
الرتبية البدنية والصحية

مقررات 

األسبوع العاشر
الخبرة التعليمية 

رب الضربة المعترضة بظهر المض

:االستعداد / أ 

.سم تقريبًا( 50–30) يقف الطالب على بعد -
.القدمان متباعدتان باتساع الكتفني وعلى خط مواز لنهاية الطاولة تقريبًا-
.يكون اخلط الوهمي الواصل بني الكتفني موازيًا خلط نهاية الطاولة-
.تكون الذراع احلاملة للمضرب متدلية حتت الكتف مباشرة-
.بزاوية قائمة تقريبًا، وكذلك زاوية املضرب قائمة بالنسبة لسطح الطاولةمنثنيًايكون مفصل املرفق -
:احلركة األساسية/ ب 

.يتحرك الالعب خبطوات جانبية ليكون مسار الكرة متجهًا إىل منتصف اجلسم تقريبًا-
.االحتفاظ بزاوية قائمة للمرفق واملضرب عند التقاء الكرة باملضرب-
.عدم دفع الكرة إىل األمام وإمنا جعل املضرب يسقط قلياًل إىل األسفل -
:املتابعة /  ج 

.تسقط اليد احلاملة للمضرب إىل األسفل قلياًل 



الرتبية البدنية والصحية

مقررات 

األسبوع العاشر
الخبرة التعليمية 

الضربة األمامية بوجه المضرب

:االستعداد / أ 
.تقريبًا من الطاولة( سم 70–50) يقف الطالب على بعد -
.تكون القدمان متباعدتني باتساع الكتفني وعلى خط مواٍز لنهاية الطاولة تقريبًا-
لة     احلامسار الكرة تقريبًا، يحي  يكون كتف اليدمليكون اجلسم مائاًل قلياًل إىل األمام مع لفِّ اجلذع، ويكون موازيًا -

.للمضرب خلفًا مع متابعة الكرة بالنظر
اجلسم    درجة على األقل، واليد الطليقة أمام( 110) من مفصل املرفق بزاوية منثيةتكون الذراع الكاملة للمضرب -

.درجة( 45) حلفظ االتزان، وزاوية الكتف حتت اإلبط أقل من 
.ينبغي ضرب الكرة على نفس البعد لذا البد من التحرك خبطوط جانبية-
:احلركة األساسية/ ب 
يكون التحرك خبطوط جانبية ليصبح مسار الكرة على مسافة تسمح باالحتفاظ بزاوييت الكتف واملرفق عند-

.املدى املقبول
.تتحرك اليد احلاملة للمضرب على امتداد مسار الكرة، ملالقاتها أمام منتصف اجلسم تقريبًا-
.درجة عند مالقاته الكرة( 90) تكون زاوية املضرب -
.ضرب الكرة عندما تصل إىل امتداد اخلط الوهمي من كتف اليد الطليقة املوازي لنهاية الطاولة-
.ثين زاوية املرفق لضرب الكرة عند زاوية قائمة وهي مواجهة منتصف اجلسم-
:املتابعة/ ج 
.تستمر اليد احلاملة للمضرب يف متابعة مسار الكرة إىل األمام وإىل األعلى-
. يتابع الالعب النظر إىل الكرة مع ميل جسمه أمامًا، ويتجه رأس املضرب إىل األمام وإىل األعلى-


