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          5ما هو البيسبول 

 المقدمة 
 

ية من األلعاب الكالسيكية للبيسبول والسوفتبول. إنه نظام رسي    ع وشاب وديناميك     B5أو    5البيسبول   ه  نسخة حض 

    5يتبع نفس المبادئ التأسيسية للتخصصات األم. يمكن لعب البيسبول 
  كل مكان وال يتطلب سوى كرة مطاطية. تأنر

ف 

  زيادة إمكانية الوصول إل البيسبول   5لعبة البيسبول  
     اللعبة،والحفاظ عىل تفرد    السوفتبول،و من الرغبة ف 

بينما يقض 

 عىل جميع التعقيدات الهيكلية األصلية. 

ا عىل  ي   العبي   )+ احتياطي  5ه  رياضة جماعية مختلطة بي   الجنسي   حيث يتكون كل فريق من    5البيسبول  
ً
(. اعتماد

صف االنضباط عىل أنه: مرح سهل الوصول دقيقة. يمكن و  60إل  20يمكن أن تستغرق المباراة ما بي    المنافسة،شكل 

ي، مستدام، إليه،  وفوري.  شامل، الشباب،يركز عىل  حض 

 نبذة تاريخية 
 

  عام    WBSCمن قبل    5تم إطالق لعبة البيسبول  
وصلت إل جمهور عالم  من    األول،  12وخالل األشهر ال     2017ف 

ى،أمريكا إل آسيا من خالل العديد األحداث الدولية     ، 2018بوينس آيرس    للشباب،مثل دورة األلعاب األولمبية    الكتر

 . وجذبت المشاركي   واأللعاب األولمبية للمعاقي    2020وأولمبياد طوكيو 

عام     
البيسبول    ،2019ف  لعبة  استخدام  قبل    5تم  الالجئي      WBSCمن  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  ومفوضية 

(UNHCRمخ  
  األردن. أدى النمو الدول  لهذه  ( لتعزيز المساواة بي   الجنسي   ف 

ي لالجئي   ف 
وزيادة    الرياضة، يم الزعتر

األولمبية للشباب. اعتباًرا    2026كمسابقة ميدالية أللعاب داكار    5واالهتمام العالم  إل إدراج لعبة البيسبول    المشاركة،

 دولة حول العالم.  100يقرب من  فيما  5يتم لعب لعبة البيسبول   ،2021من عام 

 االتحاد الدول  للبيسبول والسوفتبول  
 

   
،يقع المقر الرئيس  ف  ( هو الهيئة الحاكمة الدولية للبيسبول WBSCالعالم  للبيسبول السوفتبول )  االتحاد -سويرسا    بول 

ا وطنًيا    WBSC  198السوفتبول. يضم  
ً
     عضًوا   12واتحاد

  جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا    138منتسًبا ف 
دولة وإقليًما ف 

  تمثل حركة رياضية بيسبول / سوفتبول موح  وأوقيانوسيا،وأوروبا  
  وتجذب ما   65دة تضم أكتر من  والتر

مليون رياض 

م    150يقرب من     جميع أنحاء العالم سنويا. يلتر 
بأعىل معايت  الحوكمة والحماية    WBSCمليون معجب إل المالعب ف 

  تقدم المساعدة لجميع أصحاب المصلحة. 
اهة الداخلية والمفوضية الخارجية ذات الصلة التر  مع وحدة الت  

  تشارك فيها الفرق الوطنية. من بي   أمور   WBSCتحكم   مسؤولياتها، من بي   
ف   أخرى،جميع المسابقات الدولية التر يرسر

WBSC    عىلPremier12    باإلضافة السوفتبولوكأس العالم للبيسبول الكالسيك  وكأس العالم للبيسبول وكأس العالم .

ث البيسبول والسوفتبول والبيسبول  وكذلك أحدا  eSportsو    Baseball  5التخصصات األخرى    WBSCيحكم    ذلك،إل  

  األلعاب األولمبية.  5
 ف 
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       QPE الجيد: ما هو التعليم البدن 

 QPEمقدمة ل  
 

الجميع يناسب  واحد  نهج "مقاس  تتخذ    
التر التقليدية  البدنية  بية  التر برامج  البدنية    "،عىل عكس  بية  التر ترتكز جودة 

(QPE عىل تكافؤ الفرص لجميع ) .الطالب للوصول إل منهج متوازن وشامل 

  تحدد المواطني   الواثقي   بأنفسهم والمرونة. كما يؤكد   QPEيدعم  
اكتساب المهارات الحركية واالجتماعية والعاطفية التر

  ملكية الجسم والكفاءة البدنية والتمتع بالنشاط الب
  التنمية يساهم ف 

   عىل قيمة محو األمية البدنية كمعلم رئيس  ف 
دن 

 مدى الحياة. 

وع   : QPEاألهداف الرئيسية لمرسر

وي    ج االجتماع  والتطور واسع النطاق ل   •  QPEالتر

 الفوائد العقلية •

 الشاملة  QPEدعم الحكومات عملًيا لتصميم وتنفيذ سياسة  •

البدنية لجعل األطفال متعلمي   جسدًيا   • بية 
التر المعرفية من خالل  المعرفية وغت   المهارات  ومواطني    تطوير 

  المستقبل 
 مستقلي   ف 

كت   بشدة عىل أهم
ية الصحة الجيدة  تبدأ التنمية المستدامة بالمواطني   النشطي   والصحيي   والمشاركي   جسدًيا. تم التر

. معالجة الفجوات الصحية أمر بالغ األهمية لجهود  COVIDالتحتية الصحية القائمة خالل جائحة    يةوعدم كفاية البن

 .  
 التعاف 

الشاملة. عىل هذا  المدا والممارسة  الصحية  الحياة  بأنماط  المتعلقة  السلوكيات  لتحويل  نقطة دخول طبيعية  رس ه  

  تقديم مبتكر ومتكامل للتعليم والتمارين الرياضية والتغذية الجيدة عنارص رئيسية   النحو،
ا اعتبار االستثمار ف 

ً
  أيض

ينبغ 

  جهود اإلنعاش. 
 ف 

  عام  
ر    ،2020ف  من األهمية بمكان أن تنعكس    النحو،حياتك بطرق عميقة ال تعد وال تحض. عىل هذا    COVID  19غت 

  "إعادة البناء بشكل أفضل" بعد 
   ،COVIDأصواتك ف 

  تطوير أطر عمل قوية للسياسة. من خالل االنخراط ف 
ال سيما ف 

السياسات   و   وتطويرها،منارصة  لعملك  المزيد من االستدامة  الطبيغ   ستكون قادًرا عىل تحقيق  أن "الوضع  التأكد من 

 الجديد" يبدو منطقًيا بالنسبة لجمهورك. 

دد والتنوع والشمولية والمحتوى ذي المعت    QPEيختلف     المقام األول بالتر
بية البدنية. تتعلق الفروق الحاسمة ف  عن التر

 عىل التعلم بقيادة األقران وتنمية المهارات المستديرة.  QPEأو القيمة. يركز 
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 منافع
 

   
  تحدد هوية المواطني   األصحاء  QPEيدعم االستثمار ف 

الطالب لتطوير المهارات الجسدية واالجتماعية والعاطفية التر

القيم   واضحة عىل  عامة  نظرة  للحصول عىل   .
ً
اجتماعيا والمسؤولي    نظرة عىل مخطط   والمبادئ،والمرنة  إلقاء  يرجر 

برنامج    QPE  ةالرسوميالمعلومات   يهدف  اليونسكو.  بي      QPEالذي طورته  )المساواة  نهج شامل  ،إل دمج   الجنسي  

  منهج مدرس  مرن وقابل للتكيف لتمكي   جميع المتعلمي     األقليات،ومجموعات    اإلعاقة،والطالب ذوي  
وما إل ذلك( ف 

  يكتسبها  من تطوير إمكاناتهم وتعزيز كفاءتهم البدن  قدراتهم،عىل الرغم من مواهبهم أو  
ية بشكل كبت  توسيع المهارات التر

 كل مشارك. 

 المثال    QPEنشاط  
 

  QPEبمعظم مبادئ   5تتمت   لعبة البيسبول 
  تساهم بشكل   الواقع،. ف 

هو نشاط مرح يهدف إل تلبية دوافع الطالب التر

  بناء  
  يتم تناول ج  شخصيته،صحيح ف 

ا  وممارسة حركية تتمت   ببعض المكونات التنافسية التر
ً
رعاتها بشكل مناسب وفق

 لدرجة الفسيولوجية والحركية. والنمو النفس  للفرد. 

 مصادر ووثائق مفيدة
 

.   5قد تعزز هذه الوثائق تكامل لعبة البيسبول  (،إل جانب الوثائق التكميلية )انظر الملحق  كنشاط أساس 

 

 رابط عنوان الوثيقة 

بية البدنية ذات   رابط الجودة الشاملة: موجز السياسة""عرض قضية تطوير سياسة التر

بية البدنية عالية الجودة )  رابط ( لواضغ  السياسات" QPE"إرشادات التر

وع  بية البدنية الجيدة: تحليل العملية والمحتوى واألثر""مرسر  رابط سياسة التر

السياسة   منارصة  أدوات  مجموعة  الجيدة:  البدنية  بية  التر سياسة  عىل  التأثت   تطوير  "كيفية 
 للشباب" 

 رابط

بية البدنية )  رابط (" )فيديو( QPE"فوائد جودة التر

بية البدنية" كإنفو جرافي"  رابط تعزيز الجودة لسياسة التر

بية البدنية"   رابط "موقع ويب سياسة تعزيز جودة التر

 أعاله ال يمتلك االتحاد العالم  للبيسبول أي حقوق ألي من الوثائق المذكورة 

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375422
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231101
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376151
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375423
https://youtu.be/XD3sCUOvnCs
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233111
https://en.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/sports-education/qpe
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       5مجموعة األدوات المتكاملة للبيسبول 

بية البدنية   5البيسبول     التر
 ف 

 

أطفال    الطالب،ُيظهر   القدرات    المدارس،وخاصة  تعلم    
ف  الرغبة  من  ا  ً باسم   الحركية،قدًرا كبت  ا 

ً
أيض إليها  يشار    

والتر

  هذه  
  مراقبة وتنفيذ الحركات المختلفة لعملية    المرحلة،"العض الذهتر  للقيادة". ف 

تخضع األنظمة واألجهزة المشاركة ف 

لتعلم حركات جديدة وأكتر     وضع مثال  
الطالب ف  ة. يضع هذا  ا،تطوير كبت 

ً
المعرفية قادرة   تعقيد العمليات  نظًرا ألن 

  سن 
  تعد أساس القدرة عىل القيام بحركات فعالة. ف 

يكون   مبكرة،بالفعل عىل إدراك المعلومات الخارجية والداخلية التر

تتحقق فيها   أن  ض  المفتر   من 
التر بها وللحالة  القيام  يتعي      

التر للمهمة  المناسبة  الحركات  وإتقان  اكتساب  من األسهل 

 ركة. الح

الحركية وتحسينها قدرة االستالم والمعالجة من بعض   القدرات  المتنوعة من    التالميذ،يتطلب تطوير  األنواع  لتحديد 

 المعلومات: من المرئية إل الصوتية و / أو من اللمس إل الحس العميق. 

