
العروض الرياضية
إعداد
دكتور

محدي أمحد السيد وتوت
رئيس قسم التمرينات واجلمباز والعروض الرياضية



.مفهوم العروض الرياضية-
.رزهأي أظهره وأبَعَرَضه ظهر ... َعَرَض في اللغة أي 

جارية وتستخدم كلمة عرض في كثير من المجاالت منها الت

أيضاَ واالعالمية والسياسية وكذلك في المجال الرياضي و

العسكري وذلك بهدف االعالم أو االعالن وفي بعض 
.األحيان تهدف الدعاية للشيء المعروض

قدم ياموالعروض في المجاالت الرياضية تطلق على كل 

من حركات وتشكيالت بدنية بهدف إبراز القدرات 
.والمهارات المختلفة



.العروضتعريف-

showاالنجليزيةاللغةفيمعناهالعرض
إظهارهيتمماكلعنعبارةوالعرض

ناإلعالبهدفمتكاملفنيبشكلوابرازه

.الدعايةأو

اهاإظهاريتمالتيالعناصرهيوالعروض

يءالشباختالفوتختلفمشوقةبصورة

.المعروض



مجموعةبأنها"سليمانصالح"يعرفها

بأدواتأوحرةالبدنيةالتمريناتمنمختارة

بويةالترللمبادئطبقا  وضعتاألدواتعلىأو

تؤدىوالجماليةوالحركيةوالفسيولوجية

وقتفياألفرادمنكبيرةمجموعاتبواسطة

المصاحبةمعواحدمكانوفيواحد

لوصمامدىوتعكسالصوتيةأوالموسيقية

فيتقدممنالعرضفيالمشتركونإليه
.والفنيةالرياضيةالنواحي











.مواصفات العرض الجيد-

للعرض الجيد مواصفات البد من توافرها حتى يتحقق الهدف العام من

العرض وهو ابراز واظهار وتوضيح محتوى وعناصر الشيء المعروض 
.الحسيبصورة فنية متكاملة مما يؤدي إلى وصفها باإلبهار الفني والتقبل

.أهم هذه المواصفاتومن 

الشيء المعروض من حيث المكان أي أن عناصر ومحتوى وضوح -1
. الشيء المعروض واضح للمشاهدين بالنسبة لمكان العرض

لوان األلوان للشيء المعروض بحيث ال يكون هناك تنافر بين األتناسق -2
.  لمحتوى الشيء المعروض

ة الشيء المعروض من حيث الحجم حيث حجم العناصر المعروضمناسبة -3
.تكون مناسبة بما يتناسب مع العناصر التي حولها

ة األضواء المستخدمة مع الشيء المعروض سواء كانت االضاءمناسبة -4
.كذلك مناسبتها في شكلها وقوتها( متغيرة)ثابتة أو متحركة 

ات األصوات للشيء المعروض والمقصود بذلك أن تكون األصومناسبة -5

الصادرة من الشيء المعروض مناسبة لهذا الشيء ووقت عرضها 
. والمشاهدين لها



لكال الشيء المعروض لجميع المراحل السنية ومناسبة -6

شيء الجنسين فال يكون هناك صعوبة في فهم محتوى ال
.  المعروض وكذلك مناسبته للرجال والسيدات

لمجتمع الشيء المعروض للعادات والتقاليد في امناسبة -7
.بحيث ال يتم عرض شئ ال يقره المجتمع

