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 أسس التدرٌب فً الجمباز اإلٌقاعً      

 

:   داد و تهٌئة الجسم و تشمل إع*. 

. اإلحماء   -1

. تدرٌبات بالٌه  -2

. تدرٌبات مرونة  -3

 

 :  التكنٌك  و ٌشمل *. 

. مهارات حركات الجسم   -1

. مهارات إستخدام األدوات  -2

. الربط بٌنهم -3

    

:  ملحوظة 

ٌجب أن نتبع فً تدرٌب الجمباز اإلٌقاعً  *. 

.  و الكلٌة الجزئٌة الطرٌقة الجزئٌة و الكلٌة 

 

: ملحوظة 

: ٌعتبر التعبٌر الحركى جزء أساسً فً خطة التدرٌب والذي ٌشمل *.   

( .    التموجات  –الحركات التعبٌرٌة الراقصة  –البالٌه ) 

 



 

   

 : تعرٌف الجمباز اإلٌقاعً   

-----------------------------------  

مترابطة فً إنسٌاب مع الموسٌقى المصاحبة لتعبر عن  هو خلق و إبداع جمالً لحركات جسمٌة

.    جمال الجسم و قدراته الفائقة وفقا ألسس علمٌة و تربوٌة محددة 

 

 :  ممٌزات العبة الجمباز اإلٌقاعً 

--------------------------------  

رقبة طوٌلة   -1

صدر إسطوانً   -2

جذع و أرداف مسطحة   -3

  أكتاف ضٌقة و مائلة -4

محٌط وسط صغٌر   -5

عضالت نحٌفة و محددة   -6

عمود فقري سلٌم و رجل مستقٌمة   -7

مشط قدم مقوس   -8

رسغ ٌد غٌر عرٌض   -9

ركبة غٌر بارزة   -10

   وجه جمٌل للتأثٌر العام -11

 

 

 



 

 :اإلعداد البدنً الخاص بالعبة الجمباز اإلٌقاعً 
 

 

:   لبدنٌة التالٌةٌجب مراعاة تنمٌة عناصر اللٌاقة ا**    

المرونة   -1

الرشاقة  -2                 

التوازن   -3                                    

القدرة   -4                                                      

الجلد    -5                                                                    

 :  المرونة :  أوالًال           

:  الجذع  نماذج من تمرٌنات  اإلعداد البدنً الخاص بمرونة*. 

ألقصى مدى بإنقباض الظهر مع  و ثنٌه خلفا رفع الجذع عالٌاًال (  الذراعان عالٌاًال . اإلنبطاح ) -1

.  فً مكانها الطبٌعً  ضرورة  ثبات الرأس

 

 . خلفا بقوة مع محاولة فرد الرجلٌن عالٌا ثنً الجذع ( مسك رسغ القدمٌن . اإلنبطاح )  -2

 

. ألقصى مدى مع عدم ترك العقبٌن دفع الحوض أماما ( مسك العقبٌن . جلوس الركوع )  -3

 

خلفا بالمساعدة ألخذ الزواٌا ثنً الجذع ( الذراعان عالٌا . الركوع أمام زمٌلة مساعدة )  -4

 ."  و مرونة فخدٌن مرونة جذع" مدى  العمٌقة بدفع الحوض أماما ألقصى

 ثنً الجذع خلفا مع المحافظةعلى فرد الرجلٌن ( مسك سلم الحائط . الوقوف )  -5

.   مع ثنً الركبتٌن إلى أن تصل الرأس لألرض  وممكن آدائها أٌضا. و ممكن تأدٌتها بٌد واحدة 

 

 

 



 

 

 

   

 :نماذج من تمرٌنات اإلعداد البدنً الخاص بمرونة الفخذ *.

 

  

 فرد الرجل تجاه الرأس مع (ثنً إحدى الركبتٌن على الصدر مع مسك العقب بالٌدٌن . رقود ال)  -1

.        ثبات الرجل األخرى على األرض

إلى أن تلمس األرض جانبا  تقاطع الرجل. رفع الرجل خلفا ( الذراعان جانبا . اإلنبطاح )  -2

.   و محاولة دفع االخرى أمام خط واحد مع الحوض  و محاولة المحافظة على أن تكون على 

.  فرد الرجل خلفا عالٌا مع ثبات الحوض( اإلرتكاز بالٌدٌن تحت الكتفٌن . اإلنبطاح )  -3

مٌل الجذع أماما زاوٌة قائمة  ( اإلرتكاز بالٌدٌن على عقل الحائط مع المواجهة. الوقوف)  -4

نفس الوضع ٌمكن مرجحة الرجل  ومن. رفع الساق مفرودة خلفا ثم . والٌدٌن بإرتفاع الكتفٌن 

.  للجانب مرة بالٌمنى و مرة بالٌسرى و ٌكرر 

مرجحة الرجل الٌسرى للجانب (  اإلرتكاز على عقل الحائط بالٌدٌن مع المواجهة . الوقوف )  -5

.  مٌل الجذع علٌها و ٌكرر بالرجل الٌمنى  ثم. علٌها  إلى أن تصل إلى العقل مع اإلرتكاز

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:   ماذج من تمرٌنات اإلعداد البدنً الخاص بالدوران ن*. 

