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 :  يتأي ما إىل س  الدرا هدفت

 مثلت ةيأند( ٨) على البحث نـةيع شـملت وقـد نياملتقـدم فئـة كوانـدويالتا لالعبـي اخلططـي املعرفـي لالختبـار ـاسيمق بناء
 عـدد أمـا العبـا( ٨٤) ـةياألند هذه يف نيالالعب عـدد إمجـايل كـان ـثيح ةيوالـشمال الوسـطى املنطقـة ـةيأند مـن قـسم
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 ما الباحث استنتج وقد( الثبات جا الستخر ( ألفـا) معامـل ، الـداخلي االتـساق معامـل ـز،ييالتم معامـل ، ـةياملئو  النـسبة)
 :  يتأي
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ABSTRACT 

CONSTRUCTING Knowledge Planning Measurement  scale for Advanced 

Takowndow Players 

Dr. Mahmood Shuker Saleh 

Mosul university / college of physical education 

 

The present study aims at  constructing knowledgeable planning measurement 

scale for Tykowndow players in general and advanced Tykowndow player in 

particular . The sample of the study  included (8) eight clubs  which represent the 

north and middle region of Iraq . The total number of players of these clubs is (84) 

eighty four players . The number of the players who answered the questionnaire was 

(60) sixty players   (71.42%)  The measurement included two axis : one is offensive  

plans and the other is defensive plans . Thirty eight ( 83)   items have  been put for 

these axes  and the researcher has used a group of statistic methods to ensure the 

exactness  and scientific quality of knowledge measurement scale ; and these are : 

ratio، discrimination coefficient consistency coefficient، Alfa coefficient to find out 

reliability.   

The researcher has concluded the following results :   

1-Thirty two (32)  items were accepted and six were rejected out of (38) thirty 

eight items ، these are :34،31،26، 15، 12، 1 .   

2-Knowledge experiment was characterizes by reliability coefficient ( 

0،898).The researcher recommended using knowledge experiment، the researcher 

reached at in measuring knowledge side for the players in Taekowndow   
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 :   بالبحث فيالتعر -١

 :  البحث  يوأمه املقدم ١-١
 ـدةيجد اجتاهات من هيعل أطر ي ومـا ـورالتط يف سرعة من به تصفي ملا العصر هذا مسة ثياحلد العلمي التطور أصبح

 جماالت كل يف ديجد هو ما على للتعرف ةي وكث ـدةيجد أفاقـا فـتحي التطـور هـذا وان أسـلوبه فـي تـؤثر ثـةيحد وأفكـار
 ملعلما متنح فنتائجها ةيواملعرف ةيبيالتجر  تااالختبار  ابستخدام كتملي أن ـبجي ةيضايالر  ةيالرتب يف ميالتقو  إن. اةياحل

 ـةيالعمل فـي والضعف القوة نقاط إىل امؤشر  تكون كما ، تقدمهم ومدى دااألفر  او اجلماعة حالـة ريتقـد فرصـة واملـدرب
 .   ـةيبيالتدر 

 ذلك أكان سواء ةيالبدن اقةيالل مجابـر  وكـذلك ةيضـايالر  ـةيالرتب مجابـر  ملعظـم املهمـة األهداف احد تعد املعرفة وان كما 
 النشاط أنواع عيجلم واخلطط واملصطلحات األداء ومن والقواعـد ابلقـانون معـرفتهم املهمـة األمـور فمـن نيلالعبـ ام للطالب

 فـي ـساعديو  ـةيبيالتدر  ـةيابلعمل رتقـيي ألنه اسيالق أنواع أهم من ضيايالر  اجملال فـي املعرفـي ـاسياملق عدي كما ضي،ايالر 
 .   ةيالعال تايللمستو  ابلالعب وصولوال املعريف اجلانـب ريتطـو 

 ملواجهة واحللول تااالختبار  وانتقـاء املختلفة ةيضايالر  املواقف ليحتل حسن على ضيايالر  تساعد والفهم املعرفة وان
 ( .   ٣٤ – ٣١ ،٢٠٠١، فرحـات) املنافـسة خـالل ذهايتنف يف عا واإلسر  املواقف هذه متطلبات

 كمـا نيالالعبـ ليحتـص مقـدار ملعرفـة ـةيبيالتدر  الوحـدة ـةيهنا فـي ليالتحـص ميـيلتق لةيوسـ ـةياملعرف تااالختبـار  وتعـد
 ضـةاير  أن ومبا(  ٢٦٨ ،٢٠٠٤، نازهر . )  الـضعف مـواطن واكتـشاف ـةيالدافع ـادةيلز  لةيكوسـ ـضايأ ـستخدميو 

 مـضمار دخوهلـا بعـد مايوالسـ العـامل دول ـعيمج نيبـ ةهائلـ بـسرعة انتـشرت التـي ثـةياحلد ضـاتايالر  فـي كوانـدويالتا
 ـاهتميقابل ريتطـو  خـالل مـن ـةيالعال تاياملـستو  تـبامر  إلـى نيبـالالعب الوصـول اجـل مـن والتنـافس ـةياالوملب األلعـاب

 ةيوالنفس ةيدار واإل ـةيملهار وا ةيالبدن جوانبهـا مبختلف ةيالعمل جوانـب ريتطو  خـالل من ـةيالعلم الوسـائل ابسـتخدام
 واختاذ يالتفك وسرعة األداء حـسن فـي ـةيأمه هلـا كوانـدويالتا ضـةاير  فـي ـةيواهلجوم ـةيالدفاع اخلطـط وتعـد .ـةيواخلطط

 .   املنافس لعب قةيطر  ملواجهة ؤيوالته راالقر 

 اجلانـب بتنـاول البحـث ـةيأمه وتكمـن واملهـاري ططـياخل اإلعـداد فـي مهمـا   دوار(  الـذهين)  املعرفـي اإلعـداد لعـبيو   
 .   ةيواملهار  ةيبيالتدر  احلالة يف هميتساو  حالة يف نيالالعب نيبـ ةااملبـار  جـةينت حـسم فـي ـةيأمه مـن هلـا ملـا سـةاابلدر  اخلططـي
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 :    البحث مشكةل ٢-١  
  اهلجـومي اخلططـي التـصرف مـستوى ـديحتد فـي نياملـدرب عدتـسا ـةياخلطط هتمايومـستو  نيالالعبـ تاقـدر  معرفـة إن

 مـستوى علـى للتعـرف نيالالعبـ إجاابت اخذ من املـدرب عيـستطي املعرفـي االختبـار خـالل ومـن ،نيلالعبـ والـدفاعي
 .   يبيالتدر  منهاجـه بنـاء فـي تـساعد والتـي ـةياخلطط هتماقـدر 

 تناولي مل كواندويالتا ضةاير  فـي ـةيالعلم املـصادر علـى واالطـالع بيوالتـدر  اللعبـة جمـال فـي الباحـث خربة خالل ومن 
 الباحـث أرتـا املعريف اسيالق دون تمي أن كنمي ال ميالتقـو  كـون سـةاالدر  هـذه مثـل ـةيوألمه ـةياملعرف االختبارات نيالباحث
 الربانمج هيعل بيني لكي قيياحلق املستوى على والوقوف نيالالعب مستوى ميـيقت فـي ـةيأمه مـن هلـا ملـا سـةاالدر  هـذه تنـاول
  .   يبيالتدر 

  :  البحث هدف ٣-١

  نياملتقدم فئة كواندويالتا لالعيب اخلططي املعريف لالختبار اسيمق بناء

 :   البحث جماالت ٤-١

  .الوسطى نطقةامل ةيأند وبعض نوىين حمافظة ةيأند العبو:  البشري اجملال ١- ٤- ١

 .  املشاركة ةيضايالر  ةيابألند اخلاصة القاعات:  املكاين اجملال ٢- ٤- ١

 .  ٥/٦/٢٠٠٨ ةيلغا ١٥/١٠/٢٠٠٧ من ابتدأ:  ألزماين اجملال ٣- ٤- ١
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 سات املشابهة:  ادراإلطار النظري وال -٢

 االطار النظري :   ١-٢

  اس املعريف : يالق ١-١-٢
 ت تـستخدم اللغـةار الحظ أن هـذه االختبـاي اذ يفكات التياس عمليت اليت تستخدم لقار إىل االختبا اس املعريفي القيشي

 يـشيـة . و يض املعرفار ل األغـيـاس مـستوى حتـصيضـي لقايـة وأهنـا تـستخدم فـي اجملال الر يت كتابار املكتوبـة مبعنـى أهنـا اختبـا
 عملـيق الـيـة املختلفـة فـي جمـال التطبيات واحلقـائق العلمخدام املعلومـترة علـى اسـضـي إلـى القـدايفـي اجملـال الر  الفهـم

سة يف يت الرئار املنظو ـاس فهـي مـن يضـي مـن أهـم أنـواع القايـاس املعرفـي فـي اجملـال الر يعد القي(، و ٢٠٠٦،٢٧٩)رضوان،
ة، يقية جزء مهم الكتمال الوحدات التطبية والعمليومات العلمكن القول أن املعلمية و يمية التعليث ترتقـي ابلعمليجمالنا ح

ضي ايحل التعلم الر ار كن االستغناء عنه يف ممي ال از عترب جية ية املعرفيت العقلار م القـديب وتعلـين تـدر فقد ذكرهـا هـاري ا
ارسـه الن ميضي الـذي ايابلنـشاط الر  ة املرتبطةيه املعارف واملعلومـات النظر يهتم ابكتـساب العبيواملـدرب النـاجح هـو الذي 

