
 

Page | 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page | 2 

 

 

 

 

 ؤلاؼشاف العام

 ؤ / حماى عِس ى املدفع

الُة  سبِغ كعم اإلاعابلات الٍش

 
 لجىة ؤلاعذاد

 ؤ / مدمد علي مدمد           د / مدمد إبساهُم بالى

 د / عبد السخمً شاهس          ؤ / عبده مامل الجمل

ص  ؤ / فاظمت مدمد ظه             ؤ / فخدُت بى عٍص

 مىد مىصىز              ؤ / طالم مدمد خظينؤ / مد

 

 الحذكُم اللغوي 

دي  الدلخىز . صالح هٍى

 

 

 

 

 



 

Page | 3 

 املقذمة

 

ات الح  ُةة  العلمةةُعلإن العملُةةة الح وم فةةت ثدةةذ قعةةحمش دقحفةةاعذ ُةةلا، هشا ةةا ي اإلاخحلفةةةمُةةة بلةةذس قةةا خللةةد قةةً قعةةحٍو

ش اإلاىاهجًحىل ش  ثدلُم اإلاعحوي اإلاىلوب إلى، ددلع الخىي الشاقُة ب العم  الذؤدب فت ثىٍو فةت قواهةةة جعةاسل الحىةٍو

ُةةةةة أ م الحعلةةةةُم، فالذدلةةةةة ثةةةةولت بئعحةةةةةاسط كةةةاوشي الحىمُةةةةة دالحلةةةةذم ، دإظةةةةخُعاب قعةةةةحكذات الحىىولويُةةةةا ال ذً ةةةةةالحلنةةة 

 ا الذدلة فت ثدلُم نهمتها دثلذقها. علحه، هوهه إخذي الشوابض ألاظاظُة الت  جعحمذ بالغة

سبةِغ الذدلةة، سبةِغ قكلةغ الةوصساء، ، هابةب عمو الؽُخ قدمذ بةً ساؼةذ أٌ قىحةومذ ـاخب الفت  زا العُاق ياء ث هُ

فةت كمةة  الحعلةُمذي ثمةع ، أن قعحلة  ددلة ؤلاقاسات ًةذأ قً قذاسظها فت ث هُذ عملةت بة ن سؤٍةة اللُةادي الشؼةُخاهم دبي

اتهةةةا ً جعل، دثىظةةةش أدلٍو الحىمُةةةة فةةةت اإلاعةةةحلة  دالؽةةةعلة التةةة  ظحطةةة    ، ألنهةةةا ثةةةشي فةةةحهم كةةةاديمُةةةا هظةةةشي  اـةةةةُإلةةةى اإلاحمنةةةًل

يعة  الذدلةة قةً  إلةىالتة  تهةذف  " 0202 رؤية اإلماررا  " ، دلةزلً فةئن للادقة دثدلةم وموخاتهةا دثىلعاتهةالأليُاٌ ا

 ئلى% قةةً إيمةة 22 علةىٌعةةحدور  الحعلةُم، د ةزا قةةا ًحطةةأ قةً أن كىةةال عةةالم فةت العُةةذ الخمعةُنئ اوؽةةا هاأفمة  دٌد ال

حمةمً ثلةً الشؤٍةة ، خُة  ثعةعة قلُةاسات دجعةعمابة قلُةون دس ةم، بما كُمحه ج2013اهُة ؤلاثدادًة لعام ت اإلانل قخففا

 إلةةى، خُةة  جعةة ت ، دالصةة ةالحعلةةُمبالهوٍةةة الووىُةةة، دؤلاكحفةةاد، د : ألا ةةذاف الحففةةُلُة اإلاحعللةةة عىاـةةش  اقةةة جؽةةم 

ُةاي ، ديةودي خثُنن ًحمنةلدن باابةذال داإلاعشفةةا، دإكحفةاد ثىاف ة   بلُةادي إقةاس ظِغ ؼعب وموح دارم دقحمعً بترارةهث 

، درلةً ههةذف خلةة اإلاخحلفةةم فةت قشاُعلة، هما ًحطأ قً ثوفنر الةيُة الحدحُة اإلاحلذقة للحة فت بِئة قعىاء قعحذاقةُعئل

ة قواوىة كادسي   .معئولُات الحىمُة دثدلُم أ ذافهاالجهوك ب علىبىاء هوادس بؽٍش

ال ة دثفاعلها عً كةشب ًحدلةم فةت ملهمةا ه نةر قةً الىكاخةات دؤلاهكةاصات التة   ةت يةضء قةً إن دعم اللُادي الشؼُذي للٍش

الحفاعة  اإلاعةحمش قعهةم ددعةم  ىةواتهم  علةىظُاظة الذدلة العاقة ثكاط أبىةاء الةووً فةت وة  اإلاواكةع، خُة  ًةحم ال ةشؿ 

الة ال ًحو عهم دابما على الحلذم إلى ألاقامدجشجُ الة فدعةبكف على هول قد، دؤلا حمام بالٍش ، دإهمةا ًمحةذ ذد قً الٍش

الة ولها قً ددن إظح إلى  ثىاء، درلً قً قىىللات قهمة عذي: أهوال الٍش

 الةةةة لهةةةا دد  :أدلهةةةا ، ألنهةةةا تهةةةزب الةةةىفغ دألا ةةة ق دثةةةضسل لةةةذي الؽةةةةاب كةةةُم اإلاىافعةةةة س ةةةا الحىمةةةوي اإلاهةةةمأن الٍش

ةم الواخةذ الةزات دالعمة  بةشدحثدلُةم الهةذف دهىةشان  ىعلة ،دؤلايتهاد دالحفةمُم خةب الةووً  إلةى، إلةافة الفٍش

الةةُة سفةةع ساًحةةه علةةىدالعمةة   الفةةفوف  علةةى، د ةةت كةةُم أظاظةةُة لجهمةةة أي ؼةةعب دقضاخمحةةه فةةت اإلاىاظةةةات الٍش

 .ألادلت فت قمماس الحلذم لألقام

 الةةة دثدلُلهةةا ؤلا  :دراهحهمةةا ات اإلاخحلفةةةأن ثىةةوس الٍش ة ىمُةةة الؽةةاقل، ًم ةة  أخةةذ يواهةةب الحهكةةاصات علةةى اإلاعةةحٍو

الةةةةة ؤلاقاساثُةةةةة قةةةةً ثلةةةةذم قعةةةةحمش، دقةةةةً رةةةةم فةةةةئن قةةةةا جؽةةةةهذط االتةةةة  جؽةةةةهذ ا الذدلةةةةة ، ًىةةةةذسن لةةةةمً الحكش ةةةةة لٍش

ة الشابذي الت  .  جؽم  و  اإلاكاالت داللىاعاتالحىمٍو

 الةةةُة الى ةةةري أن الفةةةوص بةةةالةىوالت الذدلُةةةة دالىكةةةاح فةةةت  :درالثهمةةةا ، إكلُمُةةةا أد عاإلاُةةةا قةةةً ثىظةةةُم اإلاىافعةةةات الٍش

علةى ، دقةً رةم فةئن  ةزا ٌعةهم بؽةي  هةنةر فةت سظةم ـةوستها ة الذدلة دكذستها الؽةاقلةُئلفع علىإلاهمة اإلاؤؼشات ا

 .العاخة الذدلُة

                                            

 د هللا دلت الحوفُم ،،                                                                         

 

 خعً قدمذ لوثاط                                                                                                                                            
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 الالئحة العامة للمنافسات الرياضية للبنين والبنات

 
الُةدالحواـ  الحعاسف  الشعار:    .دالشدح الٍش

 
 : األهداف

الُة سفع الش  .1 فة قً   ٌ اللعب الىظُف بنن اإلاذاسط داإلاىاوم  دثوفنر فشؿدح الٍش   مُة.ُالحعلاإلاىافعة الؽٍش

ً ؤلا  .2   حمةةام بالىلةةةة اإلاحمنةةًل
 
الةةُا الةةُة اإلاذسظةةُة التةة  ثىظمهةةا اإلاىىلةةة  ،ٍس قةةً  ةة ٌ قؽةةاسهتهم فةةت الةىةةوالت الٍش

الُة بوصاسي التربُة  مُة،ُالحعل   .ُمدالحعلدإداسي التربُة الٍش

الة  .3  اإلاؽاسهة.بئراسي ا حمام ددافعُة الىلةة هدو  اإلاذسظُة،ثيؽُي الٍش

ً ب ؤلاسثلاء .4 الُة بنن الىلةة اإلاحمنًل الة اإلاذسظُة، دثوفنر قكاٌ لللاءات الٍش  معحوى الٍش
 
الُا   .ٍس

الُة اإلاحمنلي باإلاىاوم  .5 ة الهخؽاف اإلاوا ب الٍش   الووىُة.لذعم اإلاىحخةات  ،الحعلُمُةثوفنر الفـش

اض   بنن الىلةة ق .6 اض   بوظابله  داإلاذاسط،ذ يعوس الحواـ  الٍش   اإلاخحلفة.د نن ؤلاع م الٍش

 

 :م المسابقات والمنافسات الرياضيةأسس تنظي

 
 الُة  .الشدح الٍش

  الىظُف.اللعب 

  الىالب.قفل ة 

 .ٌالعذ  

  الفشؿ.ثيافؤ  

  الُة الحىافعُة دا   اإلاذاسط داإلاىاوم  .لحعلُمُةاثوظُع كاعذي اإلاماسظة الٍش
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 الشروط العامة

 
 : الطلبة: تسجيل  أواًل

الُةُئلمُة بالؽشده الحُعلثحلُذ و  قذسظة دقىىلة ج  .ة فت جسجُ  قؽاسهتها، فت أي بىولة أد قىافعة ٍس

خ اإلاةةُ د ،الجيعةةُة ،الفةةف الذسايةة   ،ثحمةةمً اظةةم الىالةةب والةةب،ثلتةةلم وةة  قذسظةةة بئعةةذاد بىاكةةة ليةة   .  ثةةاٍس

ةةةةوسي ةخفةةةةُة  ذسظةةةةةاإلااظةةةةم  الةةةةُة،همةةةةا ثحمةةةةمً اظةةةةم قعلةةةةم التربُةةةةة  خذً ةةةةة،ـد دثوكُةةةةع قةةةةذًش  دثوكُعةةةةه، الٍش

الحعلُمُة.ثوكُع سبِغ كعم ألاوؽىة دالةِئة اإلاذسظُة د حم اإلاىىلة  إلىباالافة  د حمها،اإلاذسظة 

،ًكب ثوكُع الىةِب اإلاخحق على أن الىالب البم  .
 
الةُللمؽةاسهة فةت اإلاىافعةات  ص ُا ىةون رلةً علةى  ة.الٍش ٍد

 اإلاعؤدٌ.دهزلً  حم  زط الةىاكة بخحم الىةِب  اللعب،بىاكة 

الةةُة بمذسظةة الىالةةب اإلاعةؤدٌ عةةً صةة ة الةُاهةات الةةواسدي فةت  ةةزط الةىاكةة التةة  ثولةةع  . ٌعةذ قعلةةم التربُةة الٍش

 للمص ةذ دأي هؽي أد ؼىب أد قسأ أد إلافة أد جعذً  أد اظحخذام الشظمُة،قً داكع السج ت اإلاذسظُة 

.) اإلاٍض  ( ًلغت  زط الةىاكة

إر  هفعةه، الُةوم فةتقاعذا ألالعاب الت  ثلام  الذساي  ،أهثر قً لعةة   ٌ العام  فتباإلاؽاسهة  والبٌعمذ لي   .

فلي.لعةة داخذي  فتال ٌعمذ باإلاؽاسهة إال 

ةةة  والةةبال جعحمةةذ قؽةةاسهة أي  . عةةذ الىلةةةة  العةةفش.واص اد يةةلةةم ًشفةةم قةةع اظةةحماسي الخسةةجُ  ـةةوسي قلوهةةة للهٍو َد

ة اإلافعةةةٌو  )بؽةةةشهأبىةةةاء اإلاواوىةةةات قةةةً الىلةةةةة اإلاةةةواوىنن  ةةةة ظةةةاٍس ـةةةوسي  اد ابةةةشاص ـةةةوسي قلوهةةةة عةةةً بىاكةةةة الهٍو

 ٌ كةةةب  (،يةةةواص ظةةةاسي اإلافعةةةو ةةةوسي ؼةةةهادي اإلاةةةُ د الخاـةةةة ظةةةفش م إخمةةةاس ـةةةوسي يةةةواص علةةةحهٍد  بالىالةةةب،ألام ـد

عذ غنر م ولةة  اللشابة،ارةات ـلة  دافذًً.َد
 

 ب ظةةماء  .
 
الةةُة  الىلةةةةثلةةذم وةة  قىىلةةة هؽةةفا خ  للحةةذكُم،اإلاؽةةاسهنن فةةت أي بىولةةة ٍس فةةت قوعةةذ أكفةةاط كةةة  ثةةاٍس

 قةةً سبةةِغ كعةةم ألاوؽةةىة  الجهابُةةات،ظةةواء واهةةد فةةت الحفةةفُات أد  ظةةاعة، (الةىولةةة بةةةة )إكاقةةة  ةةزط 
 
قعحمةةذا

دوسخة أ شى  للةىولة،اإلاىظمة  مُةُعلالحة اإلاىىل إلىوسخة قىه  دثشظ  الحعلُمُة،دالةِئة اإلاذسظُة داإلاىىلة 

الةةةةةةُة بةةةةةةوصاسي التربُةةةةةةة ةةةةةةذ دأ (،)سكةةةةةةم  فةةةةةةاهغ الحعلةةةةةةةُمد  اداسي التربُةةةةةةة الٍش  لةةةةةةة داسي ؤلالىتردوةةةةةةي ال ًر

 

خ الحعلُمُةةةةجعةةةذ اإلاىىلةةةة  . اإلادةةةذد  التةةة  ال ثشظةةة  هؽةةةوف الفةةةشق اإلاؽةةةاسهة فةةةت الحفةةةفُات أد الجهابُةةةات ختةةةئ الحةةةاٍس

حم اظخةعاد ا دال ًدم لها  الةىولة،للحذكُم غنر قؽاسهة فت  اإلاؽاسهة.ٍد

آلاجي:ثخار خحيام للةىولة اًحم عشك رلً على لجىة ؤلا  الىالب،إرا خذرد قخالفات فت ؼشده بىاكة  .

  ةم فةت  فحهةا،التة  ؼةاسن  )اإلاعابلاتفت ألالعاب الفشدًة  الىالبؼىب هحابج إرا وةان  ت(الححابعةادهحةابج الفٍش

 
 
م  فتاإلاخالف  الىالبهما جؽىب هخُكة  ،قؽاسوا  فلي.ظةاق الىٍش
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  ةةم فةةت ألالعةةاب الجماعُةةة  الىادلةةة،هةةشي  ،الُةةذهةةشي  العةةلة،هةةشي  الىةةابشي،هةةشي  اللةةذم، )هةةشيؼةةىب هحةةابج الفٍش

ات الت  ؼاسن فحها الىالب  الخؽوهةاٌ( م اإلاىافعات اإلاحةلُة بذدن  فلي،فت اإلاةاٍس عحىم  الفٍش قؽاسهة َد

  الىالب.

  ةةات اإلاخةةالف لؽةةشده ؤلا  الىالةةبًةةحم اظةةخةعاد ةةحم  دغنر ةةا(، )ظةةةاكات،ؼةةتران قةةً اإلاؽةةاسهة فةةت بةةاتت اإلاةاٍس ٍد

 قً باتت قعابلات العام 
 
ةم فةت الحىةافغ  الذساي  ،اظخةعاد الىالب اإلاخالف للؽشده ظلوهُا عةحمش الفٍش َد

شظخةعاد قع رهش ظتب ؤلا  علو ة،ددن    الفن . فت الحلٍش

 

ةةم داإلايلةةف قةةً كةةة  د ؤلا أٌعةةمذ للحويُةةه الفنةة   . ةةم فلةةي بالحةةذ   أ الحويُةةه،داسي اإلافةةاخب للفٍش د قةةذسب الفٍش

اإلاىافعات.لل ُلولة ددن الح رنر على ظنر قً   ٌ ثلذًم الاعترالات الشظمُة  اإلاىافعة،  ٌ ظنر 

بمةةا ًخةةق  الحعلُمُةةةفةةة اإلاىىلةةة خخعةةاب الىحةةابج فةةت خةةاٌ قخالإفةةت اإلاىافعةةة ددن  الىلةةةةؼةةشان إثىةةةم علو ةةة  .

ةةةحم  الحعلُمُةةةة،دالفدةةةق الىوةةة  دالىؽةةةف الحكمُ ةةةت اإلاعحمةةةذ قةةةً كةةةة  اإلاىىلةةةة  الىلةةةةةثةةةوفنر بىاكةةةات  بةةة   إٍد

هها.لُلوم بالحوكُع على علمه  سظمي،د قً ًىوب عىه فت خاٌ غُابه بحلً العلو ة بؽي  أاإلاويه الفن  

ب الاإلالُةذًً بمشاهةض  الىلةةةًحم الحعاق  قع  .  الىلةةةخخعةاب إقةع عةذم  ألاهذًةة،اإلاسةجلنن فةت  الىلةةةووافةة حةذٍس

أهذًة. ه عو دالعُذات  دالفحُات، دالىاؼئة، الىف ،اإلالُذًً فت قشاهض 

الُة لأللعاب  العو ال ٌعمذ بمؽاسهة  . ظواء الزًً لم ًحم  اإلاخحلفة،ألاهذًة اإلالُذًً فت سج ت الاثدادات الٍش

أد ثةم ؼةىمهم  الاثداد،أد الزًً لم ٌؽاسهوا فت قعابلات د ىوالت  اإلاوظم،لهم لىفغ ظحخشان بىاكات اللعب إ

أد كاقةةد ألاهذًةة بئلغةةاء اليؽةاه اإلالُةةذ بةه  ةةؤالء  دال ةالت،ألي ظةتب قةً ألاظةةةاب  ة ٌ العةةام الذساية   العةةابم 

الة(رم ثم كُذ م فت وؽاه  الى ب، ترثب على آ ش، )ٍس م هحابج الف )ؼىبلً قً ًخالف ر ٍد ، أد اإلاخةالف(ٍش

الفشدًة.هخُكة الىالب فلي فت اإلاعابلات 

دظةةُترثب علةةى قةةً ًخةةالف رلةةً  الذدلةةة،ولةةةة اإلاةةذاسط الخاـةةة فةةت اإلاىافعةةات علةةى قعةةحوى  ٌعةةمذ بمؽةةاسهةال  .

م  الفشدًة.أد هخُكة الىالب فلي فت اإلاعابلات  اإلاخالف(،)ؼىب هحابج الفٍش

.  
 
 سظةةةةمُا

 
 أد قةةةً خىوقةةةة قدلُةةةة الظةةةةحخشان يةةةواص ثداإالىالةةةب الةةةزي ًدمةةة  قشظةةةوقا

 
ٌعاقةةة  قعاقلةةةةة  العةةةفش،دًةةةا

اإلاواوً.الىالب 

.وثُة ) ب . أ . ذ (  ولةة دافذًًٌعاق  الىلةة الزًً ال ًدملون أدساكا رة .

م،ظةاق  اللوى، )ألعابثلام ألالعاب الفشدًة  .  العةةاخة، الجمةةاص، لألوفةاٌ،ألعةاب اللةوى  اإلاُة ،ظةةاق  الىٍش

قىحخةةات  الخؽةوهةاٌ( الىادلةة،هةشي  الُةذ،هةشي  العةلة،هةشي  اللةذم، الجماعُةة )هةشيهما ثلةام ألالعةاب  اإلاةاسصي(،

.باظخ اء الىشي الىابشي بىات ثلام قذاسط د ىات( )بىنن
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همةةةةا ٌعةةةةةمذ  ههةةةةا،ألالعةةةةاب ألا ةةةةشى غنةةةةر اإلالُةةةةةذًً  فةةةةةتاإلاسةةةةجلنن باألهذًةةةةةة أد الاثدةةةةادات باإلاؽةةةةاسهة  للىلةةةةةةٌعةةةةمذ  .

ةةات  فةةتالخسةةجُ  دهةةزلً أرىةةاء اللعةةب  فةةتغنةةر اإلاةةواوىنن  لةةةةقةةً الى % بمؽةةاسهة  دإرا ثةةةنن  داإلاعةةابلات،اإلاةاٍس

الةةُة قةةً كةةة  إداسي التربُةةة  الؽةةشه،قخالفةةة  ةةزا  الةةُة،ًةةحم ثويُةةه اإلاعةةاءلة إلاعلةةم التربُةةة الٍش همةةا ًدةةاٌ  الٍش

ال صقة.الؽؤدن اللاهوهُة الثخار الايشاءات  إلىقش ألا 

ة الت  عذم العماح بح . ثى رط.فعُذ الىالب للعب فت اإلاشخلة العمٍش

ةالحلُذ باإلاشاخ   . -والحالى: للمشاخ  الذساظُة د ت  العمٍش

 مسربقر  البيني والبير .