  
المعالجة والتوقع. لذلك من  هذه األنواع من المعلومات مفيدة لفهم خصائص اإلجراء المطلوب وتعميق قدرات الفرد ف 

ها لهم. لتكون قادًرا عىل العمل أثناء    يتم توفت 
  تعلم التميت   واالحتفاظ بالمعلومات التر

وري أن يتم إرشاد الطالب ف  الض 

  تتمت   بالتوقع والمبادرة. 
 زيادة الضامة والدقة والتحرك بشكل مستقل مع دمج السلوكيات التر

المرحلة  المهم،من   اإلجهاد   الحساسة،  خالل هذه  من عوامل  متنوعة  لمجموعة  معرضي    يكونوا  وأن  الطالب  تحفت   

 اجتماعية( عىل وجه التحديد لتسهيل تعلمهم للميل. -أو عاطفية معرفية،أو  نفسية،)
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  الوقت  
ب دافًعا يعيش الطالب ضمن الفئة العمرية بالمدرسة االبتدائية مع حاجة للعب ال يمكن كبتها. يبدأ اللع  نفسه،ف 

  الفرد  
ء من خالل األخت    بالحركة،واالهتمام    والدافع،  الرغبة،أساسًيا للحركة: فقط من خالل اللعب يرض   

وقبل كل سر

 بنفسها.  أو -يتصل الفرد به 

  البيئة والتحكم    الطفولة،منذ  
ات ف  وحل    فيها،يعد اللعب نشاًطا أساسًيا للفرد: من خالل اللعب يتمكن من فهم التغت 

  استكشافه أو استكشافها تدريجًيا وبالتال  إثراء التجربة الحركية الشاملة. بطريقة طبيعية  المش
  تنشأ ف 

  تماًما، كالت التر

ا ما يسم بالقدرات األساسية )
ً
،يالئم األوالد والبنات أيض  

،  التسلق،   التدحرج،  القفز،  الجري،  المسر اإلمساك( من   الرم 

ر العديد من القدرات الحركية الرياضية وبالتال  فه  تمثل أساسيات التخصصات  يتم تطوي  اللعب،خالل اللعب. أثناء  

 الرياضية. 

والذي يسلط الضوء عىل كيف أن النشاط الحرك  المناسب أثناء الطفولة    مهم،كل هذا مدعوم اآلن من خالل إنتاج علم   

ا أن  الواضح  من  الشباب.  للممارسي    الشخصية  التنمية  جوانب    
ف  فوائد  والكافية  ينتج  الصحيحة  الرياضية  لممارسة 

ورية لتحسي   أنظمة   ،وتطوير القلب والجهاز    العضالت،رص       التنفس 
مما يؤدي إل زيادة كفاءة جميع    الوزن،والتحكم ف 

 األنظمة واألجهزة الفسيولوجية. 

   
  يكافح بشكل فعال األمراض األيضية مثل زيادة الوزن    الواقع،ف 

ويمنع أمراض القلب واألوعية    والسمنة،فإن النشاط البدن 

،الدموية والجهاز   كما يمنع األمراض العقلية مثل االكتئاب والقلق.   األوتار،ويقوي نظام عضالت  التنفس 

وكذلك القدرات المتعلقة بالتعلم    والرياضية،تعمل الحركة عىل تحسي   القدرات اإلدراكية المنطقية    ذلك،عالوة عىل  

  رسائل االنتباه غت  المرغوب فيها وكذلك قدرات  والقراءة والكتابة. يولد ا
مما يؤدي   الذاكرة،لنشاط الحرك  تحسينات ف 

  النهاية إل تحسي   األداء التعليم  للممارسي   الشباب. 
 ف 

  مجاالت مهمة  
ا تحسينات ف 

ً
أيض   

البدن  النشاط  ام    أخرى،ينتج عن  االلتر  الشباب عىل  تعويد  ،مثل  وتشجيع   المنهجر 

القواعد   ام    مواجهة   والخصوم،احتر
ف  الشاب  والهزيمة من خالل وضع  النض  ا متطرفة مثل 

ً
أبعاد يواجهون  ويجعلهم 

ام الذات وكفاءة الذات ويحسن العالقة االجتماعية مع اآلخ  واألهداف المراد التحديات    رين. تحقيقها. كل هذا يزيد من احتر

  هو أفضل وسيلة للشباب لتطوير إمكاناتهم فيما يتعلق بما يسم بالمهارات  
ا،وه  مهمة    اللينة،يبدو أن النشاط البدن 

ً
 جد

ا للحياة بشكل عام: معرفة كيفية اتخاذ  
ً
والوقت   المسؤولية،وتحمل    القرارات، ليس فقط للناقالت الرياضية ولكن أيض

  العواطف والتوتر وما إل ذلك. 
 
 اإلدارة والتواصل بشكل أكتر فعالية والتحكم ف

ح يحتوي عىل خصائص معينة    ظل ظروف    كل هذا يمكن أن يحدث فقط إذا كان النشاط الحرك  المقتر
ويتم تنفيذه ف 

 معينة. 
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ح،النشاط   له هذه الخصائص المذكورة ألنه مستوج من مفهوم "اللعب المتعمد". هذا المفهوم هو   5البيسبول    المقتر

،أداة أساسية لبناء أساس متي   للدافع    
ام    المستمرة،من أجل الممارسة    مهمة،ومفيد لتحقيق نتائج رياضية    الذانر وااللتر 

(. اللعب  2009& كوتيه ،    Fraser-Thomas et al. ، 2008 ، Fraser-Thomas ؛ Wall & Côté ، 2007)   بالرياضة

حه جان كوت DMSPالمتعمد هو أحد العنارص الرئيسية وراء تعريف النموذج التنموي للمشاركة الرياضية ) ( الذي اقتر

   
  جامعة كويت   ف 

  ف 
 كندا.   يو،أونتار  كينجستون،الذي يدرس علم النفس الرياض 

  Côté،  1999يتم وصف اللعب المتعمد من قبل نخبة الرياضيي   )
( عىل أنه مجموعة من األنشطة الحركية الممتعة ف 

  شاركوا فيها أثناء  
  تمثل نشاًطا بخالف الرياضة المنظمة وممارسات    الطفولة،جوهرها التر

،والتر    البالغي  
ً
  تسم بدال

والتر

 من ذلك "الممارسة المتعمدة" 

     المتعمد،خالل مراقبة اللعب    من 
ولكنه يتطور باستمرار نحو أشكال معقدة بشكل    البداية،الذي كان بسيًطا وبديهًيا ف 

ايد،   ال غت  عنها:  متر 
 من الممكن تحديد بعض السمات التر

،وجود عنارص من عدم   • د  مما يجعل الوضع بح  الموقف،مما يساعد عىل زيادة انتباه الطفل للسيطرة عىل    اليقي  

 للرقابة. ذاته حقيقًيا مع الحد األدن  من القلق اللطيف والمخاطر الخاضعة  

  يمكن   الجميع،ومقبولة من قبل    التقليدية،غالًبا ما يتم تكييفها من الرياضات    ومفهومة،قواعد واضحة   •
والتر

حسب   تتغت   تنبث  الموقف،أن  وال  مرونة  أكتر  أو  أكتر صالبة  أو  ا 
ً
تعقيد أكتر  أو  أبسط  األدوار  وتصبح  منها  ق 

 المستقرة. 

 ومراقبتهم. تقليل مراقبة البالغي    •

  من الفرح أكتر من النتيجة  •
، اهتمام الالعبي   الموجودين نحو اإلشباع الفوري الذي يأنر  

ال يتم   حال،عىل أي   التر

 نهائية. اختبارها عىل أنها 

  الطفل واقًعا وهمًيا وبالتال  تخيل مواقفه  •
 وحلوله الخاصة. إمكانية أن يبت 

   العنارص،بناًء عىل هذه 
  عام  مراجعة،صاغ جان كوت ف 

  المجلة الدولية للسياسة الرياضية والسياسة ف 
بعض   ،2016ف 

  شارك فيها االتحاد العالم  للبيسبول  
  تتعامل مع رياضات الشباب والتر

ات الموجهة إل المنظمات المختلفة التر المؤرسر

وعها البيسبول  ( بالكاملWBSCوالسوفتبول )  . 5مرسر

ل    ات إل خلق ظروف أكتر مالءمة لإلنجاز المتكامل       3Pتهدف هذه المؤرسر
)األداء والمشاركة والتنمية الشخصية( التر

 تمثل األهداف األساسية لممارسة رياضية شبابية صحيحة وكافية. 

:  المنشور،لغرض هذا   من المفيد بشكل خاص تذكر ما يىل 

 المختلفة. إدخال برامج رياضية أساسية تتيح إمكانية تجربة الرياضات  •

•   
 الرياضة. عدم تشجيع التخصص المبكر ف 

  رياضة  •
  جميع األدوار ف 

 معينة. السماح لألطفال باللعب ف 

 المنظمة. تشجيع "اللعب المتعمد" داخل وخارج الرياضة  •

  تركز عىل المتعة واإلشباع عىل المدى  تصميم أنشطة األلعاب  •
. التر  القصت 

ة للجوانب المتعلقة بالتدريب.  األطفال،فهم احتياجات  •  دون إعطاء أهمية كبت 

االحتياجات    WBSCطور   أحدث  مع  تتماسر  تعليمية  بوسائل    التعليمية،أداة  المدارس  معلم   ويد  لتر  واضحة  نية  مع 

حها ال   تقتر
  هذا المستوى الحساس من التعليم. صالحة لتحقيق األهداف التر

بية البدنية ف   تر

تكوين هذه   والمتعمدة   ، 5البيسبول    األداة،تم  المستهدفة  مجة  التر توفر  أن  الطفل ويجب  تجاه    
تربوي حقيقر كإجراء 

  يجب عىل األطفال االستجابة لها بنشاط مع حلولهم الفريدة  للتدخالت،
اح المواقف المرحة التر  مع اقتر
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  الواقع نشطة: أي أنها تبدأ من اهتمامات واحتياجات الطفل وبالتال  تحثهم عىل مبادرتهم  األساليب ا
لمستخدمة ه  ف 

   
اح إل التطبيق الصحيح لمفهوم الرياضة ف  الشخصية ومشاركتهم الفعالة وقدراتهم عىل حل المشكالت. يستند االقتر

كات الناشئة ويحذر من الخطر الذي قد يمثله سوء الممارسة ألن    المدارس، األنشطة ال يجب أن تستخدم كذريعة للرسر

  مجال 
  أن تقدم نفسها عىل أنها استثنائية. تجربة المدرسة العرضية. كل هذا إذن هو تدخل  الرياضة،المبكرة ف 

وال ينبغ 

  االجتماعية والثقافية الحقيقية للنشاط الحرك  حتر قبل الريا 
 ضة. تربوي وتعليم  محدد يهدف إل فهم المعان 

  المدارس )  5تتناول لعبة البيسبول 
ا مختلفة للنشاط الحرك  ف 

ً
وتحافظ مًعا عىل   (،ونفسية حركية  وعاطفية،  مرحة،أبعاد

 مستقل، والتضف بشكل    واآلخرين،بهدف تثقيف األطفال لمعرفة أنفسهم    واالجتماعية،الجوانب الوظيفية والمعرفية  

. لل والطريقة المتاحةوالتواصل بشكل مفتوح    تواصل االجتماع  مع مجموعة من األقران والبالغي  

  يمكن متابعتها من خالل الممارسة الصحيحة للعبة البيسبول 
:  5األهداف التر  ستكون بالتال 

من   • واسعة  مستويات  وتحقيق  لتقدير    االستقاللية،اكتساب  فعال  بناء  إل  النفسية  الناحية  من  تؤدي    
والتر

 لذاتهم. الطالب 

المهارات   • للنشاط    االجتماعية،تنمية  ،النموذجية   
بفضل    الرياض  أنه  حي      

للجرعات    المنافسة،ف  ا 
ً
وفق

 . واآلخرين  والخصوم؛هناك مواجهة هادئة مع الزمالء  والسيطرة،

ام قواعد وأدوار اللعبة. سيتم تحقيق هذا الهدف بشكل أكتر فاعلية حيث يتم اختيار المزيد من  • معرفة واحتر

  أو حتر   األدوار 
والقواعد من قبل األطفال أنفسهم: لن يضطر المعلم إل فرض قواعد أو نماذج للسلوك الفت 

، ا وواعًيا    التكتيك 
ً
وسيكون أبطاله النشطون دائًما    وميرس اللعبة،عىل العكس من ذلك يجب أن يكون رساًما دقيق

 الطالب. 
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خالل   من   الواقع،مهمة المعلم الرئيسية ه  ضمان الشمول. ف 

الناحية   من  الرياضة    
ف  المتبع  والنهج  الحركة  إل  اإلشارة 

لطيف   التعليمية، سياق    
ف  الشخص  تعزيز    

ف  يساهم  فإنه 

ام    استقالليته،ودعم    ومرحب، واحتر   
الذانر الوع   وتنمية 

 الذات. 