حـسن ضـي علـى ايساعد الر يـة وان املعرفة والفهم يت العالايـساعد الالعـب فـي الوصـول الـى املـستو ير اجلانـب املعرفـي يتطـو 
 ذها خالل املنافسة،يع يف تنفا ر اجهة متطلبات هذه املواقف واإلست واحللـول ملو ار ـل املواقـف املختلفـة وانتقـاء االختبـايحتل

ض) فرحـات، ايـة يف اجملـال الر ية اخلاصة ابلنـشاط املمارس احـد األهداف املعرفيـة واهلجوميوتعد معرفـة اخلطـط الدفاع
٣٥-٣٢، ٢٠٠١  . ) 

ة يع جوانب العملية االختبار املعريف إىل أهنا تبىن على أسس وأهـداف واضـحة فـضال عـن أهنـا أتخذ مجيوترجع أمه
 (٣٣٩، ١٩٩٩٠ل )عفاف ، ية التحصيي شامل لعملمياس تقو ية فاالختبار املعريف هو مقيبية والتدر يميلتعلا
    :يت املعرفار االختبا بناء ٢-١-٢ 

 ل احملتوى والعمل .   يحتل -٢ط االختبار املعريف.       يختط -١

  ت االختبار .ار عبا - ٤إعداد جدول املواصفات.         -٣

 ت .  ار ل العبايحتل - ٦ختبار .                  م االيتق -٥

 ح االختبار.  يتصح - ٨مات االختبار.               يتعل -٧

 اس .     ي الدرجة على املقيتفس -١٠ح اإلجابة .        يمفتاح تصح -٩

 (  ٣٧، ٢٠٠١) فرحات،                   

  كواندو :ياإلعداد اخلططي لالعب التا ٣-١-٢

ٕاتقاهنـا ابلقـدر الكـايف ـة و يت اخلططار ملعـارف والقـدهدف اإلعداد اخلططي إلـى اكتـساب الالعـب املعلومـات واي         
سعى األعداد ية، و يضاية أثناء املنافسات الر ي كـن الالعـب مـن حـسن التـصرف فـي تختلـف املواقـف املتعـددة واملتغميالـذي 

ت ار ـف املهـايوالعمـل علـى توظوغـة ار ب لفـن اسـتخدام التحركـات واملاندو إىل اكتساب الالعـكو يضة التااياخلططي يف ر 
 رات .   ـت املناسب أثناء املبايي التوقاملكتـسبة فـ

ا ازدت درجة إتقان الالعب  وكلمـنينة فـي موقف معـيـة معيـار ملهارة حركيفاإلعداد اخلططـي ماهو إال اخت       
ثـل ميـر فـي خطـط اللعـب، و يـات التفكيز اجلزء األكرب من عمليوفر تركيز أداءه ابإلتقان مما يية كلما متيحلركت اار للمها
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ز هذا النشاط ابلكفاح والتنافس وجها لوجه أمام منـافس يتميث يكوانـدو حيضـة التاايـة ابلغـة فـي ر ياإلعـداد اخلططـي أمه
ضـة ايء فـي ر اـر ـن اخلبـد مي العديشي، كما قهايسعى الالعب إىل حتقيف اليت هداـاول بكـل قـواه إحبـاط األحيـاي جيا

 يـي مواجهة تفك الالعـب فين مهـا تفكيي  تفكنيكوانـدو منافسة بـيضة التاايكوانـدو إىل أن اإلعـداد اخلططي فـي ر يالتا
  ( . ٢٢٠، ٢٠٠٤ن ، ار املنافس . ) زه

  أنواع خطط الةلعب :  ٤-١-٢  

 ة( يخطط دفاع -ة ب يخطط هجوم -كواندو إىل:)أ يضة التاايم خطط اللعب يف  ر يكن تقسمي
   :   ياخلطط اهلجوم -أ 

د ضـربة أو ركلـة أو يعة والفعـال هتـدف بـصورة مباشـرة إلـى تـسديعـرف اهلجـوم فـي اإلعـداد اخلططـي ابنـه منهـاج الـسر ي    
ـة مـن أوضـاع يركات اهلجومذ احليتنفـسموح هبـا مـن جـسم الالعـب املنافس والبد من عـدة ضـرابت فـي منـاطق الـضرب امل

  ة :  ية من العناصر اآلتيـرة وتتكـون اخلطـط اهلجوميمناسـبة ومـسافات متغ

 متابعة اهلجوم    -ة     يالضربة أو الركلة األساس -د      يالتمه - 
عاة عدم ار جوم على املنافس مع مها حماولة اهليواليت تشكل نقطة االنطالق ف ة بعنصر املبادرةيز اخلطط اهلجوميوتتم 

 إغفال اجلانب الدفاعي .  
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   :ياخلطط الدفاع -ب 

ـدافع عن نفسه وعنـدما يـستخدمها الالعـب حتـى يكـن أن ميات الـدفاع التـي يجيتاد من طـرق واسـرت يهناك العد       
ب دفـاع تختلفـة انجتـة مـن هجـوم يقهـا كأسـاليكـن تطبميـة التـي يقيم القتـال احلقي إلـى مفـاهينتحـدث عـن الطـرق فإننـا نـش

نوع من خطط اللعب واليت تعتمـد يقة لعبه حسب املنافس وان يـف طر يكيـز هـو الـذي يالالعـب املنـافس، إن الالعـب املم
ـة املختلفـة وسـهولة االنتقـال مـن األوضـاع يب اهلجوميـار األسـالياخت ن والتعقـل فـياـز ـه علـى االتيـة لديب اخلططيـالاألس

ـت املناسـب السـتخدام كـل يـة املـضادة مـع اإلحـساس التـام بدقـة التوقيب اهلجوميـة املتنوعـة ودقـة ربطهـم ابألسـاليالدفاع
-٢٢٤، ٢٠٠٤ن ، ار ة .)زهية بصورة عالار ة علـى املبـاطر ين امـتالك الـسكنـه مـميمـنهم طبقـا لظـروف وأوضـاع الركـل ممـا 

٢٤٩ )   . 

 كواندو  يحل اإلعداد اخلططي لالعيب التاامر  ٥-١-٢

ـز فـي األداء اخلططـي يـصل إلـى درجـة التميحـل حتـى ار ـد مـن امليكوانـدو ابلعديالتا ـة اإلعـداد اخلططـي لالعبـييمتـر عمل
 حل هي:  ار وهذه امل ت.ايأثناء املبار املواقـف التـي تواجهـه علـى البساط ع التغلـب علـى تختلـف يـستطيو 

  :  يأوال: مرحةل  اكتساب الالعب لةلمعارف واملعةلومات اخلطط

 أر الت اليت تطيكواندو والتعديالتاـة مبختلـف جوانـب األداء اخلططـي املطلوبـة وقواعـد يوهـي تتطلـب معرفـة الالعـب النظر 
ـار يـة املختلفـة واختيـل اللعـب حـسب املواقـف اخلططي الالعب مـن حـسن حتلنيعبة كما تستدعي متكعلى قانون الل

سبها كتية اليت يب تناسب املعلومـات واملعارف اخلططجيـه النظـر ألهـم األخطاء الشائعة كما يانـسب احللـول هلـا مـع توج
ة التـي اكتـسبها الالعـب يوالبـصر ة يم ذلـك فـي ربـط التـصوارت الـسمعـسهيـث يـة حيتـه العالار اتـه وقديالالعب مـع إمكان

 ات املكتسبة.  ـق للمعـارف واملعلومـيـة إذ أن األداء العملـي مـا هـو إال تطبيابلتـصوارت احلرك

  بشكل عمةلي عةلى خطط الةلعب املتتةلة   نيب الالعبيا: تدر ياثن

ع يستطية حىت ية والدفاعيكوانـدو اهلجومياري( وفـق خطـط اللعـب املختلفـة للتاـتم أداء الالعـب احلركـي )املهـيا هيوف
 ة.  ار ة املبايجيتاـة املختلفة وحسب إسرت يقـف اخلططالالعب أداء اجلانب احلركي املطلـوب وفـق املوا

   املناسب  ملسافات وأوضاع وأماكن الةلعب املتتةلة    يب اخلططياثلثا: اكتساب األسال

 ها الالعب وتنقسم إىل أربع مسافات.  يتدرب عليب أن جية املهمة اليت يالنواحي اخلطط وهي من

  .اللعب من املسافات املتوسطة.٣دة.    ياللعب من املسافات البع .١

  قة )التالحم(.ي.اللعب من املسافات الض٤ة.    ي .اللعب من املسافات القص٢

   نيت الالعبار ات وقديإلمكان  املناسب  ياخلطط بيبعا: اكتساب األسالار 

ة ية والبدني مـن تختلـف النواحي املهار نيت الالعبـار ـات وقـديم املناسـب حـسب إمكانيتطلـب اإلعـداد اخلططـي الـسلي
 ة:  يعاة العوامل اآلتار ب مجية لذا يوالنفس

   ت(.ايت بنجاح يف األداء اخلططي للمبار ار ف املهاية لالعب )توظيمل املهار العوا.1

ة يت البدنار حلـايل علـى االسـتفادة من القدث فـي الوقـت ايـة لالعـب )وتعتمـد خطـط اللعـب احلـديالعوامـل البدن.2
  لالعب(.
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  ها السلوك اخلططي(.يعتمد علي)وهي األسس اليت  ة لالعبيالعوامل النفس.3