  (بهدف إكتساب الرشاقة و اإلتزان ) 

تقوٌة مشط القدم و ذلك عن طرٌق الوقوف لفترات طوٌلة      -1

. على مشط القدم و تعوٌد الالعبة المشً الكثٌر على المشط  

    

(   ب الركبتٌناإلرتكاز بالٌدٌن بجان. جلوس الركوع مع ضم العقبٌن )  -2

.  رفع الركبتٌن و المحافظة على ضم العقبٌن    

 

رفع المقعدة عالٌا لفرد ركبتٌن ثم ثنً إحدى الرجلٌن ( مع ضم العقبٌن . السند على أربع )  -3

لوضع  حٌث تمط عضالت وجه القدم تماما و األخرى تدفع للخلف زاوٌة صغٌرة فً وضع أمامً

.      ل العمل بٌن القدمٌن العقب على االرض بقوة ثم تباد

   

) خالل أرجحة الرجل الحرة  مع رفع العقب بحركة مفاجئة( ثنً رجل اإلرتكاز. الوقوف )  -4

. لفردهما أماما و توقفهما فً نقطة محددة عالٌا ( المنثنٌة

  

رجل ال. اإلرتكاز على إحدى الرجلٌن واألصابع منثنٌة تماما مع ثنً مفصل الركبة ( الوقوف )  -5

.  بقمة األصابع و ضم الكبتٌن  األخرى أماما مع مالمسة األرض

 

:  ٌجب أن تتوافر الخصائص التالٌة فً الدورانات         :مالحظة    

.  أن تؤدى على االمشاط  -      

.  أن ٌكون الشكل ثابت وواضح أثناء الدوران وسرٌع وحتى النهاٌة     - 

( .   B) اإلرتكازتعتبر صعوبة  الدوران المزدوج على قدم    - 

   الدوران مرتٌن متتالٌتٌن على نفس القدم بإختالف شكل الحركة: مثال  

 



 

 

 

:   نماذج من تمرٌنات اإلعداد البدنً الخاص بالفجوات *. 

  

.  الوثب أماما بالقدمٌن مع دوران الحبل أماما ( مسك الحبل . وقوف )  -1

      

.  تبادل الطعن على المقعد ( د مواجه المقع. وقوف )  -2

   

المشً مع تبادل قذف الرجلٌن أماما مفرودة للتصفٌق أسفل (الذراعان عالٌا.وقوف عالى)-3

          .الفخدٌن 

تبادل لف الجذع ( مسك العقلة الثالثة بالذراعان أماما بمستوى الكتفٌن . تعلق بالمواجهة )  -4

.  لف جانبا مع قذف الذراع و الرجل جهة ال

 

الجري من مسافة مناسبة وتعدٌة المقعد للجهة ( على بعد مناسب من المقعد . الوقوف )  -5

.  االخرى 

      

وضع منط أمام المقعد و الجري و اإلرتقاء على ( على بعد مناسب من المقعد . الوقوف )  -6

.    لٌعطً طٌران عالً ثم تعدٌة المقعد للجهة األخرى  المنط  

    

 

.  عتمد الفجوات على اإلرتقاء الجٌد و اإلرتفاع المناسب  ت:  ظةملحو

تعتمد الفجوات أٌضا على تمرٌنات المرونة السابق شرحها       

( .    A – B) الفجوة التً تفتقر إلى اإلرتفاع المناسب ال تعتبر صعوبة سواء     

 

 



 

 

   :نماذج من تمرٌنات اإلعداد البدنً الخاص بالتوازن 

 

.     عمل مٌزان خلفً ( بالسند على عقل الحائط. الوقوف )  -1

   

.      عمل مٌزان خلفً بمساعدة الزمٌلة ( الوقوف )  -2

    