حول    والرياضة،اللعب   تمحورت       الشخص،إذا 
 الواقع، ف 

   
سواء بالنسبة   مع،المجتتفضل عمليات دمج وتماسك الفرد ف 

لألشخاص ذوي التطور النموذجر  أو لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

هذا ألنها تسمح للجميع باستكشاف السمات العميقة للذات 

التفاعل مع خصوصيات وصعوبات     
وإجراء تجارب   اآلخر،ف 

 أخرى ذات مغزى. 

 

 
 

  الجوانب التالية: التواصل بي    
ام    تعاون،وال  األشخاص،كل هذا مع فائدة واضحة ف  ،واحتر   واإلنصاف،   والتضامن،  المعايت 

،ومواجهة اإلحباط والتغلب عليه. بهذا    الحافز،وزيادة    والعدالة، حات /    المعت  سيتعي   عىل المعلم التأكد من أن المقتر

  تتكيف مع قدرة الفتيات والفتيان عىل لعبها و 
ليس العكس.  التحديات المختلفة تتكيف مع كفاءات طالبه: إنها اللعبة التر

ولكن بنفس المبدأ الصحيح: يجب أن تتكيف اللعبة مع   خاصة،بإلقاء نظرة فاحصة عىل من لديهم احتياجات تعليمية  

 احتياجات الطالب. 
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بوية  5تمثل لعبة البيسبول    يد المعلم بما يتوافق مع أغراضه   للمدرسة،وسيلة لتحقيق األهداف التر
وه  أداة إضافية ف 

  أشكال مختلفة حسب الخاصة. لديها 
 عىل سبيل المثال:  الحالة،العديد من القدرات األساسية ف 

اض الكرة أثناء  •  الدفاع. الجري: بي   القواعد أثناء الهجوم أو اعتر

ب  ها  •  الخصم. رم  الكرة والتقاطها: سواء رميها أحد أعضاء الفريق أو رص 

  وضع  الهجوم،القفز: لتجنب الكرة أثناء الجري أثناء  •
 الدفاع. لإلمساك بها إذا كنت ف 

 االنزالق والغوص: للوصول إل القاعدة دون أن يلمسها الخصم أو يلمس العداء بالكرة أثناء الدفاع.  •

طية؛تحفز وتطور التنسيق والقدرات  جماعية،كلعبة   ،5لعبة البيسبول    سياق كما أنه يضع الال   الرسر
حيث  معقد،عبي   ف 

  أدناه(. 
  ال غت  عنها لنجاح اللعبة نفسها )انظر الرسم البيان 

 يتم التماس المهارات المعرفية واالجتماعية العاطفية التر

ال سيما مقارنتها بأكتر التخصصات الرياضية    المطلق،بعض عنارص االبتكار    5تقدم لعبة البيسبول    منهجية،من وجهة نظر  

  
ح: شيوًعا ف   المدرسة. هذه ه  أهم السمات المنهجية للمقتر

 تعلم من خالل اللعب  ●

 تستند القواعد عىل المستوى الحرك  للتالميذ.  ●

 الدور المركزي للمعلم.  ●

 أصالة ديناميكيات اللعبة.  ●
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 قدرات التنسيق

  الهجوم أو  التواز
  الحفاظ عىل مواقع معينة ف 

ن: كالهما ثابت ف 

  مالمسة القواعد. الدفاع، أو 
  الركض داخل المسار وف 

ديناميكًيا ف   

دواج: إمساك الكرة أثناء الجري أو القفز؛ تنسيق حركة  الجمع واالز

ب.    اإلمساك أو الض 
 الذراعي   والساقي   ف 

ا للخطوط 
ً
اتجاه الزمان والمكان: إيجاد المركز داخل الميدان وفق

والخصوم؛ تحديد مسارات والممرات والقواعد وزمالء الفريق 

 الكرة بحساب اتجاهها ورسعتها. 

ا 
ً
: تحديد جرعات القوة بشكل مناسب وفق التباين الديناميك 

  يجب أن تقطعها 
ًبا الكرة،للمسافة التر سواء كانت رمًيا أو رص   

رد الفعل: سواء كان األمر بسيًطا مثل الركض إل قاعدة بعد 

ب،   ومعقد مثل االستجابة الرسيعة  الض 
للمواقف المختلفة التر

 .تنشأ أثناء اللعبة

ا 
ً
: التنبؤ بأفعال الخصوم وبالتال  التخطيط مسبق التوقع الحرك 

 الستجابة مناسبة تتخيل المسار المستقبىل  للعبة ؛

موقف لعبة معي   بطريقة أصلية ، أو أداء حركة  المحرك حلخيال 

معينة بطريقة جديدة عن طريق إعادة تعريفها عىل أساس 

 .التجارب السابقة

 قدرات المحرك

مثل  واحدة،الرسعة من حيث أداء إيماءة 

ب،الرم  أو  ورسعة اللعبة الض  . 

يتم طلب القوة حضًيا فيما يتعلق بجانب 

وه  الجانب الوحيد للقوة  الرسيعة،القوة 

  هذه الفئة العمرية
  يجب تطويرها ف 

 .التر

واالجتماعيةالمهارات اإلدراكية والفاعلة   

المعرفة واالمتثال للقواعد: يجب عىل 

ام  الالعبي   مالءمة قواعد اللعبة واحتر

 مبادئها

التفاعل مع الموقف: يجب أن تكون قادًرا 

عىل اتخاذ القرار المناسب بناًء عىل 

  تقدمها اللعبة
 الديناميكيات التر

التعاون: مثال: العمل مًعا لتحقيق هدف 

ك  مشتر

  بطاقات اللعبةمالحظة: 
  تمت   هذه الجوانب الثالثة ف 

سيتم تضمي   األلوان التر . 
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 5فوائد لعبة البيسبول  
 تعلم من خالل اللعب 

ا لقواعد بسيطة للغاية.    األول،بالفعل خالل الدرس  
ً
يمكن للطالب لعب لعبة كاملة: فريقان يواجهان بعضهما البعض وفق

ا. بهذه  تصبح القواعد ال  الطالب،مع نمو قدرات  
ً
  تحكم اللعبة أكتر تعقيد

يتم عكس المصطلحات التقليدية   الطريقة،تر

 ويتم تطويرها عن طريق تمارين محددة ومتكررة وحتر مملة  
ً
ا؛ لبدء لعبة رياضية: تقليدًيا يتم تعلم قدرات اللعبة أوال

ً
  أحيان

اللعبة. ومع     
ف  القدرات  تنفيذ هذه  يتم  البيسبول    ذلك،ثم  لعبة    

األساس  هو  فإن    ،5ف  تكيف    اللعبة،العنض    
والتر

وبالتال  تصبح وسيلة فعالة للتعلم وتنمية القدرات. ثم يتم تعلمها من اللحظة األول   الطالب،قواعدها مع مستوى قدرة 

  الموقف
  ال ُينظر إليها عىل أنها نهاية حيث يجب عىل الطالب تأكيد    اللعبة،أي أثناء    "،"ف 

ولكن كفرصة   قدراتهم،والتر

 والقواعد. للتعلم وتحسي   هذه القدرات والسلوكيات 

 تستند القواعد عىل المستوى الحرك  للتالميذ. 

ب الكرة ورميها   النشاط،أثناء    رص 
  االعتبار هذه الظروف   والتقاطها؛يصبح الطالب أكتر مهارة ف 

يجب أن تأخذ الالئحة ف 

ا لقدرات الالع
ً
ة وأن يتم تكييفها وفق .  المتغت  فإن المعلم مدعو إل إدخال قواعد تدريجًيا تستجيب بشكل أفضل    لذلك،بي  

 المستوى الحرك  العام ولالحتياجات المختلفة للتالميذ. 
 لتحسي  

 الدور المركزي للمعلم. 

  نوع من التعليمات 
ح المعلم األنشطة عىل الطالب ف  مجة،يجب أال يقتر ،الصالحة للجميع دون  المتر من واالنتقال  تميت  

 من  
ً
  تسلسل صارم. بدال

يجب عليه أو عليها مراقبة سلوكيات الطالب أثناء اللعبة ومحاولة إدارة    ذلك،تمرين إل آخر ف 

 هذه السلوكيات من خالل إدخال القواعد المختلفة. 

. من خالل مقدمة دقيقة   الفريقي   بي    التنافس   التوازن  المعلم ضمان  أهم مهام  المعل  للقواعد،من  إبقاء يجب عىل  م 

ة لفريق أو   ولكن مع ضمان التوازن   آخر،المصت  والنتيجة النهائية للمباراة غت  مؤكدة قدر اإلمكان. كل هذا دون منح مت  

ا وال يمكن  
ً
ا دون الخروج أبد

ً
ئ الظروف لالعبي   المهاجمي   حتر ال يسجلوا أبد الصحيح بي   الهجوم والدفاع. يجب أن تهت 

  من أي نقطة. للفريق المدافع إخراج جميع 
 الضاربي   دون أن يعان 

 أصالة ديناميكيات اللعبة. 

ات أصلية تماًما.  5لعبة البيسبول   لها مت  

  كرة القدم وكرة السلة والرجتر  والهوك  وما  
ًطا أساسًيا للقدرة عىل تسجيل النقاط كما هو الحال ف  حيازة الكرة ليست رسر

  المرم أو السلة أو ما وراء  
ولكن عن طريق الجري وقهر القواعد   الخط،إل ذلك. ال يتم تسجيل النقاط بوضع الكرة ف 

 دون أن يتم تصفيتها من قبل الدفاع. 

     ال 
  وقت واحد. فقط الفريق المدافع لديه جميع الالعبي   ف 

  كال الفريقي   الملعب ف 
بينما   الملعب،يحتل الالعبون ف 

به.    كل مرة لض 
 يجلس الفريق الهجوم  عىل مقاعد البدالء ويظهر العب واحد ف 

ة حاسمة. إنه يمنع نفس   ،هذه المت     ق  األفضل،وربما    الالعبي  
وبالتال  تهميش    اللعبة،لب حركة  من أن يكونوا دائًما ف 

 األقل قدرة. 