ة ي توقف األداء املهاري واخلططي بدرجة كبيطي إذ ة األداء املهاري واخلطييف عملا  مهم ار ة )وتلعب دو يالعوامل اجلسم.4
  ة لالعب (.يعلى املواصفات اجلسم

    نيات املنافسي  اليت تتناسب مع إمكانيب اخلططيخامسا : مرحةل  اكتساب األسال  

ل احلاالت ت الالعـب مـع أسـلوب لعب املنافس مثار ـات وقـديسـب مـع كـل مـن إمكانـب أن تتناجية يإن اخلطـط املوضـوع
 ة:  ياآلت

  .ي.اللعب أمام العب قص٢ل.                        ي.اللعب أمام العب طو ١

  .اللعب أمام العب مندفع.٤سر(. ي.اللعب أمام العب ذو الوضع املعكوس )األ٣

  ة.يز ابلركالت القو ي.اللعب أمام العب مم٦د اهلجوم املضاد.         يجي.اللعب أمام العب ٥

  ا.يا وخططيز فني.اللعب أمام العب مم٨ة.     يتاز ابلركالت القاضميب أمام العب .اللع٧

    ي  املتعةلق  ابلعوامل اخلارجيب اخلططيسادسا: مرحةل  اكتساب األسال

 ة وقرب مكان البطولة عـن سـطح البحـر أو اجلو البارد أو احلار.  يعة املنافسة والظروف املناخيوهي تشمل طب

 ت املتتةلة  )املنافس (  اي  اكتساب األداء اخلططي يف املبار سابعا: مرحةل
 راحل وهي تشمل:  وهي تعد أهم امل

  ة.يبيت التجر ايمتابعة األداء اخلططي يف املبار .1

  ة.يت الواقعايمتابعة األداء اخلططي يف املبار .2

  (٣١٣- ٢٩٣، ٢٠٠٨ن ، اخر (،)السكري وآ٢٣٢-٢٢٢، ٢٠٠٤ن ،ار )زه

 ملشاهب   سات اادر ال ٦-٢

 (  ٢٠٠٨د خالد )يس  رجب ، ولادر 

    (نيكواندو ولةئيت الشباب واملتقدمي  لالعيب التاياس املعرف  القانوني)بناء مق

ج ا ر  وقـد تـم اسـتخنيشباب واملتقدمكواندو ولفئيت الياس لالختبار املعريف القانوين لالعيب التايسة إىل بناء مقار هـدفت الد
ة تـم يـات اإلحـصائيـاد معامـل الثبـات ، وبعـد إمتـام العملجيمـل الـسهولة ومعامـل الـصعوبة ، كمـا تـم إـز ومعاييمعامـل التم

ـاس يـه فـي قيـع احملاور وقد أوصى الباحث ابستخدام االختبار املعريف الـذي تـم التوصـل إليـاس مـن مجيفقـرة للمق ٢٤قبـول 
 كواندو.  يتاضة الاي يف ر نياجلانـب املعريف لالعب

 (  ١٩٨١ن  حممد )يس  واصل ، بثادر 

  (  ي  ابإلسكندر يضاي  الر ي  الرتبي  لطالبات كةلياق  البدني)بناء اختبار معرف  يف الةل

ت اية ، وبناء مستو ياقـة البدنية للبنـات فـي الليضـايـة الر يـة الرتبيسة مستوى معرفة طالبـات كلار سة إىل دار هدفت الد
 ة.  ياقة البدنير املعرفة يف الله الختباياسيمق

 ييت واملعاايد املستو يـق االختبـار ومن مث حتدية لالختبـار وقـد تـم تطبيج معامـل الـصدق والثبـات واملوضـوعا ر وقـد تـم اسـتخ
 ة وقد أوصت الباحثة بضرورة االهتمـام إبمنـاء املعرفـة لدى الطالبات للفرق املختلفة.  ياسيالق
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 لبحث  ءات ااإجر-3

 منهج البحث  3-5

 عة البحث.  ياستخدم الباحث املنهج الوصفي أبسلوب املسح ملالئمته وطب

 جمتمع البحث  3-9

نة يار عيإذ مت اخت ة احملافظات الوسطى.ـينـوى وبعـض أنديكوانـدو فـي حمافظـة نياشـتمل جمتمـع البحـث علـى العبـي التا
ة يف جمـال خطـط اللعـب مـن خـالل يهم اخلربة الكافي كون لدنيئة املتقدم فنية وهم الالعبيقة العمديالبحث ابلطر 

اس ، واجلدول يت املكونة للمقار اهتم يف اإلجابة عن مضمون الفقيـد مـن البطـوالت فـضال عن إمكانيمـشاركتهم فـي العد
 وسطى.  ة احملافظات الينوى وبعض أندية حمافظة نيعها على أندينـة وتوز ي العنيبـي( ١رقم )

   

 (١جدول رقم )

  ين  الكةلين  املتتارة من كل اندي ونسبتها إىل العيعدد الع

 ت اسم النادي نيعدد الالعب  الةعةلينيعدد الالعب  يالنسب  املئو 

 ١ ضياياندي الفتوة الر  ١٢ ٨ ٩.٥

 ٢ ضياياندي املوصل الر  ١٢ ٨ ٩.٥

 ٣ ضياياندي سنجار الر  ١٢ ٨ ٩.٥

 ٤ ضيايت الر يش داياندي أ ١٢ ٨ ٩.٥

 ٥ ضياية الر يدياندي الرش ١٢ ٨ ٩.٥

 ٦ ن(يضي)صالح الداياندي سعد الر  ٨ ٨ ٩.٥

 ٧ ضي)االنبار(اية الر ياندي الرتب ٨ ٦ ٧.١

 ٨ ىل(ايضي )داياندي بعقوبة الر  ٨ ٦ ٧.١

  نيإمجايل الالعب ٨٤ ٦٠ ٧١.٢%

 اانت  يوسائل مجع الب ٣-٣

 اانت  يار كوسائل جلمع البان واالختبياستخدم الباحث االستب

 د جماالت االختبار   يحتد ١-٣-٣

ـة والتـي تعـد يـة والدفاعية اهلجوميت األساسـار ت البحـوث التـي تناولـت املهـاـايـة وأدبياطلـع الباحـث علـى املـصادر العلم
ـة يد أهـم اخلطط اهلجومية تـم حتديلعلمة مسح املـصادر ايء عملار جـة إلجـيـة ونتيـة والدفاعيجومذ اخلطـط اهليوسـائل لتنف

 :  نيكواندو تتألف من نوعية وحـاالت اللعب وقـد توصـل الباحث إىل أن خطط اللعب يف التايوالدفاع

  ة.ي. خطط اللعب الدفاع٢ة.    ي.خطط اللعب اهلجوم١

( أما اخلطط %٣٤) ةياهلجوم ة اخلطط إىل أن نـسبية والتـي تـشيه املـصادر العلميوبنـسب متفاوتـة هذا مـا أشـارت إل
 (  %٦٦ة تكون نسبتها )يالدفاع
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                             (.1990.Kem.1994.www.T.F1998.Seok  .٢٠٠٤ن.ار زه ) 
 ة للمحاور حسب املصادر .  ية النسبي األمهنيبي( ٢و)اجلدول رقم  

 (٢جدول رقم )
   لةلمحاوري  النسبي األمهنيبي

 ت  احملاور  ي  النسبياألمه

 ١ ةياخلطط اهلجوم  ٣٤%

 ٢ ةياخلطط الدفاع  ٦٦%

 اجملموع  ١٠٠%

   

   لالختبار  يغ  األوليأعداد الص ٢-٣-٣

( ٨ل )يت إذ قام الباحث بتحلايـد مـن املبار يـل العديـة مـن خـالل حتليـة والدفاعيـة اهلجوميٕاعـداد املواقـف اخلططة و ئـيتـم هت
وذلـك  ٢٢/٥/٢٠٠٧ـة يولغا ١٨/٥/٢٠٠٧ للفتـرة مـن نيمـت فـي بكـيولة العامل الثامنـة عـشر والتـي أقة لبطيت هنائايمبار 

ـتالئم يز النقـاط وتالفـي اهلجـوم ومبـا ار ـات وٕاحـيدي إلـى حـسم املبار ـة املهمـة والتـي تـؤ يططللحـصول علـى بعـض املواقـف اخل
 فـي األلعـاب نيـة ألحـسن الالعبـيـل املواقـف اخلططي )هـارة( إلـى أن أسـاس البنـاء اخلططـي هـو حتليـشيوجمتمـع البحـث إذ 

ـات يـار أهـم املواقـف التـي تكـررت بنجـاح أثنـاء املبار يهـا ثـم اختيت التـي تـم احلـصول علانـايـغ البيـة وتـم تفر يـة والزوجيالفرد
ـة يءا  علـى أمه،وبنـاـة( يـة واخلطـط الدفاعيـة )اخلطـط اهلجوميتهـا ، وعلـى هـذا األسـاس توصـل الباحـث إلـى احملـاور اآلتيوتثب

 ة لالختبار  يغة األولي( سؤال وهي متثل الص٣٨ة جملاالت البحث مت وضع )يالنـسبة املئو 
 أعداد جدول املواصةات   ٣-٣-٣ 

ة لكـل حمـور مـن حمـاور البحـث قـام الباحث إبعداد جدول املواصفات يـة النـسبيبعـد أن تـم اسـتكمال احلـصول علـى األمه
ـث تـم يـق حيجوانب املعرفـة والفهـم والتطبت )أسئلة( تشمل ار ة لكل حمـور وضـع عبـاية النسبيث مت على أساس األمهيح
( ٣ة واجلدول رقـم )يتناسب ونـسبتها املئو يـق مبا يت الـتعلم للمعرفة والفهم والتطباياغة األسـئلة حـسب مظهـر مـستو يصـ

