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كل	الحقوق	محفوظة.	لا	يجوز	إعادة	إنتاج	
أي	جزء	من	هذا	المنشور	أو	تخزينه	في	

نظام	استرجاع	أو	نقله	بأي	شكل	أو	بأي	
وسيلة	إلكترونية	أو	ميكانيكية	أو	
تصوير	أو	تسجيل	أو	غير	ذلك	دون	

الحصول	على	موافقة	مسبقة	من	
	أستراليا.
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مدخل	إلى	برنامج	
تحطيم	

الحواجز	

ما	هو؟	

ن	م	برنامج	تحطيم	الحواجز	هو	برنامج	رياضي	للتنمية	مدعوم	<
	لكرة	الطاولة	تراليطرف	الحكومة	الأسترالية،	االتحاد	األس

والاتحاد	الدولي	لكرة	الطاولة.	

هدف	منه	هو	استخدام	كرة	الطاولة	كأداة	لتحسين	حياة	ال	<
الأشخاص	ذوي	الإعاقة	من	خلال:	

زيادة	مستويات	النشاط	البدني	❶	

	توفير	فرص	القيادة	❷

	تعزيز	الإدماج	الاجتماعي.	❸

يتكون	دليل	تحطيم	الحواجز	من	6	دروس	تمهيدية	مصممة	
لمساعدة	المدربين	من	أي	مستوى	من	املعرفة	في	كرة	الطاولة	لذوي	

االحتياجات	الخاصة،	لتقديم	أنشطة	ممتعة،	آمنة	و	شاملة.	أي	
شخص	يرغب	في	معرفة	المزيد،	يجب	عليه	االتصال	بجمعية	

	كرة	الطاولة	املحلية	أو	الوطنية	الخاصة	به.
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تدريب	الالعبني	
ذوي	االحتياجات		

الخاصة	

تعامل	مع	اللاعبين	ذوي	الإعاقة	ال	عدم	<
كما	لو	أنهم	عاديني،	وتجنب	استخدام	
لغة	التنازل.	إن	الإعاقة	لا	تعني	أن	
الشخص	أدنى	من	الناحية	الفكرية.	

عاقة	اإل	التحدث	مباشرة	مع	الشخص	ذو	<
مرافق	له.	اللشخص	للا	

	عدم	االتكاء	على	الكرسي	املتحرك	<
الشخصي	أو	لمسه	دون	موافقتهم.	

الكرسي	المتحرك	هو	جزء	من	املحيط	
 الشخصي	لمستخدمه.

	التفكير	في	الجلوس	أو	الركوع	للحصول	<
كرسي	العلى	نفس	مستوى	مستخدم	

طويلة.	المحادثات	الاملتحرك	عند	

	لا	تحط	من	قيمة	الرياضي	أو	التعالي	عليه	<
بالتربيت	على	رأسه.	

	عدم	التردد	في	استخدام	عبارات	األلفة	فمن	<
المرجح	أن	يعبر		مستخدم	الكرسي	
 املتحرك	عن	أشياء	في	نفس	السياق.
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السالمة	

	التحقق	من	أن	منطقة	اللعب	خالية	من	المخاطر	و	على	مسافة	<
آمنة،	بعيدا	عن	الجدران	والأشياء	الثابتة.	

التأكد	من	أن	األرضية	آمنة	و	مناسبة	للأنشطة.	<	
	الطاوالت	والتحقق	من	وجود	مسافة	آمنة	بين	مجموعة	املشاركني	<	
	التأكد	من	أن	جميع	المعدات	مناسبة،	آمنة	وتعمل	بشكل	<

صحيح.	
	التحقق	من	المعدات	التي	تم	إعدادها	من	قبل	اآلخرين	قبل	<

استخدامها.	
	توفير	تعليمات	واضحة	للعبة	واستخدام	المعدات.	<
	إرشاد	المشاركين	بشأن	السالمة:	مثل	عدم	االتكاء	على	<

الطاولة	
تذكير	اللاعبين	ليكونوا	حذرين	من	زوايا	الطاولة	عند	<	

	التحرك	حول	الطاوالت.
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	والشروط	
القواعد	

األساسية	

	تبادل	الكرة<	
هي	الفترة	التي	تكون	فيها	الكرة	في	اللعب.	

	اإلرسال<	
يُلعب	من	خارج	الطاولة	مع	ضرب	املرِسل	للكرة	

بحيث	ترتد	على	نصف	الطاولة	الخاص	به	ثم	
خصم.	ال	ترتد	على	نصف	طاولة	وتجتاز	الشبكة	
	على	التوالي	قبل	أن	يأتي	إرسالنيلدى	كل	لاعب	2	

دور	الخصم	
	اإلعادة<	

و	تكون	عندما	تلمس	الكرة	الشبكة	عند	اإلرسال	و	
ترتد	على	نصف	طاولة	الخصم.	عند	اإلعالن	عن	

"إعادة"،	قد	يكون	للمرِسل	إرسال	أخر.	
عندما	يكون	املستقِبل	على	كرسي	متحرك،	يمكن	

اإلعالن	عن	"إعادة”	خالل	اإلرسال	إذا	:	
	عادت	في	اتجاە	و-	ترددت	الكرة	في		جهة	املستقِبل	

الشبكة.	
-	سقطت	الكرة	ساكنة	في	جهة	املستقِبل.	أو	

	-	في	الفردي،	عبرت	أي	الخطني	الجانبيني	للطاولة

	الشوط<	
يلعب	مع	2	)الفردي(	أو	4	)الزوجي(	لاعبين	و	يكون	

حصل	شخص	أو	فريق	على	11	نقطة.	يالفوز	عندما	
كما	يمكن	لعب	األشواط	مع	حد	زمني	)على	سبيل	

المثال	لاعب	أو	فريق	يتفوق	بعد	5	دقائق	هو	
الفائز(.	إذا	كانت	النتيجة	متساوية،	يتم	تحديد	

الشوط	باإلرسال	بالتناوب	بعد	كل	نقطة.	أول	لاعب	
	2	نقطتني	يفوز	بالشوط.	بأو	فريق	يتقدم	

	املباراة<	
تتكون	من	أي	عدد	فردي	من	األشواط	)على	سبيل	

المثال	أفضل	من	1،	3،	5	أو	7	أشواط(	
		في	مباريات	الزوجي<

يقوم	جميع	اللاعبين	على	التوالي	بضرب	الكرة،	
إلا	عندما	تلعب	المباراة	من	قبل	لاعبين	على	

الكراسي	املتحركة.	
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التسجيل	

	عن	نتيجة	املرسل.	يتم	تسجيل	< 	التسجيل	-	يتم	دائمـاً	اإلعالن	أوالً
نقطة	عند	كل	فوز	بتبادل	الكرة.	في	حالة	إحراز	الالعبني	على	10	
نقاط،	يقوم	الالعبني	باإلرسال	بالتناوب.	أول	لاعب	أو	فريق	