  يطلبها  اللعبة،ديناميكيات 
ب التر  ، تلزم الجميع بالتناوب وأن يكونوا عىل قدم المساواة أبطال الحدث. ترتيب الض 
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  ذلك    ناحية،من    هذا،يتضمن  
بون ف   أو أكتر انطوائ  الوقت،تحمل مسؤولية أولئك الذين يض 

ً
ية  وتشجيع حتر األكتر خجًل

  
  تضامن الرفاق األكتر موهبة. يدرك التالميذ   اللعبة،عىل قياس أنفسهم ف 

ومن ناحية أخرى يفضل المشاركة الحقيقية ف 

ب الكرة بفاعلية. وهذا ينطبق بشكل خاص عىل   أن النتيجة ال يمكن أن تكون جيدة للفريق إال إذا تمكن الجميع من رص 

احات    قدرة،األقل   ألنه يستحيل عىل اآلخرين أن يأخذوا أماكنهم و "يحلوا الموقف    تشجيعات،والالذين يخضعون لالقتر

 وبالتال  الفوز باللعبة.  "،بأنفسهم 

 

   
ف  لألطفال.  التلقائية  الحركية  القدرات    

ف  ا 
ً
حاد ا 

ً
انخفاض مؤخًرا  األبحاث  من  العديد  األجيال    الواقع،أظهرت  تتعرض 

  سياق   ذلك،وعىل العكس من    الطبيعية،الجديدة بشكل أقل وأقل للمحفزات الحركية القادمة من البيئة  
غالًبا ما تعيش ف 

   
ل منخرطي   ف   

  المت 
  المدرسة أو ف 

  يقضونها جالسي   ف 
ات طويلة من الخمول: الساعات التر ها عىل فتر اجتماع  يجتر

  عزلة. 
  ال تنطوي عىل أي حركة ومعظمها ف 

 األنشطة التر

  
  كثت  من األحيان ف 

  ف 
  النادي الرياض 

  المدرسة أو المدرب ف 
 وضع يضطر فيه إل تحفت   تنمية  لذلك يكون المعلم ف 

أكتر     ال غت  عنها لتعلم قدرات 
ا،القدرات الحركية وتعلم المخططات الحركية األساسية التر

ً
مثل تلك المتعلقة   تعقيد

  ص 
 (. 13بالبيسبول والكرة اللينة )انظر الرسم البيان 

 6 لتعليم الحركة لألطفال بدًءا من سن فإن تعزيز المخططات الحركية األساسية هو هدف أساس   هذه،من وجهة النظر 

  يمارسونها. يمكن تعريف القدرة األساسية عىل أنها وحدة أساسية للحركة. يؤدي   سنوات،
بغض النظر عن الرياضة التر

  ال تقل عن مجموعة من الحركات    الحركية،اتحاد العديد من العنارص األساسية )مثل الرم  والقبض( إل زيادة القدرات  
والتر

 المنظمة من حيث المصطلحات الزمنية المنطقية والمكانية.  المتعددة،البسيطة 

الحركية لألطفال بشكل    لذلك، القدرات  لتطوير  أساسية  المهارة األساسية هو سمة  تأكيد  وبالتال  يجب    صحيح،فإن 

وال والجري    
المسر  : الرئيسية ه  األساسية  المهارات  الصحيحة.  التعليمية  مجة  التر   

ف  والتسلق وضعها  والقفز  دحرجة 

 والرم  والقبض. 

الرياضية   األلعاب  صالة  داخل  درس  تصميم  مخصصة   وخارجها،عند  لحظات  ا 
ً
أيض هناك  تكون  أن  المستحسن  من 

 للجوانب العامة للحركة إلثراء تجارب األطفال الحركية. 

 

 

 

 

 

  

بول لعبة تفرد    5 البت  

الكرة عىل اإلستحواذ   

  يد  
الكرة ليست ف 
 المهاجم

هدفا تسجل كيف   

 
تسجل النقاط بالعبي   

بنجاحيلمسون القواعد   

الملعب إستغالل   

 
فقط المدافعي   يحتلون 
أماكن اللعب.الضارب 
  أطراف الملعب

 يتنقل ف 

ب ترتيب  الض   

 
يجب أن يتناوب كل 

ب   مهمة الض 
 
 الضاربي   ف
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 بدء األنشطة
 5ثالث مباريات لبدء البيسبول 

احنا إل مرافقة األط ايد. يبدأ مع    5فال نحو تعلم البيسبول  يهدف اقتر وهو منظم بطريقة تحدد مستوى الصعوبة المتر 

  تحكم لعبة البيسبول    الكرة،مع امتالك    الذين،الضاربي    
اتيجيات األساسية التر . كما أن استخدام  5يمكنهم اكتساب االستر

ا للمعلم بمراقبة قدرة األطفال عىل أداء ه
ً
وري تنفيذ   والتنبؤ،ذه القدرة األساسية  الرم  كإجراء أول  يسمح أيض حيث رص 

  نفس  
  تحفز اإلمساك والرم  )انظر أوراق اللعب(. ف 

تسمح مالحظة ديناميكيات    الوقت،األنشطة واأللعاب األخرى التر

ات،اللعبة للمعلم بفهم المراحل المختلفة والتحكم فيها من خالل اإلدراج التدريجر  للقواعد   بعضها وربما تفويض    والمتغت 

 إل التالميذ أنفسهم. 

   
عىل    الواقع،ف  صعوبة  أكتر  اللعبة  جعل  يمكننا  الحلول: كيف  بعض  اختيار    

ف  األطفال  اك  إرسر ا 
ً
أيض للمدرس  يمكن 

؟ أو إيجاد طرق جديدة للعب.  ء بالنسبة للمدافعي    
؟ نفس السر  الضاربي  

  قد تثبط  
التر المساواة  لتجنب عدم  الفرق  االنتباه إل تكوين  ا 

ً
أيض المعلم  العكس من    أو،يجب عىل  تقوي    ذلك،عىل 

  فقرة "الدور المركزي للمعلم   المتعادين أعضاء الفريقي   
 ". كما هو موضح بالفعل ف 

ا بأداء وظائف الحكم )الحكم( أثناء قيامهم بهذا الدور: 
ً
 من المفيد أن يقوم الطالب أيض

إدارة   •   
الد  اللعبة،يجعل األطفال مستقلي   ف  باستقاللية كاملة حتر خارج ساعات  اللعب  إمكانية  وام ويفضل 

 .  المدرس 

ون عىل أنه "غت  مري    ح •   دور يشعر به الكثت 
 ف 
ً
 ". كما أنه يجعلهم أبطاًل

 اللعبة. يمنع المعلم من تجربة كونه الشخص الوحيد القادر عىل تقرير مصت   •

 ويعرفها. يضمن أن الجميع يفهم القواعد  •

ة أطول أثناء اللعبة.  •  يجعل الجميع يشعرون بالنشاط لفتر

 

اتالقواعد   والمتغت 

ات المقدمة عىل إبقاء اللعبة جديدة   العالقة والدفاع   ومبتكرة،تعمل المتغت  ء للحفاظ عىل   
لكنها مصممة قبل كل سر

  دائًما للهجوم وأن الدفاع قادر عىل  
  تم تسجيلها مرض 

والهجوم بشكل متوازن. يجب التأكد من أن عدد األشواط التر

،عىل تحفت   الالعبي      الدفاع ببعض النجاح. يضمن ذلك الحفاظ 
ً
ايدة    عاليا ألنهم يشعرون أنهم معرضون لتحديات متر 

ات والتبديل من لعبة إل أخرى فقط    اللعب الفعلية. لذلك يوض بشدة بإدخال المتغت 
ا لقدراتهم ف 

ً
التعقيد مصممة وفق

 عندما يكون الفتيان والفتيات قد استوعبوا بشكل كامل المراحل المختلفة من التقدم. 

المراحل   لقواعد  بالنسبة  البيسبول   المختلفة،أما  لعبة  إل  للوصول  التدريجر   بالنهج  ا 
ً
تحديد أكتر  بشكل  مرتبطة  فه  

عىل الرغم من أنه يمكن   المختلفة،تحدد القواعد االنتقال من لعبة إل أخرى للتقدم. األلعاب    آخر،. بمعت   5"الكاملة"  

  حد  
. سيؤدي هذا    مستقل،امها بشكل  يمكن استخد  ذاتها،اعتبارها أنشطة ف  احها بالتدرج والتقدم المناسبي  

إذا تم اقتر

ا إل اكتساب الالعبي   األساسيات والمعرفة الالزمة لمواجهة البيسبول  ً  بكفاءة وأمان.  5أخت 

اح أوضاع    أنفسهم، يجب أن ينشأ االنتقال من مرحلة إل أخرى بناًء عىل طلب من الالعبي     مختلفة الذين يمكنهم اقتر

  بناء  
ة للطالب ف    تحفت   المشاركة والمشاركة المبارسر

 بديلة لديناميكيات اللعبة. تتمثل مهمة المدرب ف 
ً
ح حلوال   اللعبة، تقتر

 وإدارة الخطوات المختلفة للتقدم بدقة. 
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 الرم  والركض   : 1بدء اللعبة  

 

 االستعدادات 

تيب تدريجر  ) م الفصل إل فريقي   وعدد الالعبي   بتر ...(. سيجلس الالعبون المهاجمون عىل مقاعد   ، 5 ،4 ، 3 ، 2 ، 1قسر

يتم ترتيب "مخروط" لإلشارة )عالمة أساسية( باإلضافة إل تحديد نقطة    اللعب،البدالء النتظار دورهم. داخل ميدان  

ل". يبعد حوال     للمضارب،انطالق  
كم أن يضخ  يجب عىل الح  الكرة،متر عن المخروط. قبل إلقاء    7/ 5تسم "لوحة المت  

ا إل أن كال الالعبي   الهجوميي   والدفاعيي   جاهزين.  "،بصوت عاٍل "العب ً  مشت 

   (. عىل جميع المدافعي   تجنب ممرات الجري للعدائي   )الخط المستقيم بي   قاعدتي    يجب مالحظة: 

 دور الالعبي   المهاجمي   

األرض(   أخرى محددة عىل  أو مساحة  ة  أو حصت  )دائرة  المحددة  الرئيسية  اللوحة  منطقة  داخل  نفسه  الضارب  يضع 

ل ليسجل نقطة.  ا عن المدافعي   إلكمال لفة حول المخروط والعودة إل لوحة المت  
ً
 عليه محاولة رم  الكرة بعيد

وسيتعي  

الرم      
ف  المهاجمي    الالعبي    جميع  يتناوب  الالعبي      جري،والعندما  عىل  سيتعي    المنجزة.  األشواط  احتساب  سيتم 

ا التضف كحكام.  
ً
ب رقم    لذلك،الهجوميي   أيض ب )عىل سبيل المثال: أثناء الض  تيب الض  ا لتر

ً
سيتبادلون هذا الدور وفق

 سيكون الحكم وما إل ذلك(.  3بعد ذلك هو الضارب ورقم  2وسيصبح الرقم  الحكم،هو  2سيكون الرقم  ،1

 دور الالعبي   الدفاعيي   

ب إل لفة كاملة  سيتعي   عىل المدافعي   االستحواذ عىل الكرة ورفعها فوق رؤوسهم مع فرد ذراعهم قبل أن يصل الض 

ل  ل(.  لوحة-  المخروط-)لوحة المت    المت  
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 القواعد 

ل   ل( قبل أن  لوحة-   المخروط-إذا تمكن الالعب المهاجم من إكمال اللفة )لوحة المت   يرفع أحد المدافعي   الكرة فوق    المت  

الضارب من    رأسه، ينته   أن  الكرة فوق رأسه قبل  المدافعي    أحد  إذا رفع  المهاجم قد سجل شوًطا.  الفريق  فسيكون 

)  حضنه، الضارب سيخرج  ،فإن  فقط    وبالتال  المهاجمي    لالعبي    يمكن  الهدف(.  تسجيل  دون  البدالء  مقاعد  إل  عد 

ب  يض  عندما  النقاط.  الالعبي      تسجيل  ،جميع  التسديدات    الهجوميي   احتساب  الفرق   المحققة،سيتم  عىل  ويجب 

 التبديل: الهجوم يذهب إل الدفاع والعكس صحيح. 

