
 اصطالحات التمرينات

اصطالحات التمرينات ىى األسماء الخاصة التى اتفق عمى اطالقيا عمى األوضاع أو الحركاات 

 -المستخدمة فى التمرينات البدنية . وتنقسم األوضاع فى التمرينات الى ما يمى:

 أوال: األوضاع األساسية )األصمية(

 ثانيا: األوضاع المشتقة.

 ثالثا: أوضاع أخرى.

 -األوضاع األساسية: أوال

األوضاع األساسية )األصامية  ىاى األوضااع العااالة السايمة ليار الملقادة التاى يكاار اساتخداميا 

فاااى التمريناااات. كماااا أنياااا تعاااكل أسااااس أو أصااال ملظااام األوضااااع األخااار  التاااى يتخااا ىا ال سااام 

 -وتعتكل عمى األوضاع التالية:

 الوقوف  -1

 ال موس) موس التربيع . -2

 د.الرقو  -3

 ال او )الركوع . -4

 التلمق. -5

 -( (:1)شكل ) -وضع الوقوف: -1

 -يلتبر وضع الوقوف أكار األوضاع األساسية )األصمية  استخداما، ويراعى فيو مايمى:

  الرأس مرفوعة والظير لؤلمام وال قن لمداخل. -

 الكتفان خمفا قيال وال  ع ممتدا عمى استقامتو. -

 تباعد أطراف األصابع قميال وتالصق الكلبين.تكون القدمان مضموتين مع  -



 راعان ب انب ال سم دون تصمب مع موا ية الكفين لمداخل وتالصق األصابع. ال -

 يكون اقل ال سم موزعا عمى القدمين بالتساو . -

 -((:2وضع الجموس )شكل ) -2

 -يراعى فى وضع ال موس ) موس التربيع  ما يمى:

 ضع الوقوف.الرأس والكتفان وال  ع كما فى و  -

 يرتكز ال سم عمى الحرقفتين والحوض. -

  تتقاطع الساقان مع تباعد الركبتين. -

 تستند اليدان عمى الركبتين أو تمتد عمى  انبى ال سم. -

 -  :3وضع الرقود )عكل رقم ) -3

 الوقوف تكون أ زاء ال سم كميا كما فى وضع

 إال أن ال سم يستند بطولو عمى األرض. 

 -((:4الجثو:_)شكل رقم )وضع  -4

 -يراعى فى وضع ال او )الركوع  ما يمى:

 تكون الرأس والكتفان وال  ع وال راعان كما فى وضع الوقوف. -

  يرتكز ال سم عمى الركبتين بحيث يكون الفخ ان عمى استقامة ال  ع. -

 الساقان مع تالصق الكلبين ليكون زاوية قاامة مع ال سم.تمتد  -

 فرد أمعاط القدمين. -

 

 

 



 -((:5وضع التعمق )شكل رقم ) -5

 -يراعى فى وضع التلمق ما يمى:

  يتلمق ال سم عمى استقامتو بواسطة ال راعين. -

 يكون الرأس والكتفان وال  ع كما فى وضع الوقوف . -

 تتالصق الساقين مع فرد المعطين. -

 

 األوضاع المشتقة. -ثانيا:

من األوضاع األساسية )األصمية  السابقة  األوضاع المعتقة ىى األوضاع التى تعتق أو تتفرع

و لك إما بتحريك  زء من أ زاء ال سم كال راعين أو ال  ع أو الر مين أو بتحريكيا كميا أو 

 بلضيا.

 األوضاع المشتقة من الوقوف -1

 -:بتحريك ال راعين -أ

 - :6)وقوف ال راعان  انبان   عكل )

 وضع ال سم كما فى وضع الوقوف. -

  ال راعان  انبا بح اء الكتفين ويت و الكفان ألسفل.ترتفع  -

 

 

 

 

 



 

 - :7)وقوف ال راعان أماما  عكل )

 كما فى الوضع السابق، ولكن مع رفع ال راعين أما باتساع الصدر وتكون الكفان متوا يتين.

 - :8وف ال راعان عاليا  عكل رقم ))وق

باتسااااع الصااادر كماااا فاااى الوضاااع الساااابق، ولكااان ماااع رفاااع الااا راعين عالياااا  -

 وتكون الكفان متوا يتين.

ترتفع ال راعان إما  انبا عاليا أو أماما عاليا كما يمكن أن ترتفاع عالياا مان  -

 وضع االناناء.

  - :9)وقوف ال راعان مااال عاليا  عكل رقم )

 فى منتصف المسافة بين وضليما عاليا ووضليما  انبا. ال راعانتكون  -

 - :9عكل رقم ))وقوف ال رعان مااال أسفل  

بااين وضااليما  انبااا ووضااليما ااناااء  تكااون الاا رعان فااى منتصااف المسااافة -

 الوقوف اللادي ب انب ال سم 

 )وقوف ال راعان خمفا  : -

 كما وضع الوقوف ولكن مع تحريك  ال راعين  لمخمف قميال  -

 تكون الكفان متوا يتين  -

 

 

 

 



 

  : 11)وقوف ابات الوسط  عكل )

وضاع ال ساام كماا فااو الوقااوف ولكان توضااع الياادان عماو الحاارقفتين بحيااث  -

 يكون االبيام خمفا  وباقو االصابع اماما 

 لم انب   يعير المرفقان  -

 

   :11اناناء عكل ) )وقوف. -

وضع ال سم كما فو الوقوف ولكن ينانو الساعدان عمو اللضدين لتممس  -

 اطراف االصابع الكتفين 

 يكون اللضدان مالصقين لم سم  -

 