	(.			بيتقدم	على	األخر	 	2	نقطتني	يفوز	بالشوط	)12-	10مثالً

	5	طرق	مشتركة	للفوز	بالنقطة	<

	إخفاق	الخصم	في	القيام	بإرسال	صحيح	❶

	إخفاق	الخصم	في	القيام	بإعادة	اإلرسال	❷

	يقوم	الخصم	بإرسال	أو	ضرب	الكرة	خارج	الطاولة	أو		وراء	خط	❸
النهاية	دون	أن	تلمس	الطاولة	

إذا	ملس	الخصم	سطح	اللعب	بيدە	الحرة		❹

في	الزوجي،	إذا	ضرب	الخصمان	الكرة	خارج	نظام	التعاقب		❺
	أول	مستقِبل	واملقرر	حسب	أول	مرسل	
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اإلحماء		و	
التهدئة	

اإلحماء	املثالي	قد	:		
		يرفع	من	درجة	حرارة	الجسم.		>
يؤدي	إلى	رفع	معدل	النبض	مابني	10-	30	ضربة	في	الدقيقة	فوق	املعدل	>		

الطبيعي	للقلب			
يتضمن	تمارين	ذات	كثافة	منخفضة	التي	تسمح	بمجموعة	كاملة	من	>		

الحركات	
يكون	منخفض	الصدمات	>	
	مستمر	و	يكون	إيقاعي	>
	ينتقل	من	مجموعة	العضالت	العامة	إلى	مجموعات	محددة	>
	يشمل	إطالة	مجموعة	العضالت	األساسية	املطلوبة	في	الدرس	>

تشمل	األمثلة	ما	يلي	:		
املشي	ملدة	5	دقائق	أو	هرولة	خفيفة	>	
	إلخ	املعصم،	وتعبئة	املفاصل:	دوائر		الذراع،	دوران	الكاحل	>	

	اإلطالة>	
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اإلحماء		و	
التهدئة	

التهدئة	املثالية	قد	:		
		تخفض	من	درجة	حرارة	الجسم	و	معدل	نبضات	القلب.		>
تتضمن	تمارين	ذات	كثافة	منخفضة	التي	تسمح	بمجموعة	>		

كاملة	من	الحركات	
تكون	منخفضة	الصدمات	>	
	مستمرة	و	تكون	إيقاعية	>
	تشمل	إطالة	مجموعة	العضالت	األساسية	التي	استخدمت	>

في	الدرس	

تشمل	األمثلة	ما	يلي	:		
املشي	ببطء	>	
اإلطالة	البطيئة	ملنع	التصلب	>	

نصائح	للمدربني	:		
	و	كل	درس	باإلحماء	يبدءتفترض	خطط	الدرس	اآلتية	أن	>	

ينتهي	بالتهدئة	
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املحتويات	
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القبضة	

املهارة	املستهدفة	

البداية	

النشاطات	

النهاية	

نظرة	عامة	عن	الدروس	

اإلحماء	
قبضة	املصافحة	

اتزان	و	تحويل	الكرة	
دحرجة	الكرة	

	إمساك	الكرة	وارتداد	
	تحويل	الكرة	وارتداد	

تحدي	ترديد	الكرة		
التهدئة	

وضعية	االستعداد	
		والوجه	األمامي	
الوجه	الخلفي	

اإلحماء	
وضعية	االستعداد	

		والوجه	األمامي	
الوجه	الخلفي	

بالون	كرة	الطاولة	
	10رؤوس	بكرة	الطاولة	

كريكت	على	الطاولة	

اإلرسال	

اإلحماء	
اإلرسال	األساسي	

بقعة	الضفدع	
اإلرسال	على	األهداف	

اهزم	البطل	

ضربة	الدفع	بالوجه	
	الوجه	واألمامي	
	الخلفي	

اإلحماء	
الدفع	بالوجه	األمامي	
الدفع	بالوجه	الخلفي	

التسديد	على	املربع	
كرة	الطالة	في	الفراغ	

الدوران	العلوي	
	بالوجه	األمامي	

اإلحماء	
الدوران	العلوي		
بالوجه	األمامي	

	ضرب	الكرة	ورمي	
الدوران	العلوي	ضد	
	الدوران	الخلفي.	
تحدي	ضرب	الكرة	

مباريات	الفردي		
و	الزوجي	

اإلحماء	
اإلرسال	في	الزوجي	

مباريات	الزوجي	
مباريات	الفرق	

تحدي	ضرب	الكرة		
التهدئة	

تحدي	ضرب	الكرة		التهدئة	
التهدئة	

التهدئة	التهدئة	
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12	 املحتويات	

55 
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اإلحماء	
قبضة	املصافحة	

اتزان	و	تحويل	الكرة	
دحرجة	الكرة	

تريدد	و	إمساك	الكرة	
تريدد	و	تحويل	الكرة	
تحدي	ترديد	الكرة		

التهدئة	

النشاطات	:	
5	دقائق	
5	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
5	دقائق	
5	دقائق	
5	دقائق	

	

قبضة	املضرب	
املعدات	:	

• مضرب	لكل	العب	
• كرة	واحدة	على	األقل	لكل	العب	

• بالونات	)اختياري(	
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قبضة	املصافحة	

نصائح	
للمدربني	

يتطلب	غالبا	مختلف	الالعبني	ذوي	اإلعاقات	طرق	مختلفة	للتحكم	في	املضرب.	على	سبيل	املثال،	الالعبني	ذوي	الشلل	الرباعي	ليس	لديهم	
القوة	في	أيديهم	لقبض	املضرب	وغالبا	ما	يستخدمون	الضمادات	املرنة	لضم	املقبض	واليد.	بصرف	النظر	عن	التعديالت	الالزمة،	من	املهم	

تأمني	املضرب	في	اليد	بطريقة	تسمح	بأوسع	مجموعة	ممكنة	من	الدوران	والتقنيات.	

• 	مضرب	لكل	العب	
• 	يجب	على	املدرب	القيام	بقبضة	املصافحة	

ماذا	يجب	القيام	به	:	

• 		إمساك	املضرب	بكف	اليد	
 وضع	اإلبهام	والسبابة	موازية	تقريبا	للحافة	املستقيمة	للمطاط	 •

 لف	األصابع	الثالثة	املتبقية	حول	املقبض	لتوفير	االستقرار	 •
 التحقق	من	أن	الكل	لديه	قبضة	صحيحة	 	االنتباە	إلى	السبابة	و•



14	
املحتويات	

10 

دقائق	
01 

س
الدر

	
	تحويل	الكرة	واتزان	

نصائح	
للمدربني	

•	تأكد	من	أن	الالعبني	يستخدمون	القبضة	الصحيحة.	
•	جعل	األمر	أكثر	سهولة	باستخدام	البالونات	أو	أصعب	باستخدام	كرتني	2	أو	أكثر	في	كل	مجموعة.	

