195 االرتفاع:
 سم 350 العارضة: طول

 سم 52 -42: العارضتين بين مسافةال
 سم 48األعمدة:  بين المسافة

 
 

 المتوازي
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  Horizontal Bar العقلة: – سادسا
 

 الجزء الخصائص
 محاطة افقي بشكل االعلى من عمودين على مثبته عارضه من الجهاز يتكون
 على بإحكام تثبت بحيث االرض وفي االعلى من العارضة بجهتي مرتبطة بأسلك

 اللعب اداء على تؤثر ارتخاء أي فيها يوجد وال األعمدة وعلى االرض
  القياسات

  سم 2.8 العارضة: قطر
  سم 240 العارضة: طول

  سم 275 االرتفاع:
  سم 550 اماما: التثبيت نقاط بين المسافة
  سم 400 جانبا: التثبيت نقاط بين المسافة
  سم 200: األبسطة حافات بين المسافة
 سم 1200 األبسطة: مجاالت طول

 
 
 

 العقلة
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 تعليمال ائقوطر لرجالل الفين اجلمناستك ألجهزة األساسية للمهارات الفنية املبادئ

 المدخل يعد كما والمنافسات، للبطوالت االعداد اساس االجهزة جمناستك يعد     
 من األساسية األجهزة مختلف على كالجمناست رياضة في المستويات أعلى لتحقيق
 االساسية المهارات تعليم عند المدرب على لذلك اللعبة لقواعد وطبقا فنية ناحية
 يلي: ما مراعاة
  تبسيطها بعد االجهزة على المهارات تعليم .1
  الصعب الى السهل من التعلم في التدرج مراعاة .2
  التعلم اثناء والسهولة التسلسل عنصري مراعاة .3
 عليها يشتمل التي للمهارات التعليمية والخطوات الفنية بالنواحي ةالعناي .4

  الجهاز

  المبتدأ امام للنموذج السليم األداء مراعاة .5
 ولدى الصغيرة االعمار في سيما والسلمة االمان شروط تحقيق على التأكيد .6

  المبتدئين.
 األرضية: الحركات بساط -اوال
 مثل االكروباتيكية المهارات من مجموعة ىعل األرضية الحركات بساط يحتوي     

 مع خلفيةال الهوائية القلبات عن فضل والخلفية االمامية اليدين وقفزات البشرية العجلة
 وكل والتوازن القوة حركات أيضاا  وتتضمن المختلفة الجسم محاور على الدورانات
 عبال يتعلمها والتي الصعوبة من ىمستو  تشكل المهارات هذه من مجموعة

 البطولة. مستويات إلى يصل لكي بالتدريج الجمناستك
 تعقيد الى أدى مما األخيرة السنوات خلل االرضية الحركات تطورت لقد     

 أصبح حيث التطور هذا مع التدريب طرائق وتتناسب تتغير ان يتطلب مما المهارات
 الناجح. نيالف االداء تحقيق في مهما وعامل فاعل إثر الحركي االداء السرعة
 تشكل والتي األساسية بالمهارات العب كل يمر أن يجب واساسي عام بشكل     

 االرضية الحركات بساط على فقط ليس صعوبة أكثر مهارات وتعلم للتطور القاعدة
 االخرى. الجمناستك اجهزة على وانما
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 التمرين: تكوين متطلبات
 بحركات مربوطة اکروباتيکيه تحركا من الغالب على األرضية التمارين تتكون     

 ربط وحركات اليدين على الوقوف المرونة، والتوازن، القوة كحركات جمناستيكيه
 70) امده قصوي زمن خلل تؤدى وهارمونية ايقاعيه تمارين تشكل جميعها تعبيريه
 متر( x 1212) األرضي البساط مساحة كامل من باالستفادة( ثانيه

  التمرين: عرض
 الوقوف وضع من البساط منطقة داخل من تمرينه يبدا أن لعبال على يجب 

 .الرجلين بضم الثابت
 اللعب لقدم االولى الحركة من التمرين تقويم يبدا. 
 كامل بأمان أداؤها يستطيع التي الحركات يؤدي أن اللعب على يجب 

 .الفنية والسيطرة الجمالية من عالية وبدرجه
 التي والحركات االرضي البساط منطقة لوداخ خلل التمرين يؤدي أن يجب 

 .بها يعترف لن سوف البساط خارج كليا تؤدي
 منطقة من جزء وهي بخطوط محدده األرضية للتمارين المتاحة المساحة 

 خارجها. ليس ولكن الخطوط فوق الخطو اللعب بإمكان البساط

 

 Forward Rolls :مهارة الدحرجة االماميةاواًل: 
 النواحي الفنية:

 عتمد هذه المهارة على مبدأ تحقيق التكور والدوران حول المحور العرضي ت
 للجسم.

 الرأس.الرأس يكون الى االمام مع ضم الذقن على  -
يجب أن يكون الصدر مضموما على الجسم ويتم ذلك من خلل ثني مفصل  -

 الورك.
 .معاا الركبتان متجهتان الى االمام وان يكون الدفع بكلتا القدمين  -
 للبساط.لرأس وليس مقدمة الرأس حرجة من خلل مس منطقة خلف اتتم الد -
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 )مراحل األداء الفني لمهارة الدحرجة األمامية(
 

 الدحرجة مهارة تعليم في المساعدة والتمارين التدرج مراحل توضح االتية الخطوات
 االمامية:

 الركبتين باتجاه الصدر والخلف االمام الى التدحرج -
 
 
 
 
 
 
 
 .الوقوف وضع الى للوصول القفاز باستخدام الكتف من التدحرج -
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 القفاز. باستخدام الكامل لألداء التدحرج االساسي الوضع من -
 
 

 

 

 

 األخطاء الشائعة
 الرجلين.وضع اليدين قريبة من  -1
 الصدر.عدم ثني الرأس للداخل وعلى  -2
 لألرض.ملمسة الرأس  -3
 الجسم.عدم االحتفاظ بتكور  -4
 باليدين.كبتين عدم مسك الر  -5
 األرض.عدم دفع األرض بالقدمين قبل وضع اليدين على  -6

 
  Backward Roll الخلفية: الدحرجة مهارة ثانيًا:

 النواحي الفنية:
 نولك االمامية الدحرجة في كما الجسم تكور على أداءها في المهارة هذ تعتمد -

  الخلف. الى يكون الحركة اتجاه
 الى والرأس الصدر الى الركبتين ضم مع الخلف الى اللعب جسم يميل -

  ايضا. الصدر
 من التخلص لغرض الرأس فوق الورك وصول عند األرض بدفع اللعب يقوم -

  الدوران. أثناء الرأس وجود يسببها التي االعاقة

 وذلك الدوران محور من الجسم اجزاء وتقريب الضم على التأكيد المهم من -
 الدورانية. السرعة زيادة ألجل
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 (اء الفني لمهارة الدحرجة الخلفية)مراحل األد
 

 الدحرجة مهارة تعليم في المساعدة والتمارين التدرج مراحل توضح اآلتية الخطوات
  الخلفية:

 الدوران سرعة زيادة في المساعدة لغرض القفاز او مرتفع استخدام -   

 
 لوصو  عند الرأس لفخ لليدين السريع واالنتقال بقوة الدفع على اللعب تعويد -   

 يناليد على الوقوف مهارة مع للربط التهيئة ألجل وذلك العمودي الوضع الى الساقين
 المدرب. بمساعدة

 :األخطاء الشائعة
 عد االحتفاظ بتكور الجسم. -1
 ملمسة الرأس لألرض. -2
 عدم دفع اليدين لألرض. -3
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 roll straddleفتحًا: الدحرجة األمامية من الوقوف ثالثًا: 
 :وات الفنيةالخط
  يقف اللعب والرجلين مفتوحتين أكبر ما يمكن؛ حتى يقترب مركز ثقل الجسم

  .في األرض

 م الجذع أماماا أسفل مع وضع اليدين في نقطة ملتقى خلف الرجلين وبينهما، ث
يميل اللعب أماماا ليضع كتفيه على األرض لبدء الدحرجة. وعند وصول 

األرجحة لألمام إلى أن تصل مرة  الحوض إلى األرض تستمر اليدين في
 .أخرى خلف الرجلين

 يدفع اللعب األرض باليدين للوصول إلى نفس الوضع االبتدائي. 