  12)وقوف اناناء عرضا  عكل ) -

وضااااع ال ساااام كمااااا فااااو الوقااااوف ولكاااان ترتفااااع الاااا راعين  انبااااا مااااع انااااو  -

 الساعدين عمو اللضدين بلرض ال سم 

 كتفين ال استقامةيكون اللضدان عمو  -

  ألسفلتوا و راحتا اليدين  -

 

 

 

 



 

  13  عكل ) الرقبة) وقوف لمس  -

وضاااع ال سااام كماااا فاااو الوقاااوف ولكااان ترتفاااع الااا راعان   انباااا ماااع اناااو  -

  الرقبةالساعدين عمو اللضدين  حتو تممس اليدان خمف 

 واحده  استقامةاصابع اليدين عمو  -

 يعير المرفقان ل انب ال سم فو ح اء الكتفين  -

  : 14) وقوف لمس الراس   عكل ) -

 

فااو الساابق ولكاان  مااع لماس الياادين لقمااو الاراس وتت ااو راحتااا كماا وضااع  -

  ألسفلاليدين 

 )وقوف حمقو فوق الراس  :  -

وضااع ال ساام كمااا فااو الوقااوف ولكاان ترفااع  الاا راعان  انبااا عاليااا للماال  -

 حمقو فوق الراس 

  :15)ب  بتحريك ال  ع :) وقوف الميل   عكل ) -

  يكون ال زء السفمو من ال سم كما فو وضع الوقوف -

لالمام  الفخ ينيميل ال زء اللموي من ال سم عمو استقامتو من مفصمو  -

در و تقريبا مع ال زء السافمو مان ال سام ومراعااه 91ليعكل زاويو قدرىا 

 .الظير والراس تقريبا  استقامة

 

 



 

  :16)وقوف. انحناء  عكل ) -

يكاون ال اازء الساافمو ماان ال ساام كمااا فااو وضااع الوقااوف ينانااو ال اازء  -

 اماما اسفل  الفخ يناللموي من ال سم من مفصمو 

  :17تقوس  عكل ) )وقوف. -

 يكون ال زء السفمو من ال سم كما فو وضع الوقوف  -

 يانو ال زء اللموي من ال سم من اللمود  -

 الفقري خمفا 

 تميل الراس خمفا مع سحب الكتفين لمخمف قميال وال قن لمداخل 

 )ب  بتحريك الر مين :

  18)وقوف .عمو قدم واحده   عكل )

كمااا فااو وضاااع الوقااوف اال ان ال سااام يرتكااز عمااو قااادم واحااده )قااادم 

  اماماااا او خمفاااا او  الحااارة) الر ااال  الاانياااةاالرتكااااز  وترفاااع الر ااال 

 او مانيو  ممتدة انبا وىو 

 ) وقوف عمو المعطين :

 فو وضع الوقوف اال ان ال سم يتركز عمو المعطين مع تالصق الكلبين كما 

 الوضع اماما : )وقوف.

  األخر كما فو وضع الوقوف اال ان احدي القدمين تكون امام 

 زاويو ات اه القدمين كما فو وضع الوقوف 

 يكون اقل ال سم موزعا عمو القدمين بالتساوي 



 

  19فتحا. )عكل )وقوف 

 كما فى وضع الوقوف ولكن مع تباعد القدمين مسافة مناسبة. -

 يكون اقل ال سم موزعا عمى القدمين بالتساو . -

   21)وقوف سند المعط  عكل رقم )

فااى وضااع الوقااوف إال أن اقاال ال ساام يرتكااز عمااى قاادم واحاادة وتممااس  كمااا -

 الركبة.معط القدم األخر  األرض فى االت اه المطموب مع فرد 

   21)اإلقلاء عكل رقم )

 تنانى الركبتان كامال ويستند ال سم عمى المعطين. -

 ال زء اللمو  من ال سم كما فى وضع الوقوف. -

توضاع اليادان بااين الاركبتين مااع موا ياة الكفاين لااؤلرض واألصاابع مت يااة  -

 أماما.

 -)الطلن أماما :

 سم  لؤلمام. 75تتحرك إحد  القدمين من الوقوف مسافة مناسبة )حوالى  -

 ترتكز القدم األمامية بكامميا عمى األرض ويكون الساق مع الفخ  زاوية قاامة تقريبا. -

 ميل الرأس وال  ع ليكونا عمى استقامة الر ل الخمفية تقريبا. -

 عدم رفع عقب الخمفية. -

 - انبا : )الطلن

 الوضع السابق ولكن مع تحريك إحد  القدمين  انبا بدال من أماما. كماقو -

 



  - :25) موس الركوب  عكل رقم )

)صاندوق أو عارضاة  مااع وضاع الار مين كاال عماى  ياااز  اللااديال ماوس  -

 فى ناحية من ال ياز.

 )ال موس  نبا :

ال موس اللاد  عماى  يااز )صاندوق أو عارضاة  ماع وضاع الار مين ملاا  -

 عمى  انب واحد من ال ياز.

 -األوضاع المعتقة من الرقود: -3

 -راعين:بتحريك ال    أ)

ىى نفس األوضاع المعتقة من الوقوف بتحريك ال راعين ولكم مان وضاع الرقاود )عادا وضاع 

 -خمفا  مال : ال راعين

 )قود ال راعان  انبا  أو )رقود. ال راعان عاليا  ....إلخ.

 -بتحريك الر مين:   ب)

  26عكل ) : رفصاءق)رقود. 