	تحويل	الكرة	و•	تقسيم	هذا	النشاط	إلى	قسمني	2	:	اتزان	الكرة	
	كرة	1	لكل	العب.	و•	مضرب	1	

•	البالونات	هي	خيار	جيد	عند	تدريب	املبتدئني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
اتزان	الكرة	

•	استخدام	القبضة	السليمة،	وضع	وموازنة	الكرة	على	الوجه	األمامي	ملدة	2	دقيقتني.	
•	تنويع	بمطالبة	الالعبني	"تغيير	األيدي"،	"السير	إلى	األمام	/	الخلف"،	"رفع	الساق	اليمنى"،	الخ.	

•	التكرار	باستخدام	الوجه	الخلفي.	

تحويل	الكرة	
•	تكوين	مجموعات	صغيرة	مع	كرة	واحدة	لكل	مجموعة.	

•	يقوم	الالعب	األول	بموازنة	الكرة	على	الوجه	األمامي	قبل	
		هكذا	حول	املجموعة.	ونقلها	إلى	ثاني	العب	

•	ِتكرار	التمرين	مع	الوجه	الخلفي.	
•	التنويع	بالتناوب	على	الوجهني	األمامي	والخلفي	وتغيير	

االتجاە.	
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دحرجة	الكرة	

نصائح	
للمدربني	

•	مطالبة	الالعبني	لعب	مباراة	من	11	نقطة.	يكون	تسجيل	النقطة،	إذا	مرت	الكرة	عبر	نهاية	الطاولة	دون	أن	يعيدها	الخصم.	

•	مضرب	1	لكل	العب	وكرة	1	لكل	زوج.	
•	يمكن	إجراء	هذا	التمرين	على	أي	سطح	مستوي	)مثل	األرض،	مكتب،	أو	

طاولة(.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	

•	تقسيم	املجموعة	إلى	أزواج،	يواجه	في	كل	منها	بعضهما	
البعض،	على	الطاولة	أو	على	األرض.	

•	استخدام	الوجه	الخلفي	للمضرب،	مطالبة	الالعبني	
	محاولة	الحفاظ	على	وبدحرجة	الكرة	لبعضهم	البعض،	

دحرجة	الكرة	في	كل	وقت.	



16	
املحتويات	

10 

دقائق	
01 

س
الدر

	
	إمساك	الكرة	وترديد	

نصائح	
للمدربني	

•	التأكد	من	استخدام	الالعبني	للقبضة	السليمة.	
•	تشجيع	الالعبني	على	استخدام	ارتداد	منخفض.	

•	تشجيع	الالعبني	لرمي	الكرة	على	مضرب	باستخدام	اليد	مسطحة	ملحاكاة	اإلرسال.	

•	مضرب	1	وكرة	1	لكل	العب	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	قبض	املضرب	أمام	جسمك	مع	الوجه	األمامي	مّوجه	لألعلى.	

	اإلمساك	بها	و•	ترديد	الكرة	مرة	واحدة	
	اإلمساك	بها	و•	ترديد	الكرة	مرتني	

	اإلمساك	بها	و•	ترديد	الكرة	ثالث	مرات	
	اإلمساك	بها.	و•	التنويع	بمطالبة	الالعبني	ترديد	الكرة	""	X		عدد	املرات،	

	،	الوجه	الخلفي	ثم	استخدام	بالتناوب	الوجهني	 •	ِتكرار	التمرين	باستخدام	أوالً
	الخلفي	للمضرب	واألمامي	
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املحتويات	

5 

دقائق	
01 

س
الدر

	
	تحويل	الكرة	وترديد	

نصائح	
للمدربني	

•	التأكد	من	استخدام	الالعبني	للقبضة	الصحيحة.	
•	تشجيع	الالعبني	على	استخدام	ترديد	منخفض.	

	كرة	1	لكل	و•	تقسيم	الالعبني	إلى	مجموعات	صغيرة	مع	مضرب	1	لكل	العب	
مجموعة.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
	هكذا	حول	املجموعة.	و•	الوقوف	في	دائرة،	يقوم	الالعب	األول	بترديد	الكرة	على	الوجه	األمامي	و	"تمرير"	الكرة	إلى	الالعب	الثاني	

	الوجه	الخلفي،	ثم	استخدام	بالتناوب	الوجهني	األمامي	 	الخلفي	للمضرب	و•	ِتكرار	التمرين	باستخدام	أوالً
	مطالبة	الحد	األدنى	لعدد	اإلرتدادت	قبل	تحويل	الكرة.	و•	التنويع	عن	طريق	تغيير	االتجاە	
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املحتويات	

5 

دقائق	
01 

س
الدر

	
تحدي	ترديد	الكرة	

نصائح	
للمدربني	

•	التأكد	من	استخدام	الالعبني	للقبضة	الصحيحة.	
•	تشجيع	الالعبني	على	استخدام	ترديد	منخفض.	

•	مضرب	1	وكرة	1	لكل	العب	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
مطالبة	الالعبني	بحساب	أقصى	عدد	يمكنهم	القيام	به	في	30	ثانية	لكل	مما	يلي:	

•	ترديد	الكرة	على	الوجه	األمامي	للمضرب	
•	ترديد	الكرة	على	الوجه	الخلفي	

	الخلفي	بالتناوب	و•	ترديد	الكرة	على	الوجهني	األمامي	
	تحويلها	باستخدام	الوجه	األمامي	و•	في	أزواج،	ترديد	الكرة	
	تحويلها	باستخدام	الوجه	الخلفي	و•	في	أزواج،	ترديد	الكرة	
	الخلفي	بالتناوب	و	تحويلها	باستخدام	الوجهني	األمامي	و•	في	أزواج،	ترديد	الكرة	

بعد	كل	30	ثانية،	مطالبة	الالعبني	لإلشارة	إلى	العدد	الذي	حصلوا	عليه.	



19	 املحتويات	

55 

دقيقة	
02 

س	
الدر

النشاطات	:	

	الوجه	الخلفي	والضربة	بالوجه	األمامي	

5	دقائق	
5	دقائق	
5	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
5	دقائق	
5	دقائق	

	

اإلحماء	
وضعية	االستعداد	

	الوجه	والوجه	األمامي	
الخلفي	

بالون	كرة	الطاولة	
كرة	الطاولة	بعشرة	رؤوس	
لعبة	الكريكت	على	الطاولة	

تحدي	ضرب	الكرة		
التهدئة	

املعدات:	
.	ورق	،	أكواب	بالستيكية	 	 • 	مضري	1	لكل	العب	
		أو	أهداف	مماثلة	 	 • 	كرة	1	على	األقل	لكل	العب	

• 	بالونات	



20	
املحتويات	

5 

دقائق	

وضعية	االستعداد	

•	بالنسبة	لالعبني	الواقفني	-	وضعية	االستعداد	هي	نفسها	املستخدمة	من	قبل	الالعبني	العاديني.	ستقيد	بعض	اإلعاقات	الحركة	وتتطلب	تعديالت	طفيفة،	على	
سبيل	املثال	بعض	الالعبني	املسعفني	قد	ال	يكونوا	قادرة	على	ثني	الركبتني.	وينبغي	النظر	في	كل	حالة	على	حدة.	