 

 (اء الفني لمهارة الدحرجة األمامية فتحاً )مراحل األد
 : الخطوات التعليمية

  من وضع الجلوس طوالا فتحاا، يضع اللعب اليدين بجانب الجسم لرفعه
 .ألعلى

 الوقوف على الكتفين فتحاا، خفض الرجلين مع نقل اليدين بجانب  من وضع
  .مرةا أخرى خلف الرجلين

 أداء الحركة من الوقوف فتحاا انحناء.  

 :األخطاء الشائعة
 ثني الركبتين. -

 وضع اليدين لألمام وبفتحة كبيرة. -
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 Backward rollفتحًا: من الوقوف  خلفيةالدحرجة ال: رابعاً 
 :الفنية النواحي
 لألرض الدفع وقبل للخلف الدحرجة أثناء الرجلين حفت. 

 ارتطام لتخفيف األرض من الجسم ثقل مركز لتقريب الفخذين مفصلي ثني 

 .باألرض الجسم

 بالكفين األرض دفع. 

 عليها واالستناد األرض يلمس الجسم من جزء كأول األرض على الكفين وضع. 

 الحركة امإلتم الرجلين بمرجحة السقوط سرعة من االستفادة. 

 (اء الفني لمهارة الدحرجة الخلفية فتحاً )مراحل األد
 

  :األمامية الدحرجة من األمامي الغطس خامسًا: مهارة
 في األمامية الدحرجة لمهارة الفني أداءها مراحل في مشابه المهارة هذه تعد    

 حالة في اللعب يكون. فيها الرئيس القسم اما منها والنهائي االبتدائي القسمين
 اجزاء وتكوير بسحب يبدأ االرض اليدين اصابع تمس وعندما محدود وبجسم طيران
 همتهيئ والتي لألطفال والمحببة السهلة المهارات من وهي الدوران، يحدث لكي الجسم
 .التعلم من الحقة مراحل في المكورة القلبات ألداء

 
 اء الفني لمهارة الغطس()مراحل األد
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  Head Stand:الرأس على الوقوف سادسًا:
 :األداء طريقة
 واألصابع الصدر باتساع األرض على الكفين وضع – أربع على الجلوس .1

 متساوي مثلثا اليدين مع تكون بحيث الجبهة وضع ثم األمام إلى تتجه
 .الساقين

 مد مع الرأس على للوقوف أعلى إلى الحوض رفع ثم بالرجلين األرض فعد .2
 .الرجلين وضم الجسم

 الثبات ،والرجلين الرأس استقامة وعلى المنتصف في الجسم ثقل زمرك يقع .3
 .األقل على ثانيتين لمدة

 :الفنية النواحي
 .األمام إلى متجهة واألصابع األرض على بالكامل الكفان .1
 س(.الرأ مقدمة) الجبهة على االرتكاز .2
 .وثباته الجسم استقامة .3

 :األخطاء الشائعة
 م.مستقيوضع اليدين والجبهة على خط  .1
 الرأس.االرتكاز على أعلى  .2
 الركبتين.فتح الرجلين أو ثني  .3
 الجسم.عدم استقامة  .4

 
 اء الفني لمهارة الوقوف على الرأس()مراحل األد
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  Handstands :الوقوف على اليدين مهارة سابعاا:
تعد مهارة الوقوف على اليدين من المهارات المهمة في الجمناستك وهي من      

ألساس اوذلك لكونها لألطفال لتي يتم تعلمها والتأكيد عليها بالنسبة اولى المهارات ا
بشكل كلي أو جزئي في األداء الفني للكثير من المهارات التي تؤدي على اجهزة 

تؤدي هذه المهارة على األرض من وضع الوقوف مع فتح  المختلفة.الجمناستك 
 والذراعين مفتوحة بعرض الذراعين عالية بحيث تكون زاوية الكتف مفتوحة بالكامل

الكتفين مع فتح االصابع الستقبال االرض يبدأ اللعب بالميلن الى االمام من 
مفصل الكتف مع مرجحة الرجل الحرة الى الخلف األعلى وبقدر مناسب لكي يصل 
الورك فوق موضع اليدين على األرض مع الشد الكامل لعضلت البطن والذراعين 

لى اكاز من اليدين بحيث تكون االصابع مفتوحة ومتجهة قليل قاعدة االرت والساقين،
 األصابع. وباتجاهالخارج واصابع القدمين مؤشرة والنظر يكون بين اليدين 

 
  الشائعة:االخطاء 
   من المطلوب مما يؤدي الى سقوط اللعب الى االمام  أكثرالمرجحة اقل او

 المطلوبة.او عدم وصوله الى النقطة 
  األمام.ي الرجلين أثناء المرجحة مما يسبب انقلب اللعب الى وجود ثني ف 
   كامل.وجود ثني في الذراعين وعدم فتح زاوية الكتف بشكل 
   األرض.عدم فتح االصابع اثناء تكوين قاعدة االرتكاز على 
   التوازن.النظر ال يكون على االصابع مما يسبب اختلل 

 

 
 على اليدين( اء الفني لمهارة الوقوف)مراحل األد
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  Cartwheel البشرية: العجلة ثامنًا: مهارة
 وضع من وتؤدی العميق المحور على األمامي المستوى في المهارة هذه تؤدي     

 الزخم الجسم اكساب ألجل االمام باتجاه والصدر الذراعين بمرجحة وتبدأ الوقوف
 الى لمهارةا بداية من ممدود الجسم يكون أن يجب المرجحة هذه من المطلوب
 وهكذا بقوة يدفع ثم االرض مع تماس اول عند يده اللعب يضع أن ويجب نهايتها
 ان يجب والقدمين يندالي انتقال أن ،األولى للقدم بالنسبة وكذلك الثانية لليد بالنسبة
 واحد. عمل بخط يكون

 
  :الشائعة االخطاء
 الجانبين. أحد ىال ميلن حدوث إلى يؤدي مما باليدين المتوازن غير الدفع 
 الى يؤدي مما الورك مفصل في وخاصة الجسم اجزاء أحد في ثني وجود 

  االداء اتمام عدم
 الدوران. اتمام وعدم الجسم تباطئ الى يؤدي مما بقوة االرض دفع عدم 
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  Round Off or Arab Spring العربية: القفزة تاسعًا: مهارة
 ليهاا ويضاف البشرية العجلة مهارة مع الفني اأداءه في العربية القفزة تتشابه     
 الدفع عملية على رئيس بشكل وتعتمد ربط حركة وهي الطولي المحور على دورة ربع

 الوقوف بوضع الجسم ويمر االرض على متقاطع بشكل وهما األرض من باليدين
 لألج خاطفة وبحركة بسرعة الرجلين نقل ويجب الكامل بالوقوف وينتهي اليدين على