  ةاإلاشخلة  م/ قوالُذ (- ) العمٍش

 ة اإلاشخلة  م/ قوالُذ (- ) العمٍش

 ة اإلاشخلة  م/ قوالُذ (- ) العمٍش

 ة ) إلاشخلةا  م/  قوالُذ(  – العمٍش

 ة(الذساظُة  اإلاشخلة  ف هثرم  قوالُذ )ال اهٍو

 

 قةً اإلاعلةم ؤلاداسي اإلافةاخب أد اإلاعلةم اإلاةذسب  الؽفهُة،ال ثلة  الاخحكايات  .
 
دلىً ًحم ثلةذًم الاخحكةان قوكعةا

الةةُة،أد قويةةه التربُةةة  أد ثلةةذًم الاخحكةةان  ةة ٌ  ق، الةىولةةة بةةةة  للمةةذًش الفنةة  للةىولةةة كةةة  اإلاىافعةةة أد  الٍش

أد اإلاىافعةةةة أد  الةىولةةةة،إعةةة ن هخُكةةةة فةةةت الاخحكةةةان كةةةة  اعةةة ن الىحةةةابج( ان ًةةةحم الةةةةد  )علةةةىظةةةحخشان الىحةةةابج إ

حم الىظش  اإلاةاساي. ةحم إظةترداد ا فةت  بعةذ دفةع قةلة  )  الاخحيةام( )لجىةالاخحكايات قً كة   فتٍد ( دس ةم ، ٍد

. ة ؤلاخحكانوت صخاٌ رة

ةةةٌو الفةةةاهغ الةةةزي ًدمةةة  أظةةةماء  . اإلاؽةةةاسهنن فةةةت الةىولةةةة  الىلةةةةةًكةةةب علةةةى وةةة  قويةةةه دقويهةةةة الح هةةةذ قةةةً ـد

للةىولة.اإلاعحمُفة  الحعلُمُةللمىىلة 
 

الُة.قً كة  إداسي التربُة  لعةة،ًحم ثوفنر اظحماسات الحدىُم دجسجُ  الىحابج الشظمُة لي   . الٍش
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الةةةةةةةةُة باإلاىىلةةةةةةةةة  اإلاعحمةةةةةةةةُفة للةىولةةةةةةةةة داإلايلةةةةةةةةف / أد اإلايلفةةةةةةةةة بخىظةةةةةةةةُم  الحعلُمُةةةةةةةةة ةةةةةةةةو قويةةةةةةةةه أد قويهةةةةةةةةة التربُةةةةةةةةة الٍش

ا،الةىولة       :الحالُةدله / لها الف خُات  إداٍس

الةةةةةةةةةةُة ادإسظةةةةةةةةةاٌ الشظةةةةةةةةةم الىشدوةةةةةةةةةةي الخةةةةةةةةةاؿ باإلاىافعةةةةةةةةةات ا  . الةةةةةةةةةُة كةةةةةةةةةة  ثىفُةةةةةةةةةةز اإلاعةةةةةةةةةابلة الٍش سي التربُةةةةةةةةةةة الٍش

واف.د بوك

ةةةةةةةةةة دالحىظُمُةةةةةةةةةة لحىفُةةةةةةةةةز الةىولةةةةةةةةةة  . / / ألاددات دألايهةةةةةةةةةضيقةةةةةةةةةً )اإلاىالةةةةةةةةةبثةةةةةةةةةوفنر وافةةةةةةةةةة قحىلةةةةةةةةةةات الىةةةةةةةةةوا ت ؤلاداٍس

ب/ الشاًاتإخحُايات ال إلخ(. ..../ حدىُم/ كمفان الحذٍس

اإلاؽاسهة. الحعلُمُةفشق اإلاىاوم  على إظح م الحغزًة اإلالشسي دثوصَعها .

 قُةةةةةةةةة قةةةةةةةةً اإلايعةةةةةةةةم الاع قةةةةةةةةي اإلاشةةةةةةةةةأ قةةةةةةةةً اإلاىىلةةةةةةةةة اإلاعحمةةةةةةةةُفة الخةةةةةةةةاؿ بالحغىُةةةةةةةةة الاع ًلةةةةةةةةوم باظةةةةةةةةح م  .

 أكص  .ظاعة هدذ  لخعلُمها ل داسي   ٌ 

الُة اإلاحوايذ  . ش ؤلاداسي الخاؿ بالةىولة إلاعئٌو إداسي التربُة الٍش بالةىولة.ًلوم بخعلُم الحلٍش

ةةةةةةةنن دأعمةةةةةةةاء الحويُةةةةةةةه الفنةةةةةةة  اإلا . كةةةةةةةاقوا  بةةةةةةةالحدىُم،سةةةةةةةجلنن الح هةةةةةةةذ قةةةةةةةً أن يمُةةةةةةةع ال يةةةةةةةام داإلاةةةةةةةذس نن دؤلاداٍس

الةةةةةةةةةُة،الىمةةةةةةةةةورن اإلاوخةةةةةةةةةذ اإلاشفةةةةةةةةةم قةةةةةةةةةً كةةةةةةةةةة  إداسي التربُةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةىبةةةةةةةةةالحوكُع  دجعةةةةةةةةةلُمه فةةةةةةةةةت نهاًةةةةةةةةةة الةىولةةةةةةةةةة  الٍش

ؤلاداسي.إلام   

أد أعمةةةةةةةةاء الحويُةةةةةةةةه الفنةةةةةةةة  كةةةةةةةةة   الحعلُمُةةةةةةةةةاإلاىةةةةةةةةاوم  إلةةةةةةةةىال ًدةةةةةةةةم للمةةةةةةةةذًش ؤلاداسي للةىولةةةةةةةةة إسظةةةةةةةةاٌ الىحةةةةةةةةابج  .

الةةةةةةُة دإعحماد ةةةةةةاقشايعةةةةةةة الىخُكةةةةةةة دإـةةةةةةذاس ا سظةةةةةةمُا قةةةةةةً إد قةةةةةةً قةةةةةةذًش ؤلاداسي أد قةةةةةةً ًىةةةةةةةوب  اسي التربُةةةةةةةة الٍش

عىه.
 

الُة اإلايلف / أد اإلايلفة باالؼشاف الفن  على الةىولة وةلةا للةواهنن ؤلاثدةادات الذدلُةة   و قويه أد قويهة التربُة الٍش

الُة قا لم ًشد هق   ف رلً بال بدة الحىظُمُة ا  الُة،داسي التربُة الٍش      :الحالُةدله / لها الف خُات  الٍش

الفىُة.إداسي الةىولة قً وافة الىوا ت  .

ؤلاظةةةةةةةةةخةعاد ًىةةةةةةةةةون بعةةةةةةةةةذ قؽةةةةةةةةةاسهة ال ىةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةت اإلاىافعةةةةةةةةةات  الةىولةةةةةةةةةة،إظةةةةةةةةةخةعاد أي خىةةةةةةةةةم ًةةةةةةةةةشاط قعوكةةةةةةةةةا لعةةةةةةةةةنر  .

لجىةةةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةةىالشيةةةةةةةةةةةول  )بعةةةةةةةةةةةذدلةةةةةةةةةةةِغ كةةةةةةةةةةةة  الةىولةةةةةةةةةةةة  ألاداء،دإمهةةةةةةةةةةةاس أ ىةةةةةةةةةةةاء أد عةةةةةةةةةةةذم عذالةةةةةةةةةةةة أد لةةةةةةةةةةةعف فةةةةةةةةةةةت 

ش الجهاةي للةىولة قع رهش ألاظةاب ؤلاخحيام(، سج   زا بالحلٍش .َد

ًدةةةةةم لةةةةةه إ حُةةةةةاس الةةةةةةذً  ألي خىةةةةةم جغُةةةةةب عةةةةةً الةىولةةةةةة دلةةةةةم ًةةةةةوفش اإلاويةةةةةه الفنةةةةة  الحةةةةةابع لةةةةةه خىمةةةةةا بةةةةةذً  قةةةةةً  .

هم.حعلدرلً بعذ الشيول للجىة ؤلاخحيام دعشك الةذاب   اإلاىىلة،خيام 

اللشاس.ى لجىة الاخحيام الثخار اظح م وافة الاخحكايات دعشلها عل .

الةةةةةةةةةةةُة اإلاحوايةةةةةةةةةةةذ   . ةةةةةةةةةةةش الفنةةةةةةةةةةة  الخةةةةةةةةةةةاؿ بالةىولةةةةةةةةةةةة دجعةةةةةةةةةةةلُمه إلاعةةةةةةةةةةةئٌو إداسي التربُةةةةةةةةةةةة الٍش ًلةةةةةةةةةةةوم بئعةةةةةةةةةةةذاد الحلٍش

بالةىولة.

أد أعمةةةةاء الحويُةةةةه الفنةةةة  كةةةةة  قشايعةةةةة  الحعلُمُةةةةةاإلاىةةةةاوم  إلةةةةىال ًدةةةةم للمةةةةذًش الفنةةةة  للةىولةةةةة إسظةةةةاٌ الىحةةةةابج  .

الُة دإعحماد ا قً قذًش ؤلاداسي أد قً ًىوب عىهالىخُكة دإـذاس ا سظمُا قً إد  .اسي التربُة الٍش
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 دثحىون قً: الةىولة،بالفف  فت خاالت ؤلاخحكان الت  ثدذذ أرىاء  اإلاعىُة ت اللجىة 

عىه.الحويُه ألاٌد أد قً ًىوب  .

للةىولة.اإلاذًش الفن   .

للةىولة.اإلاذًش ؤلاداسي  .

 دكُلةةةةةةةةةة ههةةةةةةةةةذف إًكةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةةذاب  فةةةةةةةةةت خةةةةةةةةةاٌ ديةةةةةةةةةود أي  30اللجىةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةذء اإلاىافعةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةة أن ثحوايةةةةةةةةةذ  علةةةةةةةةةى

 إلخ.ـعو ات أد ثدذًات ثوايه إكاقة اإلاىافعات قً جغُب ال يام أد ... 
 

 

    د دا اللجىة.ال ًكوص ؤلاقحىال عً الحفٍو

  اللجىةةةةةةةة،للةةةةةةةشاس دا ةةةةةةة  ا علةةةةةةةىال ًكةةةةةةةوص ألي عىفةةةةةةةش باللجىةةةةةةةة قمةةةةةةةً لةةةةةةةه وةُعةةةةةةةة أد ع كةةةةةةةة باإلاؽةةةةةةةيلة أن ًفةةةةةةةوت 

د  الاخحيةةةةةةام،قةةةةةةً كةةةةةةة  لجىةةةةةةة دلةةةةةةزلً ًةةةةةةحم إ حُةةةةةةاس قويةةةةةةه فنةةةةةة  آ ةةةةةةش  بدُةةةةةة  ال ًلةةةةةة  أعمةةةةةةاء  باللجىةةةةةةة،للحفةةةةةةٍو

عذ كشاس ا  أعماء،اللجىة عً ر رة  نهابُا.َد

 

الُة   ًلت: فُمادايةاثه دثحم    اإلاىافعات،خموس  فتاإلاويه الفن  اإلايلف قً  و قعلم التربُة الٍش

الةةةةةةةةةةُة الحابعةةةةةةةةةةة إلاىىلحةةةةةةةةةةه  اإلاىافعةةةةةةةةةةات،ال مةةةةةةةةةةوس قةىةةةةةةةةةةشا ألقةةةةةةةةةةاهً  . دثلةةةةةةةةةةذًم الىؽةةةةةةةةةةوف الخاـةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةالفشق الٍش

الةىولة.إلاذًش فن   الىلةةد ىاكات  الحعلُمُة

ةةةةةةةةةات كةةةةةةةةةة  قوعةةةةةةةةةذ الةىولةةةةةةةةةة بىفةةةةةةةةةف  . ةةةةةةةةةم أد الحويُةةةةةةةةةه الفنةةةةةةةةة   ظةةةةةةةةةاعة،ثةةةةةةةةةحم كشعةةةةةةةةةة اإلاةاٍس دال ًدةةةةةةةةةم اداسي الفٍش

الؽ ن.دال ثلة  الاخحكايات ههزا  ة،اللشعالاعتراك على هخُكة 

م الحةةةةةةةةةةابع إلاىىلحةةةةةةةةةةه  . ةةةةةةةةةةات دثلةةةةةةةةةةذًم الاخحكايةةةةةةةةةةات الخاـةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةالفٍش خالةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةت الحعلُمُةةةةةةةةةةةخمةةةةةةةةةةوس كشعةةةةةةةةةةة اإلاةاٍس

الاخحكان.

الةىولة.دقذًش فن   الىلةةًىون خللة الـو  بنن اإلاذس نن د  .

الُة الخاـة بمىىلحه قً الشخق  .  اإلاعؤدٌ.قعؤدٌ عً جعلم الحغزًة الخاـة بالفشق الٍش
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ات   قهاقه:دقً  دالةىوالت، و الشخق اإلادذد قً كة  ؤلاداسي إلاشاكةة اإلاةاٍس

ةةةةةةش قففةةةةةة  عةةةةةةً ثىظةةةةةةُم الةىولةةةةةةة  . دأخةةةةةةذاتها دهحابكهةةةةةةا وةلةةةةةةا للىمةةةةةةورن اإلاوخةةةةةةذ قةةةةةةً كةةةةةةة   دإداستهةةةةةةا،اظةةةةةةح م ثلٍش

و  قً اإلاذًش الفن  دؤلاداسي للةىولة

ةةةةةةةنن قةةةةةةةً اإلاةةةةةةةذًش ؤلاداسي اظةةةةةةة . ح م إظةةةةةةةحماسي ثوكُةةةةةةةع العةةةةةةةادي أعمةةةةةةةاء الحويُةةةةةةةه الفنةةةةةةة  دال يةةةةةةةام داإلاةةةةةةةذس نن دؤلاداٍس

الةىولة.علب إهتهاء 

ظةةةةةةةةاعة هدةةةةةةةةذ أكصةةةةةةةة     ةةةةةةةة ٌ  علةةةةةةةةىاظةةةةةةةةح م الحورُةةةةةةةةم ؤلاع قةةةةةةةةي للةىولةةةةةةةةة قةةةةةةةةً اإلاةةةةةةةةذًش ؤلاداسي للةىولةةةةةةةةة  .

الةىولة.فوس إهتهاء 

 للةىولة.لة قً اإلاذًش الفن  اظح م الىحابج الجهابُة الخاـة بالةىو  .

 فشدًةةةةةةةةةة،بعةةةةةةةةةذ نهاًةةةةةةةةةة وةةةةةةةةة  بىولةةةةةةةةةة ظةةةةةةةةةواء يماعُةةةةةةةةةة أد  الحعلُمُةةةةةةةةةةإسظةةةةةةةةةاٌ الىحةةةةةةةةةابج الشظةةةةةةةةةمُة لجمُةةةةةةةةةع اإلاىةةةةةةةةةاوم  .

الُة أد قً ًىوب  عىه.دإعحماد ا قً قذًش إداسي التربُة الٍش

 

الُة . الُة قعلمو دقعلمات التربُة الٍش ال ىوقُة.ون باإلاذاسط العاقل ًلوم بحدىُم اإلاىافعات الٍش

، إلةةةةةةةةخ(ال ةةةةةةةةاسي ......  التعةةةةةةةةاه، العةةةةةةةةاخة، )اإلالعةةةةةةةةب،ًكةةةةةةةةب أن ًىةةةةةةةةون ال ىةةةةةةةةم  .
 
دال ًلةةةةةةةةوم بةةةةةةةةالحدىُم فةةةةةةةةت  قداًةةةةةةةةذا

د اـةةةةةةةةة فةةةةةةةت ألالعةةةةةةةاب الجماعُةةةةةةةة أد ألالعةةةةةةةةاب الفشدًةةةةةةةة التةةةةةةة  ثحىلةةةةةةةب قوايهةةةةةةةةة  قىىلحةةةةةةةه،قةةةةةةةةاساي جؽةةةةةةةترن فحهةةةةةةةا 

دبعةةةةةذ اظخؽةةةةةاسي  للةىولةةةةةة،كةةةةةة  اإلاةةةةةذًش الفنةةةةة  إال فةةةةةت بعةةةةةن ال ةةةةةاالت التةةةةة  ثدةةةةةذد قةةةةةً  اإلاىافعةةةةةنن،قةاؼةةةةةشي قةةةةةع 

.اإلاويه  ألاٌد

التةةةةةةةة  ال ًويةةةةةةةةذ فحهةةةةةةةةا خيةةةةةةةةام قةةةةةةةةً اإلاعلمةةةةةةةةنن  دغنر ةةةةةةةةا،ألالعةةةةةةةةاب الترارُةةةةةةةةة  فةةةةةةةةتًكةةةةةةةةوص الاظةةةةةةةةحعاهة بةةةةةةةةةعن ال يةةةةةةةةام  .

ؤلاداسي.داإلاعلمات قً كة  

ً للحدىةةةةةةةةُم فةةةةةةةةت بذاًةةةةةةةةة العةةةةةةةةام  . فةةةةةةةةت  دال ٌعةةةةةةةةمذ لهةةةةةةةةم بةةةةةةةةالحخلف أد الغُةةةةةةةةاب إال  الذسايةةةةةةةة  ،ثدةةةةةةةةذد أظةةةةةةةةماء اإلاخحةةةةةةةةاٍس

قةةةةةةةً قىىلحةةةةةةةه دعلةةةةةةةى وةةةةةةة  قويةةةةةةةه دلةةةةةةةع بةةةةةةةذً  ألي خىةةةةةةةم قحغُةةةةةةةب  بىولةةةةةةةة،مةةةةةةةشدف ًلةةةةةةةذس ا اإلاةةةةةةةذًش الفنةةةةةةة  ليةةةةةةة  

الحعلُمُة.

 الحعلُمُةةةةةةةةةةةًخىةةةةةةةةةةش ال ىةةةةةةةةةةم الشاغةةةةةةةةةةب باالعحةةةةةةةةةةزاس عةةةةةةةةةةً ثدىةةةةةةةةةةُم أًةةةةةةةةةةة بىولةةةةةةةةةةة الحويُةةةةةةةةةةه الفنةةةةةةةةةة  الحةةةةةةةةةةابع إلاىىلحةةةةةةةةةةه  .

ةةةةةةةةحم الحيعةةةةةةةةُم قةةةةةةةةع  قىاظةةةةةةةةب،علةةةةةةةةى ألاكةةةةةةةة  بعةةةةةةةةزس  ظةةةةةةةةاعة كةةةةةةةةة  قوعةةةةةةةةذ الةىولةةةةةةةةة ب  هحابُةةةةةةةةا، قم ةةةةةةةة  ؤلاداسي ٍد

بذً .لحعُنن خىم 

.علُهال ًكوص لل ىم ثويُه الىلذ لضقُله أرىاء ظنر الةىولة أد الاعتراك  .

لة  . ة.ال ًكوص لل ىم قىاكؽة أقوس الحدىُم إال قع اإلاذًش الفن  اإلاخحق للةىولة د ىٍش ثش ٍو

.خىمعلى أن ثوضأ قهمة و   قىىلة،ًحم ثشؼُذ ال يام قً كة  الحويُه الفن  لي   .

ةةةةةةةةةةم إداسي التربُةةةةةةةةةةة  . الةةةةةةةةةةُة،ًةةةةةةةةةةحم ا حُةةةةةةةةةةاس اإلادىمةةةةةةةةةةنن داإلادىمةةةةةةةةةةات اداسي اإلاىافعةةةةةةةةةةات عةةةةةةةةةةً وٍش د مةةةةةةةةةةا ًدلةةةةةةةةةةم  الٍش

 للمىافعات.اإلافل ة العاقة 

ةةةةةةةةات  . ًفمةةةةةةةة  ا حُةةةةةةةةاس ال يةةةةةةةةام قةةةةةةةةً اإلاعلمةةةةةةةةنن اإلاعحمةةةةةةةةذًً داإلالُةةةةةةةةذًً باالثدةةةةةةةةادات هديةةةةةةةةام سظةةةةةةةةمُنن اداسي اإلاةاٍس

 نهابُات.ثففُات أد  ظواء واهد الشظمُة،
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خةةةةةةةةةواٌ للُةةةةةةةةةادي قعةةةةةةةةةابلة رىةةةةةةةةةنن قةةةةةةةةةً قىىلةةةةةةةةةة داخةةةةةةةةةذي بةةةةةةةةة ي خةةةةةةةةةاٌ قةةةةةةةةةً ألا إًىةةةةةةةةةون  ىةةةةةةةةةان قدىمةةةةةةةةةنن  أال ًشاعةةةةةةةةةى  .

