
 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 





ن نت د زش ٢آ ٢آموزش بدمينتون

دکتر آذر آقاياری:تهيه کننده 



٢آموزش بدمينتونآ

نور پيام دانشگاه ورانتشارات م  ر  پي
رشته تربيت بدنی

ف اتال آقا آذ کت دکتر آذر آقاياری:تاليف 
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ل ا ل فصل اولف

بدمينتون ورزش پيشرفته ونمهارتهای ي ر ورزش ب ی پي ه ر ه

هدف كلی

پيشرفته مهارتهای با دانشجويان آشنايی دانشجويان با مهارتهای پيشرفته آشناي
ورزش ورزشبدمينتون ون ي ب
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به دربدمينتون كالسيك نوع٨ضربات  نوع ٨ضربات كالسيك دربدمينتون به 
  تاس .٢ سرويس. ١:تقسيم می شوند

درايو.۵اسمش.٤آندرهند.٣
ضربات دفاعی.٨نت.٧دراپ.٦ پ یر رب

و) با روی راكت(فورهندضربات به دوشکل
هند اكت(ك شت تند)ا اه ا ل قا .قابل اجراهستند)با پشت راكت(بك هند

به بنا توان می ضربات بازیدركليه ازمقتضای ن ب ب و ی  رب  ي  زیر ز ی ب
.نوع فورهند ويا بك هند استفاده كرد
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درضربات بدمينتون، ابتدا وانتهای حركت دست، 
ازيك سمت به سمت ديگربدن است گ

ضربه ودرحالت بوده جمع دست رب ودرآغازحركت، ر  ع بو و ر  ج ز ر و
پاودست . وبعدازآن دست بازوكشيده می شود

كنند ل ع ه راه ه .موافق همراه هم عمل می كنندافق

درآموزش ضربات بدمينتون بايد به 
:مواردزيرتوجه نمود

مچ)١ چرخش)٤كتف)٣آرنج)٢حركات چرخش  ) ٤كتف)٣آرنج )٢حركات مچ  )١
زاويه برخورد راكت وتوپ  ) ۵كمر 
ل)٦ قا ز ت ال ا  مسيرارسال توپ به زمين مقابل)٦
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يكي ازمهمترين ضربات دربدمينتون است  سرويس 
زن ت تا ك ط(لن ت)ت ا .است)متوسط(بلند، كوتاه، تيزسه نوعوبر

بازي استسرويسباشروع زي .رويسب روع ب

دراين ضربه  توپ ازكنارخط مركزي زمين و 
ز تا ك خط ش ازپشت خط كوتاه به صورت مورب به زمين از

شود م ارسال .مقابل ارسال  مي شودمقابل
برخورد درسطحمحل بايد وراكت پايينترتوپ ور ح ل بر ر ي  ر وپ ور ب يي پ

.بازيكن زننده سرويس  باشد ازكمرومچ دست
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مراحل انجام سرويس بلند

مراحل انجام سرويس کوتاه
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تاستاستاس
  
ضربات باالی سراست وبه منظورايجاد زمان برای مادر 

برگشتن به مركززمين با ارتفاع زياد به انتهای زمين حريف 
شود می ودفاعیبردونوعزده ای ايیاستحمله ضربه ضربه ايی . استحمله ای ودفاعیبردونوع .زده می شود

زده شود تا موثرواقع  دقيقوقوی است كه بايد  محكمبسيار
ازلحاظ تاكتيكي چون درابتدای ضربه راكت به باالی .شود

و ازدراپ ضربه اين تشخيص شود، می برده سروعقب برده می شود، تشخيص اين ضربه ازدراپ و سروعقب
 گولاسمش برای حريف مشكل است، می توان ازآن برای 

ک ا .زدن استفاده کردا
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مراحل ضربه تاس فورهند

هند بک تاس ضربه مراحل ضربه تاس بک هندمراحل
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زيردست(آندرهند )ضربه )ضربه زيردست(آندرهند

زدن اين ضربه  مانند، ضربه سرويس است 
و در پاسخ  به  توپهای كوتاه كه اغلب  به 

ل جلوی زمين می رسد، زده ٣/١ناحيه
د نش ز ا انت ها شه گ ه اغل اغلب به گوشه های انتهايی زمين .می شود

واز خطرانداخته به را او تا رود می حريف می رود تا او را به خطرانداخته واز حريف
.  توردوركند تا ازحمله اودرامان باشيم  م
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اسمشاسمشاسمش