 ت التعلم.  اي األسئلة املعطاة لكل مستوى من مستو نيبي
 

   لكل مستوى وعدد االسئةل ي  والنسب  املئو ي  النسبي األمهنيبي (٣جدول رقم )

 العدد الكةلي
  املعرف    الةهم   قيالتطب 

 ت احملاور  ي  النسبياألمه

%٤٥%  ١٠%  ٢٠  

 ١ ةياخلطط اهلجوم ٣٤%  ٨  ٢  ٣ ١٣

 ٢ ةياخلطط الدفاع ٦٦%  ١٥  ٣  ٧ ٢٥

  اجملموع ١٠٠%  ٢٣  ٥  ١٠ ٣٨
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 ت  ار ان اخلاص ابلةقياالستب ٤-٣-٣

هـا أسـلوب االختبـار املتعـدد مـن أربـع بـدائل للحـصول علـى اإلجابـة ، منـط يث استخدام فياغتها حيت وصار قمت إعداد الف
ن تختلفـة از  عـدة بـدائل هلـا وأو نيواحـد بـل يـار بـديـد إجابتـه ابختيطلـب منـه حتديقـدم للمختبـر موقفـا و يأفـضل األجوبـة إذ 

و أفضل ة أيكون أكثر صحة من البقية ولكن احدها يحة بصورة جزئيعهـا صحيائل مجالبـد تكون وفـي هـذا النـوع
)الظاهر وآخرون  تهـايـث درجـة أمهيـار األصـح مـن حيحة ولكـن اختين إجابـة صـحر مـاألجوبة، أي أن هنالك أكث

ق( وكما موضح يف يهم، التطبـث )املعرفة ، الفية ألتـي اقرها بلوم من حي( وقد وزعـت حسب النسبة املئو ١٠٤،٢٠٠٢،
 ق(.  يللتطب%٢٠للفهم،  %١٠للمعرفة ،  %٤٥ـة )يجدول املواصفات وهي تـشكل النـسبة اآلت

وذلك للمدة  )*(سيئق التدر ار  وطميـاس والتقـو يفـي جمـال القء اتـم عرضـها علـى الـسادة اخلرب  اغتهايبعد أن مت استكمال ص
اسـه فـضال عـن يس الـسلوك الـذي وضـع لقيقـياقروا أن هذا االختبار و  ١٠/١١/٢٠٠٧ة يولغا ٢٩/١٠/٢٠٠٧من 

( ١تم حذف أو إضافة أي فقرة وامللحـق )يت ومل ار اغة يف بعض الفقي( وٕاعـادة ص٤، ٣، ٢،  ١ـب البـدائل ابألرقـام )يترت
 (سؤال.  ٣٨أصبح االختبار )ة البدائل وبذلك يالت املناسبة مع ذكر صالحيء التعداجر ت املـصاغة وإ اـر  الفقنيبـي

   لالختبار   ياألسس العةلم ٤-٣  

 ن   يمالئم  االختبار لعمر وجنس الع ١-٤-٣

 مـن خالل هذا العامل ان االختبار نينـة اسـتخدم الباحـث معامـل االلتـواء وتبـيلغـرض التحقـق مـن مالئمـة االختبـار للع
  ذلك .  نيبي( ٤نة واجلدول رقم )يمالئم للع

 (٤اجلدول رقم )

 اري واملنوال ومعامل االلتواء لالختباريف املعار  الوسط اسحسا ي واالحنيبي

 لوسط اسحسا يا اريياملع فرااالح املنوال معامل االلتواء

 االختبار املعريف

٨١.٧١ ١٩.٥٩ ٥٨ ١.٢١ 

 صدق احملتوى   ٢-٤-٣

ـاس ملكونـات القدرة أو الـسمة أو الـشيء أو الظـاهرة التـي يأو املقـل االختبـار يقـوم صـدق احملتـوى علـى أسـاس مـدى متثي
ـة إلـى يت املعرفار ى )املـضمون( ابلنـسبة لالختبـا صـدق احملتـو يـشي( ، إذ ١٨٥-١٨٤، ٢٠٠٦ـسها )رضـوان ، يقي

تـضمنها ين املفـردات التـي تطلـب التأكـد مـن أيتـضمنها االختبـار أي ان صـدق احملتـوى )املـضمون( يالوحـدات التـي 
ـاس، وقـد تـم التحقـق مـن الـصدق مـسبقا ياالختبـار )حمتـوى االختبـار( تعكـس أو متثـل حمتـوى الظـاهرة املـستهدفة مـن الق

ة اخلاصة يـل األفـالم واالطالع على املصادر العلميـق حتليت عـن طر ار ان واخلـاص ابحملـاور والفقـيتبفـي البنـد اخلـاص ابالسـ
 كواندو.  يخبطط التا

                                                           

 (.١ء واملختصني يف امللحق )اينظر امساء السادة اخلرب )*(
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 الصدق الظاهري   ٣-٤-٣

 ة.  يبدو صادق يف صورته الظاهر يعين الصدق الظاهري ان االختبار ي

 (.  ٢٧٤، ٢٠٠٠)عالوي ورضوان ،

 ميقـو ـاس والتي فـي القنيختصء واملار ى عـدد مـن اخلبـت علـار ـن الـصدق مـن خـالل عـرض الفقــه فقـد حتقـق هـذا النـوع ميعل
 ئهم.  اأر من  %١٠٠ـاس مـا وضـع من اجله وقد حاز على نسبة يت لقار ة الفقين اقـروا صـالحيب والـذيئـق التـدر ار وط

 زي  ييالصدق التم ٤-٤-٣

ـزي إذ تـم اسـتخدام أسـلوب اجملموعـات املتضادة للكشف عن املواقف ييء الـصدق التمار وقـد تـم ذلـك مـن خـالل إجـ
ـب يـق ذلـك تـم ترتي لتحقني متطـرفتنينة إلـى جممـوعتيد العاأفر م يتضمن هذا األسلوب تقسيختبار و ناء االزة يف بياملم

 ، وقـد تـضمن كـل جمموعـة نيتي متـساو نيمهم إلـى جممـوعتيـا مـن األعلـى إلـى األدنـى ثـم تقـسيبـا تنازلي ترتنيدرجـات الالعبـ
مـة )ت( احملتـسبة يا يف ضوء إجابتهم على مواقـف االختبـار واعتمـاد قيبا تنازليترت( العبـا بعـد أن رتبت درجاهتم ٣٠)

ول رقم موقـف مـن مواقـف االختبار واجلدا لكـل يـا والـدني العلني متوسـطات إجابـات اجملمـوعتنيالختبـار داللـة الفـروق بـ
  ذلك. نيبي( ٥)
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 (٥جدول )

 م  )ت( ودالل  الةروقي قنيبي

 
 ت t دالل  الةروق ت t ل  الةروقدال

 ١ ١  معنويريغ ٢٠ ٣.٠٩٦ معنوي

 ٢ ٣.٣٥٧ معنوي ٢١ ٣.٠٣٨ معنوي

 ٣ ٤.١٨٤ معنوي ٢٢ ٢.٩٥٤ معنوي

 ٤ ٥.٣٧٩ معنوي ٢٣ ٣.٥٨٥ معنوي

 ٥ ٢.٧٠٧ معنوي ٢٤ ٣.٣٤٧ معنوي

 ٦ ٢.١٢٩ معنوي ٢٥ ٢.٥٢٦ معنوي

 ٧ ٣.١١٧ معنوي ٢٦ ١.٥٧١  معنوييغ

 ٨ ٤.٢٩٩ معنوي ٢٧ ٤.٢٣٩ معنوي

 ٩ ٣.٤٣٢ معنوي ٢٨ ٣.١٨٧ معنوي

 ١٠ ٢.٨٠٨ معنوي ٢٩ ٣.٤١٥ معنوي

 ١١ ٣.٢٣١ ويمعن ٣٠ ٣.٩٣٥ معنوي

 ١٢ ٠.٦٣٢  معنوييغ ٣١ ١.٦٢١  معنوييغ

 ١٣ ٢.٨٦٢ معنوي ٣٢ ٤.٣٣٤ معنوي

 ١٤ ٤.٧١٦ معنوي ٣٣ ٥.٠٠٢ معنوي

 ١٥ ١.٢٤٢  معنوييغ ٣٤ ١.٥٠٣  معنوييغ

 ١٦ ٢.٠٨١ معنوي ٣٥ ٣.٠٨٨ ويمعن

 ١٧ ٣.٧٣٩ معنوي ٣٦ ٣.٦٥٢ معنوي

 ١٨ ٢.٧٦٦ معنوي ٣٧ ٤.٢٤٥ معنوي

 ١٩ ٢.٢٩٤ معنوي ٣٨ ٧.١٧٥ معنوي

   

 (  ٠٠.٢ة = )يمة )ت( اجلدولي( ق٥٨ة )ي( أمام درجة حر ٠٥.٠) ≥معنوي عند مستوى 

مة يث كانت قيا حيا والدني اجملموعـة العلنيـزة بـيـر ممي( غ٣٤، ٣١، ٢٦، ١٥، ١٢،١ت )ار  مـن اجلـدول أن الفقـنيتبـيو  
(tاحملتسبة اصغر من ق )ي( مةtاجلدول )( فقرة .  ٣٢( وبـذلك أصبح االختبار )٠٠،٢ـة البالغـة )ي 

   