الاخحيام.بعذ الشيول للجىة د ال فت خالة المشدسي اللفوى لغُاب ال يام اإلايلفنن إ داخذي،

ةةةةةةةنن دال يةةةةةةةام  . ق قةةةةةةةع  كةةةةةةةة  الةىولةةةةةةةة بةةةةةةةةة  اإلايلفةةةةةةةنن بةةةةةةةالحدىُمٌعةةةةةةةةم وةةةةةةة  بىولةةةةةةةة ايحمةةةةةةةال قةةةةةةةع العةةةةةةةادي ؤلاداٍس

اظةةةةةةةةةحىماٌ الؽةةةةةةةةةةواغش قةةةةةةةةةةً  دلُةةةةةةةةةةحمىً قةةةةةةةةةةً الةىولةةةةةةةةةة،لفنةةةةةةةةةة  للةىولةةةةةةةةةة اعىةةةةةةةةةةاء ثويحهةةةةةةةةةةات العمةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةت اإلاةةةةةةةةةذًش ا

ةةةةةةةةحم الحوكُةةةةةةةةع علةةةةةةةةى هؽةةةةةةةةوف ال مةةةةةةةةوس  ال يةةةةةةةةام، دال ًدةةةةةةةةم لل ىةةةةةةةةم الاهفةةةةةةةةشاف قةةةةةةةةً اإلالعةةةةةةةةب بعةةةةةةةةذ  للحدىةةةةةةةةُم،ٍد

للةىولة.اهتهاء عمله اإلايلف به إال بئرن قً اإلاذًش الفن  

ة فتداسي ًمىع ثذ   أي قً الحويُه الفن  أد قم   ؤلا  . الىحابج.داظحخشان  أعماٌ العىشثاٍس

اإلايلفنن.خالة غُاب أخذ ال يام  فتًحم الاظحعاهة بال يام الاخحُاه قً كة  اإلاىىلة اإلاىظمة  .

 فةةةةةةةةةةةتعلةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةشغم قةةةةةةةةةةةً الىفةةةةةةةةةةةاءي  الخعةةةةةةةةةةةاؤالت،اظةةةةةةةةةةةخةعاد ال يةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةزًً ثةةةةةةةةةةةذدس خةةةةةةةةةةةولهم  فةةةةةةةةةةةتلةةةةةةةةةةة داسي ال ةةةةةةةةةةةم  .

الحخفق.

ألابةةةةةةةةُن دالةىىلةةةةةةةةون  )الحِؽةةةةةةةةشت ء الةةةةةةةةضي الشظةةةةةةةةمي اإلاوخةةةةةةةةذ للحدىةةةةةةةُمًلتةةةةةةةلم يمُةةةةةةةةع ال يةةةةةةةةام داإلادىمةةةةةةةةات بئسثةةةةةةةذا .

ثوكُد.قع اخماس ألاددات الخاـة بالحدىُم قً ـفاسي دظاعات  ألاصسق(،

سةةةةةةةج  رلةةةةةةةً فةةةةةةةةت  ثش ةةةةةةةوي،الةىةةةةةةةوالت اللادقةةةةةةةة إرا بةةةةةةةةذس قىةةةةةةةه ظةةةةةةةلون غنةةةةةةةر  فةةةةةةةتًمىةةةةةةةع أي خىةةةةةةةم قةةةةةةةً الحدىةةةةةةةُم  . َد

ش  داٌ ألا  الجهاةي،الحلٍش ال صم.ثخار الوصاسي ا الؽؤدن اللاهوهُة فت إلىقش ٍد
 

 

الُة   ٌ أًام ألاظةول  . الضقن .الخىة دال رهاقج  دفمثلام اإلاىافعات الٍش

الُة  .  إلاعابلات الةىنن  فتثلام اإلاىافعات الٍش
 
دالةىات.ثمام العاعة العاؼشي دالىفف ـةاخا

ةةةةةةةم الةةةةةةةزي ًحةةةةةةة  ش عةةةةةةةً قُعةةةةةةةاد الةىولةةةةةةةة أد اإلاةةةةةةةةاساي التةةةةةةةئ ظُ . خولةةةةةةةها ر رةةةةةةةنن دكُلةةةةةةةة ٌعح ةةةةةةةر قيسةةةةةةة ةا دغنةةةةةةةر الفٍش

دةةةةةم للفةةةةةشق اإلاحةةةةة  شي فةةةةةت بىةةةةةولت   الاخحيةةةةةام،لجىةةةةةة ىظةةةةةش فحهةةةةةا ثإال فةةةةةت بعةةةةةن ال ةةةةةاالت الىاسبةةةةةة التةةةةة   قؽةةةةةاسن، ٍد

اإلاحةلُة.العةاخة دألعاب اللوى اإلاؽاسهة فت العةاكات 

 اإلاخحلفةةةةةةةة،ألايهةةةةةةضي  لحدذًةةةةةةذ الفةةةةةةشق علةةةةةةى الحعلُمُةةةةةةة،ثةةةةةةةذأ بىولةةةةةةة الجمةةةةةةةاص بعةةةةةةذ عمةةةةةة  اللشعةةةةةةة بةةةةةةنن اإلاىةةةةةةاوم  .

ةةةةةةةحم ثوصَةةةةةةةع الفةةةةةةةشق اإلاحةةةةةةة  شي عةةةةةةةً الةىولةةةةةةةة قةةةةةةةً كةةةةةةةة  اإلاةةةةةةةذًش الفنةةةةةةة  للةىولةةةةةةةة علةةةةةةةى ألايهةةةةةةةضي  دجعةةةةةةةذ  اإلاحةلُةةةةةةةة،ٍد

الاؼتران.دلِغ لها خم  قؽىو ة،اإلاىىلة اإلاح  شي ظاعة عً قوعذ الةىولة 

ةةةةةةةةةةة الحعلُمُةةةةةةةةةةةاإلاىىلةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةىًكةةةةةةةةةب  . دالحىظُمُةةةةةةةةةةة  اإلاىظمةةةةةةةةةةة للةىولةةةةةةةةةةة ثةةةةةةةةةةوفنر وافةةةةةةةةةةة قحىلةةةةةةةةةةةات الىةةةةةةةةةةوا ت ؤلاداٍس

ب  )اإلاىالةةةةةةةةةةةبلحىفُةةةةةةةةةةةز الةىولةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةً  / ألاددات دألايهةةةةةةةةةةةضي / ألاددات الخاـةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةالحدىُم / كمفةةةةةةةةةةةان الحةةةةةةةةةةةذٍس

إلخ(. ....قحعذدي ألالوان / الشاًات / 

حم ثوصَع قهشياهات،ؼي   الادلى فتبىوالت ال للة  ًحم ثىظُم . اإلاؽاسهنن.ات لجمُع ُلااإلاُذ ٍد

ٍةةةةةةةحم اظةةةةةةةحخشان د ؼةةةةةةةي  بىولةةةةةةةة قحياقلةةةةةةةة فةةةةةةةت  دقشخلةةةةةةةة الحعلةةةةةةةُم ال ةةةةةةةاهوي  بىةةةةةةةوالت ال للةةةةةةةة ال اهُةةةةةةةة ًةةةةةةةحم ثىظةةةةةةةُم .

 ُلاالىحابج الفشكُة دثوصل اإلاُذ
 
لزلً.ات دالىؤدط دفلا
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 الخعلُم

 ألاطاس ي

 طىىاث -  ألاولى

ــــ  الجمباش ـــــ ـ ـ

ــــ  الظباخت ـــــ ـ ـ

ـــــ   ؤلعاب القىي لألظفاى ـ

 

 الثاهُت

 طىت - 

ــــ  ؤلعاب القىي  ـــــ ـ ـ

ــــ  الجمباش ـــــ ـ ـ

ــــ  الظباخت ـــــ ـ ـ

 طىت -  

ق ـــــ   طباق العٍس ـ

ــــ  ؤلعاب القىي  ـــــ ـ ـ

ـــــ  السماًت ـــــ ـ ـ

ـــــ  والظهمالقىض  ـــــ ـ ـ

ــــ  املبازشة ـــــ ـ ـ

 
 الخعلُم

 الثاهىي 
ـــــــ ـــ ت ـ  الثاهٍى

ق ــــ   طباق العٍس ــ

ـــــ   ؤلعاب القىي  ـ

ـــــ  السماًت ـــــ ـ ـ

ـــــ  والظهمالقىض  ـــــ ـ ـ

ــــ  املبازشة ـــــ ـ ـ

 

1 
 الخعلُم

 ألاطاس ي
 طىىاث -  ألاولى

ــــ  الجمباش ـــــ ـ ـ

ــــ الظباخت ــــــ ـ

ـــــ   ؤلعاب القىي لألظفاى  ـ

ق طباق  ـــــ   لم العٍس ـ
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الخعلُم 

 ألاطاس ي

طىىاث  - ألاولى  

ــــ  الجمباش الفني  ـ

ـــــ  الجمباش إلاًقاعي  ـ

ــــ الظباخت ـ

   اب القىي لألظفاىؤلع

   طباق املُل

الثاهُت 

طىت - 
ــــ ؤلعاب القىي  ـ

ــــ الظباخت ـ

 طىت - 

ــــ ؤلعاب القىي  ـ

ـــــ  السماًت ـ

ـــــ القىض والظهم  ـ

ــــ  املبازشة  ـ

 
الخعلُم 

 الثاهىي 
ـــــــ ـــ ت ـ  الثاهٍى

   عاب القىي ؤل

 النسة العائسة

ـــــ  السماًت ـ

ـــــ القىض والظهم  ـ

ــــ  املبازشة  ـ

 

 

 
 
 
 

 

 الشازقت / الشسقُت الشازقت

ت سة العائسة للبىاثنال الثاهٍى
 الفجيرة عجمان

ً زؤض الخُمت  ؤم القٍُى

دبي ـــــ ـــــ



 

Page | 14 
 -  - 

ظالب لهل مظابقت

 مظابقت واخدة + جخابع

 جددظب الىخائج بالىقاط

 

 طم م خىاحص إزجفاع   طم م خىاحص إزجفاع   م عدو 

م عدو م عدو م حسي    

م عدو م عدو م جخابع  ×   

ل م حسي  م حسي  الىثب العٍى  

 لألظفاى   زمي السمذ* 

 حسام
 KIDS’ JAVELIN THROW 

م جخابع  × م جخابع  ×   

ل لالىثب العٍى  الىثب العٍى

حسام زمي السمذ حسام زمي السمذ    

مط وى إزجفاع ؤ العاليالىثب طم ؤوى إزجفاع  العاليالىثب    

لجمقرف القسص لجم دفع الجلت    
 
 

  الئدت ؤلعاب القىي لألظفاى .املدزك في 
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 ظالبت لهل مظابقت 

 مظابقت واخدة + جخابع 

 جددظب الىخائج بالىقاط 

 

 م عدو  م عدو  م عدو 

 م حسي   م حسي   م حسي  

 م جخابع  ×  م جخابع  ×  م جخابع  × 

ل ل الىثب العٍى ل الىثب العٍى  الىثب العٍى

 زمي النسة العبُت 

قت السمذ  حسام بعٍس
 طم ؤوى إزجفاع  العاليالىثب  طم ؤوى إزجفاع  العاليالىثب 

 لجم دفع الجلت  لجم دفع الجلت  

 حسام زمي السمذ  حسام زمي السمذ  

 

 

  بالضقً.قعابلات اإلامماسيمُعها نهاةي

  العالتقاعذا الورب  فلي،قدادالت لي  والب  قعابلات اإلاُذان جعىى.

  قً غنر اإلاواوىنن لةةىمؽاسهة الٌعمذ بال.
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ةةم عمةة  قةةً ؤلاثدةةاد الةةذدلت أللعةةاب اللةةوى ظةةىة ، قعةةابلات ألعةةاب اللةةوى لألوفةةاٌقؽةةشدل  دساظةةة ، ثةةولى فٍش

ىةةةون فةةةت ؼةةةي  ألعةةةاب كةةةوى ، ًماسظةةةها الىةةةةاس عةةةً همةةةي ألعةةةاب اللةةةوى التةةة   ؤلابحعةةةاد إلةةةى ،الهةةةادف هةةةاقفهوق دوةةةوس  ٍد

واهب  فابق همو الىف  دإخحُاياثه فت قشاخله العيُة اإلاخحلفة،  ،مُة ؼُلة دياربة لألوفاٌُعلج  ثم فت ظىةد ٍد

يعةةة  وةةةان  ةةةذفها ظةةةىة   إلةةةى قةةةً ظةةةً  ،الىاؼةةةئننعاإلاُةةةة قةةةً ؤلاثدةةةاد الةةةذدلت لفئةةةة  إهتهةةةان ظُاظةةةة د ىةةةة 

ةةةةة لألوفةةةةاٌ فةةةةت الإثاخةةةةة د  ،فةةةةت اإلاةةةةذاسط علةةةةى قعةةةةحوى العةةةةالمألالعةةةةاب الفشدًةةةةة قماسظةةةةة  أهثةةةةر قةةةةً ألعةةةةاب اللةةةةوى  فـش

 دفعالة. ص ُدةقعحلةلهم فت ألعاب اللوى بىشق دألاهذًة لةىاء ثدادات ؤلا

رةةاسي فةةت قماسظةةة ألعةةاب اللةةوى همةةا أن اإلاعةةابلات بكلةةب ؤلا ،ثحمنةةل قعةةابلات ؤلاثدةةاد الةةذدلت أللعةةاب اللةةوى لألوفةةاٌ

 )اإلالعةةةةبفةةةةت أي قيةةةةان دثمةةةةاسط  ،الشقةةةةيد الورةةةةب د  الجةةةةشي  قىافعةةةةاتهخؽةةةةاف إالجذًةةةةذي داإلاةحىةةةةشي ثمىةةةةً ألاوفةةةةاٌ قةةةةً 

الةةةُة ال الخةةةاس ت، ب ب فمةةة  الىةةةشق قةةةً الىاخُةةةة الصةةة ُة د ...(فةةةالة الٍش ةةةة الحةةةذٍس دالتربوٍةةةة ثةةةضدد ألاوفةةةاٌ بفـش

  الشخص  .دالىمو 

م داخذ  و قةةذأ أظاية   إلاعةابلات ؤلاإ  ن ٌؽةاسهو ال عةةنن فية   لألوفةاٌ،ثدةاد الةذدلت أللعةاب اللةوى ن العم  هفٍش

ةةم فةةت هحةةابج ةةم هيةة  ف الفٍش دقةةً رةةم جعةةضص قفهةةوم أن قؽةةاسهة وةة   ؤلايمالُةةة،اإلاؽةةاسهة الفشدًةةة جعةةا م فةةت هخُكةةة الفٍش

ةم،دفةت هخُكةة كُمة فت اإلاعابلة  العب لها  هثخففة فةت يمُةع اإلاعةابلات ًدةٌو ددن وة  العةب  ةاسهؽةهمةا أن ق الفٍش

  اللوى.فت قعابلات ألعاب  اإلاةىش 

 

  ن داخذآفت  لألوفاٌقعابلات ألعاب اللوى قً ألاوفاٌ فت قؽاسهة أه ر عذد.  

 اللوى. لعاب ثىمُة اإلاهاسات ألاظاظُة داللذسات ال شهُة الخاـة ب 

  اض   للمدافظة على لُاكتهم الةذهُة اإلاشثةىة بالص ة قً   ٌ جشجُع ألاوفاٌ على قماسظة اليؽاه الٍش

   دجعلُمُة.فت يملة قً اإلاعابلات فت ؼي  ألعاب ثشدٍدُة  مقؽاسهته

  ةة دالعللُةة دالو  ذاهُةة د فةابق همةوط فةت وة  قشخلةة قةًيالحىول فت اإلاعابلات ثةعا ل ايةات الىفة  اإلاهاٍس

ة     اإلاخحلفة.اإلاشاخ  العمٍش

 لا دقحعة  دالحدذي على إد اٌ سدح اإلاغاقشي  لألوفاٌ.اإلاعابلات ختئ ثىون أهثر جؽٍو

  ةةةةة لللةةةةاء ألاوفةةةةاٌ قةةةةع بعمةةةةهم الةةةةةعن دكةةةةةولهم للفةةةةشدق ؤلاهةةةةذقان دا ةةةة  اإلاكموعةةةةة فاإلاعةةةةابلات  ةةةةت فـش

ًحدملةةةون ثكعةةة  ألاوفةةةاٌ  آلاقىةةةةهةةةا أن ظةةةهولة كواعةةةذ اإلاعةةةابلات دوةُعت إلةةةىباالةةةافة  بُةةةجهم،الفشدًةةةة التةةة  

م.قعؤدلُة إداسي اإلاىافعات أد كُادي   الفٍش

  ض إًمان ال عب بلذساثه م.دثدذي الزات أرىاء أدابه إلاهمحه دا    دال لة بالىفغجعٍض  الفٍش

 ةةةم دالحعةةةادن قةةةً أيةةة  ثدلُةةةم  ةةةذف داخةةةذ ىحةةةابج لةةةِغ قلفةةةوسا فلةةةي علةةةى الحدلُةةةم ف العمةةة  بةةةشدح الفٍش

 ظشل.دألا ألاكوى  ال عب
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  م اإلاذسظة أد  ًحىون إخحُاه(. د ننأظاظُ )العةنن   اإلاىىلة قًفٍش

   قعابلة.ًدذد اإلاعلم أظماء الىلةة اإلاؽاسهنن فت و 

  اإلاؽاسهة.ًحم عم  كشعة كة  بذاًة الةىولة لترثِب اإلاذاسط

 ش الفشق ثلام اإلاعابلات فت ؼي  قدىات خعب عذد اإلاعابلا حم   لها ثذٍد اإلاؽاسهة.ت ٍد

 مُة ؤلاظحماسات الخاـة باإلاعابلات ثدحوي على كوابم الفةشق اإلاؽةاسهة دثوصَةع ال يةام ُعلجعذ و  قىىلة ج

ش الفةشق علةى اإلادىةات دإظةحماسات جسةجُ   اإلاعابلات،على قخحلف  دقخىي ثىظُم اإلادىةات ديةذٌد ثةذٍد

للةىولة.ابُة الفشدًة دالجماعُة هحابج اإلاعابلات دإظحماسات الىحابج الجه

 

7–8

1644

  العةنن.ظحة  ال عةنن:عذد 

  ال وايض.قتر ظةاق  قتر فت  ي قعحلُم د العذد  العةاق:قعافة 

 :ألاددات 

خوايض.  -

عةاق.الاد أع م لحدذًذ بذاًة دنهاًة أكمال   -

ثيغ.خلم دن  -

 ثوكُد.ظاعة  -

  لة ألاداء:وٍش

م  - خوايض. داخذي هها خوايض دال اهُة بذدن  ل اسثنن،ًدحان و  فٍش

ةةةةم اإلاىةةةون قةةةةً  -  العةةةةةنن، وةةة  قكموعةةةةة قىوهةةةة قةةةةً  ب( )أ،قكمةةةةوعحنن  إلةةةةىالعةةةةنن  ًلعةةةم الفٍش

الخةةةةةي  علةةةةةى وةةةةةشف )ب(علةةةةةى  ةةةةةي الةذاًةةةةةة قوايهةةةةةة لل ةةةةةوايض داإلاكموعةةةةةة ال اهُةةةةةة  )أ(اإلاكموعةةةةةة 

قتر. ثىون قعافحه  خوايض الزياإلاعحلُم بذدن 

 ثةةةيغ،داللفةةةض قةةةً فةةةوق ال ةةةوايض قمعةةةيا بدلةةةم دن  )أ( بالعةةةذدًةةةةذأ ال عةةةب ألاٌد قةةةً اإلاكموعةةةة  -

عةةةذد فةةةت الةةةزي ٌفةةةت نهاًةةةة اإلاعةةافة الواكةةف  )ب(ال عةةب ألاٌد فةةةت اإلاكموعةةةة  هلضقُلةةة هلةةوم بخعةةةلُمٍد 

خلةةم دن الحةةيغ لضقُلةةه ال ةةاوي فةةت اإلاكموعةةة  تةةر لِعةةلمق الخةةي اإلاعةةحلُم بةةذدن خةةوايض إلاعةةافة 

د ىزا. )أ(

ةةةةم ولحةةةةا اإلاعةةةةافحنن ًٌيحهةةةة  العةةةةةاق عىةةةةذقا  - اإلاعةةةةحلُم د ةةةةةي الخةةةةي  )فةةةةةتعةةةةةذد وةةةة  العةةةةب قةةةةةً الفٍش

ال وايض(.