 كما فى وضع الرقود ولكن مع انى الركبتين. -

  األرض.باطن القدمين عمى  -

 )رقود نصف القرفصاء  

 كما فى الوضع السابق ولكن مع انى احد  الركبتين وبقاء األخر  ممتدة عمى األرض. -

 )رقود. فتحا .

 كما فى وضع الرقود ولكن مع فتح الر مين. -

 



 األوضاع المشتقة من الجثو )الركوع(. -4

 -بتحريك الذراعين: ( أ)

الاا راعين ولكاان ماان وضااع ال اااو مااال: ) اااو ىااى نفااس األوضاااع المعااتقة ماان الوقااوف بتحريااك 

 ال رعان  انبا أو ) او ال راعان عاليا ..... إلخ.

 :بتحريك الرجمين   ب)

  - :27) موس ال او  عكل )

 وضع ال او ولكن مع ال موس عمى الكلبين. كما فى -

 

 - :28)نصف ال او  عكل )

كمااا فااى وضااع ال اااو ولكاان يرتكااز ال ساام عمااى ركبااة واحاادة.  -

الر اااال الاانيااااة أمامااااا عمااااى األرض بحيااااث تكااااون مااااع وضااااع 

 الساق مع الفخ  زاوية قاامة.

 

  29)نصف ال او. سند القدم أماما )أو  انبا   عكل )

كما فى الوضع السابق ولكان ماع وضاع القادم المتحركاة أماماا )أو 

  انبا  وىى ممتدة.

 

 

 

 



 

 -األوضاع المعتقة من التلمق: -5

 -بتحريك ال راعين:   أ)

  31عكل )  بالمسك من األعمىالتلمق )

  كما فى وضع التلمق ولكن مع موا ية ظير  اليدين لم سم.

 )التلمق بالمسك من األسفل :  

 كما فى وضع التلمق مع موا ية راحتى اليدين لم سم.

 )التلمق المتبادل :

 كما فى وضع التلمق ولكن يد تمسك من األعمى واليد األخر  تمسك من األسفل.

 - :31اإلناناء  عكل ))تلمق 

 كما فى وضع التلمق ولكن تكون ال راعان منانيتين واللضدان موازيين لؤلرض.

 -بتحريك الر مين:   ب)

  32)التلمق فتحا  عكل )

كما فى وضع  التلماق ولكان ماع فاتح 

 الر مين

 

 

 

 

 



 

   33)التلمق فى زاوية  عكل)

 ولكن مع رفع الر مين زاوية قاامة. كما فى وضع التلمق

 

 

 - :34)تلمق القرفصاء  عكل )

 بتين.ا فى وضع التلمق ولكن مع انى الرككم

 )التلمق نصف القرفصاء :

 كما فى الوضع السابق مع انى الركبتين وبقاء األخر  ممتدة.

 

 

 أوضاع أخرى. -ثالثا:

ىناااك بلااض األوضاااع األخاار  التااى تسااتخدم فااى التمرينااات البدنيااة وبلضاايا أوضاااع معااتقة ماان 

 األصمية بتحريك أكار من  زء من أ زاء ال سم، ومن أمامة ى ه األوضاع ما يمى: األوضاع

  35)ال او األفقى  عكل ) -1

  وفيو يرتكز ال سم عمى الركبتين واليدين. -

 تكون ال راعان مفرودتين. -

 يكون ال  ع أفقيا وموازيا لؤلرض. -

 يكون الفخ ان مع الساقين زاوية قاامة. -

 



 - :36))وقوف عمى أربع  عكل  -2

  وفيو ترتكز ال سم عمى يدين وقدمين. -

 تكون الركبتان ممددتين. -

)وقوف عالى وىو نفس  وضع الوقوف ولكان عماى  يااز مرتفاع  -3

 عن األرض )مقلد سويد  ماال 

 -)االنبطاح : -4

 االنبطاح عمى الو و بطول ال سم. -

 ال راعان منانيتان بلرض ال سم. -

 الكفان بلضيما فوق بلض عمى األرض. -

 ال بية عمى ظير الكف اللميا.تكز ر ت -

 - :37)االنبطاح الماال  عكل ) -5

السااااابق لياااار ان ال ساااام يسااااتند عمااااى الياااادين  كمااااا فااااى الوضااااع -

  والمعطين.

 تكون ال راعان مفرودتين. -

 

 - :38)االنبطاح الماال اللالى  عكل ) -6

كماا فاى الوضااع الساابق إال ان اليادين ترتكاازان فاى مساتو  أعمااى  -

 .من األرض

 أو متواز أرضى  أ  عقل حااط ماال )عمى مقلد 

 



 

 -)االنبطاح الماال األفقى : -7

ترتكااازان فاااى مساااتو   كماااا فاااى االنبطااااح المااااال إال أن القااادمين -

  الكتفين.

 - :39)االنبطاح الماال اللميق  عكل ) -8

كمااا فااى الوضااع السااابق ان القاادمين ترتكاازان فااى مسااتو  اعمااى  -

 من الكتفين.

 - :41عكل ))االنبطاح الماال ال انبى   -9

 يرتكز  ال سم عمى  راع واحدة وقدم واحدة ويوا و ال انب األرض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -أسس كتابة التمرينات:

 -يعتمل التمرين عمى المكونات التالية:

 وىو الوضع ال   تبدأ منو حركة )أو حركات  التمرين. –الوضع االبتدااى    أ)

 الحركة )أو الحركات  التى يتركب منيا التمرين.   ب)

وىو الوضع ال   يساتخدمو ال سام عقاب أداء حركاة )أو حركاات   –الوضع النيااى    ت)

 التمرين.