•	بالنسبة	إلى	مستعملي	الكراسي	املتحركة	-	يجب	وضع	الكرسي	املتحرك	بحيث	يتمكن	الالعب	من	الوصول	إلى	الزوايا	األمامية	والخلفية.	إذا	كان	ذلك	
ممكنا،	يجب	الالعب	االنحناء	قليال	إلى	األمام	دون	فقدان	التوازن.	يستخدم	بعض	الالعبني	أيديهم	الحرة	لقبض	الكرسي	للحصول	على	دعم	إضافي.	

• 	مضرب	1	لكل	العب	
	مطالبة	الالعبني	للقيام	بها	و• 	القيام	بتنفيذ	وضعية	االستعداد	

•	ثني	الركبتني	وامليل	قليال	إلى	األمام.	
•	وضع	القدمني	على	مستوى	عرض	الكتفني.	

•	قبض	املضرب	أمام	الصدر	وفي	وضع	عمودي	)للتنقل	
بسهولة	إلى	الوجه	األمامي	أو	الخلفي(.	

02 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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5 

دقائق	

	الوجه	الخلفي	والضربة	بالوجه	األمامي	

•	التحقق	من	استخدام		الالعبني	القبضة	الصحيحة	واعتماد	وضعية	االستعداد	

	من	ثم	و	جعلهم	يمارسون	بالبالونات	و•	الجمع	بني	هذا	النشاط	مع	بالون	كرة	الطاولة	)النشاط	التالي(	من	خالل	تعليم	حركة	الضربة	بالوجه	األمامي	أوالً،	
ِتكرار	النشاط	مع	الضربة	بالوجه	الخلفي.	

• 	تنفيذ	حركة	الضربة	بالوجه	األمامي	أوالً،	مطالبة	الالعبني	إعادة	تنفيذ	نفس	
	تقديم	التعليقات.	ثم	ِتكرار	هذا	التمرين	باستخدام	حركة	الضربة	والحركة	

بالوجه	الخلفي.	
• 	مضرب	1	لكل	العب	

•	الضربة	بالوجه	األمامي	)لالعبني	باليد	اليمنى(	:	
	وضع	القدم	األيسر	إلى	األمام	مع	الجسم	منحني	إلى	الطاولة	بزاوية	45	درجة.	.				
في	وضعية	االستعداد	مع	املضرب	أمام	الصدر.		البدء				.	
	تدوير	الورك	إلى	اليمني	حتى	يستوي	املضرب	بجانبك	على	مستوى	ارتفاع	الورك.	.				
	االتصال	بالكرة	أمام	الجسم	نسبيـاً	مع	حركة	املسح	لألعلى.	.				

املرافقة	لألمام،	واالنتهاء	بالقرب	من	جبهة	الرأس	على	شكل	تحية.					.	

02 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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5 

دقائق	

	الوجه	الخلفي	والضربة	بالوجه	األمامي	

•	التحقق	من	استخدام		الالعبني	القبضة	الصحيحة	واعتماد	وضعية	االستعداد	

	من	ثم	و	جعلهم	يمارسون	بالبالونات	و•	الجمع	بني	هذا	النشاط	مع	بالون	كرة	الطاولة	)النشاط	التالي(	من	خالل	تعليم	حركة	الضربة	بالوجه	األمامي	أوالً،	
ِتكرار	النشاط	مع	الضربة	بالوجه	الخلفي.	

• 	تنفيذ	حركة	الضربة	بالوجه	األمامي	أوالً،	مطالبة	الالعبني	إعادة	تنفيذ	نفس	
	تقديم	التعليقات.	ثم	ِتكرار	هذا	التمرين	باستخدام	حركة	الضربة	والحركة	

بالوجه	الخلفي.	
• 	مضرب	1	لكل	العب	

•	الضربة	بالوجه	الخلفي	:	
	مربعة	تقريبـاً	مع	الطاولة	و	وضع	القدمني	إلى	عرض	الكتفني	.				

في	وضعية	االستعداد	مع	املضرب	أمام	الصدر.			البدء				.	
					.	 ً القيام	بإحضار	املضرب	باتجاە	املعدة	ومن	ثم	املتابعة	لألمام	صعودا

						لالتصال	بالكرة	مع	إجراء	حركة	املسح		لألعلى	
املرافقة	لألمام،	واالنتهاء	على	شكل	رمي	الفر	يسبي.					.	

02 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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10 

دقائق	

بالون	كرة	الطاولة	

•	التحقق	من	استخدام		الالعبني	القبضة	الصحيحة	واعتماد	وضعية	االستعداد	

•	تذكير	الالعبني	للمرافقة	لألمام	بالقرب	من	رؤوسهم	على	شكل	تحية	)الضربة	األمامية(	أو	إلى	األمام	صعوداً		كرمي	الفر	يسبي	)الضربة	الخلفية(.	

	بالون	1	على	األقل	لكل	زوجي	و• مضرب	1	لكل	العب	
• )ستكون	هناك	حاجة	لبالونات	إضافية	ألنها	تكسر	أثناء	اللعب(.	

•	التوزيع	إلى	أزواج،	بالون	واحد	بني	العبني	اثنني.	
•	رمي	البالون	لبعضهم	البعض	باستخدام	الضربة	بالوجه	األمامي	للمضرب.	

•	حساب	عدد	الضربات	بالوجه	األمامي	التي	يمكن	القيام	بها	دون	السماح	للبالون	بلمس	األرض	
•	ِتكرار	التمرين	مع	الضربة	بالوجه	الخلفي.	

02 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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10 

دقائق	

كرة	الطاولة	بعشرة	رؤوس	

•	التحقق	من	تنفيذ	الالعبني	للتقنية	الصحيحة	للضربة	بالوجه	األمامي	

•	تشجيع	املستقبلني	على	استعمال	وضعية	االستعداد	عند	اإلمساك	بالكرة		

•	ِتكرار	التمرين	باستعمال	الضربة	بالوجه	الخلفي	

	كرة		1	و• توزيع	الالعبني	إلى	مجموعات	صغيرة	من	4	العبني		مع	مضرب		1	
لكل	مجموعة.	إعداد	6	أكواب	بالستيكية	أو	أهداف	مماثلة	على	نصف	الطاولة	

كما	هو	مبني	أدناە.	