 معامل االتساق الداخةلي   ٥-٤-٣ 

عـد معامـل االتـساق الـداخلي مـن أكثـر يـة للمواقـف إذ يز ييج معامل االتساق الـداخلي للوصـول إلـى القـوة التما ر مت استخ
 املفـردة واجملمـوع الكلـي لالختبـار نيـة وهـو معامـل االرتبـاط بـيت املعرفار ة لالختبـايضـايـة الر يال الرتبوعا فـي جمـيالطـرق شـ

ال علـى تـوافر االتـساق يذلك دل ة لالختبار كانيا مع الدرجة الكليوكلمـا كـان معامـل ارتبـاط درجـات األبعـاد )احملاور( عال
 ة لالختبار هي احملك للتحقق من الصدق.  يث أن الدرجة الكليالـداخلي لالختبـار ككل ح
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 (.  ٦٨، ٢٠٠١)فرحات ،

  ذلك.   نيبـي( ٦سـون للتحقـق مـن ذلـك واجلـدول رقـم )ي ط بيوقد مت استخدام معامل االرتباط البس 

 (٦جدول رقم )
   لالختباري الةقرة والدرج  الكةلنيرتباط ب معامل االنيبي

 ت معامل االتساق الداخةلي دالل  االرتباط ت معامل االتساق الداخةلي دالل  االرتباط

 ١ ٠.٥٧٢ معنوي ١٧ ٠.٤٣٤ معنوي

 ٢ ٠.٦١٣ معنوي ١٨ ٠.٥١٨ معنوي

 ٣ ٠.٦٠٧ معنوي ١٩ ٠.٤١٠ معنوي

 ٤ ٠.٤٠٢ معنوي ٢٠ ٠.٤٩٣ معنوي

 ٥ ٠.٤٥١ معنوي ٢١ ٠.٥٦٩ معنوي

 ٦ ٠.٤٥٣ معنوي ٢٢ ٠.٤٤٨ معنوي

 ٧ ٠.٤٨٠ معنوي ٢٣ ٠.٥٠٧ معنوي

 ٨ ٠.٤٥٨ معنوي ٢٤ ٠.٥٥٣ معنوي

 ٩ ٠.٤٠٢ معنوي ٢٥ ٠.٤٩٧ معنوي

 ١٠ ٠.٥٣٩ معنوي ٢٦ ٠.٤٥١ معنوي

 ١١ ٠.٥٢٠ معنوي ٢٧ ٠.٥٥٤ معنوي

 ١٢ ٠.٥٨١ معنوي ٢٨ ٠.٥٧٤ معنوي

 ١٣ ٠.٣٥١ معنوي ٢٩ ٠.٥٤٤ معنوي

 ١٤ ٠.٤١٣ معنوي ٣٠ ٠.٥٧٩ معنوي

 ١٥ ٠.٤٤٣ معنوي ٣١ ٠.٦٣٧ معنوي

 ١٦ ٠.٤١٧ معنوي ٣٢ ٠.٧٢٣ معنوي

 (  ٢١٤.٠ة= )يمة )ر( اجلدولي( ق٥٨ة )ي( أمام درجة حر ٠٥.٠) ≥ة يمعنوي عند مستوى معنو 
م معامل االرتباط يع قيكانـت مج  ـثيت االختبـار تتمتـع ابتـساق داخلـي حار ـع فقـيظهـر أن مجي( ٦مـن اجلـدول رقـم )

 نيبي( ٣( فقرة وامللحق )٣٢اس بشكله النهائي )يت املقار ة وبذلك أصبح عدد فقي)ر( اجلدولمة ية مقارنة مع قيمعنو 
 ح  ياس بشكله النهائي ومفتاح التصحياملق
 ثبات االختبار   ٥-٣

 إىل يشيه أن الثبات يـة مـن اخلطـأ ومـن املتفق عليوخالقـة يهـا دقيتم احلـصول عليعين ثبات االختبار أن الدرجات اليت ي
 (.  ٩٨، ٢٠٠٦س به االختبـار الظـاهرة اليت وضع من اجلها )رضوان ، يقيمدى الدقة واإلتقان أو االتساق الذي 

ن الفقرة بعدة وقـد اسـتخدم الباحـث معادلـة )ألفـا( وذلـك بـسبب كـون هـذه املعادلـة تـستخدم عنـدما تكـون اإلجابة ع
د لغرض اعتماده يف ي( وهـو معامل ثبات ج٨٩٨.٠( وقد بلغ معامل الثبـات )٢٤٨، ٢٠٠٤إجاابت )النبهان ، 

 البحث.  
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    يرب  االستطالعالتج ٦-٣

اء ل زمن االنتهي ، وقـد مت تسجني( العبـ٦ة واملؤلفـة مـن )ينة التجربة االسـتطالعيق االختبار على عيقام الباحث بتطب   
 قة.  ي( دق٤٥من اإلجابة إذ كان أقصى زمن مستغرق يف اإلجابة هو )

    ياملعاجلات اإلحصائ ٧-٣

اري ، يف املعار االحنـة )الوسـط احلـساي ، ية اآلتيتـم اسـتخدام احلاسـوب اآللـي للحـصول علـى املعاجلـات اإلحـصائ-
 ة( .  يبة املئو ،النس tط ،اختبار يمعامل االلتواء ،معامل االرتباط البس

 ( .  ٣٤٨، ٢٠٠٤)النبهان ، معادلة ألفا

 عرض النتائج :   -٤

تبعاد ـرة واس( فقـ٣٢ول )ل التـي مـر هبـا البحـث تـم قبـحار ع املية اليت استخدمت يف مجيصائيف ضوء نتائج املعاجلات اإلح
بار املعريف مبعامل ثبات قدره ) ز االختييومت ز،ييل التم( مبعامـ٤٣، ٣١، ٢٦، ١٥، ١٢، ١ي )ت وهـار ( فقـ٦)

٨٩٨.٠.)  

 ات  ياالستنتاجات والتوص-٥

 االستنتاجات   ١-٥

ة اخلاصة ببناء يع املعامالت العلميفاء مجي بعد استنيكواندو املتقدمية لالعيب التايمت التوصل الختبار املعرفة اخلطط
  االختبار .

 ات  يالتوص ٢-٥

 كواندو.  يـاس اجلانـب املعرفـي اخلططـي لالعيب التايـه فـي قيـم التوصـل إلاسـتخدم االختبـار املعرفـي الـذي ت
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 املصادر    

ة واسـتخدامات احلاسـوب فـي يصائقـات اإلحـي(: التطب١٩٩٩د )ـدي ، حـسن عبـي والعبنيسـايـع يتـي ، وديالتكر .1
  ل ، دار الكتب للطباعة والنشر .ة ، جامعـة املوصيضـايـة الر يـة الرتبية ، كليضـايـة الر يحبـوث الرتب

 ، جملة نيفئتـي الشباب واملتقدمكوانـدو ليـة لالعبـي التايـاس املعرفـة القانوني(: بنـاء مق٢٠٠٨ـد خالـد )يرجـب ، ول.2
  .٤٨، العدد١٤ة ، اجمللديضاين للعلوم الر يفداالر 

ضـة ، مركز الكتاب للنشر ، ايـة والر يـة البدنيـاس فـي الرتبي(: املدخل إلـى الق٢٠٠٦ن )يرضوان ، حممد نصر الد.3
  القاهرة.

  كواندو، دار الكتب ، القاهرة.ي(: التا٢٠٠٤د )ين ، امحد سعار زه.4

  كواندو ، منشأة املعارف ، القاهرة.ي(: التا٢٠٠٨ن )اخر م وآيهار ة إبيي السكري ، خ.5

ة ، جامعة األزهر ، ية الرتبي، كل١ة ، طيـة والنفسيلرتبو س اييت واملقاار (: االختبـا٢٠٠٦ن حممود)يعـالم ، صالح الـد.6
  دار الفكر العري ، القاهرة.

  ة.يضـة ، منـشأة املعارف ، اإلسكندر ايـة والر يـة البدنيس للـتعلم فـي الرتبي(: التـدر ١٩٩٠ ، عفـاف )ميعبـد الكـر .7

ضي ، دار اية وعلم النفس الر يضايـة الر يـاس فـي الرتبي(: الق٢٠٠٠ن)يعـالوي ، حممـد حـسن ورضـوان ، حممـد نـصر الـد.8
  الفكر العري .

