
الرتبية البدنية والصحية

مقررات 

األسبوع العاشر
الخبرة التعليمية 

اإلرسال القصير بظهر المضرب

:االستعداد / أ 
يقف املرسل مواجهًا للطاولة، وقدماه متباعدتان قلياًل باتساع الكتفني ، واجلذع مائاًل قلياًل إىل األمام،  -

.  منثنيتانوالركبتان  
من مفصل املرفق، وراحة اليد مفتوحة وثابتة فوق مستوى سطحمنثنيةتكون اليد الطليقة ممدودة والكتف -

.الطاولة والكرة مستقرة عليها
يكون عضد اليد احلاملة للمضرب عموديًا وساعدها أفقيًا بالنسبة للطاولة، واملسافة بني اليدين احلاملة للمضرب-

.درجة بالنسبة إىل سطح الطاولة( 45) تقريبًا ، وزاوية املضرب ( سم 20) والطليقة 

:احلركة األساسية/ ب 
.سم( 16)يقوم املرسل برفع الكرة عموديًا إىل األعلى بارتفاع ال يقل عن -
.حيرك املرسل املضرب إىل األمام وإىل األسفل لاللتقاء بالكرة عندما تكون زاوية املرفق قائمة تقريبًا-
.تكون حركة املضرب على شكل هالل إلعطاء دوران خلفي للكرة-
.ترتد الكرة يف الثلث األخري من طاولة املرسل لتعرب الشبكة وتنزل خلفها مباشرة-

:املتابعة / ج 
.يتم تغيري زاوية املضرب بعد ضرب الكرة مباشرة ليتحول زاوية مستقيمة ، حيث يكون موازيًا لسطح الطاولة-
.  تستمر اليد احلاملة للمضرب يف متابعة الكرة لتصل إىل امتداد املفصل -

.يتابع املرسل النظر إىل الكرة مع ميل جسمه أمامًا-



الرتبية البدنية والصحية

مقررات 

األسبوع العاشر
الخبرة التعليمية 

الضربة القاطعة بظهر المضرب

:االستعداد / أ 
.سم تقريبًا( 50–30) يقف الالعب على بعد -
.تقديم قدم اليد احلاملة للمضرب أمامًا-
.اجلسم مائل قليالً إىل األمام-
.يكون اخلط الوهمي الواصل بني الكتفني موازيًا خلط نهاية الطاولة-
من مفصل املرفق بزاوية ال تقل عن قائمة وزاوية املضرب بالنسبة إىل سطحمنثنيةتكون الذراع احلاملة للمضرب -

.درجة( 45) الطاولة 
:احلركة األساسية / ب 

ينبغي أن يكون مسار الكرة القادمة متجهًا إىل اخلط الوهمي الساقط من كتف اليد الطليقة، لذا البد من التحرك  -
.خبطوات جانبية لتحقيق ذلك

.مقابلة الكرة لقطع مسارها باملضرب من األعلى إىل األسفل وإىل األمام-
.درجة تقريبًا( 110) تلتقي الكرة بظهر املضرب عندما تكون زاوية املرفق -
.عمل جتويف خفيف باملضرب ليوازي سطح الطاولة-

:املتابعة/ ج 
ةتستمر اليد احلاملة للمضرب يف متابعة مسارها وحتويل زاوية املرفق إىل زاوية مستقيمة يستمر الالعب يف متابع

.نظره إىل الكرة وجسمه مييل أمامًا، مع اجتاه رأس املضرب إىل األمام