 وي ب مراعاة القواعد واألسس التالية عند تدوين أو كتابة التمرين.

 كتابة الوضع اإلبتدااى    أ)

التماارين ياادون الوضااع اإلبتاادااى أوال ويوضااع بااين قوسااين وقااد يكااون الوضااع  كتابااة عنااد

 -اإلبتدااو إما:

 وضع أصمى ويكتب كما يمى: -1

 )وقوف  ، ) موس ، )رقود .... إلخ.

 وضع معتق من الوضع األصمى، ويكتب كما يمى: -2

 ) موس ال او ، )تلمق القرفصاء .... إلخ.

 -وضع أصمى وأكار من وضع معتق ، ويكتب كما يمى: -3

)الوضااااع األصمى،الوضااااع المعااااتق لمااااار مين ، الوضااااع المعااااتق لماااا راعين، الوضاااااع 

 وقوف. فتحا. إناناء.ميل .(المعتق لم  ع ، مال 

 وضع ليتسميتو الخاصة، ويكتب كما يمى: -4

 )انبطاح ماال ، ) او أفقى ...إلخ.

 حركات  التمرين كتابة حركة )أو   ب)



تياب التاالى أانااء او مباعارة ويراعاى التر تكتب حركة )أو حركاات  التمارين بلاد الوضاع اإلبتادا

 -الكتابة:

 -التمرين مال: أوال: يكتب نوع حركة

 مر حة ... إلخ –ميل  –خفض  –مد  –انى 

 -اانيا: يكتب بلد  لك  زء ال سم ال   سيؤد  الحركة ، مال:

 الرأس..... إلخ. –ال  ع  –اللقبين  –ال راعين 

 -لمحركة مال: يكتب بلد  لك االت اه المنعود -االاا:

 يسارا... إلخ. –يمينا  –أماما أسفل  –عاليا  – انبا  -أماما

 -وقد يعتمل التمرين عمى اآلتى:

 -إما عمى حركة واحدة تكون صمب التمرين، وفى ى ه الحالة يكتب التمرين كما يمى: -1

 لملقبينوقوف                        رفع                                             

 

 نوع الحركة            ال زء ال   سيؤد  الحركة            الوضع  االبتدااو       

 أماما أسفل                 ال  ع               انى                )وقوف. فتحا     

 

 )ال زء ال   سيؤد  الحركة       )االت اه المنعود لمحركة    ع االبتدااو      )نوع الحركة   )الوض

مااا عمااى أكااار ماان حركااة متلاقبااة وفااى ىاا ه الحالااة يراعااى كتابااة التماارين طبقااا لتسمساال  -2 وا 

 -الحركات كما يمى:

وىا ا يلناى  )وقوف. فتحا. ال راعان  انباا  ضا ط الا راعين خمفاا اام اناى ال ا ع أماماا أسافل.

 تؤد  أوال ام يمييا حركة انى ال  ع. أن حركة ض ط ال راعين



ما عمى حركة أصمية وحركة -3 مكممة، وفى ى ه الحالة يراعى كتاباة الحركاة األصامية أوال  وا 

 -مال: ام الحركة اإلضافية اانيا،

 )وقوف  لف ال  ع مع انى ال راعين.

 )حركة أصمية            )حركة مكممة .

 كتابة الوضع النهائي - ا

النيااااو عااادة إ ا كااان ىااو نفااس الوضااع االبتاادااو لمتماارين ولكاان يكتااب إ ا ال يكتااب الوضااع 

 كان وضلا م ايرا أو وضلا لتمرين آخر، كما يكتب أيضا لمحاولة زيادة اإليضاح.

 بعض االعتبارات الخاصة  -د

بلاااض االعتباااارات الخاصاااة التاااى ي اااب مراعاتياااا عناااد كتاباااة  باإلضاااافة الاااى ماااا سااابق ىنااااك

 -التمرينات ومن أىميا ما يمى:

لضاام الحركااات المتلاقبااة التااى يتكااون منيااا التماارين يسااتخدم حاارف اللطااف  و   الفاااء  ،  -1

 - ام ، وعالمة ال مع  +  وتكتب بالترتيب السابق مال:

اللقباين اام ماد الا راعين + اناى ال ا ع اماماا )وقوف  وضاع القادم أماماا واناى الا راعين فرفاع 

 أسفل.

 وا  ا كانت ىناك حركات أخر  يراعى الترتيب السابق مرة أخر .

 -يستخدم حرف ال ر  مع  ليدل عمى أداء الحركات فى وقت واحد مال: -2

 )وقوف. أناناء  لف ال  ع ملمد ال راعين  انبا.

اليساار  نظاارا لضاارورة أداء الحركااة يحساان عاادم تحديااد الاا راع أو الر اال سااواء اليمنااى أو  -3

ب راع أو ر ل ملينة ام التكرار بال راع والر ل األخر  وك لك ينب ى عادم تحدياد ال اناب 



األيمااان أواأليسااار كماااا فاااى حالاااة لاااف أو اناااى ال ااا ع نظااارا لضااارورة األداء لكاااال ال اااانبين 

 -مال:

 )وقوف. فتحا  لف ال  ع.

 لناحية ملينة. التلويضية ب زء ملين أوويستانى من  لك عند أداء التمرينات 

بتدااو يكتب نياية الحركة عند أداء الحركة الت اىين متقابمين دون الابات فى الوضع اإل -4

 -كممة  بالتبادل  مال:

 )وقوف  انى ال  ع  انبا بالتبادل.