  ، جامعة حلوان ، القاهرة.١ضي، طاياس املعريف الر ي(: الق٢٠٠١د)يلى السيفرحات ، ل.9

ع ، عمان ، ي، دار الـشروق للنشر والتوز ١ة ،طيـاس فـي العلـوم الـسلوكيات القي(: أساسـ٢٠٠٤النبهـان ، موسـى ).11
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 (١مةلحق )

 نيء واملتتصاب  أاماء السادة اخلنيبي

 ت  رياسم اخلب   يالكةل  االختصاص

 ١. يتي التكر نيسايع يأ.د.ود ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل كيكانيومياب

 ٢. مانيأ.د.هاشم امحد سل ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل مياس وتقو يق

 ٣. لاز  قاسم غميأ.م.د.عبد الكر  ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل مياس وتقو يق

 ٤. لاز  غميثار عبد الكر يأ.م.د.ا ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل ميو اس وتقيق

 ٥. هللاأ.م.د.طالل جنم عبد ا ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل سيئق تدر اطر 

 ٦. هللاد وعدايأ.م.د.ول ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل سيئق تدر اطر 

 ٧. أ.م.د.حازم مطرود صلة/جامعة املو يضاية الر ية الرتبيكل سيئق تدر اطر 

 ٨. أ.م.د.ضرغام جاسم ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل مياس وتقو يق

 ٩. نيأ.م.د.مكي حممود حس ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل مياس وتقو يق

 ١٠. يي أ.م.د.سبهان حممود الزه ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل مياس وتقو يق

 ١١. تيد حممد شايأ.م.د.ا ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل سيئق تدر اطر 

 ١٢. ليم.د.سعد ابسم مج ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل مياس وتقو يق

 ١٣. م.د.سلوان خالد ة/جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل سيئق تدر اطر 
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 ميالرمحن الرحهللا بسم ا
 (٢مةلحق )

                يضاي  الر ي  الرتبيكةل
 جامع  املوصل   

   

 انيم / استب

   

 احملرتم     ----------------------------األستاذ

  " ولكونكم نيكواندو لفئة املتقدميالتا ختبـار املعرفـي اخلططـي لالعبـيـاس لاليء البحـث املوسـوم " بنـاء مقار ـة إجـيفـي الن  
ا منكم  يجار قبل الباحث ة واملعد من ياس بصورته األوليت املقاـر تكم فقار ضبـرة واالختـصاص أضـع أمـام حـمن ذوي اخل

 ت.  ار . مـدى وضوح الفق١ـأيت: يكـم حـول مـا يإبداء أر 

 ت.  ار . مدى مالئمة الفق٢

 (  ١-٣-٥-٧.مالئمة وزن اإلجابة )٣

 ار األصح منها   يح  ولكن االختيمالحظ : عةلما أن كاف  اإلجاابت صح  

   

 ريق الشكر والتقدمع فائ

 

 الباحث
 م.د.حممود شكر صاحل
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 االسم الثالثي:  

 االختصاص:  

 الةلقب العةلمي:  

   خ:يالتار 

     ياحملور األول : اخلطط اهلجوم  

     يل اخلطط اهلجوميت يف تشكايتعد أفضل الوقةات يف أثناء املبار - ١

 وقفة ركوب احلصان    -ؤ            يوقفة الته-

 وقفة املشي    -ة        يوقفة األمامال-

     يذ اخلطط اهلجوميال وتنةيت استتداما يف  تشكاار إن أكثر امله - ٢

 ة   يالركلة الدائر  -ة      يالركلة اخللف-

 ة   يالركلة اهلالل -ة    يالركلة األمام-

 كون اهلجوم أفضل اذا تكون من    ي - ٣

    نيحركت -حركة واحدة      -

 أكثر من ثالث    -ث حركات   ثال-

 ان أفضل الوقةات إثناء الةلعب   - ٤

 القفز يف املكان    -جع     االوقوف بثبات دون التقدم والرت -

  الوقفة   ييسار مع تغي و نيميالتحرك  -ن         يديك اليالوقوف اثبتا مع حتر -

 عند اخذ نقط  عةلى العب يف منطق  حمددة وجنح اهلجوم   - ٥

  مكان الضربة على اجلهة األخرى   يتغ -عب على نفس املكان       تل-

 ها على النقطة   ي املهارة اليت حصلنا فييتلعب على نفس املكان ولكن مع تغ-

 تلعب على نفس املكان وبقوة اكرب  -

    ؤدي الالعبي نيعار   كامةل  الوقوف مع غةلق الذيب تغطةلعيإذا كان الالعب املنافس -٦

 ة وااللتصاق مع الالعب املنافس   يمع هجوم ركلة هالل ليتبد-

 ة وااللتصاق مع املنافس   يمة مع ركلة هالليركلة مستق-

 ة على الوجه   ية أماميوبنفس الرجل ركلة دائر  ةية مع الزحف ابألماميكلة هاللر -

 ة   ية أمامية أو دائر ين مث اهلجوم ركلة هاللار الدو -

 ؤدي الالعب   ي الوقة  يف املكان يريغيس إذا كان الالعب املناف- ٧

 ل   ية مع التبدية دائر يركلة هالل -ل        ية مع التبديكلة اهلاللر -

 ل   ية مع التبديركلة دائر  -ل  ية مع التبديزحف وركلة هالل-

 ؤدي الالعب   يجع ارت ةلعب ابالنسحاب أو ابلياملنافس  إذا كان الالعب- ٨
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 ة   ية مع دبل هالليدفع ركلة أمام -ة     ية مع دبل هاللية أماميزحف وركلة هالل-

 ة   ية مع دبل هاللية دائر يركلة هالل -ة                        ين مع دبل هاللرادو -

 ؤدي الالعب  ي والدفاع هبا نيتتذ وقة  مع رفع احد القدمياذا كان الالعب املنافس - ٩

 ة   ية ابلرجل األماميزحف للجانب وركلة هالل -ة يمة ابلرجل األمايزحف لالمام وركلة هالل-

 ة عكس الرجل   يركلة دائر  -ة على الوجه    ية دائر يركلة أمام-

 ؤدي الالعب    ي  ابالنتظار يةلعب دفاع ركةل  خةلةياذا كان الالعب املنافس -١٠

 ة   ية مع ركلة دائر يدفع أمام -ة      ية مع دبل هالليدفع أمام-

   ةية أو دائر يدفع جانيب مع ركلة خلف -ة  ية مع دبل هالليلركلة نصف هال-

  ؤدي الالعبيعطي فرص  لةلهجوم من خالل االلتصاق ابلالعب يإذا كان الالعب املنافس ال -١١

 ة بقوة مع دبل   يركلة هالل-  ة على الوجهية أمامية دائر يمة مع ركلة هالليضربة مستق-

   ة على الوجه بدون لف اجلذعيركلة هالل-  فزة مع ثالث ركالت مع القيدبل هالل-

 ؤدي الالعب   ي  يةلعب دفاع ابسحركات األماميإذا الالعب املنافس -١٢

 ة   ية وأداء ركلة دائر يلرجل األمامقطع جانيب اب-ة   يم مع دبل هاللة ابلزحف لالمايركلة هالل- 

 ة   ية وأداء ركلة هالليامقطع جانيب ابلرجل األم-ة ابلزحف على الوجه   ية أماميدائر -

 ؤدي الالعب   ي  الدفاع ي من وضعيريغيإذا كان الالعب املنافس -١٣

 ة   ية ابلرجل األمامي الوضع مع أداء ركلة هاللييتغ-

 ة  ية ابلرجل اخللفي الوضع مع أداء ركلة هاللييتغ-

 ل الالعب   ية مع تبدية ابلرجل األماميكلة هاللر -

 ل الالعب ية مع تبديجل اخللفة ابلر يركلة هالل-
      ياحملور الثاين : اخلطط الدفاع 

     يذ اخلطط الدفاعيت يف تنةايتعد من أفضل الوقةات يف أثناء املبار - ١

 ؤ  يوقفة الته -وقفة املشي   -

 وقفة ركوب احلصان    -ة  يالوقفة األمام-

     يدفاعذ اخلطط اليل وتنةيت استتداما يف تشكاار إن أكثر امله- ٢

 ة  يالركلة الدائر  -ة   يالركلة اخللف-

 ة   يالركلة اهلالل -ة   ية األماميالركلة الدائر -

 تألف افضل الدفاع من   ي- ٣

    نيحركت -حركة واحدة    -

 أكثر من ثالث حركات   -ثالث حركات  -
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 ل القام     يت مع منافس طو ايتتذ الالعب اذا تقابةل  يف املبار ي- ٤

 د عن الالعب   يقف بعي -ب من الالعب            يقر قف ي-

 ة من الالعب   ياديقف مسافة اعتي -قف مسافة متوسطة من الالعب   ي-

 ه اداء الدفاع األيت   يتجنب اخلروج من املةلعب عةلي  املةلعب حىت يكون الالعب يف هنايعندما -٥

 ة   يلركلة اخللفالتجنب مع أداء ا -ة    يالتجنب مع أداء الركلة اهلالل-

 مة    يالتجنب مع أداء الركلة املستق -ة يالتجنب مع أداء الركلة الدائر -

 ؤدي الالعب    يسرى ي  ابلرجل اليهاجم الالعب املنافس ابلركةل  اهلالليعندما - ٦

 مىن   ية ابلرجل اليزحف للجانب مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن  يجل الة ابلر يزحف للخلف مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن  ية ابلرجل الية األماميالركلة الدائر  زحف للجانب مع أداء-

 سرى   ية ابلرجل اليزحف للخلف مع أداء الركلة الدائر -

 ؤدي الالعب  ي  يسار ي  اليهاجم الالعب املنافس ابلرجل االماميعندما  - ٧

 مىن لإلمام   يل الوقفة بوضع الرجل اييتغ -مىن         ية ابلرجل اليكلة خلفر -

 مىن  ية ابلرجل الية البدايدبل هالل -مىن  ية ابلرجل الية دائر يكلة أمامر -

 ؤدي الالعب  يمىن ي  ابلرجل اليهاجم الالعب املنافس ابلركةل  اخلةلةيعندما  - ٨

 مىن    ية ابلرجل اليزحف للجانب مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن  يجل الة ابلر يزحف للخلف مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن   ية ابلرجل الية األماميزحف للجانب مع أداء الركلة الدائر -