ات   المتغت 

البداية    
المسافة ف  : ستكون  المهاجمي   الرم  والركض لالعبي    القاعدة( مع قدرات  المخروط )عالمة  تتناسب مسافة 

ة، قدرة  قصت  تحسي    مع  لالعبي      ولكن  ،الرم   لتسجيل    المهاجمي   وري  الجري رص  مسافة  زيادة  الممكن  من  سيكون 

 النقطة. 

 

 رم  الكرة   : 2بدء اللعبة  

 

 االستعدادات 
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. الالعبون   تيب تدريجر  )  المهاجمون،تقسيم الصف إل فريقي   ...( سيجلسون عىل مقاعد    ،5  ،4  ،3  ،2  ،1المرقمون بتر

بحيث تكون   جانب،أمتار لكل    6رتب ثالثة أقماع لرسم مرب  ع يبلغ طوله حوال     الملعب،البدالء النتظار دورهم. داخل  

 . . قم بتعيي   دور "مستقبل" ألحد المدافعي    اللوحة الرئيسية بمثابة الزاوية الرابعة للمرب  ع ونقطة انطالق للمضاربي  

(. عىل ج يجب مالحظة:   ميع المدافعي   تجنب ممرات الجري للعدائي   )الخط المستقيم بي   قاعدتي  

 

 دور الالعبي   المهاجمي   

يجب عىل الضارب المناوب داخل المنطقة المحددة )الدائرة أو أي مساحة أخرى محددة عىل األرض( محاولة رم  الكرة 

ا عن  
ً
،بعيد الس  المدافعي   اتجاه عقارب  بلفة عكس  القيام  أجل  ل  من  المت   لوحة  الثالثة والعودة إل  اعة حول األقماع 

سيضطر    شوط،للتسجيل   ل.  المت   لوحة  لتغطية  يركض  الذي  للمدافع  الكرة  استعادة  من  المدافعون  يتمكن  أن  قبل 

ب )عىل سبيل المثال: عندما يتم رم  
تيب الض  ا لتر

ً
ا إل العمل كحكام وسيتبادلون هذا الدور وفق

ً
  الالعبون المهاجمون أيض

 هو الحكم وما إل ذلك(.  2سيكون   ،1الضارب 

 

 دور الالعبي   الدفاعيي   

ل. سيتعي   عليه    
سيتعي   عىل المدافعي   االستحواذ عىل الكرة وتمريرها )رميها( إل المدافع الذي ركض لتغطية لوحة المت 

ل،أو عليها استالم الكرة أثناء وجود قدم واحدة عىل األقل عىل لوحة   ل إل  قبل أن ي  المت   كمل الضارب اللفة )من المت  

ل ا للرسم.  (،المت  
ً
 وفق

 القواعد 

الرئيسية( قبل أن يرم  المدافعون   اللوحة-  األقماع-إذا تمكن الضارب من إكمال الجري حول الملعب )اللوحة الرئيسية  

ل فسيكونون قد سجلوا نقطة. إذا تمكن المدافعون من استعا  االستقبال،الكرة مرة أخرى إل جهاز   دة الكرة إل لوحة المت  

،فسيتم استدعاء الضارب ) حضنه،قبل أن ينته  الضارب من   يعود إل مقاعد البدالء دون تسجيل الهدف(.  وبالتال 

  نهاية كل 
  تم تحقيقها بنجاح.  مخالفة،يمكن لالعبي   المهاجمي   فقط تسجيل النقاط. ف 

 يتم احتساب النقاط التر

ات  المتغت 

  الهواء )دون أن تلمس الكرة األرض( من قبل أحد   .1
،إذا تم القبض عىل الكرة ف  فسيكون الضارب خارًجا    المدافعي  

 ولن تكون النقطة صالحة. 

  التبادل التال  )أي    (،بعد خروج ثالثة العبي   )تم استبعاد العداء / الضارب  .2
تبادل األدوار والهجوم والدفاع وف 

 سيستأنف األمر مرة أخرى من الالعب بعد الشخص الذي خرج آخر مرة.  (،عندما يعود الدفاع إل الهجوم
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جاع الكرة    3بدء اللعبة # ن آمنة(بقاعدة  )استر   

 

ت  ا د ا د ع ت إلس  ا

 

م   و ج ه ل ا و  ب الع  . ي   ق ري ف ل  إ م  س ق ل ا م  سر ق ب  ي ي رت ت حسب  د  ا د ع أ م  ه ي ل إ سب  ن ت
 ( جر   ري د (    5،  4  ، 3،   2،   1ت م … ره ا و د أ رون  ظ ت ن ي .   و د ع ا ق م ل ا ىل   ع

وضع   ت ب  ع ل ل ا ن  ا د ي م ت    3وسط  ا وح ت ل ا ع رب م ول    ) ط الرض  ا ىل  ع م  رَس
ُ
ت و  ا وضع  ت

ا   ه ع 5ضل 0   ) تر م ي ت ن ول    س ب س ي ب ل ا ب  ع ل م ن  ور ك ب 5ت ع ل م ول    ) ط ع  رب   م ل  ك ش ىل  ع
ه   ع (   8ضل ر ا ت م م  أ و ج ه ل ا تر   الع ل ة  ي ا د ب ة  ط ق ن  ُ ئ سر ن

ُ
ت ة .  وح ل ل ا (   ) ة ي س ي رئ ل   ا

  ، ل و أل ا ة  وح ل ل ا ( ة  ع ا س ل ا رب  ا ق ع ن  را و د كس  ع ا  ه م ي رق ت م  ت ي ة  ي ق ب ت م ل ا ت  ا وح ل ل ا
  . ) ة ث ل ا ث ل ا و ة  ي ن ا ث ل  ا

ة  ظ الح م م رب    ن :  د ت ل ا و ة  ي س ي رئ ل ا ة  وح ل ل ا ء  را و ف  ا ف الصط ا ب رس  د ل ا ة  ي ا د ب د  ي ف م ل ا
ن   ا د ي م ل ا ول  ح ركض  ل ا ة  ف ل ل ا ىل  ت ع ا د ع ا ق ل ا س  م ل ق   و أل ا . ب م ا  د

ة   د ع ا ق ل ا ل  ا ة  د ع ا ق ن  م ن  ري ب ا ع ل ا ي    ب الع ل ا ب  ن ج ت اع  ف د ل ا تر   الع ع  ي م ج ىل  ع جب  ي
ي    ئ ا د ع ل ل ري  ج ل ا ت  را م م   

ف  ة  ي ل ا و م ل  .ا

 

 

  



  

 

19 
 

وم   ج ه ل ا تر   الع ر  و  د

  : ن را ا ي خ ه  ي د ل  ، اع ف د ل ا ل  ع ف ة  رد ة  ب ض  ل ا ة  ي ل ا ع ف حسب   ، رة ك ل ا رب   ضا

  منطقة محددة 1الخيار  •
  أمان ف 

  ويحاول ان األرض(أو بساط او فضاء محدد عىل  )دائرة: الضارب يكون ف 

ا عن فريق الدفاع ليتمكن من إكمال اللفة 
ً
القاعدة األول ال اللوحة الرئيسية عكس عقارب   )من يرم  الكرة بعيد

جاعأن يتمكن الدفاع من  اللفة( قبلالساعة ليتم احتساب  لكرة إل المستقبل، عند وصول الضارب ال  ا استر

  هذه الحالة تسجل اللفة لصالح فريقه.  
 اللوحة الرئيسية ف 

  حالة وقوع الكرة قريًبا من فريق الدفاع يستطيع الوقوف عند اللوحة الثانية  2الخيار  •
لمس  )بعد : الضارب ف 

  ريقه. فالضارب الموال  ليكمل اللفة لصالح  وانتظار رمية األول(اللوحة 

 ليتم احتساب اللفة يجب عىل الراكض ان يلمس جميع اللوحات  :مالحظة

 

اع  ف د ل ا تر   الع ر  و  د

 خيارات:  3لدى العتر  الدفاع 

وهو ينتقل من   نقطة(بمعت  يعود الضارب ال مقعده دون أن يحرز  الضارب ): ليستبعد الدفاع 1الخيار  •

  .عليهم رم  الكرة إل اللوحة الثانية قبل أن يلمسها الثانية،اللوحة األول إل اللوحة 

  حالة لمس الضارب للوحة الثانية يمكن 2الخيار  •
 الكرة إل اللوحة الرئيسية.   استبعاده برم  : ف 

  أمان 3الخيار  •
  حالة تواجد الضارب عىل اللوحة الثانية ف 

  من يتب )بمعت  : ف 
قر له فقط النصف الثان 

 رم  الكرة للوحة الرئيسية لمنعه من التقدم. 
 اللوحات( يمكن للمدافعي  

د  ع ا و ق ل  ا

جع الدفاع الكرة إل اللوحة الرئيسية،   استطاعإذا  .1 الضارب إكمال اللفة والعودة إل اللوحة الرئيسية دون أن يستر

 تسجل نقطة لفريقه. 

 . استبعادهالدفاع رم  الكرة ال القاعدة الثانية قبل أن يصل إليها الضارب يتم  استطاعإذا  .2

  اللوحة الثانية عليه أن ينتظر رمية الضارب الموال  قبل أن يغادر اللوحة الثانية، او عليه   .3
الضارب المتوقف ف 

 أن يعيد رم  الكرة. 