ضربه ايی با نيروی زياد است كه از مقابل صورت 
ف ط ه اد ز شدت زدنها ف حريف زده می سروسينهوبا شدت زياد به طرف

وسط اين ضربه درپاسخ به توپهای بلند، به .شود پ خ پ
نيازبه قدرت وسرعت . زمين زده می شود وانتهای

دارد درحالتزيادی را بازيكن حملهاسمش  حملهاسمش بازيكن را درحالت .زيادی دارد
قرارمی دهد وموجب می شود كه حريف به حالت 
دفاعی عمل کند واين مسئله ازنظرتاكتيكی برای 

است مهم تجربه با .  بازيكنان با تجربه مهم استبازيكنان
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دراپدراپدراپ

ازباالترين ارتفاع ازباالی . آهسته وتيزاستدونوع 
ردشده و كم ازتورسرزده می شود وتوپ با ارتفاع بسيار

افتدتورپشتدر می حريف زمين ضربهدر دراين بدن بدن دراين ضربه .در زمين حريف می افتدتورپشتدر
ضربه  پهلوی توپراكت به . نسبت به تورزاويه دارد

ل مچ و زياد  كنترلدرزدن اين ضربه احتياج به.می زند
حريفاستانگشتان آن موقع به کاربرد تاكتيكی ازلحاظ ري .ن ن  ع  و ربر ب  ی  ي ز 

را به حالت دفاعی می برد و وقتی با تاس همراه شود 
كث گ ا اا ف .حريف است درامتيازگيری وخسته كردنموثرترين ضربه
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ل( ا ك ضربات كوتاه لب تور)ا )ضربات كوتاه لب تور(نت 

ً ا تق ك تفا ا ا ت ك ت ا ضربه ای است كه توپ با ارتفاع كم تقريبا ا
شودتوربامماس می ارسال حريف زمين به و وربس ی  ل  ري ار ين  ب ز

ودرپاسخ به توپهای نزديك تور، به خصوص وقتی 
دراين . حريف درعقب زمين است، به کار می رود

دارد كم قدرت سرعت پ، ت دضربه فر محل محل فرود . ضربه توپ، سرعت وقدرت كمی دارد
.درزمين حريف است گوشه های پشت تورتوپ رپ رپ رز
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درايودرايوا

وموازیتوپ توروبامماس زيادبا زمينسرعت به به زمين  سرعت زيادبا توروبا مماس وموازیتوپ
درجه ٩٠زاويه توپ وراكت .حريف ارسال می شود پ

فرود توپ . زمين ضربه می زند موازیاست وراكت 
ت ا ز ل ط خط كنا ا تانت مچ دست . درانتهاودر كنارخط طولی زمين است

وازحركت كند می جلوحركت به ر چرخشازعقب ز ی  و ر  و ب ب ج ش ز چر
ضربه  قدرت و سرعتبرای افزايش  كمروكتف

.استفاده می شود
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دفاعدفاعدفاع

، ضربات دفاعی)اسمش(مقابل ضربه حمله ای
كه كا زن٣ه ت لن تا تك شكلا شكل . استكوتاه ، بلند وتيز:نوع٣به كارمی رود كه بر 
، شبيه سرويس  ودرايو است و بلند و تيزضربات دفاعی ی

با قدم  كوتاهدردفاع . است فرود توپ درانتهای زمينمحل 
ا اكت ت ت ه ه ض ت د افق ای برداشتن پای موافق دست ضربه  به سمت تور، راكت را داشتن

چ حركت مچمقابل توپ نگه داشته با تماس توپ به راكت با 
پشت  فرود توپمحل . توپ به سمت دلخواه هدايت می شود

ن ز ل تت ا ف .حريف استتورو جلوی زمين
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ضربات ومهارتهای پيشرفته ورزش 
بدمينتونبدمينتوننت

است كالسيك ضربات همان ي  درواقع رب  ن  ع  رو
پرش، كه با حركت ومانورهايی مانند 

همراه می شود وانجام  آن  چرخش
اق طفاكث گ بوده وبستگی به سطح  فردیدراكثرمواقع

مهارت قعيتبازيكنتجربه داردم بازی .بازی دارد موقعيتبازيكن وتجربه ومهارت
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ل فصل دومف