•	يقوم	الالعب	األول،	املسدد،	بترديد	الكرة	
على	جانب	الطاولة	املوافق	للوجه	األمامي	

ويضربها	بالتسديد	على	األهداف.	
•	كل	هدف	يساوي	نقطة	1	ولكل	العب	5	

كرات	لتسجيل	أكبر	عدد	ممكن	من	النقاط.	
•	استبدال	أو	إعادة	تعيني	األهداف	حسب	

	تغيير	مكانها	والحاجة	
•	يفوز	باملباراة	الالعب	الذي	يحصل	على	

أكبر	عدد	من	النقاط.	

02 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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10 

دقائق	
02 

س	
الدر

لعبة	الكريكت	على	الطاولة	

نصائح	
للمدربني	

	تقنية	الضربة	بالوجه	األمامي	و•	التحقق	من	التنفيذ	الصحيح	لالعبني	لوضعية	االستعداد	

•	التغيير	بوضع	األوراق	في	األماكن	املختلفة	للطاولة	

• توزيع	الالعبني	إلى	مجموعات	صغيرة	واختيار	واحد	ليكون	أول	”ضارب".	
وضع	ورقتني	2	مع	الرقم	4	عليها	كما	هو	مبني	أدناە.	يجب	أن	يكون	لكل	

	كرة	1.	ومجموعة	مضرب	1	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	يكون	العب	واحد	هو	"الضارب"	واآلخرون	هم	"امليدانيون"		

			يرمي	"امليدانيون"	الكرة	على	جانبي	الطاولة	نحو	"الضارب"		

	:	ب•	التسجيل-	إذا	قام	"الضارب"	
	إصابة	األهداف،	فإنه	يسجل	4	نقاط.	•
	يضيع	األهداف	ولكن	يصيب	الطاولة	إذن	له	نقطة	1.	•
	عدم	إصابة	الطاولة	بالكامل	،	0	نقطة.	و	•
	عدم	إصابة	الطاولة	بالكامل	ويتم	اإلمساك	بالكرة	من	قبل	•

	"امليدانيون"	إذن	
		يقومون	بتبادل	األماكن.	
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5 

دقائق	

تحدي	ضرب	الكرة	

نصائح	
للمدربني	

•	التركيز	على	الضرب	ببطء.	والهدف	من	ذلك	هو	التحكم	في	الكرة	والحفاظ	على	التبادل.	

	2	الضربة	بالوجه	الخلفي.	تغيير	األماكن	في	و•	إذا	كانت	املساحة	محدودة،	وضع	4	العبني	في	الطاولة	مع	2	يقومون	باستخدام	الضربة	بالوجه	األمامي	
منتصف	التمرين	.	

• في	هذا	التحدي،	يقوم	كل	زوجي	من	الالعبني	بضرب	الكرة	بالوجه	األمامي	
بشكل	مستمر.	يحاول	كل	زوجي	من	تسجيل	عدد	قياسي	شخصي	للضرب	

املستمر.	
• ِتكرار	هذا	التحدي	باستخدام	الضربة	بالوجه	الخلفي.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•		يقوم	الالعب	1	بترديد	الكرة	على	الجانب	من	جهة	

الطاولة	ويضربها	بالوجه	األمامي	للمضرب	إلى	
جهة	الوجه	األمامي	للمستقِبل.	

•	يقوم	املستقِبل	بضرب	الكرة	مرة	أخرى	باستخدام	
	يستمر	تبادل	الكرة	والضربة	بالوجه	األمامي	

بالضربات	بالوجه	األمامي	

•		مطالبة	الالعبني	بإحصاء	أعلى	تبادل	للكرة	يمكنهم	تحقيقه.	
•		ِتكرار	التمرين	باالستعمال	الضربة	بالوجه	الخلفي	

02 

س	
الدر
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55 

دقيقة	
03 

س	
الدر

النشاطات	:	

اإلرسال	
املعدات	:	

	

5	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
15	دقيقة	
5	دقائق	

	
	

اإلحماء	
اإلرسال	األساسي	

بقعة	الضفدع	
اإلرسال	على	األهداف	

اهزم	البطل	
التهدئة	

.	6	سالل	ضحلة	لكل	طاولة	)اختياري(	و• مضرب	1	لكل	العب	 	 	
• 	كرة	1	على	األقل	لكل	العب	

• 6	أوراق	لكل	طاولة	
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10 

دقائق	

اإلرسال	األساسي	

نصائح	
للمدربني	

•	التركيز	على	ضرب	الكرة	بحيث	ترتد	على	جانبي	الطاولة.	

•	ستقيد	بعض	اإلعاقات	قدرة	الالعب	على	إتباع	قواعد	اإلرسال،	وفي	هذە	الحاالت	يتم	تخفيف	القواعد.	على	سبيل	املثال،	يمكن	ملبتوري	األطراف	أو	الالعبني	
مع	شلل	نصفي	وضع	الكرة	على	جانب	املضرب	أو	رمي	الكرة	باليد	التي	تمسك	املضرب.	

	كرة		1	لكل	العب.		و• مضرب	1	
• يجب	على	املدرب	أوال		أن	يبني	املفهوم	ثم	السماح	لالعبني	ملمارسة	كل	على	

حدة.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	اإلرسال	من	وراء	خط	نهاية	الطاولة	وفي	وضعية	االستعداد.	

•	وضع	الكرة	على	راحة	اليد	الحرة	املنبسطة	ورمي	الكرة	حتى	16	سم	على	األقل	عموديا	دون	إضفاء	أي	دوران	
•	ضرب	الكرة	لألسفل	بحيث	ترتد	أوال	على	الطاولة	في	الجانب	الخاص	بك،	ثم	على	الجانب	اآلخر	من	الطاولة	

03 

س	
الدر
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10 

دقائق	

بقعة	الضفدع	

نصائح	
للمدربني	

•	تحقق	من	إتباع	الالعبني	لتقنيات	اإلرسال	األساسية.	

•	املزج	عن	طريق	تغيير	موِضع	األوراق.	

	كرة		1	لكل	العب.		و• مضرب	1	
• وضع	ورقة	على	كل	نصف	طاولة	كما	هو	مبني	أدناە.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	الهدف	من	بقعة	الضفدع	هو	اإلرسال	بحيث	ترتد	الكرة	على	كال	الورقتني.	

•	يسجل	الالعبني	نقطة	في	كل	مرة	يُصيبوا	الورقتني.	

03 

س	
الدر
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10 

دقائق	

لعبة	اإلرسال	على	األهداف	

نصائح	
للمدربني	

•	تحقق	من	إتباع	الالعبني	لتقنيات	اإلرسال	األساسية.	

	ضحلة	علی	نصف	الطاولة	کما	ھو	مبین	أدناە.	سلل•	ضع	6	أوراق	أو	6	

•	وضع	الالعبني	في	مجموعات	صغيرة	بحيث	يقوم	الالعبني	الذين	ينتظرون	دورهم	
لإلرسال،	بالتقاط	الكرات	من	األرض.	