 .اللفة ويتم إلغاءارب إذا التقط الدفاع الكرة قبل أن تلمس األرض سيتم استبعاد الض .4

  استبدال األدوار القادم   3ضارٍب  استبعاد بعد  .5
مرات من الهجوم، يستبدل فريق الدفاع والهجوم األدوار، ف 

 بصاحب الدور الموال  لالعب الهجوم الذي تم 
ً
 .استبعادهتتواصل اللعبة بداية

 المثال    5نشاط البيسبول  
اح الذي توجهه *ال ه من اللعبة ذاتها: منذ الدرس األول سيكون التالميذ قادرين عىل   إل التالميذ  WBSCاالقتر

ر
تستمد

باع  واحتياجاتهلعب مباراة حقيقية مع قواعد بسيطة محددة قابلة للتغيت  حسب تطور قدرات التلميذ 
ِّ
، لذلك ينصح إت

جاعالدليل و التسلسل المعىط للتمارين األساسية: رم  الكرة والركض،  جاعالكرة،  استر  الكرة بلوحة أمان استر
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 الرسمية:   5معطيات بيسبول  
تعمل دوما عىل تعاليمها لذلك هذه الوثيقة يتم  WBSC. ال5المعطيات الموالية هدفها دعم عملية إدماج البيسبول 

ها مع    تتلقاها المنظمة.  5عدد ممارس  البيسبول  ازدياد تغيت 
 و حسب التعليقات التر

 : رسم  ل ا د  ع ا و ق ل ا ب  ا ت  ك

  هذه الوثيقة.  وإعداد الملعبمعلومات تطبيقية حول التحكيم التمهيدى، قواعد اللعبة 
 توجد ف 

 : رسم  ل ا ط  ا ق ن ل ا د  ي د ح ت م  ا ض  ن

ز هذه الوثيقة عىل 
ّ
لل،   5لكتاب قواعد البيسبول  وتعتتر ملحق 5األساسية لمباريات البيسبول   مالمح التنظيم ترك

ا لنظام تحديد النقاط.  وتحتوي كذلك
ً
 عرض

ط  : ب ة ي م رس ل ا ب  ي ت تر ل ا ة  ق  ا

  فريق واحد، الالعبي   
تيب تحتوي عىل ترتيب الضاربي   ف  ، الزمان،  )المكان، تفاصيل المباراة االحتياطيي   بطاقات التر

. يجب أن تستعرض بطاقة الفريق عىل منظم  المباراة والفريق الخصم وإمضاء المنظم اسم المنافسة ...( وكذلك اسم 

.  وتغت  ترتيبء خارج القائمة لمنع استعمال العبي   بدال   الضاربي  

 : ة ي م رس ل ا ط  ا ق ن ل ا ة  ق ا ط  ب

، وتفاصيل   ة عن المباراة: قائمة العتر  الفريقي  
يستعمل منظمو المباراة جدول نقاط رسم  لتدوين معلومات عامر

تيب  احداث المباراة بالتر
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 الرسم   5ملعب البيسبول  
  هذا المقطع سيتم وصف قياسات 

. يمكن تغت  المقاسات حسب مساحة  5بيسبول  ال وخاصيات ملعبف  المثال 

 اللعب المتوفرة

 

 كل زاوية له لوحة. 
ر
 الملعب الداخىل  هو مرب  ع تحد

ا،  13البعد بي   كل لوحة هو  .   50مربعات طول ضلعها   واللوحات ه  متر  سنتيمتر

  اللوحة الرئيسية يمكن رسم خماس  األضالع مثل اللوحة الرئيسية للعبة 
 البيسبول والسوفتبول. ف 

ب الكرة، واللوحات ترقم عكس دوران عقارب الساعة: اللوحة األول، الثانية ثم  خلف اللوحة الرئيسية يوجد قفص رص 

 .   زوايا الملعب الداخىل 
 الثالثة ف 

بي    من الخطوط بي   اللوحات، ارتفاعه أمتار  5يحدد الملعب الخارجر  بسياج مواز لخطوط الملعب الداخىل  عىل بعد 

 . سنتيمتر  80و 60
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متر  18الملعب الداخىل  والخارجر  يكونان مربعا طول ضلعه    

ب الكرة هو مرب  ع طول ضلعه  . قفص رص    المجال الخارجر 
ب الكرة عىل زاوية من زوايا الملعب، ف   3يوضع قفص رص 

 يمكن تغيت  مقاسها حسب مساحة مكان اللعب.  أمتار 

  المباريات الرسمية يمكن إضافة  5يتكون كل فريق من 
، ف  .   3العبي    العبي   احتياطيي  

 بيسبول والسوفتبول، كل جولة يمثلها دوٌر لعب فيه الفريقان دور الدفاع والهجوم. تقسم اللعبة إل جوالت مثل لعبة ال

تيب الذي سيتقدم به الالعبون إل     بداية المباراة يعىط  كل فريق الحكم والفريق الخصم ترتيب ضارنر  الكرة )التر
ف 

ب   الكرة(قفص رص 

تيب حتر نهاية المباراة   فقط،  احتي وكل العبيجب الحفاظ عىل هذا التر
ً
ة تيب مرر   التر

اط  سيستبدل الالعب األول ف 

ة.  جع مكانته األصلير  يمكن لالعب األول أن يعود إل المباراة فقط ليستر

  الدفاع. 
  الهجوم والفريق المحىل  ف 

 تبدأ المباراة بالفريق الزائر ف 

ستبدل الفريقان األدوار، حيث  مرات، وإذا تحقق ذلك ي 3ضارنر  الكرة من فريق الهجوم  استبعاد هدف فريق الدفاع هو 

 الدفاع إل الهجوم.  وينتقل فريقضاربي   إل الدفاع  3ينتقل الفريق الذي خرس 

ة حول 
ر
ب الكرة وإكمال لف هدف فريق الهجوم هو تسجيل أكتر عدد ممكن من النقاط، حيث يقوم الضارب بض 

 دفاع ليسجل نقطة لفريقه. اللوحة الرئيسية دون أن يستبعده فريق ال  ويعود الاللوحات بأمان 

 . واستبعاد الخصميتمركز فريق الدفاع حول الملعب حسب خيارهم لتغطية الملعب بفاعلية 

 الكرة عن منطقة  
ر
بة فقط عندما ترتد ه، تحتسب الض 

ر
 الكرة بيده بقبضة مغلقة أو بكف

ر
تبدأ المباراة بضارب الكرة يصد

(بي   خطوط المجال  )المحددةاللعب   واحدة. عىل ا الخارجر 
ً
 ألقل مرة

ب الكرة، حينها يمكنه الركض ال اللوحة األول.    القفص إل أن يتم رص 
 عىل الضارب البقاء ف 

ب الكرة يجب عىل فريق الدفاع  جاعها بعد رص   الستبعاد الضارب.  استر

 يمكن استبعاده بثالث طرق: 

  يركض اليها ضارب  .1
ة: مدافع حامل للكرة يلمس اللوحة التر  الكرة. االستبعاد بقور

  الهواء: يلتقط مدافع الكرة قبل أن تالمس األرض.  .2
 االستبعاد ف 

 االستبعاد باللمس: مدافع حامل للكرة يلمس ضاربا ليس مالمًسا ألي لوحة.  .3

ب الكرة بيده ثم يركض للوحة األول لك  يتمكن الحقا من تسجيل   تيب يجب أن يض  كما ذكر سابقا كل ضارٍب يتبع التر

 اكمال اللفة. نقطة عتر 

  منطقة اللعب  استبعاد يتم 
بة غت  قانونية )عندما ال ترتد الكرة ف  ة  وتتخىط السياجالضارب عند قيامه بض  ، او ترتد للمرر

أمتار من اللوحة الرئيسية،   3أو  2األول عن المنطقة الخارجية، أو ترتد للمرة األول عن منطقة اللعب بقرب مسافة 

بة غت  قانونية   استبعاد يتم   ويحددها الحكم(حسب أعمار الالعبي    يمكن تعديل هذه المسافة الضارب عند قيامه بض 

ة.   مبارسر
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ائي   
ر
ب الكرة  )الضاربونقواعد أخرى تهم العد  باليد(الذين يركضون حول اللوحات بعد رص 

  القفص الكرة، وهو ما يسم "ا استبعاد يتم  •
ب زميله ف  اء إذا ترك اللوحة قبل أن يض 

ر
 .لخروج المبكر"العد

اٌء آخر استبعاد يتم  •
ر
  يقف عندها عد

ف عند نفس اللوحة التر
ر
ا عداًء آخر أو توق اء إذا تخطر

ر
 .العد

ض نفسه لالستبعاد، حيث يكون تدخل  • اء ال يفعل المستطاع لتجنب االحتكاك بالعتر  الدفاع يعرر
ر
كذلك عد

  ارتطام بينه 
اٍء تسبب ف 

ر
  استبعاد عد

ا ف   وبي   مدافٍع. الحكم حتمير

  نهاية وبرسعةبسهولة   المباراةبفضل هذه القواعد البسيطة تتقدم 
د من  جوالت، الفريق المتحصل عىل أكتر عد 5. ف 

 ( هو الفائز. )اللفات النقاط 

إذا تعادل الفريقان مع انتهاء الخمس جوالت، تتواصل المباراة بلعب جوالت إضافية ال ان يتقدم فريق عىل اآلخر 

  نهاية الجولة. 
 بنقطٍة واحدة عىل األقل ف 

ة للعبة ه  سهولة تعديلها     عاالستمتا : يستطيع الالعبون ومرونة مقاييسها ولكن أهم خاصير
مهما كان الحت   المكان 

ات قليلة  . وبتجهت  

  لفهم اللعبة بطريقة أفضل، تم تقسيم التطور اإلرشادي للعب ال ثالث مراحل: 
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ب#  1المرحلة    والركض(   )الض 

 

ت  ا د ا د ع ت الس    ا

. العبو الهجوم تنسب إليهم أعداد حسب ترتيب تدريجر  ) م القسم إل فريقي   …(  ينتظرون  5، 4 ،3، 2، 1يقسر

 أمتار بي   اللوحات.  6ببعد  (21الصورة عىل الصفحة  )بإتباعأدوارهم عىل المقاعد. داخل ميدان اللعب، جهز المرب  ع 

  خط مستقيم يجب تجنبهم من قبل جميع العتر  الدفاع 
 مالحظة: العدائي    بي   لوحتي   ف 

 : وم ج ه ل ا تر   الع ر  و  د

ب ال    فريق الهجوم عليهم رص 
تيب الصحيح الالعبون ف   األول ثم  )اللوحةكرة باليد والركض حول اللوحات ولمسهم بالتر

 الرئيسية( الثانية ثم الثالثة ثم العودة ال اللوحة 

/الضاربي   لمس جميع اللوحات، من ضمنها اللوحة الرئيسية   مالحظة: لتكون اللفة قانونية عىل العدائي  
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اع  ف د ل ا تر   الع ر  و  د

جاع الكرة وتمريرها إل مدافٍع يصل ال اللوحة الرئيسية  واحدة عىل األقل قبل   ويلمسها بقدمعىل العتر  الدفاع استر

 إكمال الضارب لفته. 

د  ع ا و ق ل  ا

ة   وح ل ل ا ل  إ رة  ك ل ا اع  ف د ل ا ع  ج ستر ي ن  أ ل  ب ق ه 
ر
ت ف ل ل  ا م ك ا ء  ا

ر
د ع ل ا اع  ط ت س ا ا  ذ إ

ا   ذ إ  . ه ق ري ف ح  ل ا ص ل  
ً
ة ط ق ن ء  ا

ر
د ع ل ا رز  ح ي  ، ة ي س ي رئ ل اع ا ط ت س اع    ا ف د ل اع ا ج تر س   ا

ء   ا د ع ل ا د  ع ب ت س ي  ، ه
ر
ت ف ل ء  ا د ع ل ا ل  م ك ي ن  أ ل  ب ق ة  ي س ي رئ ل ا ة  د ع ا ق ل ا ل  إ رة  ك ل ا

رز   ح ي ن  أ ون  د ه  د ع ق م ل  ا د  و ع ي ( ) ة ط ق ز    ن را ح إ ون  ع ي ط ت س ي ون  رب ضا ل ا ط  ق ف
ة   را ا ب م ل ا ه   ت ن ت و ط  ا ق ن ل ا ء  ا حص إِ م  ت ي  ٍ وم  ج ه ٍر  و د ل  ة ك ي ا ه ن د  ن ع  . ط ا ق ن

اع   ف د ل ا و وم  ج ه ل ا ور  د ن  ا ق ري ف ل ا ب  ع ل ي ا  م د ن ت.   5ع را  م

الت   ا ح ل ة ا ي ئ ا ن ث ت الس  ا

غ الحكم عن هذا الخطإذا ألقر الضارب الكرة خارج منطقة اللعب، عليه ان يعيد رم  
ِّ
بالمنادات "رمية غت    أ الكرة، يبل

 قانونية". 