 القفزة. بعد اخرى مهارة هناك كانت وان سيما للجسم الكامل الحركي النقل تحقيق
 :الشائعة االخطاء
 عالي دوران عزم الجسم اكساب يسبب مما الخطف عملية اثناء الرجلين ثني -

  السقوط. ويسبب مطلوب غير وهو
  بسرعة. الرجلين خطف عدم -
 االرض. واالرتكاز على الذراعين ثني -
  األرض. على االرتكاز اثناء اليدين تقاطع عدم -
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  Pommel Horse :المقابض حصان :ثانياً 
 ألجهزة القانوني التسلسل ضمن الثانية المرتبة المقابض حصان يحتل     

 كونال وذلك بالصعوبة الجهاز هذا على الفني األداء ويتميز للرجال الفني الجمناستك
 عم صغيرة االرتكاز قاعدة وان فقط باليدين هي والجهاز اللعب بين االتصال وسيلة
 محور عن بعدها بسبب جدا كبيرة والكتفين اليدين مفاصل على المسلطة العزوم كون

 والمرجحة الجانبية المرجحة مهارات من الجهاز هذا على المهارات تتكون الدوران،
 تالمهارا يعجم وتتم والجانبي، والخلفي األمامي االرتكاز وحركات الرجلين بتقاطع
 عن فضل الجهاز ووسط(  الكفل)  الجهاز جانبي وهي الثلث الجهاز أجزاء على

 .مقبضين او واحد مقبض على المهارات تؤدي ان الممكن ومن المقبضين
 المرجحات يشمل الحلق( )حصان المقابض حصان جهاز على التمرين ان     

 ينوالساق المرجحات على ويحتوي ،الذراعين بين الثقل مركز انتقال بوساطة الجانبية
 وجميع والخلفية االمامية والمقصات مضمومة والساقين الدائرية والمرجحات مفتوحة

  التدريب. عملية في ورئيسية اساسية تعد التي المهارات هذه
 اللعب مستقيما جسم يكون أن المقابض حصان على عام بشكل االداء يتطلب    
 الكتفين ميل مع االسفل الى الذراعين ضغط بواسطة الذراعين ودفع الصدر دخول
 االرتكاز وضع في قليل للخلف ويميل المواجه االرتكاز وضع في قليل االمام الى

 يؤدي أن اللعب يستطيع لكي الفخذين العضلت والقوة المرونة عن فضل الخلفية،
  الصعوبة. ودرجات أنواعها اختلف وعلى بسرعة المهارات كل
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  واحدة: برجل المرجحة: اوالً 
 اللعب تساعد وهي المقابض حصان على الحركات ابسط من تعد الحركة هذه    
 الجانبية. والمرجحات الصحيح االرتكاز وضع اخذ على

 
 اء الفني لمهارة المرجحة برجل واحدة()مراحل األد

 
 :الفني االداء

 اليمني الرجل وقذف قبضين،الم على األمامي للرتكاز والقفز المواجه الوقوف. 1 
 ارتفاع مستوى الى للجانب اليسرى الرجل معها لتسحب اليمين لجهة عالياا  جانباا 

 األيسر. الذراع على للجسم العلوي النصف وزن نقل مع الجهاز
 مع المرجحات هذه أداء عند باستمرار مفتوحتان الرجلن تكون ان البد. 2 

 الظهر. استقامة على المحافظة
 الرجل مرجحة اثناء كتفه مستوى من اعلى ركبته رفع اللعب من مطلوبال. 3

  المعاكسة. الرجل مرجحة استمرار مع عالياا  جانبا المعاكسة
 :الشائعة االخطاء

 المرفقين. ثني مع والخلف االمام الكتف حركة. 1 
 الجسم. تحريك دون الرجلين رفع. 2 
 الجسم. ارتخاء الى يؤدي الجسم سقوط. 3 
 :والمساعدة التعليم يقةطر  
 باستمرار. ويسارا يمنية الرجلين مرجحة على التمرين. 1 
 والرجل الجهاز ظهر على اليسرى الرجل سند مع اليمين لجهة الرجلين مرجحة. 2 

 للجانب. الجسم باستقامة االحساس إلى يؤدي مما وعالية جانبا اليمني
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 الفخذ أسفل يده ويضع اللعب خلف المدرب يقف حيث بالمساعد الكامل داءال. ا3
 المرجحة. اتجاه االعلى مع الى الرجلين ليرفع االخر الفخذ جانب على واالخرى

 العكس: او اليسار رجل لدخول اليمين لجهة ثانيًا: المرجحة
 اللعب يستطيع وال )العكسي(، الخلفي المقص لمهارة األساس المهارة هذ تعد     
 واتقانها. المهارة هذه علمت االبعد المقص مهارة اتقان

 :االداء طريقة 
 ىر سالي الرجل قذف مع اليسار إلى الرجلين مرجحة تتم المواجهة االرتكاز من. 1 

 اليمنى الرجل تصل وعندما وألعلى اليسار لجهة اليمنى الرجل معها لتسحب االعلى
 لجسما من العلوي النصف وميل اليسرى باليد المقبض ترك يتم الجهاز مستوى الى

 لتتجاوز األيسر للجانب اليمنى الرجل مد مع االرتكاز ذراع على اليمين الجهة
 مما ألعلى والخصر الحوض برفع فتقوم اليسرى الرجل اما لألمام وتدخل الحصان
 تماما. مستقيماا  الجسم يجعل

 ىاليسر  اليد وتمسك الجهاز امام اليمنى الرجل تمر اليسرى الرجل انخفاض اثناء. 2
 الرجلين. بين من ةالحلق
 على االيسر والكتف العلوي جسمه ثقل اللعب ينقل اليسرى باليد المسك بعد. 3

 اليد ترك مع للخلف لخروجها اليمين لجهة اليمنى الرجل مرجحة مع األيسر الذراع
 .المواجه االرتكاز ضعو  في اللعب يصل حتى المسك اعادة ثم للمقبض اليمنى

 على الصعب من واال قوية والرفع المد حركة تكون نأ يجب التمرين هذا في. 4
 الرجل مد هو المد من المقصود) االداء إلتمام كافي بشكل جسمه يمرجح أن اللعب
 اليسرى الرجل أن بمعنى والرفع للخلف خروجها ثم امام األيسر للجانب اليمنى
 اعلى(. الى والخصر الحوض تسحب

 :الشائعة االخطاء
 مبكرا. الرجل خروج الى يؤدي مما ألعلى الرجل قذف قبل مبكرا الحوض لف. 1
 الورك رفع عدم إلى يؤدي وبذلك اللعب بها يمرجح التي الرجل رفع عدم. 2

 للجهاز. االخرى الساق تجاوز عند عالية والخصر
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 :والمساعدة التعليم طريقة
 سرىالي رجلال دخول ثم ألعلى يمنياا  اليمنى الرجل رفع يتم المواجه االرتكاز من. 1
 ورفع الجانبي المد بحركة االحساس اللعب يعطي مما األيمن، المقبض فوق من

 .الورك
 مريرت مع عالياا  يساراا  اليسرى الرجل مرجحة اللعب يؤدي االرتكاز من القفز بعد. 2

 )االرتكاز الركوب وضع الى ليصل الجهاز امام لتدخل اليسرى أسفل اليمنى الرجل
 السرجي(.