		6	كرات	لكل	مجموعة.		و•	مضرب	1	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	كل	العب	لديه	6	كرات	للتسديد	على	األوراق	أو	

السلل	الستة	6.	
•	يحصل	الالعبني	على	1	نقطة	عن	كل	كرة	

تصيب	الهدف.	
•	يفوز	باملباراة	الالعب	الذي	يحصل	على	أعلى	

نتيجة.	

03 

س	
الدر
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15 

دقيقة	
03 

س	
الدر

اهزم	البطل	

نصائح	
للمدربني	

	/	أو	اإلعاقة	لجعل	اللعبة	ممتعة	وتنافسية.	و•	وضع	الالعبني	في	مجموعات	وفقا	ملستوى	القدرة	

•	تقسيم	الالعبني	إلى	مجموعات	من	4-	6	في	كل	طاولة.	
	كرة	1	لكل	طاولة.	و•	مضرب	1	لكل	العب	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
	الباقية	هم	و•	يبدأ	العب	1	يسمى	"	البطل"	

"املنافسني".	
•	يتحدى	كل	العب	"	البطل"	في	مباراة	إلى	

األفضل	من	3	نقاط.	
•	يحصل	كل	العب	على	إرسال	واحد،	مع	

قيام	"املنافس"	باإلرسال	أوال.	
•	يبقى	الفائز	في	الطاولة	ويلعب	ضد	

"املنافس"	املقبل	
•	ينسحب	"	البطل	"	بعد	فوزە	ب	3	أشواط	

متتالية.	
	



32	 املحتويات	

55 

دقيقة	
04 

س	
الدر

النشاطات	:	

	الوجه	الخلفي	وضربة	الدفع	بالوجه	األمامي	

مضرب	1	لكل	العب	
كرة	1	على	األقل	لكل	العب	

ورقتني	2	لكل	طاولة	
	عيدان،	لكل	طاولة	ومجموعة	1	تحتوي	على	خيط،	مشابك	

5	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
10	دقائق	
5	دقائق	
5	دقائق	

	
	

اإلحماء	
ضربة	الدفع	بالوجه	

األمامي	
ضربة	الدفع	بالوجه	

الخلفي	
التسديد	على	املربع	

	ليمبوكرة	الطاولة	
تحدي	التبادل	املستمر	

التهدئة	
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10 

دقائق	

ضربة	الدفع	بالوجه	األمامي	

نصائح	
للمدربني	

•	الضرب	في	البداية	على	الطاولة	بهدف	الحفاظ	على	تبادل	الكرة.	
	الوجه	الخلفي.	و•	جعل	األمر	أصعب	من	خالل	مطالبة	الالعبني	بالدفع	إلى	كل	من	زاوية	الوجه	األمامي	

•	يجب	على	املدرب	أوال		أن	يبني	املبدأ،	ثم	يسمح	لبعض	الوقت	بممارسة	
ضربة	الدفع	بالوجه	األمامي	في	مجموعات	من	4	في	كل	طاولة	مع	مضرب	

	كرة	1	لكل	العب.	و1		

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	البدء	في	وضعية	االستعداد	مع	املضرب	إلى	األمام	وفي	وضع	عمودي.	

•	تدوير	الورك	ووضع	القدمني	إلى	الجانب	على	زاوية	45	درجة	من	الطاولة.	
	إلى	جانب	الجسم	في	ارتفاع	الورك.	و•	تأرجح	املضرب	إلى	الوراء	

•	تقديم	املضرب	إلى	األمام	وإلى	األسفل	مع	املسح	تحت	الكرة.	
	راحة	اليد	متجهة	لألعلى	و•	االنتهاء	مع	املضرب	بالقرب	من	الطاولة	

04 

س	
الدر
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10 

دقائق	

ضربة	الدفع	بالوجه	الخلفي	

نصائح	
للمدربني	

	الوجه	الخلفي.	و•	جعل	األمر	أصعب	من	خالل	مطالبة	الالعبني	بالدفع	إلى	كل	من	زاوية	الوجه	األمامي	

•	يجب	على	املدرب	أوال		أن	يبني	املبدأ،	ثم	يسمح	لبعض	الوقت	بممارسة	
ضربة	الدفع	بالوجه	الخلفي	في	مجموعات	من	4	في	كل	طاولة	مع	مضرب	

	كرة	1	لكل	العب.	و1		

•	البدء	في	وضعية	االستعداد	مع	املضرب	إلى	األمام	وفي	وضع	عمودي.	
•	تدوير	الورك	ووضع	القدمني	إلى	الجانب	على	زاوية	45	درجة	من	الطاولة.	

	إلى	جانب	الجسم	في	ارتفاع	الورك.	و•	تأرجح	املضرب	إلى	الوراء	
•	تقديم	املضرب	إلى	األمام	وإلى	األسفل	مع	املسح	تحت	الكرة.	

•	االنتهاء	مع	املضرب	بالقرب	من	الطاولة	

04 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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10 

دقائق	

التسديد	على	املربع	

نصائح	
للمدربني	

	الوجه	الخلفي	و• تشجيع	الالعبني	على	استخدام	ضربة	الدفع	بكل	من	الوجه	األمامي	
• املزج		بتغيير	أماكن	األوراق	

	كرة	1	لكل	العب.	وضع	ورقة	في	كال	جانبي	الطاولة	كما	هو	و•	مضرب	1		
مبني	أدناە.	

•	الهدف	من	لعبة	التسديد	على	
املربع	هي	الدفع	إلصابة	ورقة	

الخصم	بحيث	ترتد	عليها	الكرة	.	
•	يسجل	الالعب	نقطة	1	كلما	

أصاب	الورقة	

04 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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10 

دقائق	

نصائح	
للمدربني	

•	البدء	بوضع	خيط	على	علو	20	سم	
فوق	ارتفاع	الشبكة	ثم	تخفيضه	
خالل	التمرین	لزیادة	الصعوبة.	

•	يسجل	الالعب	نقطة	1	كلما	دفع	
الكرة	من	خالل	الفجوة	بني	الشبكة	

	الخيط		و

		ليمبوكرة	الطاولة	
وضع	خيط	عبر	الشبكة	باستخدام	املشابك	وقضبان	/	العيدان	كما	هو	مبني	

أدناە.	والهدف	من	كرة	الطاولة	في	الفراغ	هو	الحفاظ	على	الكرة	منخفضة	ودفع	
	الخيط.	والكرة	من	خالل	الفجوة	بني	الشبكة	

	دفع	الكرة	في	كل	جوانب	الطاولة	و	الخلفي	و• تشجيع	الالعبني	على	استخدام	ضربة	الدفع	بكل	من	الوجه	األمامي	
• من	خالل	هذا	التمرين،	يمكن	أيضـاً	الحفاظ	على	إرسال	منخفض	

04 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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5 

دقائق	

نصائح	
للمدربني	

•	يقوم	الالعب	األول	باإلرسال	إلى	زاوية	الجهة	
األمامية	للمستقِبل	

•	يقوم	املستقِبل	بدفع	الكرة	مرة	أخرى	باستخدام	
	يستمر	تبادل	وضربة	الدفع	بالوجه	األمامي	

الكرة	باستخدام	الدفع	بالوجه	األمامي.	
•	مطالبة	الالعبني	بتسجيل	أعلى	تبادل	للكرة.	