واجتماعی انفرادی وتاكتيكهای یتكنيكها ج ی و ر ی  ه ي ه و ي

هدف كلی

يك ای تاكتيك ا تكنيك با يان دانش آشنايی دانشجويان با تكنيكها وتاكتيكهای يك  آشناي
بدمينتون درورزش نفره ودو نفره ودو نفره درورزش بدمينتوننفره
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بازيكن بدمينتون عالوه برتكنيك صحيح وآمادگی  
ا ا ا كاف ا كف اك  تاكتيك خوببدنی وحرفه ای كافی بايد دارای
از استفاده با بتواند تا حريففريبباشد دادن دادن حريف فريبباشد تا بتواند با استفاده از

يك بازی ومسابقه  نقشه های منطقیوپياده  كردن 
.خوب و باموفقيت رابه نمايش بگذارد

د ك تتاكت ق دد گ ا ق :د :مورد بررسی قرارمی گيرددوقسمتتاكتيك در
در)الف كارگيریتاكتيك وضرباتبه تكنيكها ر) يریي  ر ربب  ه و ي

دربازیتاكتيك ) ب
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گ تاكتيك دربه كارگيری تكنيكها وضربات)الف

برای اغفال حريف ازضربات زيردست وباالی سربا  - 
استفاده ازمكث وحركت سريع وناگهانی راكت درهنگام 

كنيد استفاده .ضربه استفاده كنيدضربه
برای برگشت دادن توپ،بايد با كنترل قدمها به   - 

درضربه به توپ، بايد صبر كنيد تا .طرف توپ برويد
تا كنند پيدا تماس باهم پايينتری درسطح وراكت توپ وراكت درسطح پايينتری باهم تماس پيدا كنند تا توپ

  .بهتربتوانيد حريف را فريب دهيد
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هنگام زدن ضربه، با توجه موقعيت حريف -
آهسته يا سريع ، كوتاه بلند، ضربه وی وحركت وی ضربه  بلند، كوتاه ، سريع  يا آهسته  وحركت

.  بزنيد
حريف را بدون خطا كردن با حركات بدن، سر،  - 

دهيد فريب وشانه، .دست وشانه، فريب دهيددست
ازضربات نمايشی خودداری کرده وهمه ضربات  - 

.به يك شكل زده شود
استفاده- ها ضربه درهنگام دست مچ ازحركات مچ دست درهنگام ضربه ها استفاده  ازحركات

.شود
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اكت دادن كت ای ب كنيد هدايت با ا اكت راكت را با مچ هدايت كنيد وبرای حركت دادن راكت -
. ازساعد استفاده كنيد

مچ دست قبل ازضربه به عقب خم شودو در هنگام  - 
هدف متوجه حريف كه باشد طوری حركت ضربه، حركت طوری باشد كه حريف متوجه هدف ضربه،

ضربات را كوتاه وسريع وبا كنترل . ونوع ضربه نشود
.اعمال كنيد

شود- ازباالتروجلوترزده توپ به ضربات كنيد سعی .سعی كنيد ضربات به توپ ازباالتروجلوترزده شود-
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مدرتمرينات ضربات را با هردو، رووپشت راكت انجام - ر پ ر ر ر ر ر ر
.دهيد

د كن فظ ا د خ ادل ت ات ض زدن هنگا دد بعد . درهنگام زدن ضربات تعادل خودراحفظ كنيد-
.ازهرضربه، به مركززمين برگرديد

برای ارسال توپ به انتهای زمين ازحركت تند  - 
كنيد استفاده ای لحظه .وضربه لحظه ای استفاده كنيدوضربه

به توپهايی كه ازنظرفرودآمدن روی خط يا خارج خط  - 
.مشكوك هستند، پاسخ دهيد
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تمرينات حركت پاها را انجام دهيد، چون سرعت  - 
وزن بدن هنگام . وكنترل درحركت پاها مهم است

شود منتقل پنجه به پاشنه از ضربات .  زدن ضربات از پاشنه به پنجه منتقل شودزدن
دربازی . هنگام بازی اعتماد به نفس داشته باشيد - 

وزدن  ضربات ازموقعيت وطرزقرارگرفتن خود 
را يارخود دونفره، دربازيهای باشيد آگاه وحريف آگاه باشيد دربازيهای دونفره، يارخود را وحريف
.ازوضعيت داخل يا خارج  بودن توپ آگاه سازيد www*p
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 سرويس
گ ل به كارگيری انواع مختلف سرويسها بستگی به  گ

وحريف فرد زدن(موقعيت هم به دادن، فريب ري ر و ي  ن (و م ز ن ب  ريب 
تعادل وجلوگيری ازضربات حمله ای حريف، يا 

ا ق ا)ا .   دارد) برای تغييروضع وموقعيت بازی
چه گرفتن كه درنظرگرفت بايد سرويس زدن ن چ برای ر ر   ر ر ي  رويس ب ن  ی ز بر