 ويستطيع األولى الرجل أسفل االخرى الرجل دخول مع واحدة برجل جحةالمر . 3
 ألعلى بها يمرجح التي للرجل الفخذ حول يديه ويضع اللعب خلف يقف أن المدرب

 .لفة بربع والتلويح العالية المرجحة على اللعب يساعد مما
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  Rings الحلق: جهاز ثالثًا:
 الجمناستك ألجهزة القانوني التسلسل ضمن ثالثةال المرتبة الحلق جهاز يحتل     
 بسبب الثبات صعوبة هو الجهاز بهذا الخاصة المميزات اهم ومن للرجال الفني
 االستقرار، صعوبة يسبب مما الجانبين والى والخلف االمام الى األسلك حركة
 درجات في تتفاوت مرجحة وحركات قوة حركات من الحركية السلسلة تتكون

 وعضلت الكتفين مفصلي في والمرونة القوة من كبير قدر الى ويحتاج الصعوبة
 الكتفين. وحزام الذراعين

 ألنه نللمبتدئي بالنسبة الصعبة االجهزة من أنه لوجدنا الجهاز هذا الى نظرنا لو     
 ألجل كبيرة بدنية قوة اللعب من يتطلب مما الجوانب جميع الى بالحركة يمتاز
 .ثابت هو الذي العقلة جهاز عكس هو وهذا عاليةال المرجحة تحقيق
 اداء عل التركيز المدرب وعلى للحلقتين الحركة بحرية الحلق جهاز يتميز     

 الفنية المهارات تكون لكي اليدين عل الوقوف على والتدريب الصحيحة المرجحة
 المجموعات تنمية المدرب على ويجب اللعب، على سهلة األخرى المختلفة
 لكي الصعوبة درجات باختلف الفنية للمهارات الحركي االداء في العاملة ليةالعض
 .المهارات لهذه الفني االداء عناصر جميع اتقان من اللعب يمكن
 مع الكتفين في عالية ومرونة العضلي العصبي التوافق الجهاز هذا يحتاج     

 على يجب حيث فةالمختل المهارات اعطاء في التأني مع السريع االداء ضرورة
 االستعجال أن حيث ،(ثوان 3) لمدة اليدين على والوقوف المرجحة اتقان اللعب
 الصعوبة من يكون االداء في فنية اخطاء لديه مكونا اللعب مستوى على يؤثر

 منها. التخلص مستقبل
 نتيجة انه اللعبين يفهم أن المدرب على يجب الحلقتين ثبات لعدم ونتيجة     
 استقرار عدم ذلك يسبب وقد والخلف االمام الى الحلق يهتز الخاطئ الفني ءاالدا

 .متقن بشكل اليدين على الوقوف مهارة أداء من تمكنه وعدم اللعب
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 :لمرجحة البندولية على جهاز الحلقاواًل: 
 األمامية السكون نقطتي هي ثلث نقاط من عام بشكل البندولية المرجحة تتكون    

طة العميقة ويجب على اللعب عند نزول الجسم من نقطة السكون والنق والخلفية
 الخلفية أن يعمل على مد الجسم من مفصل الورك قبل النقطة العميقة وذلك لزيادة

من التأثير السلبي للجاذبية األرضية في مرحلة صعود الجسم الى  والسرعة والحد
 االمامية. المرجحةاالعلى في 

 
  ألداء:لالعناصر الفنية 

عند التعلق يجب استقامة الجسم وتجنب زاوية الذراع والجذع مع ارتخاء  -1
  الكتف.المجموعات العضلية العاملة في 

يجب الثني الخفيف بزاوية منفرجة من  وألعلى لألمامعند مرجحة الرجلين  -2
مع لف اليدين للخارج  وألسفلمفصلي الفخذين وضغط الخلق للخلف 

 عاليا.والذراعين مائل 
في المرجحة االمامية يكون النظر لمشطي القدمين والصدر داخل وال بد من  -3

 أما الزاوية بين الجسم، بإطالةثقل الجسم عن القبضتين وذلك  مركزابتعاد 
 منفرجة.الذراع والجذع تكون 
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للحلق يستعد  األمامية(السكون  )نقطةبعد توقف الجسم في المستوى األفقي  -4
 أسفللخلفية وقبل وصول الجسم للمستوى الرأسي اللع للرجوع بالمرجحة ا

الحلق يقوم اللعب بثني خفيف في مفصلي الفخذين مع ارتخاء عضلت 
 التعلق.الكتفين اثناء الوصل الى وضع 

الحلق ثم  أسفلينتظر اللعب حتى يمر جسمه وكتفاه الى المستوى الرأسي  -5
 أسفل لألمامن يقوم بقذف قوي وسريع من المشطين خلفا مع ضغط الحلقتي

 سم.الجمع استقامة  ألعلىوالذراعان مفرودتان مائة عالية مع رفع الرأس قليل 
 أسفلعند الرجوع ال المرجحة األمامية يجب وقبل الوصول للمستوى الرأسي  -6

الحلق ارتخاء عضلت الكتفين مع أطالة الجسم وتقوس خفيف جدا في الظهر 
األساسي من المرجحة هو وصول أن الهدف  تباعا،وهكذا تكرر المرجحات 

 الحلقتين.الجسم الى اعلى من مستوى 
 :االخطاء الشائعة

 .ن للخارج اثناء المرجحة األماميةعدم لف اليدي .1
 المرجحة.تصلب عضلت الجسم في  .2
 المرفقين.حدوث ثني في مفصل  .3
  .عدم حدوث المرجحة من الكتفين وانما تكون المرجحة من الورك .4

 :اعدةطريقة التعليم والمس
اللعب يده في الحبل ثم يبدأ  لربط المدرب حبل في الحلقتين ويدخي  -1

بالمرجحة بمساعدة المدرب وهدف الحبل هو تثبيت يد اللعب حتى ال 
 تتزحلق من الحلق.

يستطيع المدرب أن يساعد اللعب وذلك بوضع احدى يديه على مقعدة   -2
ية لخلفمام واثناء المرجحة االلعب اثناء المرجحة األمامية وذلك لدفعه الى اال

 . فخذه وذلك لدفعه للمرجحة الخلفيةيضع اليد القريبة من اللعب على 
 مساعدة.يكرر نفس التمرين دون   -3
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 )بالس(:الوقوف على اليدين ثانيًا:  
ذكرنا سابقا عن اهمية الوقوف على اليدين وهي من االساسيات المهمة جدا      

 .لفةالمختجهزة رات فنية أخرى على األهذه المهارة مع مهاللعبين المبتدئين وترتبط 
 

 
 

 لألداء:العناصر الفنية 
رفع  -لف اليدين للخارج  -تعامد الجذع على الذراعين  -استقامة الجسم   -1

 ألعلى.الرأس قليل 
البد من استقامة الجسم وتعامد الجذع على الذراعين اما الصدر فيكون   -2

 للداخل.
راعان مفرودتان مع لف اليدين للخارج والرأس مرفوع يجب ان تكون الذ  -3

 .قليلا  ىألعل
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 البد من انقباض العضلت العاملة لهذه المهارة اما العضلت غير العاملة  -4
والجسم  ثوان( 3)والمطلوب الوقوف على اليدين لمدة  طبيعية،يجب ان تكون 

 مستقيم.
  :الشائعةاالخطاء 

لة وغير العاملة في األداء مما يؤدي عضلت الكتفين العام ميعاشراك ج  -1
 .الى التعب السريع

 الصدر.تقوس الظهر بسب ابراز   -2
عدم لف اليدين للخارج يؤدي الى ثني المرفقين ثم صعوبة الوقوف وبذل   -3