•	الِتكرار	باستخدام	الدفع	بالوجه	الخلفي	

تحدي	التبادل	املستمر	
في	هذا	التحدي،	يقوم	كل	زوجي	من	الالعبني	بدفع	الكرة	بشكل	مستمر.	يحاول	
كل	زوجي	من	تسجيل	عدد	قياسي	شخصي	للضرب	املستمر	باستخدام	الدفع	

بالوجه	األمامي.	

• التركيز	على	البطء	واالستمرارية.	الهدف	من	ذلك	هو	التحكم	في	الكرة	والحفاظ	على	التبادل	
	2	ضربة	الدفع	بالوجه	و•	إذا	كانت	املساحة	محدودة،	وضع	4	العبني	في	الطاولة	مع	2	يقومون	باستخدام	ضربة	الدفع	بالوجه	األمامي	

الخلفي.	تغيير	األماكن	في	منتصف	التمرين	.	

04 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	



38	 املحتويات	

55 

دقيقة	

النشاطات	:	

الدوران	العلوي	بالوجه	األمامي	
مضرب	1	لكل	العب	

10	كرات	على	األقل	في	كل	طاولة	

5	دقائق	
5	دقائق	
15	دقيقة	
10	دقائق	
15	دقيقة	
5	دقائق	

	

اإلحماء	
أسس	الدوران	العلوي	بالوجه	

األمامي	
	ضرب	الكرة	ورمي	

الدوران	العلوي	ضد	الدوران	
الخلفي	

تحدي	ضرب	الكرة	
التهدئة	

05 

س	
الدر
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5 

دقائق	

نصائح	
للمدربني	

•	يجب	أن	يبدأ	الالعبون	الواقفون	من	وضعية	
االستعداد	وتحويل	الورك	بحيث	تكون	أقدامهم	

	45	درجة	عن	الطاولة.	يجب	أن	يبدأ	بجانبية	
الالعبني		على	الكراسي	املتحركة	من	وضعية	
االستعداد	وتحويل	الوركني	والخصر	والكتفني	

قليال	إلى	اليمني.	

أسس	الدوران	العلوي	بالوجه	األمامي	
في	هذا	التحدي،	يقوم	كل	زوجي	من	الالعبني	بدفع	الكرة	بشكل	مستمر.	يحاول	
كل	زوجي	من	تسجيل	عدد	قياسي	شخصي	للضرب	املستمر	باستخدام	الدفع	

بالوجه	األمامي.	

•	تقيد	بعض	اإلعاقات	قدرة	الالعب	على	أداء	هذە	الضربة.	على	سبيل	املثال،	قد	ال	تكون	لالعبني	مع	الشلل	النصفي	القوة	والحركة	الالزمة		
لهذە	الضربة.	في	مثل	هذە	الحاالت،	مطالبة	الالعبني	القيام	بنفس	التمارين	باستخدام	الضربة	بالوجه	األمامي	

	األسفل	)ارتفاع	الركبة	تقريبا(	مع	املضرب	عمودي	نوعا	ما	و•	تأرجح	املضرب	للخلف	
	لألعلى،	مسح	الجزء	العلوي	للكرة	واالنتهاء	أمام	الرأس	و•	تأرجح	املضرب	لألمام	

•	ستنسحب	الكرة	بسرعة	على	الجانب	اآلخر	من	الطاولة	بسبب	الدوران	العلوي	

05 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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15 

دقيقة	

نصائح	
للمدربني	

•	ترتيب	املشاركني	في	مجموعات	صغيرة	من	6-4	
العبني	و	1	مدرب	أو		موزع	لكل	مجموعة	

•	يلقي	املدرب	الكرة	بحيث	ترتد	على	جهتي	
الطاولة	باتجاە	جانب	الوجه	األمامي	للمستقِبل.	
•	يتناوب	الالعبون	ملحاولة	ضرب	الكرة	بدوران	

علوي	بالوجه	األمامي	

	ضرب	الكرة	ورمي	
	كرة	1	لكل	العب	ومضرب	1	

•	املزج	عن	طريق	رمي	الكرة	بحيث	ترتد	مرة	واحدة	على	زاوية	الوجه	األمامي	للمستقِبل.	
	الخلفي	للمستقِبل	باستخدام	الدوران	العلوي	بالوجه	األمامي	.	و•	مطالبة	الالعبني	رمي	الكرة	إلى	زوايا	الوجهني	األمامي	

•	مع	تقدم	الالعبون	في	التمرين،	يقوم	املدرب/املوزع	بإعادة	الكرة	لتطوير	
االستمرارية	في	تبادل	الكرة	بالدوران	العلوي	بالوجه	األمامي	

05 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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10 

دقائق	

نصائح	
للمدربني	

•	يبدأ	الالعب	1	التبادل	من	خالل	دفع	الكرة	إلى	زاوية	الوجه	األمامي	لالعب	2.	
	التصدي	للدوران	الخلفي	الذي	يقوم	به	الالعب	1	و•	يقوم	الالعب	2	بدوران	علوي	بالوجه	األمامي	”لالنفتاح"	

•	تغيير	األدوار	بعد	بضع	محاوالت.	

الدوران	العلوي	ضد	الدوران	الخلفي	
	كرة	1	لكل	وترتيب	الالعبني	في	مجموعات	صغيرة	مع	2	العبني	فقط	في	الطاولة	

طاولة.	

•	غالبا	ما	يستخدم	الدوران	العلوي	للتصدي	للدوران	الخلفي	الناتج	عن	دفع	الكرة.	
•	يتطلب	اللعب	ضد	كرة	ذات	دوران	خلفي	كبير،	انفتاح	أكبر	للمضرب	)راحة	اليد	مواجهة	لألعلى(.	

•	جعل	األمر	أكثر	صعوبة	من	خالل	لعب	شوط	حيث	ينبغي	على	الالعبني	دفع	الكرة	مرتني	قبل	"االنفتاح"	بالدوران	العلوي.	