ناناااااء ال ااا ع عمااااى ال اااانبين باااالتوالى دون الابااااات فاااى الوضااااع االبتااادااو وىااااو إىااا ا يلناااى  

 قوف.الو 

تقااابمين ماع الابااات فاى الوضااع االبتاادااو لفتارة ملينااة فيكتااب  ياانم عناد أداء الحركااة الت ااه -5

 فى البداية التمرين كممة  تبادل  مال:

  وقوف  تبادل انى ال  ع  انبا.

اام يلاود الاى الوضاع االبتادااو  الوقاوف   –مااال  –وى ا يلنى اناناء ال ا ع عماى ال اناب األيمان 

 أخر  عمى ال نب األيسر. ام ينانى مرة

 3تستخدم اإلعارة ):  لمداللة عمى ان التمرين زو ى، واإلعارة ).،. لمداللة عمى اساتراك  -6

طالبات فى اللمل وتكتب ى ه  4واإلعارة  ): :  لمداللة عمى اعتراك  طالبات فى اللمل،

 اإلعارة فى نياية التمرين.

باااين قوساااين فاااى نياياااة التمااارين ماااال  المساااتخدم ال يااااز المساااتخدمة أو يكتاااب ناااوع األداة -7

 )ز ا ة خعبية  ، )طرق  ، )عقل حااط  ، )مقلد سويد  ...إلخ.



يمكن كتابة عدد المرات التى تحتوييا كل حركاة مان حركاات التمارين و لاك باين القوساين  -8

 -عقب الحركة مباعرة مال :

  .4-3  ام انى الركبتين كامال )2-1)وقوف  رفع اللقبين )

ن حركااة رفااع اللقبااين تااؤد  فااى عاادتين )اللاادة األولااى والاانية وحركااة انااى وىاا ا يلنااى أ

 الركبتين تؤد  ايضا )اللدة الاالاة والرابلة .

  .2 ، ام انى الركبتين )1)وقوف  رفع اللقبين )

وى ا يلنى أن حركة رفع اللقبين تؤد  فى عدة واحدة )اللدة األول  وحركة انى الركبتين 

 اللدة الاانية .تؤد  فى عدة واحدة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قواعد  كتابة التمرينات الزوجية

بدراساااة ىااا ا الناااوع مااان التمريناااات ن اااد ان قواعاااد كتابتياااا ال تخااارج عااان احاااد  القواعاااد 

 -التالية:

    -القاعدة األولى:

إ ا كان الزميالن يؤديان نفس الوضع اإلبتدااو ويقومان بنفس اللمل اللضامى وفاى زمان 

 واحد

 -ماال:

)وقوف. فتحا. موا و. ال راعين عمى كتفى الزميل. ميل  ض ط الصدر ألسفل ):  عكل 

(232.  

يكتب الوضع اإلبتدااو لمزميمين بين قوسن مع  كر ات اه الزميل بالنسبة لآلخر ام يكتب 

  .232اصطالح التمرين أو الحركة ام عالمة الزو ية ):  عكل )

 

 

 

 -القاعدة الثانية:

الزميالن يؤديان نفس الوضع اإلبتدااو ويقومان بنفس اللمل اللضامى وفاى زمان إ ا كان 

 مختمف.

 ماال:.

 )وقوف. موا و. ال راعان أماما تعبيك مع الزميل .



 

 

 

 تبادل انى الركبتين كامال ):  - أ

 انى الركبتين كامال بالتبادل):  - ب

  .233عرح عكل )

 يقاوم الزميال اآلخار 2اام مادىا فاى )  1يقوم أحد الزميمين باناى الاركبتين  كاامال فاى) - أ

  .4 ام المد فى )3بالانى فى )

  وفاى نفاس 2  اام مادىما فاى )1يقوم احاد الازميمين باناى الاركبتين كاامال فاى اللادد ) - ب

  أ  ال يحاادث توقااف فااى الوضاااع 3  والماااد فااى )2الوقاات يقااوم اآلخاار بااالانى فااى )

 السابقة. اعدة  ويكتب اصطالح التمرين كما فى الق233االبتدااو عكل )

 -القاعدة الثالثة:

إ ا كان الزميالن يؤديان نفس الوضاع االبتادااو ولكان اللمال اللضامى مختماف وفاى زمان 

 واحد.

 ماال:

  )وقوف. موا ية. ال راعان أماما تعبيك 

 تبادل الطلن  انبا):  - أ

 انى ال  ع أماما):  - ب

الحركاة لكال مان أ وب يكتب الوضع االبتدااو لمزميمين باين القوساين اام نكتاب اصاطالح 

  .234عمى حدة ام نكتب عالمة الزو ية عكل )



 -القاعدة الرابعة:

ضع االبتادااو ولكان يقوماان بانفس اللمال اللضامى وفاى إ ا كان الزميالن يختمفان فى الو 

 زمن واحد.

 ماال:

 )رقود، ال راعان أماما، مسك ر مين الزميل  انى ال راعين ):  - أ

 الزميل موا و  انى ال راعين): )انبطاح أفقى بمساعدة  - ب

يكتاااب الوضاااع االبتااادااو لمزميااال )أ باااين القوساااين فاااى ساااطر ، اااام يكتاااب تحتاااو الوضاااع االبتااادااو 

 بااين الوضاالين اللماال اللضاامى المعااترك لمزمياال )ب  بااين قوسااين، ااام يكتااب فااى نيايااة المسااافة

  . 235عكل ) : لمزميمين قم تكتب عالمة زو ية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -القاعدة الخامسة:

إ ا كان الزميالن مختمفين فى الوضع االبتدااو ومختمفين ك لك فى اللمل اللضامى الا  ياؤد  فاى 

 زمن واحد.