ةةم عىةةذ إهتهةةاء أ ةةش قخعةةابم قةةً الجةةشي فةةت الخىةةنن ددلةةع خلةةم الةةذن فةةت  - ًةةحم جسةةجُ  الةةضقً للفٍش

لزلً.عمود أد كمع ًخفق 
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 الىخُكة:خخعاب ُفُة إه

م.ثشثِب الفشق خعب ألاصقىة اإلاسجلة لي  ًحم  - فٍش

خايض.ذ عً و   كذسط  بئلافة صقًال عب الزي ًترن خايضا داخذا ددن جعذًحه ًكاصى  -

ةم  - بئلةةافة فةت خالةة قعةاعذي ال عةب فةت إلحلةاه خلةةم الةذن عىةذ ظةلووه علةى ألاسك ًكةاصى الفٍش

اإلاعاعذي.ا ذ فت و  قشي ثحم فحه كذسط  صقً
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2

  العةنن.ظحة  ال عةنن:عذد 

 :ألاددات 

العةاق.أد أع م لحدذًذ بذاًة دنهاًة أكمال  -

كُاط.قتر  -

  لة ألاداء:وٍش

 )اللفةةةض  داخةةةذا ثلةةةو آلا ةةةش ألاقةةةام إلةةةىن درةةةةة اللشففةةةاء د علةةةى  ةةةي الةذاًةةةة رةةةم ًةةةؤد ون لةةةف ال عةةةةً -

لةةف ال عةةب ألاٌد علةةى أقؽةةاه اللةةذقنن عىةةذ ًخُةة   اللشففةةاء(ألقةةام قةةً دلةةع لا باللةةذقنن قعةة

ألبعةةةةذ قعةةةةافة قمىىةةةة قةةةةع الهةةةةوه علةةةةى ولحةةةةا  لألقةةةامثةةةةب ٍ نةةةة  الةةةةشهةحنن وةةةاق  د ًرةةةم  الةذاًةةةةة، ةةةي 

ًً أد الُةةةةةذأد  )الىعةةةةةةننبحدذًةةةةةذ هلىةةةةةة الهةةةةةةوه ألاكةةةةةشب لخةةةةةي الةذاًةةةةةة  ال ىةةةةةملةةةةةوم ٍد  اللةةةةةذقنن،

م قيان  ةوه صقُل قً هفغال اوي  لف ال عبً .(،الظهش...  د ىزا ألاقام، إلىورةة ب لُلوم هالفٍش

م قً   يحه  و  العوً ختئ الورب.الفٍش

م قدادلحنن دثدخعب أفم   - قدادلة.لي  فٍش

 الىخُكة:خخعاب هُفُة إ

م قً   ٌ اإلاعافة اليلُة اإلاسجلة - م.لجمُع أفشاد  ثدخعب هخُكة الفٍش الفٍش

اإلادادلحنن.ثدخعب أفم  نن د ًلوم اإلاخعابم بمدادلح  -

بالعىخُمتر.ًىون اللُاط  -
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31

  العةنن.ظحة  ال عةنن:عذد 

  ع  )قىىلةةةقىةةاوم   إلةةىقتةةر ثلعةةم  إلةةى  قةةً  العةةةاق:قعةةافة للجةةشي اإلاحعةةشن  قىىلةةة –للعةةذد العةةَش

 ال وايض(.دقىىلة لحعذًة 

 :ألاددات 

م(.بعذ  )على اإلاحعشن للجشي  أكمال +  خوايض -

ةخفُة. ثباقش  -

اإلاعافة.ع قات لحدذًذ  -

ثيغ.خلم دن  -

ثوكُد.ظاعة  -
 

  لة ألاداء:وٍش

ةةةم بدلةةةم دن  - ةةةم العةةةحة علةةةى  ةةةي الةذاًةةةة ًمعةةةً ال عةةةب ألاٌد قةةةً الفٍش ًلةةةف يمُةةةع العوةةة  الفٍش

العةةةةذد رةةةةم  ةخفةةةةُة،دخشيةةةةة أقاقُةةةةة فةةةةوق قشثةةةةةة عىةةةةذ ظةةةةمال إؼةةةةاسي الةةةةةذء ًلةةةةوم بعمةةةة   الحةةةةيغ،

ع ال ةةةٌو  خةةةوايض  جعذًةةةة رةةةم بةةةنن ألاكمةةةال أد ألاعةةة م  اإلاحعةةةشنجةةةشي رةةةم العةةةَش  ةةةي الجهاًةةةة  إلةةةىللـو

م.د ىزا باليعةة لجمُع أعماء  الحئلى،دجعلُم خلم الذن للضقُ                                                                      الفٍش

  لة الخسجُ :وٍش

قةً اإلاشهةض ألاٌد  ٍحم ثشثِةب الفةشق د  بالعةاق، عةنن العحة اإلاؽاسهنن ًحم جسجُ  الضقً إلاكمول ال -

م الفابض ألا نر  إلى قمىً.صقً  أك الزي ٌسج   و  دفلا للضقً اإلاسج  دالفٍش

ةةةةم  فوكةةةةه،ددن اإلاةةةةشدس قةةةةً بِىةةةةه أد  خةةةةايض( قشثةةةةةة، )كمةةةةع،ال عةةةةب الةةةةزي ًتةةةةرن عابلةةةةا  - ٌعاكةةةةب الفٍش

م الحابع  إلىذ  بئلافة صقً  له.صقً الفٍش

ةم بئلةافة  - فت خالة قعاعذي ال عةب فةت إلحلةاه خلةم الةذن عىةذ ظةلووه علةى ألاسك ٌعاكةب الفٍش

م فت و  قشي ثحم فحها قعاعذي  إلىذ  صقً كذسط  ال عب.صقً الفٍش
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4 

  م قً  ال عةنن:عذد  ظحة العةنن.ًحىون و  فٍش

 :ألاددات  

ثوافم.ظلم  -

أكمال. -

ثوكُد.ظاعة  -

 
  لة   ألاداء:وٍش

قتةر  .ًحم ثدذًذ قعافة العةاق بلمعنن أخذ ما عىذ الةذاًة دآلا ش عىذ الجهاًة بُجهما قعافة  -

حم دلع ظلم الحوافم على   ألاسك.ٍد

  إلةةةةىقتةةةةر قلعةةةةم  ًىةةةةون وةةةةٌو العةةةةلم  قتةةةةر، العةةةةلم  إلةةةةىثىةةةةون اإلاعةةةةافة قةةةةً  ةةةةي الةذاًةةةةة  -

 . قتر   ي الجهاًة  إلىفة قً العلم ظيحمتر دثىون اإلاعا قشبع قشبعات للع و  

ًلمغ اللمع  العلم رمالعلم دالجشي بالخىو ع ر  إلىالعذد على اإلاخعابم عىذ ظمال إؼاسي الةذء  -

دالجةةشي بةةالخىو قةةشي ا ةةشى دإلاةةغ اللمةةع اإلاويةةود فةةت  ةةي  ةٌعةةود بعةةشعًً رةةم الُةةذاإلاوايةه بئخةةذى 

 الجهاًة.

  لة   الخسجُ :وٍش

 قدادلحنن.ت فل عب  سج  أفم  صقًٌ -

صقةةةً ال عةةةب فةةةت وةةة  قةةةشي ثلمةةةغ ظةةةاق ال عةةةب  ةةةاسن العةةةلم اد ثحعةةةةذى  ذ إلةةةى صقةةةً ًةةةحم إلةةةافة  -

 .قشبعاثه
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5 

  م قً ظحة العةنن ًحىون  ال عةنن:عذد   و  فٍش

 :ألاددات  

قشثةة ةخفُة   -

ول  هشي وةُة دصن  -

 قتر كُاط -

  لة ألاداء:وٍش

ًحلوط للخلف  هكم(، )دصن ال عب بىشي وةُة  قشثةة ًمعًفوق  ننشهةحالعلى دلع الج و قً  -

دلةع  فةتالةزساعنن ألبعةذ قعةافة قمىىةة د ةو  باظةحخذامالشأط رم ًشقهةا لألقةام  الىشي فوق سفع قع 

ًمىةً أن ٌعةلي ال عةب لألقةام علةب أدابةه  الحماط(.سقُة  فتًفع  العب هشي اللذم  )هماالج و 

  ة.للشقُ

  لة   الخسجُ :وٍش

حم إلافتها للمكمول الجهاةى ج - م.سج  أفم  قدادلة قً قدادلحنن ٍد  للفٍش

 :اال يام 

كب  خىمننًحىلب ديود  م لحىظُم اللعةة ٍد  :الحالُةما اللُام باإلاهام علحهلي  فٍش

لة أداء الاؼشاف    -  اإلاعابلة.على وٍش

 الشقي. ي بذاًة  لىإكُاط قعافة الشقى قً هلىة  ةوه الىشي الىةُة    -

  الخسجُ . اظحماسي فتالىحابج  جسجُ    -

 :ىصأ بدملها أد دخشيتها الضقُ  بعذ الشقي  إلىعىذ اسياعها ًكب عذم سقى الىشي الىةُة  ق خظة  ٍد
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9–01

1 

  م قً ظحة العةنن ًحىون ال عةنن: عذد  و  فٍش

  خوايض.قتر يشي قحعشن دجعذًة  قتر عذد +   العةاق:قعافة 

 بالشظم.ًحم ثوصَع ال وايض دالاكمال هما  و قةنن  -

 :ألاددات  

 خوايض. عذد  -

أع م.اكمال أد   -

ثوكُد.ظاعة  -

 

  لة   ألاداء:وٍش

ةةةةم اإلاىةةةةون قةةةةً  - العةةةةةنن    قكموعةةةةة قىوهةةةةة قةةةةً وةةةة ب(د  )أقكمةةةةوعحنن  إلةةةةىالعةةةةةنن  ًلعةةةةم الفٍش

علةةةى وةةةةشف  )ب(علةةةى  ةةةةي الةذاًةةةة قوايهةةةةة لل ةةةوايض دألاكمةةةةال داإلاكموعةةةة ال اهُةةةةة  )أ(اإلاكموعةةةة 

قتر. الخي اإلاعحلُم الزي ثىون قعافحه 

قةةً فةةوق ال ةةوايض قمعةةيا بدلةةم دن  اإلاحعةةشن داللفةةض  )أ( بةةالجشي ًةةةذأ ال عةةب ألاٌد قةةً اإلاكموعةةة  -

عةذد الةزي ٌفت نهاًة اإلاعافة الواكف  )ب(ال عب الاٌد فت اإلاكموعة  هللضقُ هلوم بخعلُمٍد  ثيغ،

 د ىةزا، )أ(خلةم دن الحةيغ لضقُلةه ال ةاوي فةت اإلاكموعةة  قتةر لِعةلم الخي اإلاعحلُم إلاعةافة فت 

م ولحا اإلاعافحنن ًٌيحه  العةاق عىذقا   اإلاعحلُم د ي العوابمالخي  )فتعذد و  العب قً الفٍش

دال وايض(.

 لة   الخسجُ : وٍش

م.ثشثِب الفشق خعب ألاصقىة اإلاسجلة لي  ًحم  - فٍش

خايض.ذ عً و   كذسط  بئلافة صقًال عب الزي ًترن خايضا داخذا ددن جعذًحه ًكاصى  -

ةم  - بئلةةافة فةت خالةة قعةاعذي ال عةب فةت إلحلةاه خلةةم الةذن عىةذ ظةلووه علةى ألاسك ًكةاصى الفٍش

.اإلاعاعذيذ فت و  قشي ثحم فحها  كذسط  صقً
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2 1

  العةنن.ظحة  :ال عةننعذد 

  ع  )قىىلةةةقىةةاوم   إلةةىقتةةر ثلعةةم  إلةةى   قةةًالعةةةاق: قعةةافة قىىلةةة للجةةشي اإلاحعةةشن  –للعةةذد العةةَش

 ال وايض(دقىىلة لحعذًة 

 :ألاددات 

م(.بعذ  )على اإلاحعشنللجشي  أكمال +  خوايض -

ةخفُة. ثباقش  -

ة.اإلاعافع قات لحدذًذ  -

.خلم دن ثيغ -

  لة ألاداء:وٍش

ةةةم  - ةةةم بدلةةةم دن  الةذاًةةةة ًمعةةةً ةةةي  العةةةحة علةةةىًلةةةف يمُةةةع العوةةة  الفٍش ال عةةةب الاٌد قةةةً الفٍش

العةةةةذد رةةةةم  ةخفةةةةُة،دخشيةةةةة أقاقُةةةةة فةةةةوق قشثةةةةةة عىةةةةذ ظةةةةمال إؼةةةةاسي الةةةةةذء ًلةةةةوم بعمةةةة   الحةةةةيغ،

ع رةةةم ةةةٌو  خةةةوايض  جعذًةةةة  الاعةةة م رةةةمبةةةنن الاكمةةةال اد  اإلاحعةةةشنجةةةشي ال العةةةَش  ةةةي الجهاًةةةة  إلةةةىللـو

م.د ىزا باليعةة لجمُع اعماء  الحئلى،دجعلُم خلم الذن للضقُ                                                                      الفٍش

  لة الخسجُ :وٍش

قةً اإلاشهةض ألاٌد  ٍحم ثشثِةب الفةشق د  بالعةاق،ًحم جسجُ  الضقً إلاكمول ال عةنن العحة اإلاؽاسهنن  -

م الفابض ألا نر  إلى قمىً.صقً  أك الزي ٌسج   و  دفلا للضقً اإلاسج  دالفٍش

ةةةةم  فوكةةةةه،ددن اإلاةةةةشدس قةةةةً بِىةةةةه أد  خةةةةايض( قشثةةةةةة، )كمةةةةع،ال عةةةةب الةةةةزي ًتةةةةرن عابلةةةةا  - ٌعاكةةةةب الفٍش

م الحابع  إلىذ  بئلافة صقً  له.صقً الفٍش

ةم بئلةافة فت خالة قعاعذي ال عةب فةت إلحلةاه خلةم الةذن عىةذ ظةلووه علةى ألاسك ٌعاكة - ب الفٍش

م فت و  قشي ثحم فحها قعاعذي  إلىذ  صقً كذسط  ال عب.صقً الفٍش
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3 

  العةنن.ظحة  ال عةنن:عذد 

 :ؤلاخحُايات 

درب.خفشي  -

أكمال. -

 كُاط.قتر  -
 

  لة ألاداء:وٍش

ؼاسي ًكةشي ال عةب قً خفشي الورب عىذ ؤلا  س اقحأ قعافة ًلف ال عب  لف  ي الةذاًة على  -

 ظةةيحمتر رةةم ة سثلةةاء اإلادةةذدي بةةسثلةةاء دا ةة  قىىلةةة ؤلا للورةةب دا ةة  خفةةشي الورةةب قةةع دلةةع كةةذم ؤلا 

د  اسيهةةةةا أًةةةةحم جعةةةةىنر ا دا ةةةة  خفةةةةشي الورةةةةب   إلةةةةى قىةةةةاوم قةةةةً  قعةةةةا دا ةةةة الهةةةةةوه باللةةةةذقنن 

ظيحمتر(. و  قىىلة  )عشك

 

  لة الخسجُ :وٍش

الحالُة:  الىحابج قً   ٌ ق خظة الىلاه ًحم جسجُ

ثمةةىذ  ظةةيحمتر( )اإلادةةذدي  قىىلةةة الةةذفع فةةتإرا وةةان الةةذفع  ؤلاسثلةةاء:سثلةةاء ال عةةب عىةةذ قىىلةةة إق خظةةة كةةذم  .

مةةةىذظةةةيحمتر كةةةة  دبعةةةذ قىىلةةةة  ب إلاةةةغ اإلاىىلةةةة اإلادةةةذدي  إرال عةةةب هلىحةةةان دثمةةةىذ هلىةةةة داخةةةذي   الةةةذفع ٍد

(.+  +  )ظيحمتر  قىىلة   اسنوان الذفع  ه إراالىلاقً  ()ـفش ال عب 

 ةةةةي  )إرا ةةةةوه ال عةةةب فحهةةةا ئ ثةةةم تةةةال مىىلةةةةالةةةذسيات دفلةةةا لل ثمةةةىذ ال عةةةب:ق خظةةةة قيةةةان دهُفُةةةة  ةةةةوه  .

 د ىزا(ثمىذ له هلىحان   ةي فت اإلاىىلة سكم  إراثمىذ له هلىة داخذي  ال عب فت اإلاىىلة سكم 

:للذقنن فت خالة الهةوه على ا -
َ
إلافُة.هلىة ال عب ًمىذ  قعا

 قدادالت.ر ذ  ال م فتلي  العب  -

 لىحةةةةابجاإلاكمةةةةول الىلةةةةى  إلةةةةىدثمةةةةاف هخُكةةةةة أفمةةةة  قدادلةةةةة قدةةةةادالت ال عةةةةب ًةةةةحم جسةةةةجُ  يمُةةةةع  -

م.  الفٍش
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4 1

  العةنن.ظحة  ال عةنن:عذد 

 :ألاددات 

ول  هشي وةُة دصن  -

 اط.كُقتر  -

 

  لة  ألاداء:وٍش

حنن دالىعةنن على  ي الشقي قوايً -  قع قعةًبظهشط قىىلة الشقي  هالف ال عب دالشيلنن قحواٍص

شقةي  ال عب ب ن  الشهةحنن الجعم ًلومًً أقام الُذبيلحا  ول  هشي وةُة دصن  اعىاء كةوي دفةع ٍد

 الجعم.ت قفاـ  دعم   د اظحخذام واق ًً قعا قً فوق الشاط الُذالىشي للخلف ب

  قدادلحنن. لي  العب ال م فت -

 : ُلة الخسج وٍش

قيان ظلوه الىشي   إلىبالعيحمتر ابحذاء قً  ي بذاًة الشقي ًحم كُاط اإلاعافة  -

م.الجهاةي  دثماف للمكمولًحم جسجُ  أفم  قدادلة قً اإلادادلحنن  -  للفٍش

م.ا و  علحهًحم ثشثِب الفشق خعب قكمول اإلاعافات الت  ثدف   - فٍش
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5 

  م قً ظحة العةنن ال عةنن:عذد   ًحىون و  فٍش

 :ألاددات  

ظلم ثوافم  -

أكمال -

  ظاعة ثوكُد -
 

  لة   ألاداء:وٍش

قتةر  .ًحم ثدذًذ قعافة العةاق بلمعنن أخذ ما عىذ الةذاًة دآلا ش عىذ الجهاًة بُجهما قعافة  -

حم دلع ظلم الحوافم على   ألاسك.ٍد

  إلةةةةىقتةةةةر قلعةةةةم  ًىةةةةون وةةةةٌو العةةةةلم  قتةةةةر، العةةةةلم  إلةةةةىثىةةةةون اإلاعةةةةافة قةةةةً  ةةةةي الةذاًةةةةة  -

 قتر.  ي الجهاًة  إلىظيحمتر دثىون اإلاعافة قً العلم  قشبع قشبعات للع و  

ًلمغ اللمع  العلم رمالعلم دالجشي بالخىو ع ر  إلىالعذد على اإلاخعابم عىذ ظمال إؼاسي الةذء  -

دالجةةشي بةةالخىو قةةشي ا ةةشى دإلاةةغ اللمةةع اإلاويةةود فةةت  ةةي  ةٌعةةود بعةةشعًً رةةم الُةةذذى اإلاوايةه بئخةة

 الجهاًة.

  لة   الخسجُ :وٍش

 قدادلحنن.فت ل عب  سج  أفم  صقًٌ -

صقةةةً ال عةةةب فةةةت وةةة  قةةةشي ثلمةةةغ ظةةةاق ال عةةةب  ةةةاسن العةةةلم اد ثحعةةةةذى  ذ إلةةةى صقةةةً ًةةةحم إلةةةافة  -

قشبعاثه.
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ظالب

ـــــدًل  ـــــمذ بدبــ ـــالب ٌظــ ــ ــــي  ظــ ــ فـ

ــــدة املبــــــــــــازاة  ــ ــ ــ ــــى ؤن  الىاخــ ــ ــ ــ علــ

هــم خـــازض مسمـــ   ًهــىن ؤخـــد

عبــــــــــــــــــق القــــــــــــــــــاهىن الــــــــــــــــــ دولي ٍو

للعبت.