ية حتى الشيء المعروض لكل المستويات الثقافمناسبة -8

يتم إدراكها وفهمها ألول وهلة من جميع المشاهدين على 
.اختالف ثقافاتهم

.يتسم الشيء المعروض بالتكامل الفنيأن -9



.  خصائص العروض الرياضية-

-:تلخيص أهم الخصائص المميزة للعروض كما يلييمكن 

.أن يشتمل على حركات بدنية معدة ومكونة من قبل-1

هذه الحركات على أسس المبادئ التربوية تختار -2

.والفسيولوجية والحركية والجمالية

.دبواسطة مجموعة كبيرة من األفراد في وقت واحتؤدي -3

لغنائية يرتبط األداء بالمصاحبة الموسيقية أو المصاحبة ا-4

.  أو أي مصاحبة سمعية أخر

.دائما عالنية أمام الجماهير والمشاهدينتؤدي -5

بي إلى التعبير عن المستوي الرياضي والتدريتهدف -6
.للمشتركين



.العروضأهداف-

.الرياضيالهدف-1

يناتوالتكووالتشكيالتالتمريناتأفضلابرازوهو

والمهاراتالقدراتذلكفيمستخدمينواللوحات

ميالعلالتطورفيهابماالعقليةوالكفاءةالبدنية

مستوىمنإليهوصلتمامدىإلظهاروالتكنولوجي
.رياضي



.التجاريالهدف -2

إلى وهو وضع أنواع المبيعات وأصنافها بشكل يؤدي

.زيادة نسبة البيع

.االعالميالهدف -3

وهو ابراز واظهار ما نريد من أخبار ومعلومات 

.وأوجه نشاط لنشره إلى الجمهور الخارجي

.السياسيالهدف -4

من وفيه يتم االتفاق بين الدول على عروض مقدمة

ادية أحد الطرفين وتتمثل في االتفاقيات االقتص

.  هاوالمعاهدات السياسية وذلك لمناقشتها بعد عرض



.الهدف من العروض الرياضية-

ومية عن فرحة الشعب بانتصار أو عيد من أعياده القالتعبير -1
 .كالعيد الوطني للبالد

ا في وترحيب برؤساء أو وفود أو مؤتمرات تقام دورياستقبال -2
.دوله ما إلظهار مستوي التقدم الرياضي بتلك الدولة

ادل في شكل أعياد للشباب بغرض زيادة التعارف وتبتقام -3
.الصداقات

المؤتمرات الخاصة بدراسة أهم التطورات الحديثة بغرض -4

ي الدولة بشئون التمرينات والجمباز وتبادل اآلراء بين المهتمين ف
.المضيفة

ض الوعي الرياضي بين الشعب والشباب بإقامة العرونشر -5
.الرياضية

.لياالتجمعات ومعسكرات الكشافة والمرشدات عالميا ومحفي -6



.أهمية العروض الرياضية

للعروض الرياضية أهمية كبرى من عده نواحي منها الناحية القومية و 

-:يالبدنية والتربوية والعقلية والجمالية ونأتي بالتفصيل كما يل

.الناحية القومية-أوال

قيا هي عبارة عن إظهار وعرض مدى التقدم الرياضي للدولة وانعكاسا حقي

نظم االجتماعية لتطور الثقافة الرياضية التي تعتبر بالتالي مقياسا لصحة ال
.والسياسية للدولة

.الناحية البدنية والحركية-ثانيا  

 .كينتعمل العروض الرياضية على االرتقاء بالمستوى الصحي للمشتر
ن طريق وتؤدي إلى النمو الشامل المتزن والى تحسين القوام ويتحقق ذلك ع

ضلية اختيار مختلف التمرينات البنائية التي تؤثر على المجموعات الع

ية والصحية المختلفة مع مراعاة الخصائص التشريحية والفسيولوجية والنفس
.للمشتركين



.األهمية التربوية–ثالثا  

يبية تسهم العروض الرياضية وما يرتبط بها من النواحي التدر

ة على إكساب المشتركين مختلف الصفات والسمات الخلقي

واإلرادية الحميدة كالنظام والطاعة والوالء للجماعة والتعاون 

وة وإنكار الذات ومساعدة الغير والشجاعة والتحكم بالنفس وق

ق اإلرادة وغير ذلك من السمات التي يكتسبها الفرد عن طري

اد اشتراكه في العرض الرياضي وفي أثناء التدريب واإلعد
.للعرض
.األهمية الجمالية-رابعا

ركين إن العروض الرياضية من النواحي الهامة التي تكسب المشت

اإلحساس والتذوق الجمالي الناتج عن جمال ودقة الحركات 

عن والتشكيالت والتكوينات أو عن جمال الموسيقى أو الغناء و
.روعة وتناسق األلوان والمالبس