 الجسم.من قوة  أكبرمجهود 
 :والمساعدةطريقة التعليم 

بل ويكون طول الح سم( 60)يربط المدرب حبل فوق الحلقتين بارتفاع   -1
اللعب على اليدين ويستند بمقعده على  يقفبأتساع الصدر ثم بالمساعدة 

  دقيقة(. 3-2)المربوط ويحاول الثبات لمدة  الحبل
ويستطيع المدرب أن يربط حبل بالحلقتين بأتساع الصدر وايضا يربط   -2

حبل فوق الحلقتين بارتفاع ورك اللعب ثم يقف على يديه بمساعدة 
يساعد اللعبين  مرينوهذا الت اسناد،مدرب بدون المدرب ثم يتركه ال

الناشئين من سن السابعة حتى الثانية عشر على تقوية الذراعين وعضلت 
 والبطن.الظهر 

 بعد الوقوف لمدة طويلة من الوقت يفك المدرب الحبل من الحلقتين ويسند  -3
 ف اليدين للخارجمع االنتباه الى ل ألعلىاللعب من الورك بحيث يرفعه 

 .وعدم تقوس الظهر
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 :)انلوکيشن(دوران الكتف امام ثالثًا: 

 
 :لألداءالعناصر الفنية 

مرجحة الرجلين السليمة حسب الشروط الفنية للمرجحة البد أن يكون الجسم  -1
 الخلفية.في المرجحة  مستقيماا 

الحلق يجب عمل ارتخاء في  أسفلقبل وصول الجسم للمستوى الرأسي   -2
 الفخذين.ع ثني خفيف في مفصلي عضلت الكتفين م

يقذف اللعب قدميه بشدة وسرعة خلفا  الرأسيبعد مرور الجسم للمستوى   -3
ثم جانبا  ألسفلعالية ثم يقوم بشد الحلقتين والذراعان مفرودتان وضغطهما 

 مستقيم.والجسم  ألعلىخلفا مع رفع الرأس 
قوم اللعب بعد وصول الكتفين والجسم الى المستوى األفقي للحلقتين ي  -4

 المقلوب،ثم التعلق  الطبيعيورجوع الرأس للوضع  لألمامبتدوير الكتفين 
وبأمكان اللعب أن يكرر المهارة مرتين او ثلث على التوالي دون توقف 

 لألداءحتى تتقوى عضلت الكتفين والظهر وحتى يرتفع مستوى اللعب 
هو ارتفاع الكتفين المطلوب  اليدين،الوصول الى الوقف على  بشكل متقن ثم

 األفقي.بمستوى الحلقتين اثناء وصول الجسم للمستوى 
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 :الشائعةاألخطاء 
 الرأسي.مرجحة الرجلين مبكرا قبل المستوى   -1
 لألمام.ثني الذراعين والبطء في دوران الكتفين   -2
 الكتفين.تصلب المجموعات العضلية في   -3

  :والمساعدةطريقة التعليم 
عند وصول الجسم للمستوى األفقي في المرجحة يبدأ اللعب بالمرجحة و  -1

الخلفية يضع المدرب يده القريبة من اللعب على صدر اللعب واليد 
ليمكنه من ضغط  ألعلىالبعيدة على فخذيه حتى يرفع جسم اللعب 

 الحلق.ليرتفع الكتفين بمستوى  ألسفلالحلقتين 
 نفس التمرين بدون مساعدة  -2

 
 )دسلوکيشن(:ة دورة الكتف الخلفيرابعًا: 

 

 
ن مترتبط هذه المهارة بمعظم المهارات الفنية المختلفة على جهاز الحلق وتعد     

 .المهمة جدا للعبين المبتدئين األساسيات
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 :لألداءالعناصر الفنية 
في التعلق المقلوب يم ثني مفصلي الورك وذلك بتقريب الرجلين من الصدر  .1

 للقدمين.والنظر 
جحة قوية من الرجلين امام عالية ضغط الحلقتين مد مفضلي الورك بمر  .2

 .بشدة وبسرعة لدوران الكتفين خلفاورفع الذراعين جانبا عاليا  لألسفل
. نيوالذراعين مفرود ألسفلالبد من صعود الكتفين بمستوى الحلقتين بالضغط  .3

الحلق يجب ارخاء  أسفل. يستمر الجسم في المرجحة وقبل المستوى الرأسي 4
طالة الجسم بتقوس خفيف جدا للحصول على قوة المرجحة في الكتفين وا

 .تماماا المستوى الرأسي 
 ثم يتم قذف الرجلين بفره يحتى يتعدى المستوى الرأس يستمر الجسم طبيعياا  .4

واالحتفاظ بزاوية منفرجة بين  الورك،بثني خفيف من مفصلي  اا امامة عالي
ذف من بعد ق فبإمكانهلمهارة اراد اللعب تكرار هذه ا إذا. 6 والكتف.الذراع 

رى ان يلف اليدين للخارج مع دوران الكتف للخلف مرة اخ اا الرجلين امام عالي
المطلوب هو ارتفاع الكتفين  الكتفين،دون وقف مما يؤدي الى تقوية عضلت 

 الحلقتين.اعلى من مستوى الحلقتين اثناء وصول الجسم للوضع الرأسي فوق 
 :االخطاء الشائعة

 وسرعة.بقوة  عالياا  ف الرجلين اماماا عدم قذ .1
 .سفل وشد المرفقينعدم ضغط الحلقتين الى األ .2
 عاليا.جانبا  لحلقعدم دوران الكتفين بسرعة ومرجحة ا .3
 الكتفين.تصلب عضلت  .4
 الرأس.ابراز الصدر ورفع  .5

  :والمساعدةطريقة العليم 
صدر ثم من وضع التعلق المقلوب ثني مفصلي الورك لتقريب الرجلين إلى ال .1

 المدرب.قذف الرجلين للخلف بمساعدة 
يقف المدرب بجانب اللعب ويضع يده القريبة على صدر اللعب واليد  .2

هما فاألخرى على فخذي اللعب واثناء تقريب الرجلين على الصدر وقذ
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وكذلك فخذيه ثم يسند رجليه على  ألعلىللخلف يدفع المدرب صدر اللعب 
ضغط الحالقتين الى االسفل وادخال الصدر  كتف المدرب ويطلب من اللعب

ويتم في هذا الوضع حتى يتعود اللعب على كيفية رفع الكتفين بمستوى 
 الحلق.

 بنفسه.بمساعدة المدرب دون توقف حتى يؤديها  (2)يكرر التمرين  .3
 

 Vault Table :منصة القفز ًا:رابع
للرجال في البطوالت ك الفني االساسية تيعد هذا الجهاز من اجهزة الجمناس     

لكي  لألداءويجب على المدرب أن يركز على العناصر الفنية  والدولية،المحلية 
 هي:وهذه العناصر  صحيحة،كون القفزات ت

 ة.بيقر تلركضة الا. 1
  القفاز( )ضرباالرتقاء  .2
 األول.الطيران  .3
  والدفع.االرتكاز  .4
  الثاني.الطيران  .5
 الهبوط. .6

 :القفزمتطلبات منصة 
حيث يجب أن  األجهزة،عدا نهائي  واحده،يؤدي اللعب قفزه يجب أن  .1

 .الحركيةيعرض قفزتين من مجموعتين مختلفتين من مجاميع حصان القفز 
کامل وبدرجه  بأمانوعلى اللعب أن يعرض القفزات التي يستطيع أن يؤديها  .2

 يجب على اللعب أن يبدأ في كل قفزه ،الفنية والسيطرة الجماليةمن  عالية
 القفز.الوقوف الثابت وبرجلين مضمومتين ومواجه لمنصة  من
 :الركضمضمار 

 القفز. منصة حافة من متر 25 القصوى المسافة .1
 .ن استئنافها لكن ال يمكن تكرارهاوبعد ذلك يمك الركضةيمكن قطع  .2
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يجب تأشير طول مسافة الركض بعلمه على الجانب الطولي لمجال  .3
 الركض.