ــــى املبـــــــــــــــازاة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت علـ ــ ــ ــ ــ دقُقــ

ــــىظين  ــ ــ ــــائق  شـ ــ ــ ـــل  دقـ ــ ــ لهــ

دقــائق زاخــت بــين   شــىط 

 الشىظين

ـــغ   ــ ـــمذ  فقــ ــ ظــ َو

ــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بىاخـ

.داخل امللعب

ــــ ـــ ـــــ

 

 ظالب
 
 ا

ًعبــــــــــق قـــــــــــاهىن لـــــــــــسة القـــــــــــدم 

 الدولي

ــــى املبـــــــــــــــازاة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت علـ ــ ــ ــ ــ دقُقــ

ــــىظين ــ ــ ــ ـــل  ائقدقـــــــــــ  شـ ــ ــ ــ لهـــ

زاخــت بــين  دقــائق  شــىط 

 .الشىظين

ـــغ   ــ ـــمذ  فقــ ــ ظــ َو

ــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بىاخـ

.داخل امللعب

ـــــــ ـــ ـ

 
 

 ظالب
 
ا

ًعبـــــق القـــــاهىن الـــــدولي لنـــــسة 

 الظلت

ــــى  املبـــــــــــــــازاة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت علـ ــ ــ ــ ــ دقُقــ

ــــىظين  ــــائق ملعى ــــــت شـ  دقـ

دقـائق زاخـت   شـىط لهل 

.بين الشىظين

ـــغ   ــ ـــمذ  فقــ ــ ظــ َو

ــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بىاخـ

.داخل امللعب

ـــــــ ـــ ـ

 
 

 ظالب
 
ا

ًعبـــــق القـــــاهىن الـــــدولي لنـــــسة 

 الُد.

ــــى  املبـــــــــــــــازاة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت علـ ــ ــ ــ ــ دقُقــ

ــــىظين ــ ــــت  شـ ــ ــــائق ملعى ــ ــ دقــ

دقـائق زاخـت   شـىط لهل 

.بين الشىظين

ـــغ   ــ ـــمذ  فقــ ــ ظــ َو

ــــغ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بىاخـ

امللعب.داخل 

ــــ ـــ ـــــ

 
 

ظالب

ًعبـــــق القـــــاهىن الـــــدولي لنـــــسة 

 ( هقعتالشىط ) العاولت

  اطثالثــــت ؤشــــى  املبــــازاة مــــً

العالــــب فــــي خالــــت  اًفــــىش   ــــ

 ثالثــــت فــــىشه بشــــىظين مــــً 

ــــــق باملبــــــازاة فــــــي  فــــــىش الفٍس ٍو

بـــــثال  خالـــــت فـــــىش ؤع ـــــائه 

ــــىع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــً مجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خمــــــــــــــــــــــــعمــ

اث .مباٍز

ـــــواخد فقغ ـــ ـــــ
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 زجفاع الشبنـت للبىينإ

 طم( ) ح

 طم( )  

 لسة مقاض 

 املبازاة ثالثت ؤشىاط

الشىظان ألاوى والثاوي 

 هقعت 

الشىط الثالث 

 هقعت الفاصل 

خم جبدًل امللعب عىد  ٍو

.الىقعت 

ظمذ   فقغ  َو

بىاخد فقغ 

اخل امللعب .د

 ــــ

 زجفاع الشبنـتإ

 للبىاث

 طم( ) ح

 طم( )  

 
ًعبق القاهىن الدولي لنسة 

 الدشىلباى

 ًهىن شمً املبازاة

دقُقت على  ()

مع زاخت ملدة  شىظين 

 الشىظين.ق بين  ()

ظمذ   فقغ  َو

بىاخد فقغ 

امللعب.داخل 

 ــــ
 

 

02–03

 

لعةةةب أٌد اإلاكموعةةةة  للجهابُةةةات،رةةةم اإلاشبةةةع الةةةز و   قكمةةةوعحنن،يمُةةةع الحفةةةفُات الذدسٍةةةة قةةةً ددس داخةةةذ علةةةى  . ٍد

ألادلى.دأٌد اإلاكموعة ال اهُة قع راوي اإلاكموعة  ال اهُة،ألادلى قع راوي اإلاكموعة 

ةة قةً كةة  اإلاةذًش الفنة  ثحم اإلاةاس  . ةي الفةشق أد قعةؤدلت  للةىولةة،ٍات بعم  كشعة بةنن الفةشق اإلاحةاٍس د دمةوس إداَس

دالجهابُات.الحففُات الحمهُذًة  فتاإلاؽاسهة  الحعلُمُة الفشق قً اإلاىاوم

اتًمىذ دكد ساخة  . م قةاساثنن قحح ق بنن اإلاةاٍس ات.ق خالة اللعب  فت ق دحنن ُلافت خالة لعب الفٍش ةاٍس

ةة علةى اإلالعةب العؽةو  هظةام ) . ىةةم اللةاهون الةذدلت  والةب،( ثلام قىافعات هشي اللذم للةىنن اإلاشخلة ال اهٍو ٍد

للعةة.

ة،دللةىات اإلاشخلة  ،ةثلام قىافعات هشي اللذم للفاالت للةىنن قشخلة  . ىةم اللاهون الةذدلت للعةةة  ال اهٍو ٍد

للةىنن.
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  اللذم:هشي 

م،ًحم ثشثِب الفشق اإلاؽاسهة خعب قكمول الىلاه لي   . فاسق  إلىًحم الىظش  الىلاه، فتخالة الحعادٌ  فتد فٍش

م الزي سج  أه ر عذد قً  إلىًحم الىظش  ألا ذاف،فاسق  فت عادي خالة الخ فتد دعلُه،ألا ذاف له  الفٍش

 بُجهما.ًحم الىظش لىخُكة اإلاةاساي الت  ثمد  الحعادٌ،اظحمشاس خالة  فتد ألا ذاف،

دال اوي.ثكشى كشعة لحدذًذ اإلاشهض ألاٌد  الحعادٌ،إرا اظحمش  .

  الُذهشي: 

م،ًحم ثشثِب الفشق اإلاؽاسهة خعب قكمول الىلاه لي   . فاسق  إلىالىلاه ًحم الىظش  فتخالة الحعادٌ  فتد فٍش

م الزي سج  أه ر عذد قً  إلىًحم الىظش  ألا ذاف،فاسق  فت عادي خخالة ال فتد دعلُه،ألا ذاف له  الفٍش

 بُجهما.ًحم الىظش لىخُكة اإلاةاساي الت  ثمد  الحعادٌ،خالة اظحمشاس  فتد ألا ذاف،

دال اوي.ثكشى كشعة لحدذًذ اإلاشهض ألاٌد  الحعادٌ،إرا اظحمش  .

م فت و   ق،( ثىةُم الوكد اإلاعحلىع ) . وه.ؼقشي داخذي لي  فٍش

يضابُة.ًحم إًلاف العاعة عىذ و  سقُة  .

  العلة:هشي 

م،ًحم ثشثِب الفشق اإلاؽاسهة خعب قكمول الىلاه لي   .  إلىًحم الىظش  الىلاه، فتخالة الحعادٌ  فتد فٍش

 إلىًحم الشيول  علُهدفت خالة الحعادٌ فت الىلاه دقكمول ألا ذاف له د  دعلُه،قكمول ألا ذاف له  فتالفاسق 

 بُجهما.لت  ثمد اإلاةاساي ا

م فت و  ثىةُم الوكد اإلاعحلىع ) . ؼوه.( ق قشي داخذي لي  فٍش

خشي.ًحم إًلاف العاعة عىذ و  سقُة  .

  الىابشي:هشي 

م،ًحم ثشثِب الفشق اإلاؽاسهة خعب قكمول الىلاه لي   . هحابج  إلىًحم الىظش  الىلاه، فتخالة الحعادٌ  فتد فٍش

ألاؼواه  فتخالة الحعادٌ  فتد دعلُه،فاسق الىلاه له  إلىًحم الىظش  ه،ألاؼوا فتخالة الحعادٌ  فتد ألاؼواه،

بُجهما.اإلاةاساي الت  ثمد  إلىًحم الشيول  دالىلاه،

م فت و   ق،( ثىةُم الوكد اإلاعحلىع ) . ؼوه.قشي داخذي لي  فٍش

للعةة.فُما عذا رلً ًىةم كاهون الاثداد الذدلت  -

 

 :ٌالخؽوهةا 

م،ة خعب قكمول الىلاه لي  ًحم ثشثِب الفشق اإلاؽاسه . فاسق  إلىًحم الىظش  الىلاه، فتخالة الحعادٌ  فتد فٍش

م الزي سج  أه ر عذد قً  إلىًحم الىظش  ألا ذاف،فاسق  فتخالة الحعادٌ  فتد دعلُه،ألا ذاف له  الفٍش

 بُجهما.ًحم الىظش لىخُكة اإلاةاساي الت  ثمد  الحعادٌ،خالة اظحمشاس  فتد ألا ذاف،

دال اوي.ثكشى قةاساي فاـلة لحدذًذ اإلاشهض ألاٌد  الحعادٌ،مش إرا اظح .
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  الىادلة:هشي 

حم ا حُاس أخذ م للمةاساي  اإلاذسب،سأي  ن خعب ب، أ،فت دسكة الخسجُ   الىلةةًحم ثشثِب  . دآ ش  الشابعة،ٍد

ًكوص  )دال لنن الفٍش اللعب بننالخسجُ  كة  بذء  دثحم عملُة أهفعهم،ال  رة  الىلةةللمةاساي الخاقعة قً 

  الىلةةجغُنر ثشثِب 
 
ات بنن  فت دسكة الخسجُ  نهابُا لنن(بعذ إيشاء اللشعة لةذء اإلاةاٍس ألي ظتب قً  الفٍش

رلً.إال إرا سأى اإلاذًش الفن  للةىولة خذدذ مشف واسا ٌعحدم  ألاظةاب،

ات بنن  . لنن =  مغ قةاٍس فوص  ال  رة، الىلةةاللعب بنن أي فٍش لنن قً ًىعب ر ذ  ٍد ات.فحها قً الفٍش قةاٍس

ال  رة.ًفوص فحها قً ًىعب ؼوونن قً ألاؼواه  أؼواه،نن = ر رة والةاإلاةاساي بنن  .

ىةم اللاهون  هلىة( )عذد الىلاه لي  ؼوه  . الذدلت.ٍد

 الذدلت.خالة الحعادٌ ثىةم البدة اللاهون  فت -

لنن لحدذًةةةذ اإلاشهةةةض ألاٌد ًةةةحم  العةةةابلة،فةةةت خالةةةة الخعةةةادي فةةةت وافةةةة الىلةةةاه  - عمةةة  كشعةةةة بةةةنن الفةةةٍش

 دال اوي.

  اللذم:هشي 

ةم،سه ت لية   ()الشه ت التريُدُة بمعذٌ  إلىًحم اللجوء  الحعادٌ،خالة  فت  والةبرةم ثىفُةز سولةة دسولةة لية   فٍش

م  هشي  )ثىون قع ق خظة أن الىشي ال ثدخعب إال بعذ نهاًتها  ابض،الفد ىزا ...... ختئ ًحم ثدذًذ  هي ،ألعماء الفٍش

 قُحة(.

  الُذ:هشي 

 الحعةادٌ، اظةحمشاسخالةة  فةتد ؼةوونن،دكةابم قلعو ةة علةى  إلةافت داخةذ إلاةذي  اخخعةاب دكةدًةحم  الحعةادٌ،فت خالة 

م،لي   أقحاس( )سقُات  ًحم عم   م  فٍش  الفابض.. ختئ ًحم ثدذًذ د ىزا ..... هي ،رم سقُة دسقُة ألعماء الفٍش

  العلة:هشي 

دفةةةةت خالةةةةة اظةةةةحمشاس  داخةةةةذ،دكةةةةابم قلعو ةةةةة علةةةةى ؼةةةةوه  ًةةةةحم اخخعةةةةاب دكةةةةد إلةةةةافت داخةةةةذ إلاةةةةذي  الحعةةةةادٌ،فةةةةت خالةةةةة 

 الفابض.قع جغُنر اإلالعب ختئ ًحم ثدذًذ  دكابم قلعو ة على ؼوه داخذ جعىى  الحعادٌ

 

  ةةةةةم قةةةةةً اإلاىةةةةةاوم  هةةةةةشي- الُةةةةةذ هةةةةةشي-اإلاؽةةةةةاسهة فةةةةةت الجهابُةةةةةات فةةةةةت وةةةةة  قةةةةةً هةةةةةشي اللةةةةةذم  حعلُمُةةةةةةالًدةةةةةم ليةةةةة  فٍش

فلةةةةةةةةةي قةةةةةةةةةً اإلاسةةةةةةةةةجلنن فةةةةةةةةةت دسكةةةةةةةةةة الخسةةةةةةةةةجُ   ب وةةةةةةةةة (ثةةةةةةةةةةذً  ) الخؽةةةةةةةةةوهةاٌ،-الىةةةةةةةةةابشي  الىةةةةةةةةةشي-العةةةةةةةةةلة 

،للحفةةةةةةةةفُات التةةةةةةةة  أكُمةةةةةةةةد 
 
ةةةةةةةةم هةةةةةةةةشي ثةةةةةةةةيغ  والةةةةةةةةبد  ظةةةةةةةةابلا علةةةةةةةةى أن ًىوهةةةةةةةةوا قةةةةةةةةً  الىادلةةةةةةةةة،داخةةةةةةةةذ فةةةةةةةةت فٍش

  ال ىوقُة.سط و ب اإلاىىلة اإلاؽاسهة دقً اإلاذا

  ًًفلي.اظحماسات الخسجُ   فتجعحمذ أظماء الىلةة اإلاؽاسهنن فت الحففُات الحمهُذًة داإلالُذ
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 ثحابع.ت ظةاق داخذ + لي  والب أد والةة ال م فت اإلاؽاسهة ف

   قعابلة.قؽاسهة والب داخذ أد والةة داخذي قً و  قىىلة فت و

  بالضقً.يمُع قعابلات اإلامماس نهاةي

  العالت.قاعذا الورب  فلي،يمُع قعابلات اإلاُذان ر ذ قدادالت

  العالت.قا عذا كاعذي الورب  داخذي،صقً اإلادادلة فت يمُع قعابلات اإلاُذان دكُلة

 ختةةةةةةةةئ  ظةةةةةةةةم( العاسلةةةةةةةةة )رةةةةةةةةم ثشفةةةةةةةةع  ظةةةةةةةةم( )للةىةةةةةةةةات قةةةةةةةةً اسثفةةةةةةةةال  العةةةةةةةةالتإلاعةةةةةةةةابلة فةةةةةةةةت الورةةةةةةةةب ثةةةةةةةةةذأ ا

 ظةةةةةةم( )رةةةةةةم ثشفةةةةةةع العاسلةةةةةةة  ظةةةةةةم(، اسثفةةةةةةال )ختةةةةةةئ  ظةةةةةةم( )العاسلةةةةةةة  رةةةةةةم ثشفةةةةةةع ظةةةةةةم(، اسثفةةةةةةال )

دم للمخعابلة ألا نري ا حُاس الاسثفال  اإلاعابلة،ختئ نهاًة  الحئلى.ٍد

  رةةةةةةةةم ثشفةةةةةةةةع  ظةةةةةةةةم(، )قةةةةةةةةً اسثفةةةةةةةةال  للةىةةةةةةةةنن،( -لل للةةةةةةةةة ال اهُةةةةةةةةة ) تالعةةةةةةةةالثةةةةةةةةةذأ اإلاعةةةةةةةةابلة فةةةةةةةةت الورةةةةةةةةب

رةةةةةةم  ظةةةةةةم(، )ختةةةةةةئ اسثفةةةةةةال  ظةةةةةةم( )العاسلةةةةةةة  رةةةةةةم ثشفةةةةةةع ظةةةةةةم(، ختةةةةةةئ اسثفةةةةةةال ) ظةةةةةةم( )العاسلةةةةةةة 

دم للمخعابم ألا نر ا حُاس الاسثفال  اإلاعابلة،ختئ نهاًة  ظم( )ثشفع العاسلة  الحئلى.ٍد

  ختةئ  ظةم( )، رم ثشفع العاسلةة ظم( )إلاشخلة ال اهوي للةىنن قً اسثفال  لتالعاثةذأ اإلاعابلة فت الورب

ختةئ نهاًةة  ظةم( )رم ثشفةع العاسلةة  ظم(، )ختئ اسثفال  ظم( )العاسلة  رم ثشفع ظم(، اسثفال )

دم للمخعابم ألا نر ا حُاس الاسثفال  اإلاعابلة، الحالت.ٍد

  الىلةةةةةةة،فةةةةةت وةةةةة  قدادلةةةةةة دكُلةةةةةة لجمُةةةةةع  والةةةةةبليةةةةة   دالةىةةةةةات،ن للةىةةةةةن العةةةةةالتالةةةةةضقً اإلاعةةةةةموح فةةةةةت الورةةةةةب 

داخةةةةةةةذ ًفةةةةةةةةذ صقةةةةةةةً  والةةةةةةةبدفةةةةةةةت خالةةةةةةةة ديةةةةةةود  دكُلحةةةةةةةنن،نن ًىةةةةةةةون صقةةةةةةً اإلادادلةةةةةةةة وةةةةةةةالةدفةةةةةةت خالةةةةةةةة ديةةةةةةةود 

  دكابم.اإلادادلة ر ذ 

  رهشط.فت قاعذا قا ثم  اإلاخعابلنن،ثىةم البدة الاثداد الذدلت أللعاب اللوى لترثِب

 

 د ىات(: بالىلاه )بىننة للةىولة ثدعب الىحابج الفشكُ

 دالىلاه:الترثِب 
         

 

 
 

 م داخذ ًجؽاسن و  قىىلة ب .حىون قً فٍش
 
والةا

 و ب.عؽشي عب الىخُكة ألخعً خثد

  م الزي ًدف  على أك  عذد قً قكمول ًفوص بالةىو الىلاه.لة الفٍش

  لنن  والةةةةةةةةبثةةةةةةةةحم قلاسهةةةةةةةةة آ ةةةةةةةةش  اإلاؽةةةةةةةةترهة،فةةةةةةةةت خالةةةةةةةةة الحعةةةةةةةةادٌ بةةةةةةةةنن الفةةةةةةةةشق ف يهمةةةةةةةةا  اإلاحعةةةةةةةةادلنن،قةةةةةةةةً الفةةةةةةةةٍش

اللوى.أللعاب الذدلت ثداد م الاُثىةدرلً خعب  الللب،ألاٌد ًدعم  إلىًىون أكشب 
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 ظم. ×  عً ثل  ال ب بعاد ألابُن قً اللماػ الفذس سكم 

 الحالُة: داضأ باأللوانبخي  ألاسكام هحابة ًحم - 

ة  -  ألاخمش. ظىوات( باللون  -)اإلاشخلة العمٍش

ة   - ألا مش.باللون  ظىة( -)اإلاشخلة العمٍش

ة اإلاشخلة الع  -  ألاصسق. باللون  ظىة( -)مٍش

ة اإلاشخلة - ألاظود. باللون  ال اهٍو

  بؽةةةةةةةةشه أن ثىةةةةةةةةون  ألا ةةةةةةةةشى، الحعلُمُةةةةةةةةة سثةةةةةةةةذاء كمفةةةةةةةةان بةةةةةةةة لوان قخالفةةةةةةةةة لجمُةةةةةةةةع ألةةةةةةةةوان اإلاىةةةةةةةةاومإًكةةةةةةةةوص

اإلاىافعة.دال ثىون قحلاس ة اللون قع كمفان الفشق  قوخذي،

 

  د ىات(. )بىننهدذ أكص ئ لي  قعابلة  قخعابم، ()اإلاخعابلنن قً و  قىىلة عذد 

   للعةاخة.اإلالُذًً باألهذًة فت اثداد ؤلاقاسات العش ُة اإلاحدذي  بال ٌعمذ بمؽاسهة الى

  فةةةةةةت  العةةةةةةةاخة،رن الةةةةةةةذء دخيةةةةةةام وةةةةةةشق آال ىةةةةةةم العةةةةةةام د 
 
ًكةةةةةةب أن ًىوهةةةةةةوا قةةةةةةً ال يةةةةةةام اإلاعحمةةةةةةذًً سظةةةةةةمُا

للعةاخة.سات العش ُة اإلاحدذي سج ت اثداد ؤلاقا

  + ثحابع.ًدم لي  والب دوالةة اإلاؽاسهة فت ظةاق داخذ فلي

  ةةةةةةةةةةةةحم ثوصَةةةةةةةةةةةةع اإلاخعةةةةةةةةةةةةابلنن  بةةةةةةةةةةةةالضقً،يمُةةةةةةةةةةةةع العةةةةةةةةةةةةةاكات ثةةةةةةةةةةةةحم بىظةةةةةةةةةةةةام الجهةةةةةةةةةةةةاةي ال ةةةةةةةةةةةةاسات دثوصَةةةةةةةةةةةةع  علةةةةةةةةةةةةىٍد

. باللشعةاإلاكموعات 
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ة  ةإلاشخلاأدال:   بىنن : ظىوات(  – )العمٍش

  م دال ٌعمذ بمؽاسهة الى ب قً غنر اإلاواوىنن.و ب  عذد أعماء الفٍش

  (  خةشيثحابع  م × ، خشي م)  ت:العةاكات.