ل  ت ا ا ت  غ ت  م

، تحتسب نقطة للضارب.    طريقه عند الركض بي   لوحتي  
اء بالوقوف ف 

ر
 إذا عرقل أحد المدافعي   العد

  الهواء 
 اللفة.  وال تحتسبالضارب*  استبعاد من قبل الدفاع، يتم  األرض(أن تالمس  )قبلإذا تم التقاط الكرة ف 

  الدور ، ر األدوايستبدل فريق الدفاع والهجوم  استبعاد بعد ثالث عمليات 
الهجوم  الموال  الفريق يستأنف الضارب  وف 

  الدور الهجو 
تيب. الموال  للضارب الذي تم استبعاده ف   م  السابق للفريق حسب التر
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 واالنطالق(  )التوقف #  2المرحلة  

 

ت  ا د ا د ع ت الس    ا

العٌب من فريق الدفاع عليه الركض  أمتار( 8ال  6)إمداد المسافة بي   اللوحات  باستثناءمتشابهة مع المراحل السابقة، 

 لتغطية اللوحة الرئيسية، وآخر يتمركز لتغطية اللوحة الثانية. 

  خط مستقيم يجب تجنبهم من قبل جميع العتر  الدفاع.  العدائي   : مالحظة
 بي   لوحتي   ف 
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وم  ج ه ل ا تر   الع ر  و  د

ب الكرة   وعليه أن (27الصورة عىل الصفحة  )حسب: ضارب الكرة الحال  أمامه اللوحات 1الخيار  • يض 

ة حول اللوحات 
ر
اللوحة الرئيسية ليحرز نقطة قبل أن يحمل الدفاع   ويعود الليبعدها عن الدفاع ليكمل لف

 الرئيسية. الكرة للوحة 

  حالة رم  الكرة قريبا من الدف2الخيار  •
ك له الوقت الالزم إلكمال اللفة، يستطيع  : الضارب ف  اع مما ال يتر

ة. الضارب الموال  ليكمل  وانتظار  األول(التوقف عند اللوحة الثانية )بعد لمس اللوحة 
ر
 اللف

اع  ف د ل ا تر   الع ر  و  د

 خيارات:  3لدى العتر  الدفاع 

 استبعاد الضارب برم  الكرة لمدافٍع متمركٍز عىل ال1الخيار  •
لوحة الثانية قبل أن يلمسها : يمكن للمدافعي  

  الضارب. 

  أمان، يمكن محاولة 2الخيار  •
اء ال اللوحة الثانية ف 

ر
برم  الكرة ال اللوحة الرئيسية   استبعاده: إذا انتقل العد

  .بعد رمية الضارب الموال  

 ال اللوحة الرئيسية لمنع 3الخيار  •
ً
ة   أمان، يمكن للدفاع تمرير الكرة مبارسر

اء ال اللوحة الثانية ف 
ر
: إذا انتقل العد

اء من التقدم ال اللوحة الرئيسية  
ر
 لفريقه.   وإحراز نقطةالعد

د  ع ا و ق ل  ا

  .لضارب نقطة لفريقهالضارب اكمال اللفة قبل أن يوصل الدفاع الكرة للوحة الرئيسية، يحرز ا استطاعإذا  .1

اء من فريق الهجوم، يتم استبعاد  .2
ر
  اللوحة الثانية قبل ان يصل اليها العد

إذا رم  الدفاع الكرة للمدافع المتمركز ف 

 العداء. 

  أمان عىل اللوحة الثانية عليه  .3
اء المتوقف ف 

ر
ب الكرة قبل ان  انتظار الضارب/العد الضارب الموال  ليض 

فة، إذا ترك اللوحة قبل ذلك يعيد الضارب رم  الكرة. 
ّ
 يستأنف الل

  الهواء يتم استبعاد الضارب.  التقطإذا  .4
 الدفاع الكرة ف 

 بعد نهاية كل دور هجوم  يتم إحصاء النقاط.  .5

اع   .6 ف د ل ا و م  و ج ه ل ا ر  و د ن  ا ق ري ف ل ا ب  ع ل ي ا  م د ن ع ة  را ا ب م ل ا ه   ت ن ت.   5ت را   م

  الدور ، ر األدوايستبدل فريق الدفاع والهجوم  استبعاد بعد ثالث عمليات  .7
الهجوم  الموال  الفريق يستأنف   وف 

تيب.    الدور الهجوم  السابق للفريق حسب التر
 الضارب الموال  للضارب الذي تم استبعاده ف 

الت   ا ح ل ة ا ي ئ ا ن ث ت الس  ا

 رم  الكرة. إذا ألقر الضارب الكرة خارج منطقة اللعب، عليه ان يعيد 

   أحد إذا عرقل 
اء بالوقوف ف 

ر
  يركض اليها  الكرة(امتالك  )دون الركض مسلكالمدافعي   العد

اء ال اللوحة التر
ر
، ينتقل العد

ا   ا )مثالآليًّ اء يركض من اللوحة األول ال اللوحة الثانية، العداء ال اللوحة الثانية آليًّ
ر
( : عرقل مدافٌع العد

ً
ة  ومبارسر
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 ( 5بيسبول    )لعبة#  3المرحلة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب  رر د م ل ا ر  و  د

د من استيعاب التالميذ للقواعد األساسية،  5إل لعبة بيسبول  االنتقالقبل 
ّ
ب التأك والكتسابهم  مكتملة، عىل المدرر

ب الكرة باليد،  الثقة   النفس لض 
ة الكافيةف    رم  والتقاط الكرة  والختر

  التمارين(إل بطاقات  )أنظر ف 

 

ت  ا د ا د ع ت الس    ا

. العبو الهجوم تنسب إليهم أعداد حسب ترتيب تدريجر  ) م القسم إل فريقي   …(  ينتظرون  5، 4 ،3، 2، 1يقسر

 بي   اللوحات  13أدوارهم عىل المقاعد. داخل ميدان اللعب، جهز المرب  ع ببعد 
م العبو متر

ر
 الدفاع )مثل الصورة(  وينض

 أدوار العتر  الدفاع 
م المتواصل   وتغيت  األدوار التأكد بان كل العب يمأل دوًرا  )مععي ر 

ّ
ٍّ للحرص عىل التعل   كل دوٍر دفاع 

ف 

  
  اللعب( والتشويق ف 

  : عدل حجم المرب  ع ليتناسق مع مساحة اللعب المتوفرة مالحظات 
ة مثال،  )ف     صالة رياضة قد تتوفر مساحة صغت 

وف 

(توفر مساحة خارجر  قد ت ملعب . إذا يتكون القسم من   13ولكن يجب عىل المسافة بي   اللوحات ان ال تتخىط  أكتر متر

.  20أكتر من   تلميذ يمكن إضافة العتر  دفاع خارجيي  

  خط مستقيم يجب تجنبهم من قبل جميع العتر  الدفاع.  العدائي   
 بي   لوحتي   ف 
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وم  ج ه ل ا تر   الع ر  و  د

ب الكرة    قفص رص 
ب الكرة  وعليه ان (36الصورة عىل الصفحة  )مثلالضارب الحال  يتمركز ف   أحد  ويصل اليض 

  يركض اليها 
جع الدفاع الكرة للوحة التر (اللوحة األول  )تجاه اللوحات قبل ان يستر

ً
   مثال

إذا وصل الضارب ال اللوحة ف 

م نحو اللوحة الموالية. العبو الهجوم    الضارب الذي يواليه وينتظر أمان يمكنه ان يتوقف 
ر
ل له التقد ب الكرة، فيخوِّ ليض 

ُل نقطة  المنتظرون سجر
ُ
  امان، ت

. إذا تمكن عداٌء من الوصول ال اللوحة الرئيسية ف  ائي  
ر
عىل اللوحات يسمون العد

 لفريقه. 

 

اع  ف د ل ا تر   الع ر  و  د

:  الستبعاد بينها حسب الوضعية األكتر فعالية  اختيار لدى فريق الدفاع خيارات متعددة، يمكن  ائي  
ر
 العد

له عىل   •   اللوحة األول، بعد تحصُّ
االستبعاد من اللوحة األول: يرم  فريق الدفاع الكرة لالعب الدفاع المتمركز ف 

اء. 
ر
ا، يلمس الالعب اللوحة بقدمه قبل أن يلمسها العد

ً
د ك بها جيِّ  الكرة والتمسر

له االستبعاد من اللوحة  •   اللوحة الثانية، بعد تحصُّ
الثانية: يرم  فريق الدفاع الكرة لالعب الدفاع المتمركز ف 

اء القادم من اللوحة األول. 
ر
ا، يلمس الالعب اللوحة بقدمه قبل أن يلمسها العد

ً
د ك بها جيِّ  عىل الكرة والتمسر

له االستبعاد من اللوحة الثالثة: يرم  فريق الدفاع الكرة لالعب الدفاع ال •   اللوحة الثالثة، بعد تحصُّ
متمركز ف 

اء القادم من اللوحة الثانية. 
ر
ا، يلمس الالعب اللوحة بقدمه قبل أن يلمسها العد

ً
د ك بها جيِّ  عىل الكرة والتمسر

ك بها   منهم، بعد االستبعاد من اللوحة الرئيسية: يرم  فريق الدفاع الكرة لالعب  • له عىل الكرة والتمسر تحصُّ

ا، يلمس
ً
د اء القادم من اللوحة الثالثة.  جيِّ

ر
 الالعب اللوحة الرئيسية بقدمه قبل أن يلمسها العد

اء بعد أن ترك إحدى اللوحات  •
ر
 الكرة، العد

ً
يعد يلمسها:  )لم االستبعاد باللمس: يلمس أحد العتر  الدفاع، حامًل

  
 أمان( لم يعد ف 

   االستبعاد  •
بعد ان رماها الضارب، ُيستبعد ضارب الكرة مدافٌع الكرة قبل أن تالمس األرض  الهواء: يلتقطف 

  أماكنهم.  ويبقر العدائي   
 ف 
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د  ع ا و ق ل  ا

 لفريقه.  .1
ً
اء إل اللوحة الرئيسية، يحرز نقطة

ر
ما يصل عد

ّ
 كل

  الدفاع الكرة للوحة قبل أن يصل إليها العداء، يتم استبعاده.  .2
ما يلقر

ّ
 كل

   العدائي    .3
ِّ  انتظار عليهم  أمان(المتمركزون عىل اللوحات )ف   إل اللوحة الموالية.  ليتقدموا رمية الضارب الحال 

إل   العدائي   إذا التقط مدافٌع الكرة قبل أن تالمس األرض بعد ان رماها الضارب، ُيستبعد ضارب الكرة ويعود  .4

ب الكرة، ال تحتسب أي نقاط تمر إحرازها بعد رص     هذه الحالة. أماكنهم قبل رص 
 ب الكرة ف 

  الدور  ر األدوانقاط، يستبدل فريق الدفاع والهجوم  5أو بعد إحراز الهجوم  استبعاد بعد ثالث عمليات  .5
  وف 

  الدور الهجوم  السابق للفريق  
الهجوم  الموال  الفريق يستأنف الضارب الموال  للضارب الذي تم استبعاده ف 

تيب.   حسب التر

 بعد نهاية كل دور هجوم  يتم إحصاء النقاط.  .6

  الدور ، ر األدوايستبدل فريق الدفاع والهجوم  استبعاد بعد ثالث عمليات  .7
الهجوم  الموال  الفريق يستأنف   وف 

تيب. ا   الدور الهجوم  السابق للفريق حسب التر
 لضارب الموال  للضارب الذي تم استبعاده ف 
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الت   ا ح ل ة ا ي ئ ا ن ث ت الس  ا

 إذا ألقر الضارب الكرة خارج منطقة اللعب، عليه ان يعيد رم  الكرة.  •

  منطقة اللعب  •
 الضارب استبعاد  وتتخىط السياج يتم عندما ال ترتد الكرة ف 

  استبعاد أمتار من اللوحة الرئيسية يتم  4.5أو   3عندما ترتد الكرة للمرة األول عن منطقة اللعب بقرب مسافة  •

 الضارب. 