 القفزةان يؤديها اللعب قبل منصة القفز هي التي يجب  الوحيدة الحركة .4
  العربية.

 :لوحة القفاز
  يجب الهبوط والنهوض على لوحة القفاز بالقدمين والرجلين مضمومتين

  الخلفي.باالتجاه االمامي او 
  :االولالطيران 
 األول.القلبات والقفزات بفتح الرجلين خلل الطيران  بأداءغير مسموح  -

 :القفزمنصة  
لهبوط والنهوض على منصة القفز بكل اليدين باالتجاه االمامي او يجب ا -

 الخلفي.
 :الثانيالطيران 

دوره او عدة دورات حول المحور العرضي للجسم مع او بدون اللف حول  - 
 للجسم.المحور الطولي 

 الحصان.ارتفاع واضح لمركز ثقل الجسم فوق مستوى الحصان بعد دفع  .1
 المستقيم(. االنحناء، التكور، )فيع الجسم بوض واضحةعدم وجود اخطاء  .2
 .قبل الهبوط الهوائيةيجب فتح التكور بالجسم بوضوح في القلبات  .3
 الهبوط.يجب اكمال اللف حول المحور الطولي قبل عملية  .4

 :الهبوط
 الخلفي.على القدمين وبرجلين مضمومتين سواء باالتجاه االمامي او  .1
سم من كل جانب من جوانب  50ها مكان الهبوط بمساحه مقدار  تأشيريجب  .2

 الهبوط.بساط 
 :القفزتصنيف الحركات على منصة 

 .الهشت 
  قفزات اليدين 
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  الطولي.درجة حول المحور  180-90 لفقفزات اليدين مع 
 الطولي.درجة حول المحور  360 هلف قفزات اليدين مع 
  خلفية.القفزة العربية المتبوعة بقفزة يدين 
 درجة 180قفزة يدين خلفية مع لف ب القفزة العربية المتبوعة. 
 درجة 360 هبقفزة يدين خلفية لف القفزة العربية متبوعة. 
 

 :اواًل: مهارة القفز فتحاً 

 
 )المراحل الفنية لمهارة القفز فتحاا(

 :الفنيةطريقة األداء والعناصر 
 مستقيم.يجب اخذ االرتقاء برجل واحدة ثم النزول بالرجلين معا والجسم  .1
نزول على القفاز يجب ان تكون الركبتان مثنية ثنية خفيفة جدا اثناء ال .2

 معا.القفاز مع الدفع بقوة بالقدمين  والنزول على
 اثناء دفع القفاز بالرجلين معا تجري مرجحة الذراعين امامة عالية والصدر .3

للداخل ثم عمل الطيران االول وذلك بمرجحة القدمين للخلف واالعلى ويجب 
 .بعد الوضع العمودي لألمامبميل خفيف  ألعلىأن يكون الطلوع 

مع  لألسفلبمجرد وضع اليدين على طرف الحصان يجب الدفع باليدين بقوة  .4
 ألعلى.والرأس مرفوع  ألعلى جسمثني مفصلي الورك حتى يرتفع ال

اثناء الطيران الثاني البد من رفع الصدر مع مد مفصلي الورك حتى يكون  .5
هبوط بوجود الرجلين معا للهبوط على البساط مع ، ثم المستقيماا وضع الجسم 

 إذايقف المدرب امام الجهاز حتى  الصدمة.ثني خفيف بالركبتين المتصاص 
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وبذلك يتجنب  ندهاللعب بالمحاولة يستطيع أن يحميه من السقوط ويس أخفق
 االصابة.

بعد ترك القفاز يجب مرجحة الرجلين للخلف وهما مضمومتان وبعد الطيران  .6
 الرجلين.فتح يتم 

 سم(. 120)يجب النزول بمسافة طول المنصة  .7
تي مسافة االقتراب تكون بحسب امكانيات اللعب البدنية وكذلك نوع القفزة ال .8

 يؤديها.
 ثانيًا: مهارة القفز ضمًا:

 

 

 اا(ضم)المراحل الفنية لمهارة القفز 
 :طريقة األداء والعناصر الفنية

 االمام.ية ويكون الجسم مائلا الى الركض بسرعة اثناء الركضة التقرب -1
 عالياا.دفع القفاز بالمشطين مع مد الجسم ومرجحة الذراعين اماما  -2
 االمام.في حالة الطيران يكون الجسم مشدوداا والذراعين ممدودتان الى  -3
رجلن تسحب ال للخلف،بعد وصل الرجلين الى نقطة سكونهما في مرجحتهما  -4

 دين.بالي منصةالى الصدر ثم يدفع ال
 وعلى كل القدمين ثانياا  اوالا، االمشاط(الهبوط يكون على مقدمة القدمين ) -5

 الجسم. وتكون الذرعان عالياا لغرض الحفاظ على توازن 
 :االخطاء المتوقعة

م ثني الركبتين قليلا قبل ان توضع اليدان فوق الحصان او عندما يكون الجس .1
 االفقي.اقل من مستوى 
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 .احدى اليدين وليس بين الذراعينت تمرير الرجلين من تح .2
 التكور.فتح الركبتين اثناء  .3

 األخطاء:تصحيح 
 الحركة.اعادة بعض خطوات التدرج الضرورية وحسب نوعية الخطأ في  .1
 الصحيح.التدريب على تقوية عضلت القفز للرجلين والتدريب على النهوض  .2
 االرتقاء.التدريب على الركضة التقربية الصحيحة وعلى  .3
ترامبولين( ل كثر من لوحة نهوض واحدة او استعمال القفاز المفتوح )استعما .4

 الطيران.ارتفاع الجسم في  لزيادة
 :المساعدةطريقة 
ويمسك اللعب بمسكة  منصةواحد او مساعدان على جانب ال يقف مساعد -

 األخرى.التثبيت اي يد تمسك رسغ اليد 
 Handspring :قفزة اليدين االماميةثالثًا: 
ساط باج هذه المهارة الى ان يكون اللعب يتقن أداء مهارة قفزة اليدين على تحت    

لى منصة القفز بسهولة الحركات األرضية بشكل كامل لكي يستطيع من اداءها ع
ل بشك ، آن مفتاح النجاح في هذه المهارة هو السرعة العالية اثناء االداءوبدون تردد

ية يدين على نهاية المنصة بسرعة وقوة عالکامل وبشكل خاصة اثناء عملية الدفع بال
مما يمكن اللعب من تحقيق ارتفاع عال اثناء الطيران الثاني  ممدودتينوبيدين 
 كاملة.متطلبات المهارة  إلتمام
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 :االداءالعناصر الفنية وطريقة 
ة بعد ترك القفاز بالرجلين معا يجب قذف الرجلين معا الى الخلف االعلى بقو  .1

والكتف عمودية  ألعلىتقوس في الظهر ويكون الرأس مرفوعا  فينتج عن ذلك
 القفز.على حصان 

الصدر يكون للداخل واثناء وضع اليدين على ظهر المنصة يجب الدفع  .2
 .ممدودتانمن مفصل الكتفين والذراعان  ألسفل

 بعد دفع المنصة يجب استقامة الجسم وذلك بتوقيف الرجلين اثناء مرورها في .3
 على.األللحصان حتى يرتفع الجسم الى الوضع العمودي 

تم يثم  طبيعية،طيران الجسم دون زوايا ثم االستعداد للهبوط أما الرأس فيكون  .4
 الصدمة.ثني الركبتين قليل المتصاص 

 :الشائعةاألخطاء 
 للخلف.الطيران األول بزاوية من مفضلي الورك بسبب عدم مرجحة الرجلين  .1
 الجسم.ير على ارتفاع مما له تأث لألمامسقوط الكتفين  .2
ثني مفصلي المرفقين أثناء مرور الجسم في وضع الوقوف على اليدين  .3

 المنصة(.على  )ارتكاز
 :طريقة المساعدة

يربط اللعب وسطه بحزام السند المربوط في السقف ثم يقف اللعب على      
يشعر  المنصة ثم يؤدي القفزة كما يؤديها على األرض مع رفعه من قبل المدرب لكي

 بالدفع.
 