ة  ةإلاشخلراهُا: ا      ( بىنن : ظىة   – )العمٍش

  م و ب دال ٌعمذ بمؽاسهة الى ب قً غنر اإلاواوىنن. عذد أعماء الفٍش

  خةشيثحابع  م × م مهش(، خشي، م  )  ت:العةاكات.

 ت  تملسخلا ا:لثثا  بىاث: طىىاث(  – )العمٍس

  م اإلاواوىات.قً غنر  اتىالةال بمؽاسهة ٌعمذال د والةات  عذد أعماء الفٍش

  ثحابع خةشي  م × خشي،م    ت:العةاكات

ت ا:بعاز  بىاث: طىت(  – ) املسخلت العمٍس

  م .غنر اإلاواوىات قً بمؽاسهة الىالةات دال ٌعمذوالةات  عذد أعماء الفٍش

  خةشي.ثحابع  م × مهش(،م   خشي،م  )  ت:العةاكات 

 :الترثِب دالىلاه 

         

 

 
 

 الفني بىين العامت للجمباش الشسوط 

 ةةةةةةةةةة   ب( وةةةةةةةةةمُةةةةةةةةةة بعةةةةةةةةةذد )ُعلجؽةةةةةةةةةاسن وةةةةةةةةة  قىىلةةةةةةةةةة ج  ظةةةةةةةةةىة(، - )د  ظةةةةةةةةةىوات( -)للمشاخةةةةةةةةة  العمٍش

 و ب. ()دثدخعب الىخُكة ألخعً 

  ةةةةةةةة  يملةةةةةةةة الجمةةةةةةةةاص الفنةةةةةةة ةةةةةةةة دغنةةةةةةةر قعةةةةةةةموح بالحعةةةةةةةذً  للةىةةةةةةةنن لجمُةةةةةةةع اإلاشاخةةةةةةة  العمٍش ظةةةةةةةواء  فحهةةةةةةةا،إيةاٍس

 ال زف.باالافة أد 
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)وقــــــــــىف( خعىجــــــــــان لألمـــــــــــام مــــــــــع زفــــــــــع الـــــــــــرزاعين عئل ــــــــــا ثـــــــــــم 

ـــــاث  ــ ــ ــ ــــيع( ثبـ ــ ــ ــ ــــدًً )بلــ ــ ــ ــ ــــى الُــ ــ ــ ــ ــــىف علــ ــ ــ ــ ــــت  الىقــ ــ ــ ــ ـــــت مخبىعــ ــ ــ ــ ُـ ثاه

 بدخسحت ؤمامُت مهىزة للىقىف على القدمين.

 
ـــً  - ــ ــ ــ ـــــل مـ ــ ــ ـــــاث ؤقـ ــ ــ ـــــدم الثبـ ــ عـــ

 ت.ثاهُ
 –  

)وقـــــــــــىف. الـــــــــــرزاعان عالُـــــــــــا( الىثـــــــــــب لألمـــــــــــام لعمـــــــــــل شـــــــــــقلبت 

ـــل  ــ ــ ــ ــــىة لعمــ ــ ــ ـــــر خعـــ ــ ــ ـــم ؤخــ ــ ــ ــ ـــــت( ثــ ــ ــ ــــدًً )ال جلــ ــ ــ ــــى الُـــ ــ ــ ــ ـــــت علـ ــ ــ حاهبُــ

شــــــــقلبت حاهبُــــــــت مــــــــع زبــــــــع لفــــــــت و ــــــــم ألازحــــــــل والىقــــــــىف فــــــــي 

 إلاججاه املعالع.

ـــــقلبت  -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــساف الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إهدـ

 الجاهبُت.
 –  

 
ـــم  ــ ــ ــ ــ ـــــسد الجظــ ــ ــ ــ ـــم فــ ــ ــ ــ ــ ــــــخقُمت ثــ ــ ــ ــ ـــــت مظـ ــ ــ ــ ـــــت خلفُــ ــ ــ ــ ــــىف( دخسحــ ــ ــ ــ ــ )وقـ

 ع إلاهبعاح املائل.لى 
 

 عدم إطخقامت الجظم. -

  –  ثني ؤو فخذ القدمين. -

 

)إلاهبعـــــــاح املائــــــــل( ثنـــــــي الــــــــرزاعين ومـــــــدهما للىصــــــــىى لى ــــــــع 

إلاهبعـــــــــــــــاح املائــــــــــــــــل ثــــــــــــــــم فـــــــــــــــخذ القــــــــــــــــدمين مفــــــــــــــــسودة وو ــــــــــــــــع 

 الرزاعان حاهبا.

 
ـــخقامت  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم إطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 الجظم.
 –  

 

دمين للىصــــــــــىى إلــــــــــى )وقـــــــــىف علــــــــــى ؤزبـــــــــع( الىثــــــــــب وفــــــــــخذ القـــــــــ

الىقــــــــــىف فخدــــــــــا الــــــــــرزاعان حاهبــــــــــا  ثــــــــــم ثنــــــــــي الجــــــــــرع ؤمامــــــــــا 

ؤطــــــــــفل لى ــــــــــع الــــــــــسؤض علــــــــــى ألاز  للىقــــــــــىف علــــــــــى الــــــــــسؤض 

 ثىان مخبىعت. مع فخذ و م القدمين والثباث 

 

 ثىان ثباث. ؤقل مً  -

ـــــاط ؤو  - ــ ــ ـــــد ألامشـــ ــ ــ ـــــدم شــ ــ ــ عــ

ـــخذ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــسلبخين ؤو فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ثنـ

 القدمين.

 –  

 

ـــــسؤض( دخس  ــ ــــى الــ ــ ــ ــــىف علـ ــ ــ حـــــــــت ؤمامُـــــــــت للىصـــــــــىى لى ـــــــــع )الىقـ

الجلـــــــــــىض ظــــــــــــى  الــــــــــــرزاعان عئل ــــــــــــا ثـــــــــــم ثنــــــــــــي الجــــــــــــرع ؤمامــــــــــــا 

ؤطـــــــــــفل مـــــــــــع فـــــــــــخذ القـــــــــــدمين الـــــــــــرزاعان ؤمامـــــــــــا علـــــــــــى ألاز   

الصــــــــدز مالمظــــــــا لــــــــألز  ثــــــــم عمــــــــل الىقــــــــىف علــــــــى النخفــــــــين 

الــــــــــــــرزاعان ممــــــــــــــدوجان ؤطــــــــــــــفل ؤمــــــــــــــام النفــــــــــــــان علــــــــــــــى ألاز  

ـــــاث  ثـــــــىان ثــــــم الكـــــــقوى لى ـــــــع الخهــــــىز اللىقـــــــىف علـــــــى  والثبـ

.القد
 
 مين الرزاعان عالُا

 

 

ـــدز  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم ملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عــ

 لألز .

ـــع  - ــ ــ ــ ــــي و ـ ــ ــ ـــــاث فــ ــ ــ ـــــدم الثبـ ــ ــ عـ

ـــين ؤو  ــ ــ ــــى النخفــ ــ ــ ــــىف علـ ــ ــ الىقـ

 ثني الجرع ؤو السلبخين.

 –  

 
( ميـــــــــقان ؤمــــــــــامي الـــــــــرزاعان حاهبــــــــــا 

 
)وقـــــــــىف. الـــــــــرزاعان عالُــــــــــا

 ثىان. والثباث 
 

ـــً  - ــ ــ ــ ـــــل مـ ــ ــ ـــــاث ؤقـ ــ ــ ـــــدم الثبـ ــ عـــ

 ثىان. 

عــــــــــــــــــــــــــدم زفــــــــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــــــــدم  -

الخلفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ملظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخىي 

 لنخفين.ا

 –  

 

)وقـــــــــــــــــىف( الجــــــــــــــــــسي خعــــــــــــــــــىجين ؤو ثــــــــــــــــــال  لعمــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــقلبت 

 )الساوهد ؤوف(.
 
  الجاهبُت مع زبع لفت للىثب عالُا

 لهل خعىة شائدة. -

ـــــقلبت  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــساف الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إهدـ

 الجاهبُت.

 –  

 ً     القُمت إلاحمالُت للخمٍس
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ــــى  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــقلبت ألامامُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراب لعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاقتـ

 .الُدًً 

 الىقىف ألداء الدخسحت ألامامُت املهىزة. -

 خعىة بالسحل إل منى ملىاحهت ال لع الثاوي. -

 

 

 

 عدم إطخقامت الجظم. -

 الهبىط على قدم واخدة. -

 عدم جهىز الجظم. -

 عدم فسد السحل الُمنى. -

 –  

 –  

 

 .الشقلبت الجاهبُت  -

  .الشقلبت الجاهبُت مع زبع لفت -

 الدخسحت الخلفُت املظخقُمت وصىال لالهبعاح املائل. -

 فخذ السحلين وصىال لى ع البرحل العسض ي. -

هصــــة لفــــت بالسحــــل إلنظــــسي ثــــم دوزان السحــــل إل منــــى  -

و الرزاع املماثلت(.)مع ج  دٍس

 

 

 

 

 

 

 

ـــــدمين  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــخذ القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ

 وإلاهدساف ؤثىاء ألاداء.

 عدم إطخقامت الجظم. -

 عدم فخذ القدمين. -

عـــدم جىاطـــق خسلـــت الـــرزاعين  -

ـــخقامت  ــ ـــــدم إطــ ـــــدمين وعــ ـــع القــ ــ مــ

 القدمين.

 –  

 –  

 –  

 –  

 –  

 

 ثىاوي( اث امليقان ألامامي )ثب -

 الاقتراب لعمل الشقلبت الجاهبُت مع زبع لفت -

   الشقلبت الخلفُت على الُدًً  -

 

 

 

 

 

 عدم الثباث . -

ـــــدم  - ــ ـــــدمين وعــ ــ ـــم القــ ــ ــ ــــدم  ــ ــ ــ عـ

 إطخقامت الجظم.

ـــخذ القـــــدمين  - ــــى وفــ القفـــــص لالعلـ

 ؤثىاء ألاداء.

عــــدم جىاطــــق خسلــــت القــــدمين  -

 مع الرزاعين.

 –  

. –   

 –  

 ً     القُمت إلاحمالُت للخمٍس
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 جسامبىلين.ًً باطخخدام املُني الُدالشقلبت ألامامُت على 

 

  ؤمخاز. إلى  الجسي مً 

 –  إلاهدساف في الجسي. -

 –  الحسلت الخاظئت للُدًً. -

 –  إججاه ألامشاط. -

  إلازجقاء.

 –  املهان الخاظئ ل سب الظلم. -

 –   عة الدخىى على الظلم -

 –  الحسلت الخاظئت للرزاعين. -

 –   عة إلازجقاء. -

  هىزة.دوزة هىائُت ؤمامُت م 

 –  إلازجقاء مً مظخىي النخة. -

إلازجفاع ؤقل مً مظخىي  -

 الحى .
 

  بعد السلبت عً الصدز. -

 ً     القُمت إلاحمالُت للخمٍس

 

.C 
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فلىهـاث والهبـىط بجاهـب  إلازجهاش بالُدًً عمل مً 

 الجهاش.
 

 عدم و ع الُدًً مخقابلين.  -
على  خصم 

 مل فالهنت

عدم لة الىطغ في الدخىى   -

 والخسوج.
 –  

  –  عدم إحظاع الفلىنت.  -

  –  عدم إهخظام الفلىهاث.  -

  هاث.إهخفا  مظخىي الفلى  -

 الظقىط ؤثىاء ألاداء.  -
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الىثب في املهان لعمل لفت ماملت خىى املدىز  -

 للجظم.العىلي 
 

الجظم غير مظخقُم ؤثىاء اللة وإلاهتقاش  -

 قىف.عىد الى 

 الاقتراب لعمل الشقلبت الجاهبُت مع زبع لفت. -

 باك داًة. -

 باك زوى باًو. -
 

 عدم الاوظُابُت وشهل الجظم. -

 عدم الاوظُابُت في ألاداء. -

عدم و ىح اطخقامت السحلين  -

 

ىج للىقىف. -  هاهد طبًر

 مامُت مهىزة.دخسحت ؤ -

 الىقىف على الُدًً  بالدفع بالسحلين معا. -

الدفع بالُدًً للكقوى في هفع إلاججاه ثم الىثب  -

  مع زبع لفت لخغُير الاججاه.

 املدي الحسمي غير مخىفس. -

 عدم الاوظُابُت. -

  عدم و ىح املهازة. -

 لجظم ؤثىاء ألاداء.شهل ا -

 

 .بُت فخذ مخبىعت بشقلبت حاهبُت  مشقلبت حاه -

 دخسحت خلفُت مهىزة. -

. –فخدت البرحل ظىال  -
 
 الرزاعان حاهبا

  م السحلين للىقىف. -

 عدم الاوظُابُت والس غ وشهل الجظم. -

 عدم الاوظُابُت في ألاداء. -

  عدم و ىح املهازة. -

 شهل الجظم ؤثىاء ألاداء. -

 شمً الثباث غير مخىفس + شهل الجظم. - ثىاوي(. امليقان )الثباث  - 

 
 إلاقتراب لعمل الشقلبت الجاهبُت مع زبع لفت.  -

 الشقلبت الخلفُت على الُدًً مسجين. -
 

  ظُابُت وشهل الجظم.عدم الاو -

 الاوظُابُت والس غ   -

 ً    القُمت إلاحمالُت للخمٍس

.B0001 
 

ًً باطخخدام املُني الُدالشقلبت ألامامُت على 

 جسامبىلين.

 للعاولت.سؤض ملع ال -

 للرزاعين.ثني ظفُة  -

 الجظم.عدم اطخقامت  -

 الهبىط.عدم الثباث بعد  -
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 .الحلقخينالازجهاش ألامامي على  -

 ثني خفُة للرزاعين -

 عدم اطخقامت السحلين -

ملع السحلين للجهاش -

طقىط ؤخد النفين ثم العىدة  -

 الحلق.لالزجهاش على 

 .وثبات امنى إل دخىى السحل  - 

 ظسي وثبات ا لالزجهاش الخلفيإلندخىى السحل  - 

 
 .منى ثم خسوج السحلإل خسوج السحل  -

 .لالزجهاش ألاماميظسي إلن

 
ذ الجاهبي بالسحلين معا للخسوج على  - الخلٍى

 .إخدي حاهبي الجهاش للن اًت
ً الُتالقُمت إلاحم      للخمٍس

 

A .0203
 

الُدًً.ى الاقتراب لعمل شقلبت ؤمامُت عل -

ثم ؤخر خعىجين لعمل دخسحت ؤمامُت  -

)مفسودة(.

-  
 
.ثم الكقوى مً الدخسحت فخدا

ثم و ع النفين على ألاز  لعمل وقىف  -

ًً  بالدفع ثم الكقوى في هفع الُدعلى 

الاججاه.

العىلي  عمل زبع لفت بالىثب خىى املدىز  -

ال لع الثاوي ملىاحهت

 حظُم بظُغ:

 

مً و ع الىقىف مسجحت السحل الحسة  -

 الُدًً.ؤماما لعمل شقلبت حاهبُت على 

 لفت.مخبىعت بشقلبت حاهبُت مع زبع  -

للىقىف  )مفسودة(ألداء الدخسحت الخلفُت  -

الُدًً. على

 حظُم بظُغ:

 (. )ثباثميقان ؤمامي  -

 لفت.الاقتراب لعمل شقلبت حاهبُت مع زبع  -

خلفُت.ألداء دوزة هىائُت  -

 حظُم بظُغ:

ً الُتالقُمت إلاحم  للخمٍس    
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.B0203 

 

 

ًً باطخخدام طلم الُدشقلبت ألامامُت على ال -

 القفص.

 للعاولت.ملع السؤض  -

 للرزاعين.ثني ظفُة  -

 الجظم.عدم اطخقامت  -

 الهبىط.عدم الثباث بعد  -

 الدزحت مً

 

.C1314 
 

 الازجهاش ألامامي على الحلقخين -

 ثني خفُة للرزاعين -

 عدم اطخقامت السحلين -

ملع السحلين للجهاش -

طقىط ؤخد النفين ثم  -

 العىدة لالزجهاش على الحلق.

  

- 

 .وثبات ا الُمنىدخىى السحل  - 

 .لفيظسي وثبات ا لالزجهاش الخِلادخىى السحل  - 

 
منى ثم خسوج السحل إل خسوج السحل  -

 .ظسي لالزجهاش ألاماميإلن

 
ذ الجاهبي بالسحلين معا للخسوج على  - الخلٍى

 .إخدي حاهبي الجهاش للن اًت

ًُئلالقُمت إلاحم   .ت للخمٍس

 
 

78901

 ال  ذ.دثدخعب الىخُكة بمكمول الىالةات  والةات، ()مُة بعذد ُعلجؽاسن و  قىىلة ج 

 اإلاىاظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاإلاىىلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اإلاعحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةُفة للةىولةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاد ألايهةةةةةةةةةةةةةةةةةةضي دالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةماعات  ثحةةةةةةةةةةةةةةةةةةولى ( 

.للةىولة داسي ، دثلع قعئولُة الحكهنلات على اإلاذًش ؤلا  (– -

 الةةةةةةةةُة،جمةةةةةةةة  اإلاوصعةةةةةةةةة قةةةةةةةةً كةةةةةةةةة  إداسي التربُةةةةةةةةة لتةةةةةةةةلام بالفةةةةةةةةت خالةةةةةةةةة عةةةةةةةةذم ؤلا ظةةةةةةةةخةعاد اإلاىىلةةةةةةةةة إًةةةةةةةةحم  الٍش

دؼىب هحابكها. الحعلُمُة

  ةةةةةةةةةةم قعةةةةةةةةةؤدلُة إعةةةةةةةةةةذاد اإلاوظةةةةةةةةةةُلى لثحةةةةةةةةةولى  ال شهُةةةةةةةةةةة،أداء الجمةةةةةةةةةة  ت ىالةةةةةةةةةةةات اإلاؽةةةةةةةةةاسوات فةةةةةةةةةةلقذس ةةةةةةةةةةة الفٍش

.( ق )  راهُة ()بدُ  ال ثحعذي 
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7–8

   (:) ألاداءدسية  -

  الجهابُة:الذسية  -

 

ت( -     البداًت مبخنسة )إخخُاٍز

( +الىثب ألعلى مع الخقىض عجلت حاهبُت فخذ زبع لفت )  -

 خلفا +خسلت ز غ )حسي ؤو حجل(.

لة ثم حلىض حثى )الىقىف( دوزان الرزاعين مع الخقىض للخ -

 مع ملع النعبين.

لفت للىصىى إلى الاهبعاح املائل  /اهبعاح مائل دوزان  - -

 املعهىض.

ل دوزان الرزاعين للخلة للىصىى لجلىض  - حلىض ظٍى

ت.  الصاٍو

ل فخذ الجرع لألمام مع فسد الرزاعين امامأ. -  حلىض ظٍى

 وقىف على النخفين. -

 الىقىف زحل وزاء زحل. -

 شاطُه لُب. -

 غ.خسماث ز  -

   

 مىماث  جبادى ألازجهاشعلى السلبت مع حغير ألاججاه.الدوزان بالىثب 

ل قبت. -  حلىض ظٍى

ل - حلىض جقاظع -ميقان القبت مع ملع السلبت ثم حلىض ظٍى

 للىقىف

ظازا )بادو اطو( + - دخسحت جبادى ؤخر خعىجين ًمُىا َو

الجسي ثم الىثب عئل ا وزفع اخدي السحلين  امامُت مهىزة +

 اماما 
 
 .عالُا

 ميقان حاهبى مع مظو السحل وفسدها ثم خعىة وهصة لفت + -

 دخسحت خلفُت فخذ حساهد ماز عسض ى 

ل ثم الن اًت -  حلىض ظٍى

ت(الن اًت مبخنسة  -     )اخخُاٍز

ت(املىطُق   -     )اخخُاٍز
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9–01

 

 

   (:)ألاداء دزحت  -

  الن ائُت:الدزحت  -

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ت( -      البداًت مبخنسة )إخخُاٍز

 ز غ-عجلت  م دوزان  شاطُه  غصالت  -

دخسحت خلفُت  وقىف على الُدًً + ز غ لخغُير إلاججاه  -

 )دوزان  وثبت  خسلت حمئل ت( إهصالق لُب 

ىج-ز غ  -  هاهد طبًر

 عجلت فخذ بدون جىقة + ز غ + وثبت املقص -

لفُت بسحل وزحل بعُئت شقلبت خ-ز غ -ميقان حاهبى  -

 )مسجين( جيخهي بجساهد ماز

ت(الن اًت مبخنسة  -     )اخخُاٍز

ت(املىطُق   -    )اخخُاٍز

 -  
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9–01

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   وشد. آزابِظو ثباث عددجين  البداًت: - 

  وشد.وملع لألمام  خعىة  - 
 

   .عاليخعىة ميقان  - 

ظاز.خعىة باطُه مقفىى مسجين ًمين  -     َو

 
وثب مً الى ع الثالث مع عدم جبدًل  -

 ألازحل.
 