 سرى  ية ابلرجل الية األماميزحف للجانب مع أداء الركلة الدائر -

 ؤدي الالعب  يمىن ي  اليهاجم الالعب املنافس ابلرجل اخلةلةيعندما  - ٩

 مىن   يلرجل الة ابيركلة هالل -سرى   ي الوقفة إىل وقفة ابلرجل الييتغ-

 مىن   ية ابلرجل الية بدايدبل هالل -سرى            ية ابلرجل اليكلة خلفر -

 ؤدي الالعب  يسرى ي  ابلي  دائر يهاجم الالعب املنافس ركةل  هالليعندما  -١٠

 مىن   ية ابلرجل اليركلة دائر  -مىن            ية ابلرجل اليكلة خلفر -

   مىنيدفع ابلركل أمامي ابلرجل ال -سرى   يالة ابلرجل ية دائر يكلة هاللر -

 ؤدي الالعب  يمىن يم  عةلى الوجه ابليركةل  مستق هاجم الالعب املنافسيعندما  -١١

   مىنية ابلية دائر يركلة هالل -         سرىية يركلة دائر  -

 مىن مع زحف للجانب   يمىن ابلية ابليركلة هالل-مىن ية ابليركلة هالل-

 ؤدي الالعب   يمىن ي  ابليهاجم الالعب املنافس ركةل  دائر يعندما  -١٢

 سرى   ية ابلرجل اليالركلة اخللف -مىن         يدفع أمامي ابلرجل ال-
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 مىن   ية ابلية أماميركلة دائر  -مىن   ية ابلرجل الية البدايدبل هالل-

 عب   ؤدي الاليةلعب يمىن مث يهاجم الالعب املنافس قطع ابلرجل اليعندما  -١٣

 مىن   ية ابلية دائر يجتنب مع أداء ركلة أمام -مىن    ية ابليجتنب مع أداء ركلة هالل-

 مىن  ية ابليالزحف لإلمام مع أداء ركلة هالل -مىن ية ابلية أماميجتنب مع أداء ركلة  دائر -
 ؤدي الالعب  ي  عةلى الوجه يهاجم الالعب املنافس حبركات عاليعندما  -١٤ 

 ة   ين الالعب املنافس مع أداء ركلة هاللب ميكون قر ي-

 ة  يب من الالعب املنافس مع أداء دبل هالليكون قر ي-

 ة   يد من الالعب املنافس مع أداء ركلة هالليكون بعي-

 ة   يلعب ابلرجل األماميد من الالعب املنافس و يكون بعي-

 ؤدي الالعب   يمىن يلوجه ابم  عةلى اليملنافس ابلركةل  املستقهاجم الالعب ايعندما  -١٥

 مىن   ية ابلية دائر يركلة هالل -سرى    ية ابليكلة دائر ر -

 مىن مع الزحف للجانب   ية ابليركلة هالل -مىن     ية  ابليكلة هاللر -

 ت  ايان أفضل أنواع الدفاع يف املبار -١٦

  من خالل استخدام أوضاع الدفاع املختلفة    نيعار ابلذ-

 ستخدام حركات القطع    من خالل انيابلرجل-

 والضرابت املناسبة    ء الركالت من خالل أداني والرجلنيعار أداء الركالت املناسبة ابلذ خالل  مننيابلرجل-

 ك هجومي  يذ تكنيق  لةلدفاع بعد تنةيان أفضل طر -١٧

 ع رد اهلجوم    يستطين حىت ال يديحظن الالعب ابل-

 ة   يأداء أي حركة إضاف-

 ع الرد   يستطيالعب ألكرب قدر ممكن حىت ال التقرب من ال-

 ة   يب التغطية الصدر كأحد أساليمة على واقيأداء ضربة مستق-

 ن  يديان افضل الوقةات لغرض الدفاع ابلنسب  سحركات ال-١٨

 ة   يع اخللفا ر ة والدفاع للوسط ابلذيع األماما ر الدفاع لألسفل ابلذ-

 ن حرة   يديترك ال -  نيراعع لألسفل ابلذالدفا   -    نيعار الدفاع للوسط  ابلذ-

 قوم الالعب   يةلعب بنةس الرجل اكثر من مهارة يف ان واحد ياذا كان الالعب املنافس -١٩

 ة   ية أو دائر يحركات خلف -أكثر من مهارة حركات مضادة عكس االجتاه ابن واحد  -

 د مع حركة الدفاع   ع وأداء الركلة أو املهارة ابن واحا ر اخذ وضع دفاع أسفل ابلذ-

 حركات مضادة بنفس االجتاه   -

 ؤدي الالعب   ي فأكثر ني  حركتيةلعب دبل هالليإذا كان الالعب املنافس -٢٠

 ة   يقطع أو دفع ابلرجل األمام -ة بقوة ابن واحد         يركلة هالل-
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 زة( على الوجه   اهز مة ) يركلة مستق -   نية ابجتاهية أو دائر يحركات خلف-

 ؤدي الالعب   ي  ي  مع الزحف ابلرجل األمامي  أمامي  أو دائر يةلعب ركةل  هالليإذا كان الالعب املنافس -٢١ 

 ة على الوجه   يزة( ابلرجل األماماهز مة ) يركلة مستق -ة  يرجل اخللفة مضادة ابليكلة هاللر -

 ة   ية ابلزحف ابلرجل األمامية أمامية مضادة أو دائر يكلة هاللر -

 ة   ية مضادة على الوجه ابلرجل األمامية أمامية دائر ية هاللكلر -

    ؤدي الالعبي  ي  مع القةز ابلرجل الثاني  دائر ي  ودبل أماميةلعب ركةل  هالليإذا كان الالعب املنافس -٢٢

 دفع أو قطع بعد الركلة األوىل    -ة بعد الركلة األوىل   يكلة خلفر -

 ة مث دفع أو قطع    يكلة هاللر -

 سار  ي ×ساري أو نيمي ×نيمية ية األمامية الصدر وأداء الركلة اهلالليالضرب ابلقبضة على واق-

ؤدي ي  يـ  وركةلـ  دائر يـ  ونـصف دائر يتالف من ركةل  هالليةلعب هجوم مركب ياذا كان الالعب املهاجم -٢٣
 الالعب  

 ة الصدر   يواقة على ية نصف دائر ية يف اثناء اهلجوم اثناء الركلة اهلالليكلة خلفر -

 ة   ية نصف دائر ية يف اثناء اهلجوم بعد العالليدفع ركلة امام-

 ة   ية مع زحف للجانب اثناء الركلة الدائر يكلة هاللر -

 ة    ية نصف دائر ية بعد الركلة اهلالليكلة دائر ر -

 ؤدي الالعب   ي  ي  اماميةلعب ركةل  نصف دائر ياذا كان الالعب املهاجم -٢٤

 ة على وسط اجلسم    يء ركلة هاللجتنب مع ادا-

 ة على الوجه   ية اماميجتنب مع اداء ركلة دائر -

 ة مع الزحف لالمام عن وسط اجلسم   ياداء الركلة اهلالل-

 ة   ية على الوجه ابلرجل االمامية االمامياداء الركلة الدائر -

 عب   ؤدي الاليواحد ×   واحد يةلعب ركةل  هاللياذا كان الالعب املهاجم -٢٥

 ة يف وسط اهلجوم  يركلة دائر  -ة يف وسط اهلجوم   يكلة خلفر -

 واحد  × ة عكس اهلجوم واحديركلة هالل -ة يف وسط اهلجوم يكلة هاللر -
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 (٣املةلحق )

 أسئةل  االختبار املعريف

     ياحملور األول : اخلطط اهلجوم

     يذ اخلطط اهلجوميل وتنةيتشك ت استتداما يفار إن أكثر املها - ١

 ة       يالركلة اخللف-

 ة   يالركلة الدائر -

 ة   يالركلة األمام-

 ة   يالركلة اهلالل-

 كون من    يجوم إن أفضل أنواع اهل - ٢

 حركة واحدة   -

    نيحركت-

 ثالث حركات   -

 أكثر من ثالث   -

 ان أفضل الوقةات يف إثناء الةلعب   - ٣

 جع   االوقوف بثبات دون التقدم والرت -

 القفز يف املكان   -

 ن   يديك اليالوقوف اثبتا مع حتر -

  الوقفة   ييسار مع تغي و نيميالتحرك -

 عند جناح اهلجوم واخذ نقط  عةلى الالعب    - ٤

 تلعب على نفس املكان   -

  مكان الضربة على اجلهة األخرى   يتغ-

 على النقطة   ها ي املهارة اليت حصلنا فييتلعب على نفس املكان ولكن مع تغ-

 تلعب على نفس املكان وبقوة اكرب  -

 ـؤدي الالعب املهاجم  ي  نيعـار ابلـذ ـ  كامةلـ  الوقـوف مـع غةلـق اجلـسميةلعـب تغطيإذا كان الالعـب املنـافس -٥

 ة وااللتصاق مع الالعب املنافس   يل مع هجوم ركلة هالليتبد-

 ملنافس   ة وااللتصاق مع ايمة مع ركلة هالليركلة مستق-

 ة على الوجه   ية أمامية وبنفس الرجل ركلة دائر ية مع الزحف ابألماميركلة هالل-

 ة   ية أمامية أو دائر يالدوارن مث اهلجوم ركلة هالل-
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 ؤدي الالعب املهاجم   ي الوقة  يف املكان يريغيإذا كان الالعب املنافس - ٦