.األهمية العقلية-خامسا

عنركينللمشتالعقليةالتربيةفيالرياضيةالعروضتسهم

ركاتالحبينالذهنيوالربطالمختلفة،الحركاتحفظطريق

طريقوعنوالموسيقىالحركاتوبيناآلخر،بالبعضبعضها

ميةتنعلىتعملكماوالتكوينات،التشكيالتأنواعإدراك
.واالستجابةوالتصرفالتفكيرسرعة



.أنواع وأشكال العروض-

.الرياضيةالعروض -أوال  

.عروض بالملعب الرئيسي-1

مشارك ( 5000)التمرينات والجمباز ( مالعب مفتوحة)ستادات 
.فأكثر

.مشارك فأقل( 800)التمرينات والجمباز ( مالعب مغلقة)صاالت 

(.مالعب المدارس أو الخماسية)أماكن أخرى 

(.متحركة وثابتة)عروض المضمار -2

.باألجهزة واألدوات والمعدات

.باألشكال المجسمة والمعبرة

.باألعالم الملونة مختلفة المقاسات



.عروض باألعالم الملونة-

.عرض كامل

.عرض مكمل لعرض

.ستارة خلفية أو جانبية أو أمامية
.عروض اللوحات-

.لوحات خلفية بالمدرجات المواجهة للمنصة الرئيسية-أ

(.باألدوات–بالمالبس )لوحات بأرض الملعب -ب

.عروض بين المدرجات-5

.تمهيدية لعرض الملعب-أ

.إعالمية لبرنامج المناسبة-ب

.إعالنية ودعائية لموضوعات أخرى-جـ



.عروض الجمهور-

.عرض حركي-أ

(.عرض باألعالم أو باألدوات المساعدة)عرض لوحات-ب

أناشيد وأغاني وطنية حماسية مصاحبة )عرض صوتي -جـ
(.للعرض

(.استعراضية-تنافسية)عروض المالعب الرياضية -7

.األلعاب الفردية-أ

.  األلعاب الجماعية-ب

.عروض الباليه-

.الباليه المائي-أ

. الباليه على المسرح-ب



-:ومن الممكن تقسيم العروض الرياضية من حيث نوعية الحركة إلى

.عروض االستعراضات-1

باألدوات وبدون )الصفوف والقاطرات والتمرينات المختلفة -أ
(.األدوات

.التشكيالت والتكوينات المتنوعة باألدوات واألجهزة والمعدات-ب

.عروض الجمباز-2

.بأدوات وأجهزة الجمباز-أ

.بالحركات األرضية-ب

.عروض األلعاب واألنشطة الرياضية-3

.جماعية أو فردية-أ

.  تنافسية أو تعليمية وترويحية-ب



.العروض العسكرية-ثانيا  

.عروض عسكرية رياضية استعراضية-1

.عروض التمرينات باألدوات الرياضية-أ

.عروض التمرينات باألدوات واألجهزة العسكرية-ب

.عروض تمثل معركة حربية أو موقعة عسكرية-2

.بالمالعب بعد تعديلها-أ

.  باألماكن المشابهة أو الطبيعية-ب

.عروض الطائرات العسكرية واالستعراضية-

.عروض الطائرات الحربية-أ

.عروض الطائرات االستعراضية-ب

(.بالمظالت)عروض االسقاط الجوي -4

.ألوان مختلفة–مظالت لون واحد -أ

.أشكال مختلفة-مظالت شكل واحد-ب



.عروض عسكرية بالشوارع والميادين الرئيسية-

.باألدوات العسكرية الخفيفة المحمولة-أ

.باألجهزة والمعدات العسكرية الثقيلة-ب

.عروض بحرية عسكرية-6

.عروض بالقوارب المختلفة-أ

.عروض الغطس والسباحة العسكرية-ب

.عروض األلعاب النارية-7

.ألعاب نارية لون واحد أو ألوان مختلفة-أ

.ألعاب نارية في خط مستقيم أو في خط متعرج-ب



.العروض الشعبية-ثالثا  

.الغناء الشعبي–.         الرقص الشعبي-

.الصناعات الشعبية–.        األلعاب الشعبية-

.المالبس الشعبية–.      الموسيقى الشعبية-

.األكالت الشعبية–.        الرسوم الشعبية-

.عروض المجسمات واألشكال المعبرة-رابعا  

-بأجهزة محمولة)عروض بالملعب الرئيسي أو بالمضمار -
(.وأجهزة مجرورة

.عروض بالطرق والميادين الرئيسية-

.عروض بوسائل االعالم والدعاية-



.عروض األعالم والدعاية-خامسا  

.لوحات خلفية على المدرجات أو بأرض الملعب-

.لوحة كهربائية-

.لوحات الكترونية بالمطارات ودور الحكومة-

.اللوحات التجارية-

.لوحات وسائل االعالم-

.عروض المرتفعات الطبيعية والصناعية-سادسا  

.عروض باإلمكانيات المادية-1

(.زخارف-كلمات-صور)لوحات ثابته -أ

.إعالنات( الكترونية-كهربائية)لوحة متحركة -ب

.عروض باإلمكانيات البشرية-2

.عروض حركية-أ

.عروض صوتية مصاحبة-ب

.لوحات بأدوات مختلفة-جـ

.عروض اللوحات واألشكال متعددة الصور والرسوم والكلمات-سابعا  

.بالشوارع والميادين الرئيسية-أ

.بالوزارات والمؤسسات والهيئات-ب



.حالعرض بجهاز العرض العلوى وجهاز العرض بالشرائ-ثامنا  

.كلمات وأرقام-أ

.صور وأشكال رسوم ثابتة-ب

.كلمات وأرقام وصور وأشكال ورسوم متحركة-جـ

.عروض األلعاب النارية-تاسعا  

-:وتقام تلك العروض غالباً مساًء وتنقسم إلى أنواع منها

.ألعاب نارية لون واحد وألوان مختلفة-أ

.ألعاب نارية في خط مستقيم أو في خط متعرج-ب

.عروض الحمام المدرب-عاشرا  

.الحمام األبيض-أ

.الحمام بألوان مختلفة-ب



.عروض البالونات-حادي عشر

.بالونات بلون واحد أو ألوان مختلفة-أ

.بالونات بحجم واحد أو أحجام مختلفة-ب

.بالونات حاملة للمناظر واألشكال والصور-جـ

.العروض بأشعة الليزر-ثاني عشر

يقة وهو عبارة عن نوع معين م الضوء يتم استخدامه بأكثر من طر
.إلظهار النواحي الجمالية للعرض