 

  الظىد.مع ظعً حاهبى على السحلين  - 
 

 
ت( مع الظىد  علىإزجهاش  - املقعدة )حلىض شاٍو

 بالُدًً.خلفا 
 

 

  الدوزان زبع لفت لالطخعداد مليقان السلبت - 
 

  السلبت.ميقان  - 
 

  امامُت.باًو ثم دخسحت  - 
 

  ؤمامُت.الن اًت مش ى ثم مىشة  - 
 

ًالُالقُمت إلاحم    ت للخمٍس
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901

 

  الىشي(. ألداي داخذي فلي د تثلام بىولة الجمةاص ؤلاًلاعت(

 انمُة فت الجمةاص ؤلاًلاعت بعذد والةحُعلجؽاسن و  قىىلة ج.

  ةةةةةةةةةم قعةةةةةةةةةؤدلُة إعةةةةةةةةةذاد اإلاوظةةةةةةةةةُلى لثحةةةةةةةةةولى  ؤلاًلاعُةةةةةةةةةة، أداء الجمةةةةةةةةة ت ىالةةةةةةةةةةات اإلاؽةةةةةةةةةاسوات فةةةةةةةةةلقذس ةةةةةةةةةة الفٍش

 .( ق  )  إلى( ق  قً )  صقً اإلاوظُليثترادح د 

 اإلاىاظةةةةةةةةةةةةةاإلاىىلةةةةةةةةةةةة اإلاعحمةةةةةةةةةةةُفة للةىولةةةةةةةةةةةة إعةةةةةةةةةةةذاد ألايهةةةةةةةةةةةضي دالعةةةةةةةةةةةماعات  ثحةةةةةةةةةةةولى ( -  –

للةىولة . داسي ( ، دثلع قعئولُة الحكهنلات على اإلاذًش ؤلا  

 

 
 

9–14

 
: 

 الحهام:ًخم الخدنُم بىاطعت لجىخين مً 

 ( ) لجىت  إلىوجىقظم 

 ( لجىةةةةةةةةةة ثشهُةةةةةةةةةب اللُمةةةةةةةةةة الحىىُىُةةةةةةةةةة )،  د ةةةةةةةةةت  اـةةةةةةةةةة بحلُةةةةةةةةةُم عةةةةةةةةةذد دقعةةةةةةةةةحوى الفةةةةةةةةةعو ات دالذسيةةةةةةةةةة

( هدذ أكص ئ.) إلى( اإلاخففة لها قً )

 (( ًلجىةةةةةةة ثشهُةةةةةةب اللُمةةةةةةة الفىُةةةةةةة دالذسيةةةةةةة اإلاخففةةةةةةة لهةةةةةةا قةةةةةة ) )دثلةةةةةةوم  هدةةةةةةذ أكصةةةةةة ئ ، ( ) إلةةةةةةى

:ُم اللُمة الفىُة للترهُب قً خُ بحلُ

الخاـة. حُاس عىاـش ألاداي داإلاحىلةات إ -

اإلافةةةةةةةاخةة  الةةةةةةةحدىم، ؤلابةةةةةةذال، اإلاىوهةةةةةةةات،يمُةةةةةةع  الخاـةةةةةةةة،اس خشوةةةةةةةات الجعةةةةةةم داإلاحىلةةةةةةةةات ُةةةةةة حإ -

 .اإلاوظُلُة

 

   ( ) لجىت  داءلجىت الا 

 الفابلة(ال راعة الفىُة  الحعةنر، الفىُة، )ألا ىاءقً خُ   ثلوم بحلُُم ألاداء 

الدزحت:خظاب  

  اللجان.ثحم الذسية الجهابُة بكمع دسيات 
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 الدزحاث:الفسوق بين 

  ذ الفشدق بنن الذسيات اإلاحوظىة الت  ثؤ ز فت خعاب الذسية عً:أرىاء الةىوالت ًكب أال ثٍض

دسيات . ٫:  ٫قً الذسية قا بنن   ٫ -

دسيات . ٫:  ٫قً الذسية قا بنن  ٫ -

دسيات . ٫:  ٫قً الذسية قا بنن  ٫ -

.الا شى قً الذسية فت و  ال االت   -

  ةةةةةةةةةةح ف فةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةشدق الةةةةةةةةةةذسيات اإلاةةةةةةةةةةزهوسي بةةةةةةةةةةنن إخخعةةةةةةةةةةاب دسيةةةةةةةةةةة خىةةةةةةةةةةم الففةةةةةةةةةة  عىةةةةةةةةةةذقا ًدةةةةةةةةةةذذ إًةةةةةةةةةةحم 

:والحالتدثدخعب  لعابلة،ااإلادىمات فت ال االت 

 
   متوسط درجة المحكمات + درجة حكم الفصل=  الدرجة األساسية

                                                           2 

ألادواث:

بظاط العس 

  
 
دقىىلةةةةةةةةة  اسيُةةةةةةةةة لألقةةةةةةةةان بعةةةةةةةةشك  قتةةةةةةةةر، قةةةةةةةةع ديةةةةةةةةود  ةةةةةةةةي يةةةةةةةةاهو  بعةةةةةةةةشك  م، بمةةةةةةةةلع ًىةةةةةةةةون قشبعةةةةةةةةا

.ً قتًر

النسة 

 :ـىاعُة.وادجؽون أد قادي  اإلاادي

 :أدوى.يشام هدذ   الوصن

 :قُلُمتر. -  اللىش

 :ا حُاسي. اللون

 املالبع

 الذدلة الُذًشاعت ثىاظمها قع عادات دثل. 
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 :خسماث الجظم في الجمباش إلاًقاعيجصيُة 

مجمىعت ألاطاطُاث : .

  وات.الورةات دالفكقً  عذد

  الحواصهاتقً  عذد.

  اللفات دالذدساهاتقً  عذد.

  ثمويات الجعم.قً  عذد

  الجملة قً دسية ً .) قشفم يذٌد للفعو ات (فلي   الفعو ة  ًحم ثىٍو

خظب زغبت املدز ت ( على) مفخىخت  : مجمىعاث ؤخسي  .

 الاهحلاالت.

 الشاكفة الحج ت دالخىوات.

 .ْشج ات
َ
اإلا

 .الذدابش داللفات

ىاث الخاصت بإداة النسة:  الخمٍس

 و عدد مساث اداء مل عىصس من ا: املجمىعاث الخنىُنُت -

 قحىوعة عذد  الشقي د الللف. 

 قحىوعة عذد  على الجعم د ألاسك ات ال شيذخشيال.

  قع إ ح ف اإلاهاسي اإلافاخةة ذد عسثذاد ؤلا.

  ٌ :الحىاد

ْشج ةةات) ليةة  قةةً  عةةذد  -
َ
ثةةواصن _  الُةةذىةةب قةةع أد بةةذدن خشوةةات الةةذدسان بخشوةةات ال_ الةةذدابش _  اإلا

.(ًذ داخذي أد يضء قً الجعم  علىالىشي 

 :ؼةشه الاداء لهةزط اإلاهةاسي) اد أي يضء قً الجعم  الُذ معاعذيالىشي ب دخشيةقً خشوات  عذد  -

.( دال شوات اللولةُةم قً الجعم ق قعة للىشي خت  اهتهاء ال شهةًترن الجضء اإلاعحخذ الا 

.قً خشهة أهشد اثُة   ٌ الجملة عذد  -
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 الدوزاهاث الىثباث والفجىاث
املسوهاث 

 والخمىحاث
 الخىاشهاث

 ؤلسو اجُتمجمىعاث ؤلسو اجُت وشبه 

 وخسماث ز غ مظمىح   ا

 

الازجفاع املىاطب 

عً ألاز  ؤو 

 القدمين ـ ـ

 ؤو اع ؤخسي 

جؤدي على 

 ألامشاط

جؤدي على قدم 

 واخدة

جؤدي على ألامشاط 

 ؤو على زلبت واخدة

الــدخسحاث ألامامُــت والخلفُــت بــدون  -

 ظيران .

ــــت  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت والخلفُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقلباث ألامامُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الشــ

ًـــد واخـــدة ؤو  ىوالجاهبُـــت بالظـــىد علـــ

و ـع عمـىدي  فـيين بدون جىقـة خاثي

ـــً   و ــــــدون ظيــــــران ــــمذ بإدا  ــــــا مـــ ظــ َو

لفـــت ؤو ؤثىـــاء ؤو ـــاع مـــً بـــداًاث مخخ

 .على ألاز 

ه وخسمـــاث ئل ــخسمــاث ز ــغ )خسمــاث ب -

 .ًقاع (إمخخلفت ذاث 

ـــىد خسمـــــــــــــاث شـــــــــــــبه ؤلسو اجُـــــــــــــت - ــ ــ ــ ــ : الظــ

الصـــــــــدز مـــــــــع ؤو بـــــــــدون  ىألامـــــــــامي علـــــــــ

ـــــد ــ ـــًً وألازحــــــــل عالُـ ــ ــــىف  –ا ئل ـــ ــ الىقــ

 على النخفين.

 –فخدت البرحل ألامامُـت ؤو الجاهبُـت  -

ـــ ـــثياًــــــد واخـــــدة ؤو  ىالظـــــىد علــ ين ؤو خـــ

ـــــس ااملــــــــــــــسفقين بــــــــــــــدون ؤي  ــ ــ ــ ـــــاى آخـــ ــ ــ ــ جصـــ

 .باألز 

و ىح شهل 

 الىثبت ؤثىاء

 العيران

و ىح الشهل 

وثباجه ختى 

 الن اًت

و ىح الشهل 

 وثباجه

و ىح الشهل 

 وثباجه على ألاقل 

 ثاهُت

 مدي خسمي حُد
مدي خسمي 

حُد
مدي خسمي حُدمدي خسمي حُد

ألاداة خسلت 

 واخدة

ألاداة خسلت 

واخدة
ألاداة خسلت واخدة

ألاداة : على ألاقل 

خسلخان ؤو في خالت 

خسلت

 طاطُت للشٍسغملحىظت :الدوزاهاث هى املجمىعت ألا 
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 و

األسرسًة  العيرصز

 )الصعىبر (
A=1,0 B=1,0 

C=1,0 

 

 الوثبات والفجوات 

 

  قلق اقاقي عالت قلق اقاقي

 
غضالة قع الاسثلاء بشي   يقلق  لف

 داخذي

 

 

درةة الىوظان قع سفع الشي    داخذي خللة بشي 

  أعلى قً ألافلي، دقعىها .

 

 

 

 
درةة الىوظان دالشي  فت   الىوقات

  .اإلاعحوى ألافلي

 

 

الورةةةةةب قةةةةةع الةةةةةذدسان 

 لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دإخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذى½ 

الةةةةةةةةةةشيلنن فةةةةةةةةةةت دلةةةةةةةةةةع 

  الةاظُه.

 

 اإلاوصي ) الحلوط للخلف (

 

 

 

اليلُةةةةةةةةةةةةً ألاقةةةةةةةةةةةةاقي أد 

  الجاهو 

 

 غضالة قع الاسثلاء بالشيلنن

 

  

 

الورةةةةةب قةةةةةع الةةةةةذدسان 

لفة دالشي ن قعا ½ 

فةةةةةةةةةةةةت دلةةةةةةةةةةةةع الاهثىةةةةةةةةةةةةاء 

 ألعلى

 

 

الورب قع الةذدسان لفةة واقلةة 

 دالجعم قفشدد
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 و

األسرسًة  العيرصز

 )الصعىبر (

A=1,0 B=1,0 
C=1,0 

 

 التواسىات على املشط أو
الزكبة، مع عنل 

حزكتني صغريتني أو 
حزكه واحدة كبرية 

 باألداة

 

   

 
 أد  

 
 أد ياهةا

 
الِشْي   أقاقا

 
 
   لفا

 

 
 أد  بالعىذ

 
بعىذ الِشْي  أقاقا

 
 
  ياهةا

 
 
 ؤو حاهبا

 
  بدون طىد ؤماما

 
   

 
 بالعىذ

 

  

 
   

 
    بالعىذ

 
     يُةقفشددي أد ق

 
  بالعىذ  بالعىذ
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 و

األسرسًة  العيرصز

 )الصعىبر (

A=1,0 B=1,0 
C=1,0 

 

لدوراىات ا  

 

   

 
   

 
   

 

  

 

 

الذدسان دإخذى الشيلنن  

ا  أقاق 

أد 

 
 
   لفا

 

 
الذدسان دإخذى الشيلنن  

 
 
 أد ياهةا

 
  أقاقا
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 و

األسرسًة  العيرصز

 )الصعىبر (

A=1,0 B=1,0 
C=1,0 

 

 املزوىات والتنوجات 

 

   

 
   

 
عم  لفة واقلة على  

  ألاسك
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ن . لنن اإلاحةةةةةةةةاٍس ةةةةةةةم قةةةةةةةً الفةةةةةةةٍش قةةةةةةةً  معةةةةةةةة وةةةةةةة ب بُةةةةةةةجهم خةةةةةةةاسط  نعىةةةةةةةذ بذاًةةةةةةةة اإلاةةةةةةةةاساي ًكةةةةةةةب أن ًحىةةةةةةةون وةةةةةةة  فٍش

.اإلاشقي

.) خاسط اإلاشقى ( الُذسولة اإلاشقى ثلعب ب .

.ها قً  ي اإلاشقى ثلعب سولة سهىُة شدن الىشي إرش ـذ خاسط اإلاشقى ل .

ةةةةةةةش خةةةةةةةاسط اإلاشقةةةةةةةى للىةةةةةةةشي ب . ةةةةةةةم اإلاىةةةةةةةافغ إلةةةةةةةى الُةةةةةةةذًمىةةةةةةةع ثمٍش ، دإال ثدخعةةةةةةةب لةةةةةةةش ة خةةةةةةةشي قىحفةةةةةةةف قلعةةةةةةةب الفٍش

م اإلاىافغ ي اإلاىحفف لفالأ اغنر قةاؼشي قً  .لفٍش

دثلعةةةةةةب  ،علُةةةةةةهثدخعةةةةةب لةةةةةةش ة خةةةةةةشي غنةةةةةر قةاؼةةةةةةشي  الُةةةةةةذسيةةةةةول الىةةةةةةشي ل ةةةةةةاسط اإلاشقةةةةةى قةةةةةةً صقُةةةةةة  لةةةةةه دقعةةةةةةىها ب .

قتر . قً على  ي الة 

.قتر سولة الجضاء قً على  ي الة ثلعب  .

الةةةةةةةةزي  الىالةةةةةةةةب( أقحةةةةةةةةاس قةةةةةةةةً  علةةةةةةةةى قعةةةةةةةةافة ال ثلةةةةةةةة  عةةةةةةةةً )  الىةةةةةةةة بفةةةةةةةةت خالةةةةةةةةة جعةةةةةةةةذًذ سولةةةةةةةةة الجةةةةةةةةضاء ًلةةةةةةةةف  .

.ٌعذد الشولة

، دفةةةةةت ىةةةةةشي فةةةةةت خالةةةةةة ـةةةةةذ ا قةةةةةً خةةةةةاسط اإلاشقةةةةةىالةةةةةزي ٌعةةةةةذد سولةةةةةة الجةةةةةضاء غنةةةةةر قعةةةةةموح لةةةةةه بمحابعةةةةةة ال الىالةةةةةب .

.ثدخعب لش ة خشي غنر قةاؼشي ،خالة لعمها كة  صقُ  آ ش

( روان.فت خالة سولة اإلاشقى ًكب على خاسط اإلاشقى أن ًحخلق قً الىشي   ٌ ) .

 اسن خذدد اإلالعب . الىالبقً على  ي الحماط د ( روان  ثلعب سولة الحماط باللذم   ٌ )  .

اإلاشقةةةةةةى دا ةةةةةة  قىىلةةةةةةة الةةةةةةة  باظةةةةةةحثىاء خةةةةةةاسط الىلةةةةةةةةالضخةةةةةةف دالضخللةةةةةةة علةةةةةةى ألاسك ) اإلالعةةةةةةذي ( قمىةةةةةةول ليةةةةةة   .

.أقحاس  

ةةةةةةم لةةةةةةه دكةةةةةةد قعةةةةةةحلىع داخةةةةةةذ فةةةةةةت وةةةةةة  ؼةةةةةةوه إلاةةةةةةذي )  . ( دكُلةةةةةةة ، دفةةةةةةت خالةةةةةةة عةةةةةةذم اظةةةةةةحخذاقه  ةةةةةة ٌ  وةةةةةة  فٍش

م .لةة به فت الؽوه ال اويفت اإلاىا الؽوه ٌعلي خم الفٍش

سولةةةةةةةةة  –الشولةةةةةةةة الشهىُةةةةةةةة  –ًكةةةةةةةب الةةةةةةةحخلق قةةةةةةةً الىةةةةةةةشي فةةةةةةةت خالةةةةةةةة اخخعةةةةةةةةاب الةةةةةةةشه ت ال ابحةةةةةةةة ) سولةةةةةةةة اإلاشقةةةةةةةى  .

م اإلاىافغ، دإال ثدخعب لش ة خشي ( روان الحماط (   ٌ )  .غنر قةاؼشي لفالأ الفٍش

.( أقحاس قً الىشي  بعذ قعافة ) اإلاىافغ على الىالبفت خاٌ المش ات ال ابحة ًكب أن ًلف  .

ةةةةةةم اإلا . ىةةةةةةافغ قةةةةةةةً فةةةةةةت خةةةةةةاٌ اسثىةةةةةةام الىةةةةةةشي بعةةةةةةلف الفةةةةةةالة ًةةةةةةحم اظةةةةةةةح ىاف اللعةةةةةةب بشولةةةةةةة ثمةةةةةةاط لفةةةةةةالأ الفٍش

.أكشب هلىة السثىام الىشي

دخعةةةةةةب  ،الىالةةةةةةبقةةةةةةً اإلاىىلةةةةةةة اإلاخففةةةةةةة للحةةةةةةةذً  ، دفةةةةةةت خالةةةةةةة اإلاخالفةةةةةةة ًةةةةةةحم إهةةةةةةزاس  الىلةةةةةةةةًةةةةةةحم ثةةةةةةةذً   . ٍد

م اإلاىافغ .لش ة خشي غنر قةاؼشي قً قيان خذدذ الخ ى  للفٍش

لنن، بمةةةةةةةا فةةةةةةةحهم خةةةةةةةاسط اإلاشقةةةةةةةوةةةةةةة بنن دثةلةةةةةةةى أكةةةةةةة  قةةةةةةةً ر رةةةةةةةة وةةةةةةةالةإرا قةةةةةةةا ثةةةةةةةم وةةةةةةةشد  . ، ى بيةةةةةةة  أد ب خةةةةةةةذ الفةةةةةةةٍش

.إنهاء اإلاةاسايفعِحم 

م ًحم اخخعاب هخُكة اإلاةاس  . م اإلاىافغ فت خاٌ اوس اب الفٍش ./ ـفش اي لفالأ الفٍش
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 ال بدة الخاـة بةىولة الشقاًة .

 الفئة : الةىنن د الةىات

 ال اهوي  الحعلُمظىة ( د  :  ) اإلاشخلة : 

 

 الشسوط الخاصت بالبعىلت :

م  معة   .  خحُاوي ( ا+ داخذ  ننفلي ) أسبعة أظاظُ  بوعذد أعماء الفٍش

.لوكوف بذدن ظىذقً دلع ا ،قتر  قُذان  فتالشقاًة بتىذكُة لغي الهواء  .

ليةةة   ، قىافعةةةة إو كةةةات ، دعةةةذد إخمةةةاء إو كةةةات قعةةةابلة لةةةغي الهةةةواء عةةةذد  فةةةت والةةةبًشقةةةي وةةة   .

. ذف

.، فت و   ذف قً أ ذاف و  والبؤلاو كاتثدخعب الىحابج الفشدًة بمكمول  .

لجىةةة هةةذف اإلادةةذد قةةً كةةة  الال فةةت ؤلاو كةةات، ثدخعةةب خعةةب قكمةةول هلىةةة اإلاعةةابلة  فةةتليةة  والةةب  .

.الفىُة

م اخخعةاب ً ،خالة الحعادٌ بنن قخعابلنن فت . ، دإرا الهةذف  فةت ؤلاو كةاتعةذد حم الفف  بُجهما عً وٍش

.أن ًحم الفف  بُجهما إلى، د ىزا الهذف  فت ؤلاو كاتعذد  فتجعادٌ ًحم الىظش 

.قكمول الىلاهألا نر  خعب  إلىًحم ثشثِب اإلاخعابلنن قً ألاٌد  .

.ألفم  ر رة قخعابلنن قً ألاسبعة شق خعب قكمول الىلاهًحم ثشثِب الف .