 ماال:

 )انبطاح ماال عميق، فتحا. باالستناد عمى كتفى الزميل  انى ال راعين ): . - أ



الزميال عماى الكتفاين  اناى الاركبتين كاامال عناد اناى )وقوف موا ية الظير. مساك قادمى  - ب

 الزميل لم راعين ): .

 

 

 

يلتبر كل منيما يؤد  تمرين منفصال. وتكتاب عالماة زو ياة فاى نياياة اصاطالح الحركاة لمزميال 

  .236)ب  عكل )

 االختالف بين القواعد الزو ية الخامسة دول يوضح 

 الزمن ضمىاللمل الل الوضع االبتدااو القاعدة

  1القاعدة )

  2القاعدة )

  3القاعدة )

  4القاعدة )

  5القاعدة)

 واحد

 واحد

 واحد

 مختمف

 مختمف

 واحد

 واحد

 مختمف

 واحد

 مختمف

 واحد

 مختمف

 واحد

 واحد

 واحد

 نما ج لتمرينات زو ية

)وقاااوف موا اااو. الوضاااع أماماااا. الااا راعان أماماااا   1)

تعااابيك ماااع الزميااال . تباااادل اناااى الااا راعين ماااع 

   .237الزميل ):  عكل ) مقاومة

 

 



 النداء عمى التمرينات

يقصااد بالنااداء األواماار أو الكممااات أو التلبياارات التااى تمقييااا المدرسااة عمااى التممياا ات التخااا  

 أوضااااع  خاصاااة أو ألداء حركاااات مليناااة ويتكاااون الناااداء عماااى التمريناااات البدنياااة مااان االااااة

 أ زاء:

 التنبيو. -1

 برىة االنتظار. -2

 الحكم. -3

 -التنبيه: -1

 نترياده المدرساة مانين، ويتركاب ما التنبيو ىو ال زء األول من النداء ال   يباين لمتمميا ات كال ماا

 -كممة أو بضع كممات توضح أ زاء ال سم المراد تحيكيا، مال :

 ال راعان ......................................... انى.

 ....... رفع.اللقبان ....................................

 االنتظار          )الحكم  )التنبيو                   )برحة

 التنبيو عمى ات اه أو ات اىات الحركة، مال: وقد يعتمل

 ال راعان أماما عاليا ........................ز رفع

 ال  ع أماما.................................. ميل

ينب ااى أن تكااون عمييااا الحركااة ى التاا عاادة ألفاااظ توضااح الحالااة –أحيانااا  –كمااا قااد يساابق التنبيااو 

 بالتوقيت. –باستمرار أو طريقة األداء، مال : باللدد  –: مرة واحدة لما

 



 ويجب مراعاة ما يمى بالنسبة لمتنبيه:

 االست ابة سريلة وصحيحة. أن يكون الفصل منتبيا حتى تكون -1

 أو تلقيد. أن يكون التنبيو واضحا دون إطالة -2

 أن يكون باستطاعة  ميع  التممي ات سماعو دون إزعاج. -3

 أن تكون طريقة اإللقاء ملبرة عن نوع الحركة من حيث القوة أو البطء أو السرعة . -4

 فيما عدا بالنسبة لؤلطفال الص ار. ستخدام االصطالحات الصحيحةا -5

 أال يعتمل عمى المصدر أو فلل األمر ال   سيمقى فيما كحكم مال: -6

 ن .................................  رفعرفع اللقبي

 انى ال راعين .............................. انى.

بالنسااااابة لمحركاااااات المركباااااة ينب اااااى ت ناااااب التنبياااااو الطويااااال وخاصاااااة بالنسااااابة لؤلطفاااااال  -7

 حركة عمى حدة. تنبييات قصيرة لكل والمبتداات ويحسن تقسيمو الى عدة

 ة اإلنتظارهبر -2

 فتارة الساكون التاى تقاع باين التنبياو والحكام وتيادف التنبياو واساتيلاب ىاو برىة اإلنتظار ىى

 تصور ما ينب ى عممو وب لك تلد لالست ابة بدقة وسرعة عقب سماع الحكم مباعرة.

وينب اااى مراعااااة الفتااارة الزمنياااة الصاااحية لبرحاااة اإلنتظاااار وتتوقاااف ىااا ه الفتااارة الزمنياااة عماااى 

طويماة بالنسابة لؤلطفاال والمبتاداات وعناد أداء تمارين عوامل متلددة إ  تكون برىة اإلنتظار 

مركب أو ملقد، وتكون برىة اإلنتظار قصيرة بالنسبة لمكبار أو المادربات  يادا وكا لك عناد 

 سيولة التمرين أو قصر التنبيو.

 



وتستتطيع المدرستتة التنويتتع هتتى برهتتة االنتظتتار متن حيتتث اإلطالتتة أو التقصتتير طبقتتا لعتتدة 

 اعتبارات منها:

عادم التلاود عماى برىاة انتظاار  أو إلكساابينإ بار التممي ات عمى االنتباه والتركياز  اولةمح

 ملينة.

االنتظااار و لااك برصاادار الحكاام عقااب التنبيااو مباعاارة ممااا وي ااب مراعاااة عاادم إلفااال برىااة 

يؤد  الى األداء الخاطئ كما ينب ى عدم اسات الل برىاة اإلنتظاار لمقياام بالعارح واإلصاالح 

بدر اااة  ماااال: إ  أن  لاااك كمااو يساايم عباااارات التعاا يع أو التحاا ير أة إلقاااء بلااضاألخطاااء 

 كبيرة فى تابيت االنتباه وبالتالى يؤد  الى بطء وعدم دقى األداء.