.  اإلتزان بثنً الجذع خلفا  -3

:  ٌجب أن تتوفر الخصائص التالٌة فً كل توازن :  ملحوظة

.  تؤدى على االمشاط أو على ركبة واحدة    - 

(  ث 1حد ادنى ) الثبات الواضح              -

. مع مدى جٌد . الشكل ثابت و محدد تماما    - 

.  تعتمد حركات التوازن على المرونات العالٌة لمفصل الحوض    - 

  أي صعوبة تؤدى و القدم مرتكزة بكاملها على األرض التعتبر صعوبة توازن سواء     - 

(      A - B) كانت   

 



 

 
  : عدد الالعثاخ      

 ّالعب٘ احتٔاطّٕاحزِ أصاصٕ ٓتهٌْ الفزٓل مً العبتاٌ  -

  : األداج
 :أراٗ أصاصٔ٘ ّقاىْىٔ٘  -

.  (الصْجلاٌ اثياٌ  -الشزٓط الجعباىٕ ّاحز   –احلبل –الهزٗ  –الطْم )  -

 الزهن 

  . ق٘رقٕ ( 1.30) إلٕ ( م  1.15) الشمً احملزر للجنل٘ مً  -

:    ادلوسيقي
.   الػياءخالٔ٘ مً تهٌْ املْصٔكٙ  جيب أٌ -

. ٓضنح باملْصٔكٕ العزبٔ٘ املياصب٘ لألراء بزٌّ الػلْ يف اإلٓكاع الشزقٕ  -

.  مع اىتَاء املْصٔكٙتيتَٕ اجلنل٘  -

.    مْصْل٘ أّّغري متكطع٘  ٗمتضلضلأٌ تهٌْ املْصٔكٕ  -

: ادللعة
 ط امللعب , و  ميطك٘ أماٌ حْل حمٕ 1مضاح٘ ( + و  12×  12)  مضاح٘ امللعب  -

.  صه  10و , ّأٓطًا حيزر خط األماٌ بشزٓط عزض 12حيزر خط  -

 ادلالتس

 حذاء مجباس أّ بزّىُ+  ثكٔل   اصرت تشمآِْ غري شفاف  -

  تشول اجلولح علي 
 (. B) ّأربع٘ صعْبات   -        (  A)مخض٘ صعْبات  -

 :  الصعْبات عبارٗ عً*

 (أّ بزٌّ   الزمٕرحزجات مع  -قزو ّاحزٗ علٙ رّراىات -مزّىات  -تْاسىات  -فجْات )  -

 طْات تعبريٓ٘ تتناشٙ مع املْصٔكٙ بذ اىتكاالت :ّالزشاق٘ املضنْح بَا حزنات الزبط *

 الوثب العمودي –الوثبة المقوسة  –وثبة الكومات  –وثبة المقص  –وثبة الكلٌك  ) 



               

 

 هٌئة التحكٌم واختصاصها  للجمباز اإلٌقاعً
      

 
 

 ( 10) ودرجتها من                        : رئيسح احلكام 

A) (20 )ِ(تقوم بنفس مهام اللجنة (  A) رئٌسة اللجنة     -:  ( A ) حكام اللجنح  

A1)  -                                      )(    10)  :الصعوتاخكام ح ،  (A2.(  ( 10. )حكام القيوح اجلواليح
 

 (20)(   B) تكْو بيفط مَاو اللجي٘  ( B)  رئيسح حكام اللجنح -    :  (B)   حكام اللجنح 

     (   B2) , حهه (  B1) حهه                                     -

, (ّاليْاحٕ الفئ٘ حلزن٘ اجلضه ( ) األراٗ مع الفئ٘  ليْاحٕا) تكْو ٍذِ اللجي٘ بتكٔٔه  -     

 ( املْصٔكٙ ّاحلزن٘ ) ٖ ّاألراء اإلٓكاع         

: كن هيقاتي ح 
 احتضاب الشمً ّالشٓارٗ أّ اليكصاٌ إٌ ّجز    -

: حكن اخلط  . 
ٍْ مالحظ٘ ّتزًّٓ أٖ إجتٔاس حلزّر املضاح٘ األرضٔ٘ صْاء بْاصط٘ الالعب٘ أّ األراٗ , ّالتخكل           

مً              

قت الذٖ مل ختزج األراٗ األصلٔ٘ خارج حزّر املضاح٘  لبزٓل٘ يف الْإصتدزاو الالعب٘ لألراٗ ا         

ّٓته اإلعالٌ عً نل خطأ بْاصط٘ عله أمحز , ّتضجٔل األخطاء علٙ         . األرضٔ٘ بعز صكْطَا          

. اصتنارٗ صػريٗ ّارصاهلا يف اليَآ٘ إىل حمهن٘ التيضٔل املدتص٘         

 