05 

س	
الدر

ماذا	يجب	القيام	به	:	
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15 

دقيقة	
05 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

•	تعيني	العبني	2	في	الطاولة.	يمكن	ألي	الالعبني	املتبقني	املساعدة	
بالتحكيم	أو	التقاط	الكرة	ويمكنهم	التناوب	في	اللعب	وفقا	

للتعليمات	املدرب	
•	يحدد	املدرب	"الطاولة	األولى"	في	بداية	النشاط	

الطاولة	األولى	
سيلعب	الالعبني	أشواط	إلى	أن	يطلب	املدرب	"التوقف".	يتقدم	الالعب	الفائز	

في	الشوط	بطاولة	واحدة	أقرب	باتجاە	”الطاولة	األولى"	في	حني	ينتقل	الالعب	
الخاسر	في	الشوط	بطاولة	واحدة	أبعد.	

•		في	حالة	تنافس	العب	واقف	ضد	العب	على	كرسي	متحرك،	فيجب	على	الالعبني	إتباع	القواعد	املعدلة	لكرة	الطاولة	
على	الكراسي	املتحركة	)انظر	الدرس	6(.	

	"اإليقاف"	كل	3-5	دقائق	و•	يقوم	املدرب	بتوقيت	األشواط	
ە"الطاولة	األولى"	في	حني	يبتعد	عنها	باالتجا•	ينتقل	الفائزون	

الخاسرون	
إعادة	التمرين	 	•

	5																																					4																																						3																																						2 		الطاولة	األولى																			

ð	الخاسرون																				الفائزون		ï	

ماذا	يجب	القيام	به	:	



43	 املحتويات	

55 

دقيقة	
06 

س	
الدر

النشاطات	:	

	الزوجي	ومسابقة	الفرق	-	مباريات	الفردي	

ِمضرب	1	لكل	العب	
كرة	1	على	األقل	في	كل	طاولة	

5	دقائق	
10	دقائق	
10	دقيقة	
25	دقائق	
5	دقائق	

	

اإلحماء	
اإلرسال	في	مباراة	الزوجي	

مباريات	الزوجي	
مباريات	الفرق	

التهدئة	



44	

10 

دقائق	
06 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

ماذا	يجب	القيام	به	:	
•	اإلرسال	دائما	من	الزاوية	
اليمنى	إلى	الزاوية	اليمنى	
•	يلعب	الالعبون	بالتناوب،	

باستثناء	الالعبني	على	
الكراسي	املتحركة	

•	اإلرسال	مرتني	في	نفس	الجهة	
	لنفس	الشخص	و

•	بعد	االنتهاء	من	اإلرسال	2	
نقطتني،	تبادل	األماكن	مع	

الزميل	

اإلرسال	في	مباراة	الزوجي	
	تعيني	كل	مجموعة	في	طاولة		وتقسيم	الالعبني	إلى	مجموعات	من	4	العبني	

	كرة	1	على	األقل	لكل	مجموعة.	و	4	مضارب	

•		عندما	يقوم	الالعبون	على	الكراسي	املتحركة	باإلرسال،	تُطبق	القواعد	القياسية.	ومع	ذلك،	يمكن	اإلعالن	عن	"	إعادة"	إذا	عادت	الكرة	
إلى	الشبكة	بعد	االرتداد	في	جهة	املستقِبل	أو	بقيت	ساكنة	في	جهة	املستقِبل.	



45	

10 

دقائق	
06 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

•	تشكيل	مجموعات	من	3	أزواج	في	كل	
طاولة.	تلعب	أول	األزواج		2	مباراة	

الزوجي	في	حني	يمكن	للزوج	املتبقي	
	التقاط	الكرة.	واملساعدة	بالتحكيم	

•	يقوم	الالعب	1	باإلرسال	من	الجهة	
األمامية	لزاوية	الطاولة	إلى	الجهة	
األمامية	لزاوية	الطاولة	للخصم.	

•	يكون	اللعب	بالتناوب.	
	

مباريات	الزوجي	
تقسيم	الالعبني	إلى	أزواج	مع	ِمضرب	1	و	كرة	1	على	األقل	في	كل	طاولة.	

•	ال	يضطر	الالعبني	على	الكراسي	املتحركة	إلى	الضرب	بالتناوب	عند	اللعب	مباراة	الزوجي.	

	لنفس	الشخص	و•	يرسل	الالعب	1	مرتني	في	نفس	الجهة	
•	لعب	مباراة	إلى	11.	ثم	يلعب	الفائزون	ضد	الزوج	3.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	



46	

25 

دقيقة	
06 

س	
الدر

نصائح	
للمدربني	

•	يلعب	الفريق	A		و	الفريق	B		مباراة	
الزوجي	إلى	11	نقطة.	يحصل	الفريق	

الفائز	على	نقطة	واحدة.	
•	يلعب	الالعب	1	من	فريق	A		مباراة	الفردي	

	.	Bفريق	من	1	الالعب	ضد	نقطة	11	إلى
يحصل	الفريق	الفائز	على	1	نقطة	

•	يلعب	الالعب	2	من	فريق	A		مباراة	الفردي	
	.	Bفريق	من	2	الالعب	ضد	نقطة	11	إلى

يحصل	الفريق	الفائز	على	1	نقطة.	
	

	

مسابقة	الفرق	
	كرة	1	لكل	طاولة.	تلعب	وتقسيم	املجموعة	إلى	أزواج.	مضرب	1	لكل	العب	

مباريات	الفرق	في	3	أجزاء.	البدء	بالزوجي	يليه	2	مباريات	الفردي.	يحصل	
الفريق	على	1	نقطة	لكل	مباراة	يفوز	بها.	لذلك،	إذا	فاز	الفريق	A	الزوجي	لكنه	

يخسر	كال	مباريات	الفردي	فأنه	يفقد	املباراة	2-1.	

•	تذكر	أنه	يمكن	للمباريات	أن	تكون	بأفضل	من	1	أو	3	أو	5	أو	7	مباريات.	
	الفرق	الخاسرة	ضد	الفرق	الخاسرة.	و•	مع	انتهاء	الجولة	األولى	من	املباريات،	لعب	الفرق	الفائزة	ضد	الفرق	الفائزة	

•	الفريق	الذي	حصل	على	أكبر	عدد	من	النقاط	في	نهاية	
املباريات	الثالث	هو	الفائز.	

ماذا	يجب	القيام	به	:	



روابط	مفيدة	/	اتصاالت	

للحصول	على	معلومات	حول	برنامج	تحطيم	الحواجز	زيارة	موقع:	
www.smashdownbarriers.com	

ملزيد	من	املعلومات	حول	كرة	الطاولة	زيارة	موقع	:	
www.iP.com	

و	ملزيد	من	املعلومات	حول	كرة	الطاولة	لذوي	االحتياجات	الخاصة	زيارة	موقع	
	www.ipRc.org	

للعثور	على	النادي	أو	ملزيد	من	التكوين	في	التدريب	واملوارد،	
اتصل	بجمعية	كرة	الطاولة	املحلية	أو	الوطنية	الخاصة	بك.	