 الحكم -3

يقصد بالحكم الكممة التى تبدأ بلدىا االست ابة وقد يكون الحكم عدديا أو لفظيا ، واألحكاام 

 -المفظية إما أن تكون:

 ضع ... إلخ.  –سر  –مال : قف  فلل أمر :   أ)

 انى .... إلخ. – موس  –مصدر ، مال : وقوف    ب)

 اابت ...إلخ. –انتباه  –لفظ خاص، مال: اعتدال    ت)

وي سن استخدام المصدر كمو أمكن ألنو ال يت ير بت ير المخاطاب ساواء بالنسابة لممفارد أو 

 المانى أو ال مع أو بالنسبة لمم كر أو المؤنث.

ألحكام عددية فلندا  ي ب  كر كممة  باللادد  فاى بداياة التنبياو ماال : باللادد أما إ ا كانت ا

 .2-1، مد ال راعين عالو..... 



وي اااب مراعااااة إصااادار الحكااام بوضاااوح وبتلبيااار يتناساااب ماااع ناااوع الحركاااة، فاااالحكم الحااااد 

القصير يستخدم بالنسبة لمحركاات التاى تتمياز بالسارعة ولكان ماع مراعااة عادم اساتخدام ىا ا 

 نوع  من األحكام عندما تكون التممي ات فى وضع تصلب فيو اإلست ابة بصورة سريلة.ال

أمااااا الحكاااام الطوياااال الخااااالى ماااان الحاااادة فيسااااتخدم بالنساااابة لمحركااااات التااااى تتميااااز بالساااارعة 

 المتوسطة مال رفع ال راعين.

أماااا الحكااام الطويااال الخاااالى مااان الحااادة فيساااتخدم بالنسااابة لمحركاااات اليطيااااة ، ماااال حركاااات 

، أو الحركات التى تتطمب تحريك  زء كبير مان ال سام، كحركاات ال ا ع مااال، أو التوازن 

 بالنسبة لمحركات التى تتطمب الوصول الى أقصى مد  ممكن كحركات المنكبين.

مااارين الواحاااد ببحكاااام بلضااايا لفظاااى والااابلض اآلخااار وينب اااى عااادم الناااداء عماااى حركاااات الت

 عدد  ماال:

 اللقبان ............................. رفع

 الركبتان كامال ........................... 

باإلضافة الى  لك ي ب مراعاة أن يكاون الحكام مطابقاا آلخار حركاة عناد الناداء عماى سمسامة مان 

 الحركات المركبة.

 التمرينات قواعد النداء عمى

ىناك بلض القواعد الميمة التى اصطمح عمى استخداميا عند النداء عمى التمرينات سواء التخا  

 الوضع االبتدااو أو إلداء الحركات التى تكون التمرين، ومن أىم ى ه القواعد:

 -االبتدااو: قواعد النداء عمى الوضع -1

 حركات ال راعين والر مين. نتدااو المركب مالوضع االب   أ)



 ات عااادة واحااادة أو إ ا ضااامت حركاااة الااا راعين  ات عااادة واحااادة الاااى حركاااة ر ماااين  -1

 عدتين فيكون التنبيو عمى حركة ال راعين أوال. ومن أمامة  لك ما يمى:

الوصول الى الوضع االبتدااو )وقوف. الوضع أماما. الا راعان  انباا  فيكاون الناداء كماا  -

 يمى:

 أماما..... ضعمع رفع ال راعين  انبا، القدم اليمنى  -

وفى ى ه الحالة يراعى أداء الحركة  ات اللادة الواحادة )حركاة الا راعين  ماع اللادة الاانياة لمحركاة 

أ  نقاال قاادم  انبااا فااى اللاادة األولااى ااام رفااع الاا راعين  انبااا مااع  – ات اللاادتين )حركااة الاار مين  

 نقل القدم الاانية  انبا فى اللدة الاانية.

 ات اللادتين الاى حركاة ر ماين  ات عادتين فيكاون التنبياو إ ا ضمت حركة الا راعين  -2

 -عمى حركة ال راعين أوال، ومن أمامة  لك ما يمى:

لموصاول الاى الوضااع االبتادااو )وقااوف.  فتحاا. الا راعان  انبااا عالياا  فيكااون الناداء كمااا  -

 يمى:

 مع رفع ال راعين  انبا عاليا. القدمين متباعدتين ................ ضع.

 ه الحالة يراعى أداء الحركة األولاى لا راعين والار مين ملاا اام يلقاب  لاك أداء الحركاة وفى ى

أ  رفع ال راعين  انبا مع نقل قدم  انبا فى اللدة  –الاانية لكل من ال راعين والر مين أيضا 

 األولى، ام رفع ال راعين عاليا مع نقل القدم الاانية  انبا فى اللدة الاانية.

 راعين  ات عدتين الى حركة ر مين  ات عدةواحدة فيكون التنبياو  إ ا ضمنت حركة -3

 عمى حركة الر مين أوال، ومن أمامة  لك:

لموصول الى الوضع االبتدااو )وقوف. الوضع أماما. ال راعان  انباعالياا  فيكاون الناداء  -

 كما يمى:



 ...........................زز رفعمع وضع القدم اليسر  أمام ، ال راعان   انبا عاليا 

وفااى ىخاا ه الحالااة يراعااى رفااع الاا راعين  انبااا فااى اللاادة األولااى ااام توضااع القاادم اليساار  

 أماما  مع رفع ال راعين عاليا فى اللدة الاانية.