ائي   عىل لوحة واحدة يتم 
ر
  حال تواجد عد

اٍء واحد فقط بالوقوف عىل كل لوحة، ف 
ر
الالعب ذو الرتبة  استبعاد ُيسمح لعد

  ترتيب ضارنر  الكرة. 
 األدن  ف 

  حالة 
جعها الدفاع، يتم  اصطدامها تغت  اتجاه الكرة عتر ف  اٍء قبل ان يستر

ر
اء  استبعاد بعد

ر
ضارب الكرة   ولكن يستطيعالعد

مه نحو ان يكمل 
ُّ
 اللوحة الموالية  تقد

  يركض اليها   أحد إذا عرقل 
اء ال اللوحة التر

ر
، ينتقل العد   طريقه عند الركض بي   لوحتي  

اء بالوقوف ف 
ر
المدافعي   العد

ا  )مثالا  آليًّ  : عرقل مدافٌع العداء وهو يركض من اللوحة األول ال اللوحة الثانية، ينتقل العداء ال اللوحة الثانية آليًّ

 )
ً
ة  ومبارسر
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 بطاقات التمارين            

 واستعمالهم   قراءتهمكيفية  
   9يحتوي هذا الدليل عىل 

ب ف  التمارين الموافقة حسب حاجته. يتم   اختيار بطاقات تمارين هدفها توجيه المدرر

 استعمال هذه البطاقات عىل الميدان لتوفت  الدعم الفوري. 

رها التمرين، إطار    يطور
  لمخطط المهارات التر

، وصف للتمرين، رسم بيان  تتكون كل بطاقة من رسم توضيج 

احات ات، األنواع الممكن توظيفها، للمالحظ  ، بالتفصيل: واقتر

: رسم يوضح كيفية تنظيم منطقة اللعب  بةالرسم توضيج 
ّ
ات المتطل

ر
 . واالعبي   والمعد

وكيفية  وصف التمرين: تفست  مكتمل للتمرين، كيفية تسلسِلِه وتوقيته، كيفية إحصاء النقاط، تحديد البداية والنهاية 

 الرابح.  تحديد 

 بي   مخطط الم
ٌ
نسب عالمة

ُ
  التمرين. ت

  يتم تطويرها ف 
رها التمرين: تقريٌر المهارات التر   يطور

   لكل 5و 1هارات التر
ر مؤرسر

. ُيرجر االطالع عىل    أكتر
ر   تركت   التمرين عىل تطوير المهارة المرتبطة بذلك المؤرسر

نة، ارتفاع هذه العالمة يعت  مهارٍة معير

 للتفاصيل. الفهرس 

احات  ب،   المستعملة، العدد عىل معلومات عامة مفيدة عن التمرين والمعدات  : تحتوياالقتر
ّ
 لالعبي   المتطل

األدن 

 . وهدفه المركزيمستوى صعوبة التمرين 

يٍط إرشادي. QR code)الرسيعة رمز االستجابة  ه إل رسر  (: كل تمرين يكتمل برمز االستجابة الرسيعة يوجر

 الفهرس 
ق   ي س ن ت  : ء ا زرق ل ا ة  وع جم م ل ت ا را ا ه م ل  ا

ة   المهارات: ادماج    تتكون من مهارة حركية واحدة بطريقة عملير
ادماج المهارات: القدرة عىل إدماج مختلف القدرات التر

  ...  التقاط الكرة والركض، القفز والرم 
ً
كذلك تنسيق أعضاء الجسم المختلفة:   ويقصد بها وتوظيفها بانسجام. مثًل

 الجذع واليدين، اليدين والساقي   الخ 

 :  الحرك 
يها، مما يسمح بتعديل القوة  التميت  

ر
  سوف تأد

ة الحركة حسب الوظيفة التر   قور
ة ف 

ر
ّ
ر
القدرة عىل التحكم بدق

. مثال: رم  الكرة لمسافات مختلفة أو القفز الرتفاع معي ر  حسب علِو الحاجزاالحتياجالمستعملة حسب   

 :  التسلسىل 
ة ز  تنظيم القدرة عىل التميت     تنفيذ الحركات األفعال العضلير

ا، مما يسمح بتكوين إيقاع متناغٍم ف  د  منيًّ
ّ
ويول

ًرا 
ُ
ص العضلة  توات

ّ
  تقل

الحركة  وارتخائها الكتمالسليًما ف   

 :  
  مكاٍن عتر حساب البعد بي   األجسام، األشخاص التوجيه الزمكان 

  القدرة عىل توجيه الذات ف 
الملعب   والدالالت ف 

القدرة عىل إدراك المسار الذي ستتبعه الكرة عتر حساب رسعتها  وه  كذلكت. حسب هذه الحسابا وتغيت  التحركات 

 واتجاهها

  استجابةإل حوافز مختلفة بأرسع ما يمكن، مما يسمح للقيام بردة فعل حركية  االستجابة القدرة عىل توقع ردة الفعل: 

دةبسيطة  استجابةبي    ويمكن التفريقإلشارات مختلفة 
ر
، عندما تكون اإلشارة : األولواستجابة معق

ً
والثانية   معروفة

  تأخذها الكرة بعد   االتجاهات  )مثالالحركية الممكنة  االستجابات عندما يتوافق عدد اإلشارات مع عدد 
المختلفة التر

الخصم أن رماها  ) 

  غضون القيام بها حسب تغت  الوضعية، هذه القدرة التحويل: 
ة الفعل القدرة عىل تحويل الحركة ف 

ر
قة برسعة رد

ّ
متعل  
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ل القيام بكل  التوازن:  سهر
ُ
  وضعية ت

ا،   حركة يمت   القدرة عىل إبقاء الجسد ف 
ً
التوازن الثابت عندما يكون الجسد ثابت

  هذه القدرة والتوازن الحرك  
ٌ ف  ي أساس    حركة، نشاط الجھاز الدھلت  

عندما يكون الجسد ف   

ة   ق ا ي ل ل ا  : ة ي ل ا ق ت تر ل ا ة  وع جم م ل ة ا ي ن د  ب

  تسمح بالتغلب عىل المقاومة القوة: 
أو تسمح بمقاومتها بقوة   الخصم(، جسدك او جسد أداةثقيل،  )وزنالقدرة التر

ة مخالفة  عضلير

، يمكن التميت   بي   الرسعة الدورية للحركات المتكررة بنفس الرسعة:    قصت 
  ظرف زمت 

القدرة عىل إكمال الحركات ف 

اَجات  والتجديفالجري   )مثل الطريقة  رَّ
َّ
  تتطلب الرد  والرسعة اال ، وركوب الد

دورية بالنسبة لألفعال الفريدة والتر

 .الفوري مثل رم  كرة البيسبول

لة / السعة الرئوية:  االحتمالقوة  ة زمنية مطور ةالقدرة عىل القيام بحركات معينة لفتر ة   )فتر طة او قصت 
طويلة او متوسر

ات الطويلة  طولها(حسب  بوالمتوسر للفتر
ّ
ال لنظام الطاقة الهوائية االستعمال طة يتطل الفعر . 

     

النفسية واالجتماعية الحمراء: الرفاهية مجموعةال   

ا من 
ً
مجموعة أدوات الرياضة من أجل الحماية تحدد هذه المجموعة أهداف  

وح    حاالت الت  
مجة مع الشباب ف  القرسي عبارة عن تعاون متعدد  كانت مجموعة أدوات الرياضة من أجل الحماية: التر

 ومنظمة (IOC) واللجنة األولمبية الدولية (UNHCR) الوكاالت بي   مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئي   

Terre des hommes (Tdh) 

  وتطوير  Baseball5 Toolkit مع WBSC يهدف
  مجال التعليم واإلنسان 

إل تزويد جميع أصحاب المصلحة ف 

بوثيقة عملية بديهية من شأنها أن تساعد جميع المعلمي   عىل تنفيذ أنشطةالرياضة   Baseball5  العمليات  
ف 

 الميدانية الخاصة بهم 

يريد مؤرسر الرفاهية النفسية واالجتماعية أن يعىط  إشارة إل قابلية تطبيق كل تمرين فيما يتعلق   التحديد،عىل وجه 

Sport for Protection Toolkit    من اف األربعة أدناه باألهد   

التماسك االجتماع   أ.   

  ذلك درجة 
  تربط الناس ببعضهم البعض داخل المجتمع )بما ف 

  سمات ومصالح   تفاعلهم؛الروابط التر
كون ف  أو يشتر

و / أو تكون قادرة عىل تقليل التفاوتات وتجنب التهميش( أخرى؛ثقافية أو دينية أو اجتماعية   

االجتماع  اإلدماج ب.   

  
وط المشاركة ف  ،ال سيما لألشخاص  المجتمع،عملية تحسي   رسر من خالل تعزيز الفرص والوصول إل   المحرومي  

ام الحقوق   الموارد والتعبت  عن الرأي واحتر

ة واالجتماعي ةالنفسي يةالرفاهج.   

 الحالة اإليجابية للوجود حيث يزدهر الفرد

اك الشبابد.  نهج إرسر  

  جميع جوانب حياتهمنهج يعىط  األولوي
ة للمشاركة النشطة للشباب ف   
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EXERCISE #2 - SQUASH 

  



  

 

40 
 

  



  

 

41 
 

  



  

 

42 
 

  



  

 

43 
 

  



  

 

44 
 

  



  

 

45 
 

  



  

 

46 
 

  



  

 

47 
 

EXERCISE #6 – THROW AND FOLLOW THROUGH 
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EXERCISE #7 – FIVE STEPS KEEP AWAY 
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EXERCISE #8 – END-ZONE GAME (“GOAL BALL” OR “QUIDDITCH”) 
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EXERCISE #9 - RELAY AROUND THE BASES 
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APPENDIX           

Complementary documents 

 

Follow the secure link and download the following documents by clicking on the 

images. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official Baseball5 Rulebook    Official Baseball5 Scoring System 

 

 

 

 

 

 

 

Official Baseball5 Line-up Card   Official Baseball5 Score Card 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/66cb0d33-f7dc-8877-1ed1-c7dc893642a2.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/9b129842-cb39-da53-4b67-9c4c5a86f997.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/dd466861-46eb-23a3-2dca-c04dd22b6f94.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/963512a6-2f3f-a44f-f273-886727556c6d.pdf
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