م اإلاشاهض ال  رة ألادلى فشدي خعب قكمول الىلاه  . ة (ًحم ثىٍش . ) اإلاشخلة ال اهٍو

م اإلاىاوم  .  للمشاهض ال  رة ألادلى بمكمول الىلاه ألفم  ر رة قخعابلنن الحعلُمُةًحم ثىٍش

ة  .ظىة ( :  ) اإلاشخلة العمٍش

اض   الىالب ٌؽاسن ال  .  .غنر اإلالتلم بالضي الٍش

 

 : الخظتم

ب كة  الةىولة ب م الحذٍس  .عاعةًكوص لي  فٍش
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 الؽشده الفىُة لةىولة الذدلة للمةاسصي .

 الفئة : الةىنن  د الةىات

 .ظىة ( دالحعلُم ال اهوي  :  اإلاشخلة : ) 

 الشسوط الخاصت بالبعىلت:

  .لي  قشخلة بىولة على خذي 

ثىةم كواعذ اللاهون الذدلت للمةاسصي بع ح الؽِؾ، بما لم ًشد به هق فت الؽشده الفىُة الحئلُة:             

م قً  . . اخحُاوي ( أظاظُنن +  ولةة )  ًحىون الفٍش

ة )  .  .( ظىة  – ال ٌعمذ بمؽاسهة الىلةة قً غنر اإلاواوىنن فت قىافعات اإلاشخلة العمٍش

.وىنن فت قىافعات الحعلُم ال اهوي لب داخذ فلي قً غنر اإلاواٌعمذ بمؽاسهة وا .

،أيهما  ثحدلم أد اتدكابم قلعو ة، أد  مغ إلاع  صقً اإلاةاساي فت و  قً ألادداس الحمهُذًة دالجهابُة   .

.
 
ثدذذ أدال

 

هظام البعىلت :

 ةثلام الةىولة بىظا .م الفشدي إلاخحلف اإلاشاخ  العمٍش

  ال اظب ألالت اإلاعحخذم . اإلاغلوب قً قشي داخذي د رلً باظحخذام بشهاقجثلام الةىولة بىظام  شدن

 

 

 بىولة الذدلة لللوط دالعهم .

الفئة : الةىنن دالةىات   

ة :  اإلاشخلة : )  ظىة ( د اإلاشخلة ال اهٍو

 

الشسوط الخاصت بالبعىلت :

  م  .( اخحُاوي +  نن أظاظُ ) لةة و معة عذد أعماء الفٍش

  قتر  اللوط قً قعافة  سقاًةثىون 
 
.ا

   ٌعحخذم يهاص اللوط ألادإلاو( ).

  ًكب ان جسج  هحابج الىالب فت و  قدادلة قً اإلادادالت فت اظحماسي الىالب قً كة  ال ىم اإلايلف قع

الحوكُع علحها دلِغ قً كة  الىالب.

شسوط مُدان السماًت :

  قتر . ًىون عشك خاسي الشقي

  هدذ أكص ئ و ب فت و  خاسي ًىون عذد الىلةة.

 سكم  اؿ به وواٌ الةىولة ًىون لي  والب.

  ظيحمترا ًىون كىش الهذف.
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 عدد الجىالث : 

  دكُلحانقذي و  يولة ،  ولةي.

   : أظهم عذد ألاظهم فت و  يولة.

 نن ًىون ديود الىلةة دا   قىىلة الشقاًة . قً قعؤدلُة اإلاذس نن دؤلاداٍس

 هاللةىولة فت خُجاإلاىظمة دذد عذد ا اللجىة الفىُة ثد ، خماء كة  بذاًة الةىولةلام يوالت ؤلا ث. 

  دالعهم، فُما عذا قا ثم رهشطًحم ثىةُم اللاهون الذدلت لللوط.

لُفُت اخدظاب  الىخائج :

  ( ًعلى لوح الهذف  إلى ثىون هلاه الخسجُ  ق ).

 وةلا للمكمول الىلت للىلاه ًحم ثشثِب الىلةة.

 هحابج و  يولة فت نهاًة و  يولة عبثدخ.

 الجهابُة فت نهاًة يمُع الجوالت ثدخعب الىحابج.

 ( ٌفت خالة الحعاد  ) الى ان ًحم ثدذًذ الفابض. ظهم *ثلعب يولة ظهم جعادي والةنن فت قكمول الىلاه

  ال اـ  على أه ر قكمول قً الىلاهًفوص بالةىولة .

 ا قً كاض   اإلاُذانال فت خاٌ الحوكُع علحه، إحعذً يمُع الىحابج نهابُة دغنر كابلة لل. 

 

 : املشازلــت

 م ثدذًذ ةخق ًىون  و اإلاسج على و  فت خاالت الحعادٌه ُإلفت خالة ال اية ،   فٍش

  ظاعة كة   ظخةذاٌ الىلةة اإلاؽاسهنن فت الةىولة بعذ الخسجُ  فت الةىولة ختئ اال ٌعمذ بئلافة أد

 .الةىولة

  م قوخذأن ًىون الضى الش ، ٍاض   لي  فٍش
 
 دو  سكم ًخق والةا

 
 داخذ ا

 
 . ش يولةآفلي قً أٌد يولة إلى  ا

ألامان واملظئىلُت الشخصُت :

  نن الشخفُةالحوايذ دا   قُذان الشقاًة ثدد قعئولُة الىلةة داإلاذس نن دؤلا  .داٍس

  
 
 (.قىة آغنر قىاوم علحها ) سج  اإلاخٌو الحوايذ فت اإلاىاوم ي خاٌ قً ألا  ب ًمىع قىعا باثا

 :الخىظُماث والقىاهين الخاصت بالبعىلت 

 " ذاس ألا نر " قً كاهون الا ًحم ثىةُم ات الةىولةالذدلت فةةي ثدثداد ؤلـا  ، عذا قاىُم دإداسي يمُع قةاٍس

 . دسد فت ؼ هه هق فت  ةزط ال بدة

 ههمفعات وإلاعشفة سكم ال اسي د قوعذ قىا، قىحب الخسجُ  ًكب على قذسبي الفشق ال موس إلى  
 
 ، علما

 .اإلاىظمة ال ثلة  الاخحكايات اإلاحعللة بمواعُذ اإلاىافعاتالفىُة ب ن اللجىة 

 الهواثف الىلالة قمىوع 
 
  ة قىعا

 
 .أرىاء اإلاىافعات باثا
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 :هظــــام البعىلت 

 للجىة اإلاىظمة ال م فت عملُة الترثِب اإلاىاظب لل اسات. 

  الفشق -ديبىظام اللعب الفش ثىون قىافعات الةىولة. 

 ( ٌعلذ الايحمال الفن  للةىولة كة  بذء اإلاىافعات )  

  للفدق الفن  كة  بذء الةىولة دات دثكهنلات الىالبديهضي دألا ثخمع يمُع ألا. 

  قً كة  اللجىة الفىُة دداتقالم ثىً قعحمذي قً لجىة فدق ألا ب ددات ال ٌعمذ باإلاؽاسهة فت الةىولة. 

 ـُذ العمًاـة بةىولة ال بدة الخ .

 الفئة : الةىنن 

 ال اهوي  الحعلُماإلاشخلة : 

 

 الشسوط الخاصت بالبعىلت :

م )  . .د ال ٌعمذ بمؽاسهة غنر اإلاواوىنن، ( ة  ن فلي للففوف ) اوالة(  عذد أعماء الفٍش

.ق بةة    يحمال للمؽاسهنن قً كة  سبِغ اللجىة اإلاىظمة للةىولة كة  الةذءاًحم عم   .

، دال ٌعةةمذ باظةةحخذام  ُةةوه أ ةةشى قةةً خةةُي للفةةُذ قةةً كةةة  اللجىةة اإلاىظمةةةثلةام الةىولةةة باظةةحخذام ال .

 كة  اإلاخعابلنن .

.اإلاذي الضقىُة للفُذ ظاعة داخذي .

حم ؤلاؼةشاف قشهب داخذ فتمُحنن بالفُذ علىثلوم و  قىىلحنن ج . مةا قةً كةة  خىمةنن قةً قىىلحةنن علحه، ٍد

.مُحنن قخحلفحننعلىج

.كة  الى ب ، بغن الىظش عً عذد اب الىحابج الفشكُة بوصن ألاظمان الت  ثم ـُذ ا قً اخخعا .

.قشاهب الفُذ قع الى ب فتال ٌعمذ باإلاعاعذي قً كة  اإلاؽشفنن أد اإلادىمنن اإلاويودًً  .

.ات (إلىًىشم ألاٌد دال اوي دال ال  بة )هؤدط  + قُذ .

 .بى ط قىفشد الحعلُمُةىاوم ًىشم الفابض بفُذ أه ر ظمىة ) الوصن ( قً اإلا .

 ، دجؽم  الىؽف الىو .الحعلُمُةلي  والب قؽاسن بىاكة فشدًة قخحوقة قً اإلاذسظة داإلاىىلة  .

.  ظةولثشظ  ألاظماء كة  الةىولة بة .

م  . الُة واقلة ) لي  قىىلة صى قوخذ (.اعلى و  فٍش سثذاء اإلا بغ الٍش
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 ؼشده بىولة الذدلة للحكذًف .

 ن الفئة : الةىن

 ال اهوي  الحعلُماإلاشخلة : 
 

 :الشسوط الخاصت بالبعىلت

ةةةةةم )  ئلىإيمةةةةة .  (والةةةةةة عةةةةةذد أعمةةةةةاء الفٍش
 
داخةةةةةذ  والةةةةةبفلةةةةةي باللةةةةةاسب + الىو ةةةةةزي د   بوةةةةة(  ، قةةةةةجهم ) ا

.د ال ٌعمذ بمؽاسهة غنر اإلاواوىنناخحُاوي ، 

.ق ة  ب ًحم عم  ايحمال للمؽاسهنن قع اإلاذًش الفن  للةىولة كة  بذء اإلاىافعات  .

.الىو زي قً غنر الى ب اإلاؽاسهننال ًكوص أن ًىون  .

ةم الةزي خلةم أكة  صقةًًفةوص بةاإلاشه . إرا واهةةد الةىولةة عةةاسي عةً ثفةفُحنن درلةً خعةب عةةذد  ،ض ألاٌد الفٍش

حم عم  كشعة قً كة  اإلاذًش الفن  للةىولة لحدذًذ أي الفشق الت  ثةذأ بالعةاق  ،اللواسب  اإلاكموعة  فتٍد

، فةةشق فةت خالةةة عةةذم ثةوفش ظةةةعة قشاهةةب، داإلاكموعةة ال اهُةةة اإلاؤلفةةة قةً ر رةةة ؤلفةةة قةً أسبعةةة فةةشق دلةى اإلاألا 

.هم عم  ثففُة داخذي فلي إلاعافة فئن ثوفش العذد اإلاىلوب ًحم 

.ُات (لاقُذ ألاٌد دال اوي دال ال  بة ) ثىشم الفشق ال ابضي على اإلاشاهض : .

 ، دجؽم  الىؽف الىو .الحعلُمُةاإلاذسظة داإلاىىلة  لي  والب قؽاسن بىاكة فشدًة قخحوقة قً .

.شظ  ألاظماء كة  الةىولة بة ظةولث .

الُة واقلة ) لي  قىىلة صى قوخذ (. . م اسثذاء اإلا بغ الٍش على و  فٍش
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 الؽشده الخاـة بةىولة الذدلة للةولُىج .

 ال اهوي  الحعلُماإلاشخلة :  

الفئة : الةىنن دالةىات   

 

:شسوط الخاصت بالبعىلتال

.أظاظُنن دداخذ اخحُاوي لةةو،أسبعة  معة عذد أعماء الفٍشم .

وصل الى ب على الخىوه أؼوه لي  والب ةثلام الةىولة بىظام ر ر . والب على و  ًىون بدُ  ، ٍد

.  ي

لوم بالحدىُم د ، داللواهنن الخاـة بلعةة الةولُىجثلام الةىولة خعب اللوابذ  . بج واكم ظحخشان الىحااٍد

.ةولُىجفت قشهضال قً العاقلنن

 .ي إلاكمول ألاؼواه ال  رةالةىولة على خذ فتثدخعب الىحابج الفشدًة لي  والب  .

.قعا ألاسبعة ثدخعب الىحابج الفشكُة بمكمول الىلاه للىلةة .

 احهعلالت  خف  ات الز ةُة إلىاإلاُذ إلىًحم الشيول ، قكمول الىلاه فتخالة الحعادٌ بنن الفشق  فت .

م .الفٍش

. قة قً اإلاذسظة دجؽم  الىؽف الىو لي  والب قؽاسن بىاكة فشدًة قخحو  .

م  ىعل . الُة واقلة ) او  فٍش اض   قوخذ (   ي ي  قذسظة ص لسثذاء اإلا بغ الٍش ٍس

م : الترثِب الفشتت هؤدط دقُذ . ات للمشاهض ال  ذ ألادلى.إلىالجوابض دالحىٍش

م بااخماء إلاذي  . ب على هفلة ؤلاداسي ، دثىون الةىولة فتالةذء  ق كة  ًلوم و  فٍش .ثيلفة الحذٍس

 

 ت : الخظم

 ب كة  الةىولة بة م الحذٍس ب ) سظوم إًكاس الخي (عاعة دثدّم  ثيًكوصلي  فٍش .لفة الحذٍس
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 بىولة الذدلة للخؽوهةاٌ .

 الفئة : الةىنن 

  اإلاشخلة : ال للة ال اهُة ح
 

 :الشسوط الخاصت بالبعىلت

.(  – )  ألاظاي   ح الحعلُمثىون الةىولة إلاشخلة  .

( د الفشق اإلاؽاسهة أك  قً )فت خاٌ وان عذ ،الةىولة هظام الذدسي قً ددس داخذًىون الىظام اإلاحةع فت  .

. فشق 

م اإلاؽاسن قً ) . ( قجهم والة ًحىون الفٍش
 
عمذ بويود أخذ ما فت اإلالعب ،ان قً غنر اإلاواوىننوالةا .َد

. ( دكُلة بنن الؽوونن خة إلاذي ) على ؼوونن قع ساقوصعة ( دكُلة  اإلاةاساي )  ًىون صقً .

معلحهًىون ثشثِب الفشق اإلاؽاسهة خعب قكمول الىلاه الت  ًدف   . ظحمشاس الحعادٌ اخالة  تدف ،ا و  فٍش

م اإلاسج  ألظحمش الحعادٌ ثشجأ هفة الفا، فئن ( علُه –قكمول ألا ذاف ) له  إلىًحم الىظش  ه ر عذد ٍش

ظحمش الحعادٌ ا فئن، لىخُكة اإلاةاساي الت  ثمد بُجهماًحم الىظش  ،دفت خالة الحعادٌ فت الىلاه ،قً ألا ذاف

.ألاٌد دال اوي ي ثكشى قةاساي فاـلة لحدذًذ اإلاشهض 
 

 بىولة الذدلة للةلُاسدد   .

 الفئة : الةىنن 

 ال اهوي  الحعلُم، اإلاشخلة : ال للة ال اهُة ح
 

 اصت بالبعىلت :الشسوط الخ

. ) ليةة  قشخلةةة بىولةةة ال ةةاهوي  الحعلةةُمد ، (  –  ال للةةة ال اهُةةة ) :تران فةةت الةىولةةة لىةة ب اإلاةةشخلحننؼةةالا  .

على خذي (.

.داخذ غنر قواوً ىالبٌعمذ ب .

م لي  قشخلة على خذُعلجؽترن و  قىىلة ج . ةم ر رةة أعماء ، دعذد يمُة بفٍش +  ننأظاظةُ )   بوةالفٍش

.خحُاه (ا والب

ات  . .بىظام  شدن اإلاغلوب قً قشي داخذيثلام اإلاةاٍس

دكةةةةة  ، أؼةةةةواه (  ال ةةةةاهوي قةةةةً )  الحعلةةةةُمقشخلةةةةة ، د (  – اإلاشخلةةةةة )  ليةةةة  قةةةةً ألادداس الحمهُذًةةةةةثلةةةةام  .

.  أؼواه ( قً )  الجهاةي دالجهاةي

ةم عةذد الىلةاه التة   ،ال  رة ألادلىباإلاشاهض لحدذًذ الفشق الفابضي  .  والةبا وة  علحهةًدفة  ًدخعةب لية  فٍش

   ، قؽاسن
 
.دختئ الجهاةي ()قً ددس  بذءا

.اإلاؽاسهة الحعلُمُةد دموس قىذدبي اإلاىاوم  ،للشعة كة  بذء الةىولة بىفف ظاعةثكشى ا .

م الفشدي . .ل  رة ألادلى لي  قشخلةللمشاهض اات إلى: قُذالحىٍش

م الفشتت . .لمشاهض ال  رة ألادلى لي  قشخلةهؤدط ل :الحىٍش

لوم بحدىُم الةىولة خيام قً اثداد ؤلاقاسات للةلُاسدد .ً .
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م قىىلة : ................... الة.............كابمة ب ظماء فٍش  .................................................... لعةة / ٍس

 م/  .............. للعام الذساي   ...................................................اإلاشخلة الذساظُة / ..........

 مالحظر  الطبًب ترريخ املًالد رقه الصذر اجليسًة االسه و

1   
 

  
2   

 
  

3   
 

  
4   

 
  

5   
 

  
6   

 
  

7   
 

  
8   

 
  

9   
 

  
10   

 
  

11   
 

  
12   

 
  

13   
 

  
14   

 
  

15   
 

  
16   

 
  

 

 ملحىظة : جيب استكنرل مجًع بًرىر  ٍذه القرئنة بذوٌ استثيرء.

               

 اعحماد الىةِب                                 اإلاذسظة            قذًش                  اإلاعلم اإلاعؤدٌ                             

 ..........................................الاظم :............................................الاظم : .........................................الاظم :

     .........................................:الحوكُع ...........................................:الحوكُع ......................................:الحوكُع

 
  

  حم الىةِب    

 ٌعحمذ ،،
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 ًس قسه األىشطة والبًئة املذرسًةرئ

 التقزيز الفين عً البطىلة

 

 

 

 مياصب اإلعداد مللاٌ البطولة
غري 
 مياصب

   ؟ة واملعله درصدارظ معتندة مً الطبيب واملٍل أمساء املشاركني مً امل

      ًامعتند ًاأمساء املدارظ اليت مل حتضز كشف

   ؟بالالئخة حمدد هلا الوقت احملدد كنا ٍو  يفٍل وصلت الفزق 

      ةدرصاملاصه  ؟ ماالفزق اليت تأخزت عً البطولة

      املدة بالدقائق بالدقائق للتأخرياملدة الشميية 

      اإلجزاء املتبعة مع الفزق املتأخزة تجزاءااإل

   ؟ ٍل املدارظ ملتشمة بالشي الزياضي املوحد

 لتشمةاملغري او الفزق أمساء املدارظ 
1 2 3 4   

     

 

البطولة :ثاىيا : أثياء   

   الطالب أثياء البطولة صلوكيات

   صلوكيات احللاو

  صلوكيات املدربني

   صلوكيات املشجعني

   ؟البطولةيف حتجاجات حدثت اٍل 

  ؟حتجاجالااختذ إساء  الذي اإلجزاءما 

      اليشاط :اصه  البطولةثالجا : ىتائج 
 مالحظات حله املباراة الفائش اليتيجة الفزق املتبارية

      مع ىتتبار 
      مع ىتتبار 
      مع ىتتبار 
      مع ىتتبار 
      مع ىتتبار 
      مع ىتبارت 
 مالحظات املزكش الضادظ املزكش اخلامط املزكش الزابع املزكش الجالح املزكش الجاىي األولاملزكش 

 
 
 
 

     

 
 ..على ـوس قً الفعالُات دالىحابج (ًدحوي ( C Dًشفم  
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 ق خظات عاقة عً الةىولة ) جسج  قً كة  اإلاذًش الفن  ( :

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌعحمذ

 اإلاذًش الفن 
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 كشف تىقًع السردة احلكرو 

 

 مُة : ...............................ُ.......اإلاىىلة الحعل.................اإلايان : .....................................الةىولة : .......

خ :  ...العةةةةةةةةةاعة : ...................................الُةةةوم : ..............  /    ........../........الحاٍس

 ق خظات الحوكُع الشكم اإلاالت ُةمُاإلاىىلة الحعل اظم ال ىم م

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 ٌعحمذ ،،، 

 اإلاذًش الفن  للةىولة     
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 مُة د ىوالت الذدلة اإلاخحلفةُهمورن لةىاكات الىلةة دالىالةات للمىاوم الحعل

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطرقة طرلب

 

 سبِغ كعم الةِئة دألاوؽىة اإلاذسظُة

 

 دصاسيالتربُة دالحعلىم

 مُةةُالحعل ..................قىىلةةة

 