 ل   ية مع التبديكلة اهلاللر -

 ل   ية مع التبدية دائر يكلة هاللر -

 ل   ية مع التبديزحف وركلة هالل-

 ل   ية مع التبديكلة دائر ر -

 ؤدي الالعب املهاجم دبل  يجع ارت نسحاب أو ابلةلعب ابالياملنافس إذا كان الالعب - ٧

 ة   ية مع دبل هاللية أماميزحف وركلة هالل-

 ة   ية مع دبل هالليدفع ركلة أمام-

 ة   ين مع دبل هاللرادو -

 ة   ية مع دبل هاللية دائر يكلة هاللر -

 عد افضل انواع اهلجوم ضد وقة  القطع    ي- ٨

 ة   ية ابلرجل األماميزحف لالمام وركلة هالل-

 ة   ية ابلرجل األماميزحف للجانب وركلة هالل-

 ة على الوجه   ية دائر يكلة أمامر -

 ة عكس الرجل   يكلة دائر ر -

 ةلعب ابالنتظار    يفع ان افضل انواع اهلجوم ضد مدا- ٩

 ة   ية مع دبل هالليدفع أمام-

 ة   ية مع ركلة دائر يدفع أمام-

 ة   ية مع دبل هالليكلة نصف هاللر -

   ةية أو دائر يدفع جانيب مع ركلة خلف-

   ؤدييعطي فرص  لةلهجوم من خالل االلتـصاق ابلالعـب فـان الالعب املهاجم يإذا كان الالعب املنافس ال -١٠

   ة على الوجهية أمامية دائر يمة مع ركلة هاللية مستقضرب-

   ة مع ثالث ركالت ؟ع القفزيدبل هالل-

   ة على الوجه بدون لف اجلذعيركلة هالل-

 ة بقوة مع دبل   يركلة هالل-

 ؤدي  ي  الدفاع فان الالعب املهاجم ي الالعب املنافس من وضعريإذا غ-١١

 ة   يابلرجل األمامة ي الوضع مع أداء ركلة هاللييتغ-

 ة  ية ابلرجل اخللفي الوضع مع أداء ركلة هاللييتغ-

 ل الالعب   ية مع تبدية ابلرجل األماميكلة هاللر -

 ل الالعب  ية مع تبدية ابلرجل اخللفيكلة هاللر -
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     ياحملور الثاين : اخلطط الدفاع 

     يلدفاعذ اخلطط ايت يف تنةايتعد من أفضل الوقةات يف أثناء املبار -١٢

 وقفة املشي   -

 ؤ  يوقفة الته-

 ة  يالوقفة األمام-

 وقفة ركوب احلصان   -

 تألف افضل الدفاع من   ي-١٣

 حركة واحدة   -

    نيحركت-

 ثالث حركات   -

 أكثر من ثالث حركات   - 

 ل القام     يكون مكان الالعب املدافع اذا تقابل مع منافس طو يب ان جي-١٤

 الالعب  ب من يقف قر ي-

 د عن الالعب   يقف بعي-

 قف مسافة متوسطة من الالعب   ي-

 ة من الالعب   ياديقف مسافة اعتي-

 ه اداء الدفاع األيت   يتجنب اخلروج من املةلعب عةلي  املةلعب وحىت يكون الالعب يف هنايعندما -١٥

 ة   يالتجنب مع أداء الركلة اهلالل-

 ة   يالتجنب مع أداء الركلة اخللف-

 ة  يالتجنب مع أداء الركلة الدائر -

 مة    يالتجنب مع أداء الركلة املستق-

      يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  اهلالل-١٦

 مىن   ية ابلرجل اليزحف للجانب مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن  ية ابلرجل اليزحف للخلف مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن  ية ابلرجل الية األماميائر الركلة الد زحف للجانب مع أداء-

 سرى   ية ابلرجل اليزحف للخلف مع أداء الركلة الدائر -

 م   يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  املستق-١٧

 مىن   ية ابلرجل اليكلة خلفر -

 مىن لإلمام   ي الوقفة بوضع الرجل الييتغ-

 مىن   ية ابلرجل الية دائر يكلة أمامر -



 301   

 مىن  ية ابلرجل اليداة البيدبل هالل-

    ي  االماميتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  الدائر -١٨  

 مىن   ية ابلرجل اليزحف للجانب مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن  ية ابلرجل اليزحف للخلف مع أداء الركلة اهلالل-

 مىن   ية ابلرجل الية األماميزحف للجانب مع أداء الركلة الدائر -

 سرى  ية ابلرجل الية األمامينب مع أداء الركلة الدائر زحف للجا-

    يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  اخلةلة-١٩

 سرى   ي الوقفة إىل وقفة ابلرجل الييتغ-

 مىن   ية ابلرجل اليكلة هاللر -

 سرى   ية ابلرجل اليكلة خلفر -

 مىن   ية ابلرجل الية بدايدبل هالل-

    ي  الدائر يالدفاع عن الركةل  اهلاللتعد من أفضل أنواع  -٢٠

 مىن   ية ابلرجل اليكلة خلفر -

 مىن   ية ابلرجل اليكلة دائر ر -

 سرى   ية ابلرجل الية دائر يكلة هاللر -

   مىنيدفع ابلركل أمامي ابلرجل ال-

     مزدوج  ابلقةزيتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  اهلالل -٢١

   سرىية يكلة دائر ر -

   مىنية ابلية دائر يهالل كلةر -

 مىن مع زحف للجانب   يمىن ابلية ابليركلة هالل-مىن ية ابليركلة هالل-

 تعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركلة قطع جانيب  -٢٢

 مىن   يدفع أمامي ابلرجل ال-

 سرى   ية ابلرجل اليالركلة اخللف-

 مىن   ية ابلرجل الية البدايدبل هالل-

 مىن   ية ابليمة أمايكلة دائر ر -

    يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  الةلعب ابلرجل اخلةلة-٢٣

 ة   يب من الالعب املنافس مع أداء ركلة هالليكون قر ي-

 ة  يب من الالعب املنافس مع أداء دبل هالليكون قر ي-

 ة   يد من الالعب املنافس مع أداء ركلة هالليكون بعي-

 ة   يلعب ابلرجل األماميفس و د من الالعب املنايكون بعي-
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     يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  األمام-٢٤  

 سرى   ية ابليكلة دائر ر -

 مىن   ية ابلية دائر يكلة هاللر -

 مىن  ية  ابليكلة هاللر -

 مىن مع الزحف للجانب   ية ابليكلة هاللر -

 ب جدا (  ي) قر ةلعب يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  ضد العب مالحق -٢٥

  من خالل استخدام أوضاع الدفاع املختلفة   نيعار ابلذ-

  من خالل استخدام حركات القطع   نيابلرجل-

 والضرابت املناسبة    ت من خالل أداء الركالني والرجلنيعار الركالت املناسبة ابلذ أداء الل من خنيابلرجل-

     يت عالةلعب ركاليتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الركةل  -٢٦

 ع رد اهلجوم   يستطين حىت ال يديحظن الالعب ابل-

 ة   يأداء أي حركة إضاف-

 ع الرد   يستطيالتقرب من الالعب ألكرب قدر ممكن حىت ال -

 ة   يب التغطية الصدر كأحد أساليمة على واقيأداء ضربة مستق-

     يتعد من أفضل أنواع الدفاع عن الةلعب زحف ابلرجل األمام-٢٧

 أكثر من مهارة حركات مضادة عكس االجتاه ابن واحد   -

 ة   ية أو دائر يحركات خلف-

 ع وأداء الركلة أو املهارة ابن واحد مع حركة الدفاع   ا ر اخذ وضع دفاع أسفل ابلذ-

 حركات مضادة بنفس االجتاه   -

 ؤدي الالعب   ي فأكثر ني  حركتيةلعب دبل هالليإذا كان الالعب املنافس -٢٨

 ة   يقطع أو دفع ابلرجل األمام -ة بقوة ابن واحد    يلة هاللكر -

 زة( على الوجه   اهز مة ) يركلة مستق -   نية ابجتاهية أو دائر يحركات خلف-

 ؤدي الالعب   ي  ي  مع الزحف ابلرجل األماميأمام  ي  أو دائر يةلعب ركةل  هاللينافس إذا كان الالعب امل-٢٩

 ة    ياخللفة مضادة ابلرجل يكلة هاللر -

 ة  ية ابلزحف ابلرجل األمامية أمامية مضادة أو دائر يكلة هاللر -

 ة    ية مضادة على الوجه ابلرجل األمامية أمامية دائر يكلة هاللر -

 ة على الوجه   يزة( ابلرجل األماماهز مة ) يكلة مستقر -

    ؤدي الالعبي  يةز ابلرجل الثان  مع القي  دائر ي  ودبل أماميةلعب ركةل  هالليإذا كان الالعب املنافس -٣٠

 ة بعد الركلة األوىل   يكلة خلفر -

 دفع أو قطع بعد الركلة األوىل   -
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 ة مث دفع أو قطع   يكلة هاللر -

 سار  ي ×ساري أو نيمي ×نيمية ية األمامية الصدر وأداء الركلة اهلالليواق على الضرب ابلقبضة-

 ؤدي الالعب   ي  ي  اماميائر ركةل  نصف د ةلعبياذا كان الالعب املهاجم -٣١

 ة على وسط اجلسم   يجتنب مع اداء ركلة هالل-

 ة على الوجه   ية اماميجتنب مع اداء ركلة دائر -

 ة مع الزحف لالمام عن وسط اجلسم   ياداء الركلة اهلالل-

 ة   ية على الوجه ابلرجل االمامية االمامياداء الركلة الدائر -

 ؤدي الالعب   يواحد ×   واحد يةلعب ركةل  هاللي اذا كان الالعب املهاجم-٣٢

 ة يف وسط اهلجوم   يكلة خلفر -

 ة يف وسط اهلجوم  يركلة دائر -

 ة يف وسط اهلجوم  يركلة هالل-

  واحد× ة عكس اهلجوم واحديكلة هاللر -

 حيمةتاح التصح
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