 -ويمكن تمخيص القواعد السابقة كما يمى:

 الوضع االبتدااو

 حركة ال راعين + حركة الر مين

 قاعدة النداء

  ات عدة واحدة

  ات عدتين

  ات عدة واحدة

  ات عدتين

  ات عدة واحدة

  ات عدتين

  ات عدتين

  ات عدة واحدة

 النداء عمى حركة ال راعين أوال

 النداء عمى حركة ال راعين أوال

 النداء عمى حركة ال راعين أوال

 النداء عمى حركة الر مين أوال

السابقة تسر  عند النداء عمى حركاات الا راعين المتعاابية  النداءوي ب مراعاة أن قواعد 

ماااال )رفاااع الاااا راعين أماماااا أو عالياااا  وكاااا لك عناااد الناااداء عمااااى حركاااات الااا راعين لياااار 

 المتعابية مال : )رفع ال راعين اليمنى   انبا واليسر  أماما .

متعااابية النااداء عمااى الوضااع االبتاادااو المركااب ماان حركااات الاا راعين لياار ال ماان أمامااةو 

 -وحركات الر مين ما يمى:

)أ  لموصااول الااى الوضاااع االبتاادااو )وقاااوف فتحااا. الااا راع اليمنااى  انباااا واليساار  أماماااا  

فيكاااون الناااداء كماااا يماااى: ماااع رفاااع الااا راع اليمناااى  انباااا واليسااار  أماماااا بالوااااب القااادمين 

 متباعدتين .... ضع

 )عدة واحدة لكل من ال راعين والر مين 



ى الوضاع االبتادااو )وقاوف. فتحااا. الا راع اليمناى أماماا واليسار  عاليااا  )ب  لموصاول الا

فيكون النداء كما يمى: مع رفع الا راع اليمناى أماماا. واليسار  عالياا ، القادمين متباعادتين 

 ................ ضع

 )عدتين لكل من ال راعين والر مين 

صاف اباات الوساط. نصاف ) ا  لموصول الى الوضع االبتدااو )وقوف. الوضاع أماماا. ن

حمقة فوق الرأس  فيكون النداء كما يمى : مع وضع القدم اليمنى أماما ال راع اليسر  فى 

 الوسط واليمنى حمقة فوق الرأس ................... ضع.

 )عدتين لم راعين وعدة لمر مين 

 )ب  الوضع االبتدااو المركب من حركات ال راعين والر مين وال  ع:

وضااع االبتاادااو يتكااون ماان أوضاااع معااتقة بتحريااك الاا راعين والاار مين وال اا ع إ ا كااان ال

فيحسن النداء عمى حركاة ال ا ع بمفارده نظارا الخاتالف طبيلاة حركتاو مان حياث السارعة 

 -والدمى عن حركة ال راعين ، ومن امامة  لك ما يمى:

 -كما يمى: فيكون النداء وقوف فتحا. اناناء. ميل  لموصول الى الوضع االبتدااو ) -

 مع انى ال راعين، القدمين  انبا ......... ضع

 ال  ع أماما .................................. ضع.

 -قواعد النداء عمى الحركات المكونة لمتمرين: -2

إ ا ضم التمرين أكار مان حركاة ملاا يراعاى الناداء عماى الحركاات طبقاا لسمساميا فاى  -1

ول يساابق الحركااة الاانيااة وىكاا ا، فلمااى ساابيل الماااال عنااد األداء أ  أن تنبيااو الحركااة األ

أداء تماارين ضاا ط الاا راعين خمفااا ااام انااى ال اا ع أمامااا أساافل، فلندااا  يكااون التنبيااو عمااى 

 حركة ض ط ال راعين خمفا أوال، ام التنبيو عمى حركة انى ال  ع أماما أسفل.



إلييااا ب أوال  ااام ضاام إ ا اعااتمل التماارين عمااى حركااة أصاامية )وىااى الحركااة التااى تكتاا -2

حركاااة مكمماااة أو إضاااافية ب ااارض زياااادة صااالوبة التمااارين أو ل ااارض آخااار، فلنداااا  يكاااون 

التنبيااو عمااى الحركااة المكممااة اإلضااافية ب اارض زيااادة صاالوبة التماارين أو ل اارض آخاار، 

 فلندا  يكون التنبيو عمى الحركة المكممة اإلضافية أوال. ومن أمامة  لك ما يمى:

 رفع اللقبين مع انى ال راعين)أ  )وقوف  

 

 حركة أصمية    حركة مكممة               

  راعين. اللقبين ......... رفعفيكون  النداء كما يمى: مع انى ال

 )ب  )وقوف  لف ال  ع مع ق ف ال راع  انبا.

 

 ة مكمةمرحية      ممحركة أص                  

 اليسر   انبا، ال  ع اليسار....... لف. فيكون النداء كما يمى: مع ق ف ال راع

إ ا اعااتمل التماارين عمااى حركااة أصاامية وحركااة مكممااة واسااتمزم األماار ضاارورة النااداء  -4

عماااى الحركاااة الر لياااة ففاااى ىااا ه الحالاااة يراعاااى الناااداء أيضاااا عماااى الحركاااة المكمماااة 

 اإلضافية أوال.

 

 

 

 

 



 ومن أمامة  لك ما يمى:

 ع مع انى ال راعين:)وقوف. ال راعان  انبا  لف ال  

 

 حركة أصمية     حركة مكممة                    

 النداء عمى الحركة األساسية: مع انى ال راعين ال  ع لميمين...... لف

 النداء عمى الحركة الر لية: مع مد ال راعين  انبا ال  ع أماما. لف

 ويتكرر النداء بالصورة السابقة عند أداء لف ل  ع يسارا.

 