 للوقوف:القفزة العربية رابعًا: 
تؤدي هذه المهارة بعد ان يكون اللعب قد اتقن أداءها على بساط الحركات      

ها يعتمد االداء الفني لهذه المهارة على تنفيذ الركضة التقربية مع ربط األرضية،
نصة باليدين بالضرب على القفاز والطيران األول حيث يقوم اللعب باستقبال الم

اتمام الدوران على المحور الطولي  ألجلبفتل الجسم ووضع اليدين بشكل متقاطع 
 .لثاني والهبوط بشكل مواجه للمنصةوتحقيق الطيران ا
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تعد هذه المهارة من حركات الربط بين مهارات منصة القفز ويجب ان يكون      
ويكون االقتراب بنفس اللعب متقنا لها على األرض قبل أن يؤديها على المنصة 

 االخرى.الطريقة للمهارات 

 
 Parallel Bar :جهاز المتوازي :خامساً 
يحتل جهاز المتوازي التسلسل الخامس ضمن اجهزة الجمناستك الفني للرجال      

وبارتفاع واحد وكل عارضه  هييتكون الجهاز من عارضتين متساوية الطول ومتواز 
ء متحرك جميعها تستند على هيكل حديدي ويتم جزء ثابت وجز  جزئيينعلى  مرتكزة

 .التحكم بعرض العارضتين وارتفاعها
ن ويعد من االجهزة الصعبة ويحتاج الى قوة ومرونة عاليتين في مفصلي الكتفي     

ة كبير وغالبا ما نلحظ صعوبة االداء عليه بالنسبة للعبين المبتدئين بسبب القوة ال
 الجهاز.لواجب الحركي المطلوب على هذا التي يحتاجها اللعب لتنفيذ ا

ن بسبب انخفاض اليدي على هذا الجهاز تأتي ايضاا  لمرجحةآن صعوبة االداء وا     
اسيات على هذا الجهاز سعن مركز الجسم وتعد المرجحة من اال االرتكاز(نقاط )

وتظهر المرجحة الجيدة من  الصعبة،لكي يرتقي اللعب أدائه للمهارات الحركية 
 االداء.لل التوافق العصبي العضلي والمرونة واالنسيابية في خ

  :التمرينتكوين  متطلبات
 مستمرةقوه تؤدي بانتقاالت  طيران، مرجحه،تمارين المتوازي تتكون من حركات     

 مختلفة.التعلق واالرتكاز بطرق  بأوضاع
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 :التمرينعرض 
قوف الثابت برجلين يجب على اللعب في المتوازي أن يبدأ التمرين من الو  .1

  الركض.او من  مضمومة
يبدأ التمرين من لحظة اتصال احدى اليدين او اليدين معا بالجهاز ولكن  .2

  االرض.التقويم يبدأ من لحظة ترك الرجلين 
تترك االرض  )الرجلين البدايةغير مسموح بمرجحة رجل واحده او الخطو في  .3

  معا(.
  هبوط.اليسمح بوضع لوحة القفاز بمستوى بساط  .4
 غير مسموح بحركات زائده  .5
 الجماليةمن  عالية ةکامل وبدرج بأمانيجب على اللعب أن يؤدي الحركات  .6

 فقط  الفنية والسيطرة
  أعلى.يجب أن يحتوي التمرين على ثلث ثباتات كحد  .7
  (.ةثاني 1)غير مسموح بالثبات لمدة  .8
 (.ةثاني 2)اداء حركات الثبات على االقل  يجب .9

ال باالرتكاز او التعلق على العضدين والتي  الخلفيةالمرجحات غير مسموح ب .10
 فقط.الى حركه غير ذات قيمه او تغير االتجاه  تؤدي

عدة حركات مرجحه تؤدي للوقوف على اليدين على عارضه واحده او  .11
ولكن يجب  ال يكتملممكن ان  المرجحةالوقوف على اليدين من عارضتين، 

  المرجحة.اثناء  الحركةي أن يؤدي بشكل واضح دون تقطع ف
القلبات والهبوطات من التعلق الجانبي على عارضه  بأداءغير مسموح  .12

 واحده.
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  اليدين:المرجحة البندولية من االرتكاز على اواًل: 
ل تعد المرجحة من المهارات األساسية والمهمة على هذا الجهاز حيث أنها تشك     

، يعتمد االداء على تحقيق ن السلسة الحركيةهارات االخرى ضماالساس االداء الم
نقطتي  التوافق الحركي والعمل العضلي بين الشد واالرتخاء وبحسب تحرك جسم بين

عكس ، عند المرجحة االمامية تكون االكتاف الى الخلف والالسكون األمامية والخلفية
ة لخلف مع وجود حركة نسبيصحيح عند المرجحة الخلفية تكون األكتاف الى ا

ك ، يجب التأكيد على عدم ثني الذراعين من المرفق االن ذلاثناء المرجحة لألكتاف
ي الى سقوط اللعب وان تكون المرجحة من مفصلي الكتفين وليس من الورك ديؤ 

لذلك يجب أن يكون هناك شد في عضلت البطن التأكيد على المد الكامل في 
 .بةهارة لتحقيق االنسيابية المطلو جميع اقسام الم

 
 :الشائعةاألخطاء 

  المرجحة. انسيابية على يؤثر مما والخلف لألمام الكتفين ميل .1
  العميقة. بالنقطة الجسم مرور قبل مبكرا الرجلين قذف .2
  الراس. حركة مع للجسم العضلية المجموعات تصلب .3
 مفصلي في ثني حدوث مع االكتاف من وليس الورك من تكون المرجحة .4

  المرفقين.
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  :والمساعدةتعليم طريقة ال
 .على المرجحات بمساعدة المدرب التمرين .1
يثبت المدرب الكتف باليد القريبة واالخرى تكون على الظهر في حالة  .2

  الخلفية.المرجحة االمامية وعلى البطن في المرجحة 
 مساعدة.تكرار التمرين لمرات عديدة دون  .3

 
 :األكتافمهارة الوقوف على ثانيًا: 
الوقوف على األكتاف من وضع االرتكاز على اليدين يمرجح  تؤدى مهارة      

يل بعد إن تتجاوز الرجلين المستوى األفقي خلفا بقل ،وخلفاا اللعب الرجلين إمام 
ويثني للعب مفصلي المرفقين ثم فتحهما للخارج مع وضع العضدين على 

 ركاز، ويستماالرتالعارضتين وقريبا جدا من اليدين لتصبح اليدين والكتفين قاعدة 
الجسم في المرجحة حتى يصل لوضع الوقوف على الكتفين مع الضغط على 
 عارضتي المتوازي الستمرار رفع الكتفين ألعلى والحفاظ على التوازن الجسم وعدم

 سحب الرأس إلى الصدر. 