 :حمكوح التنسيق  

اليت تكع يف اختصاص مضئْلٔتَا ّختصه جمنْع ٍذِ اجلشاءات مً الزرج٘ تطبل اجلشاءات        

. اليَائٔ٘ لالعب٘        

 :كالتايل حتساب الدرجح الكليحإ       

 ررجات  10=  6تكضه  علٕ  العزر  60= رئٔضتَه      +     (     A1 +  A2 )جتنع ررجات احملهنات  

 ررجات 10=             6÷        60=   ( ررج٘   30) (   +   20+    10  )                   

 ررجات  10=   4تكضه علٕ العزر   40=     رئٔضتَه (  +         B1 + B2)     جتنع ررجات احملهنات   

ررجات  10=         4÷            40( = ررج٘  20(   +  )   10+    10)                                               

ررج٘   20(  =  ررجات  10) الزرج٘ اليَائٔ٘ للنخهنات (  + ررجات    10)    رئٔض٘ احلهاوجتنع ررج٘  



( ررجات   10) الزرج٘ اليَائٔ٘  لالعب٘  =       2÷  تكضه                  

 

    
                 



 و 7:3انشزٌط يٍ طىل 

انعصا يٍ و(و7-3) انشزٌط يٍ طىل 

 سى 1سًكها  سى60:40

بالدفع ، المرجحات :استخدام الشرٌط * 

شكال ثمانٌة،المروق من داخل ا،الدوائر 

اللفات -التموجات-رمٌات-الشرٌط،  

 :وتشمل الجملة على 

 

  (A)خًس صعىباث 

 (B)أربعت صعىباث 

وثباث يع : انصعىباث عبارة عٍ

،حىاسَاث، يزوَاث يع حًىجاث  فجىاث

،دوراَاث عهً قذو واحذة، دحزجاث 

 .يع انزيً أو بذوٌ

اَخقاالث بانجزي أو : حزكاث انزبط

انًشى، خطىاث حعبٍزٌت حخًاشى يع 

انًىسٍقى،يزجحاث،دوراَاث 

. بانقذيٍٍ،نفاث

سى3انقطز -سى 40نطىل ا  
.جى450: 280انىسٌ   

  

 :استخدام الزجاجات الخشبٌة* 

 ،الرمى (دوائر صغٌرة)الطواحٌن 

. ،الخبط واللقف

 يصُىعت يٍ يطاط 
سى 18:16قطزها يٍ   
.جى 40وسَها   

رمى ولقف الكرة ، : لكرةاستخدام ا* 
دحرجات علً الجسم وعلً االرض، 

أو حركات توازن الكرة علً ٌد واحدة
 .الدفع –التنطٌط  -أي جزء

سى 80انقطز انخارجى  
يهًٍخز9سى، سًكه 2انعزض  

ٌكىٌ ارحفاع انطىق ياليس يٍ األرض 
.إنى يفصم انفخذ  

  

دحرجات فوق : استخدام الطوق* 

الجسم وعلً االرض، دورانات حول 

الٌدٌن أو أي جزء من الجسم ،الرمً 

. المروق داخل الطوق  واللقف، 

انطىل حسب طىل انالعبت وٌقاس يٍ  
. انقذو  إنً ححج اإلبط  

  

دوران الحبل إماما ،خلفا :استخدامات الحبل* 

حجالت ،جانبا،وثبات ،فجوات داخل الحبل، 

رمً ولقف -الحبل ،خطوات راقصة داخل  

 انزجاجاث انخشبيت
 انكرة

 انحبم

 انشريط انثعباني انطوق



 

 

  X (الممنوعات  )المحظورات  X 

 فً

الجمباز اإلٌقاعً   

 

   :الشقلبات  -2                                           :-الدحرجات  -1

لحظة الثبات ممنوعة فً الشقلبة .                                  *. الدحرجة األمامٌة الطائرة *. 

. تكرار العجلة المفتوحة بٌد واحدة *.                 (.                            العجلة ) الجانبٌة 

الشقلبات فً الهواء *. الدحرجة الخلفٌة اإلعتٌادٌة                              *. 

الشقلبة األمامٌة و الخلفٌة مع الثبات         *. إال فً حالة المرور على أحد الكتفٌن                 ) 

                                                                                                                                      .فً وضع الوقوف على الٌدٌن                                        .(و النزول على الصدر 

الشقلبة األمامٌة أو الخلفٌة  *     

   .معا مع النزول على القدمٌن 

 :اإلتزانات  -3

.  الوقوف على الٌدٌن *.                                        

.  الثبات فً الوقوف على الكتفٌن *.                                 

   .الوقوف على الرأس *.                                        

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