 
 )المراحل الفنية لمهارة الوقوف على االكتاف(

 :الخطوات التعليمية
مع مراعاة إن تكون الرجلين  –عين بين الرجلين الذرا -جلوس طويل فتحا .1

 اتساع.مفتوحة أقصى 
نفس التمرين السابق مع ميل الصدر لإلمام واالرتكاز بالكتفين على  .2

 عارضتي التوازن.
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 رفع الرجلين وهي مفتوحة ألعلى والخلف.  .3
 أداء المهارة مترابطة بالسند أو المساعدة. .4

 :األخطاء الشائعة
 مة على الصدر. الرجلين مثنية ومضمو  .1
عدم االرتكاز الجيد على الكتفين وعدم وصول الفخذين على استقامة واحدة  .2

 الكتفين.مع 
 الكتفين.عدم ضم الرجلين إلى بعضها بعد الوصول إلى وضع الوقوف على  .3
 الجسم ليس على استقامة واحدة.  .4
 الصدر.ثني الرأس على  .5
 عدم إحكام قبضتي اليدين على البارين. .6

 
 :على االكتاف على جهاز المتوازيالوقوف  ألداء مهارةفنية النواحي ال

 يمكن أداء الوقوف على األكتاف من وضع المرجحة وكاالتي: 
من وضع االرتكاز على اليدين يمرجح الطالب الرجلين  :التحضيريالقسم  .1

.  اماما ا وخلفا ا
 بعد ان تتجاوز الرجلن المستوى االفقي خلفا بقليل يثني :الرئيسالقسم  .2

الطالب مفصلي المرفقين ثم فتحهما للخارج مع وضع العضدين على 
العارضتين وقريباا جدا من اليدين لتصبح اليدان والكتفان على قاعدة 

 االرتكاز.
يستمر الجسم في التأرجح حتى يصل الى وضع الوقوف على  :الختاميالقسم  .3

لألعلى الكتفين مع الضغط على عارضتي المتوازي الستمرار رفع الكتفين 
وبعد االنتهاء من  الصدر،والحفاظ على توازن الجسم وعدم سحب الرأس الى 

 االداء يقوم بالدحرجة على المتوازي مع فتح الرجلين جانبا ومن ثم العودة
 للجلوس على المتوازي وبعدها نزول الرجلين الى وضعها االولي
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 :الخلفية المرجحة من الهبوط حركةثالثًا: 
 مركز ينقل للخلف المرجحة وخلل عالية خلفية مرجحة إلى الحركة هذه تحتاج    
 العارضة وتمسك قبضتها وترك األخرى بالذراع الدفع مع واحدة ذراع على الجسم ثقل

 نبالجا إلى وتمرجح العارضة االرتكاز يد تترك ثم االرتكاز يد أمام بسرعة الثانية
 الهبوط أثناء الجسم يكون ان ويجب الهبوط نحو لألسفل الجسم يمرجح ان قبل

 .مستقيماا 

 
 (حركة الهبوط من المرجحة الخلفية)المراحل الفنية لمهارة 
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  Horizontal Bar :جهاز العقلة :سادساً 
  :التمرينمتطلبات تكوين 

 المرجحة،تتضمن الربط بين حركات  مستمرة،تتكون من حركات  العقلةتمارين 
 متنوعةبقبضات يد  العارضةقرب  المنجزةت الطيران والتناوب بين الحركا اللفات،
  الجهاز.على  الكاملة السيطرةتثبت 

 :عرض التمرين
  أن يبدأ التمرين من الوقوف الثابت برجلين  العقلةيجب على اللعب في

او من ركضه قصيره بمساعده او بدون مساعده ويبدأ التقويم من  مضمومة
  األرض.لحظة ترك الرجلين 

 الجماليةمن  عاليةکامل وبدرجه  بأمانن يؤدي الحركات يجب على اللعب أ 
 .فقط الفنية والسيطرة

  ثباتات.يجب ان يتكون التمرين كليا من حركات مرجحه بدون توقفات او  
  تضمنةالم الرابعة الثالثة، األولى،الطابع العام للحركات من المجاميع الحركية 

أن تؤدي بالوقوف الواضح والتي يجب  العقلةالدفع او اللف من فوق عارضة 
للجهاز  والعودةحركات الترك  اليدين(وقوف على  15 )خللعلى اليدين 

او الطيران بالدفع غير مشموله بهذه الشروط يجب اثبات  الملفوفةبالقبضة 
  الطيران.خلل حركات  ضةالعار االرتفاع الواضح للجسم فوق 

  الى حركات ذات قيمه  ال تؤديالمرجحات الخلفية التي  بأداءغير مسموح
من او الى وضع  لألسفل الخلفيةوتكتفي فقط بتغيير االتجاه او المرجحات 

 المنخفض.التعلق 
 مد(: - )ثنيالمرجحة االبتدائية  -التعلق الثابت اواًل: 
يهدف تعلم هذه المهارة الى تعويد اللعب على اساسيات المرجحة على العقلة     

ء المرجحة مع التعود على المسكة الصحيحة نلحظ وكيفية الشد واالرتخاء اثنا
 (2)من الشكل وبداية الثني في الصورة رقم  (1)الجسم المستقيم في الصورة رقم 

يجب أن يتميز األداء باالنسيابية مع مد  تليها،والقوس في الظهر في الصورة التي 
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فظة على مفاصل الجسم وتجنب الثني في الذراعين وفي جميع مفاصل الجسم للمحا
 (.8)التأكيد على المد الكامل في نهاية المرجحة صورة رقم  للحركة،السرعة المناسبة 

 
 مد(( - )ثنيالمرجحة االبتدائية  -التعلق الثابت )المراحل الفنية لمهارة 

 

بثني  فليةالمرجحة الس من المرجحة األمامية الصغيرة " القبضة العادية " :ثانيًا: 
 :الذراعين

 اء الجسمابه االداء لهذه المهارة مع المرجحة بمد الذراعين بالنسبة لباقي اجز يتش     
 وفي القسمين الرئيس والنهائي والذي يتميز بالمد الكامل واالنسياب بالحركة من

 النهاية.بدايتها الى 

 
 (من المرجحة األمامية الصغيرة " القبضة العادية " : المرجحة السفلية بثني الذراعين)
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 االمامي:من المرجحة االمامية بالتعلق الكب لالرتكاز ًا: ثالث
من وضع التعلق  وتؤدىت الطلوع على جهاز العقلة اتعد مهارة الكب من مهار      

رك بالمرجحة االمامية حيث يقوم اللعب بالمد الى االمام االعلى مع ثني مفصل الو 
وايقاف  لىلى االعالصدر ومن ثم خطف الرجلين ا باتجاهبسرعة في اعلى نقطة 

تين في القسم الرئيس من ودالضغط على البار بالذراعين الممدالخطف بسرعة مع 
 المهارة والذي يؤدي بدوره الى رفع الجسم الى االعلى للوصول الى االرتكاز على

وعند اتقان المهارة بشكل كامل يعمل اللعب على اكمال الخطف  (10 )صورةالبار 
 (.11) صورةعلى اليدين على العقلة  لوقوفوضع ا الى الخلف لكي يصل الى

 
 االمامي(من المرجحة االمامية بالتعلق الكب للرتكاز )
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