نوع سرويسی ودرچه جهتی برای گيرنده، 
ت ا كزشكلت ت ه ت ا ت كل دركل بهتراست، به سمت مركزو .مشكلتراست

.كناره های زمين باشد ين ز ر
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بهتر سرويس زدن برای زدن سرويس بهتربرای
است درفاصله يك يا يك 
كوتاه خط متری ونيم متری خط كوتاهونيم

برای دريافت . ايستاد
تادن زا سرويس نيزايستادنن

درمركززمين توصيه 
آش كا كا كاربردوكارآيی.می شود

سرويسهای كوتاه ومتوسط، 
تيزوسريع دربازيهای دوبلتيزوسريع دربازيهای دوبل 

.بيشتراست
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بنابرموقعيتهای مختلف ازجمله فريب دادن 
حريف ازسرويس كوتاه ومتوسط استفاده

د .می شودش
دربازيهای انفرادی، كاربردوكارايی سرويس 
بلند به خصوص درمركزوكناره های زمين 

.بيشتراستبيشتراست
دريك بازی، درحد باال، سرويس بلند، درست 
به  انتهای زمين درقسمت وسط يا گوشه ها 

شود ارسال ، خط دو w.بين دو خط ، ارسال شودبين
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سرويسهای به یدرپاسخ ه روي خ ب  رپ
كوتاه بهتر است از 
ضربات كوتاه ولب 

ش تفا ا . تور، استفاده شودت
برای پاسخ 

ضربه بلند ربسرويسهای ی ب  ه روي
تاس كارآمدتراست 

ولی بهتراست 
نا ا ت ق درموقعيتهای مناسبد

ازضربات حمله ای به 
رويژه اسمش با سرعت ب ش ويژ

زياد استفاده شود 
ومستقيم به طرف 

نه
حريف
.زده شود

سروسينه
حريف
.زده شود
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)آبشار(اسمش  )(
ضربات اگرنزديك به خط وسط ومستقيم به  

موثرتراست باشد، مقابل توصيهسمت توصيه. سمت مقابل باشد، موثرتراست
می شود به سمت پای سمت چپ وسروسينه  

.حريف، باشد
مستقيم اسمش نباشد، عال درسطح اگرحريف درسطح عالی نباشد، اسمش مستقيم اگرحريف
نسبت به ضربه های مورب موثرتراست، به 
خصوص كه دردوخط كناری زده شود، چون 
اسمش برای وموقعيت مشكلتراست آن جواب آن مشكلتراست وموقعيت برای اسمش جواب

.بعدی به وجود می آيد
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دراپ
.  دراين ضربه فاصله توپ ازباالی تورزياد نيست

زمين وسط دوبل دربازيهای ضربه زدن محل بهترين محل زدن ضربه دربازيهای دوبل وسط زمين بهترين
.است تا دو حريف برای گرفتن آن دچارشك شوند
كنند كت ل ه كند ه كه كنان از ه برعليه بازيكنانی كه به كندی به جلوحركت می كنند،ل

.  يا درانتهای زمين درحال دفاع هستند، به كارمی رود 

حد از توپ ولی قراردارد حمله درحالت بازيكن ز  وقتی وپ  ی  ر و ر ر ر   ن  زي ی ب و
ضربه اسمش پايينتراست ويا تعادل اوبه هم خورده، 

كرد استفاده ازدراپ توان قدرتم از كه دربازيكنان دربازيكنانی كه از قدرت .می توان ازدراپ استفاده كرد
حمله ای بااليی برخوردارنيستند، دربازيهای بانوان 

ش فا ا ا ف ا ا ا ل .واغلب دربازيهای انفرادی استفاده می شودا
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از) ك قه(تاكت ا ل ا )انف )انفرادی، دوبل، مسابقه(تاكتيك دربازی)ب
انفرادی دربازی كلی ی:اصول ر زی  رب ی  :ول 

ازز نقط از اقل ز .   زدن حداقل ضربه ازهرنقطه اززمين-
.تمرين ضربات يكنواخت ومشابه -

.   رسيدن هرچه سريعتربه توپ وزدن ضربه های دقيق-
دارد- فاصله آن با حريف كه جايی به توپ ارارسال ري ب آن   يی   وپ ب ج ل  .ار

.بازگشت به مركززمين پس ازضربه  -
دهد ف ا ف انتخا ه ض ع ن نوع ضربه انتخابی حريف را فريب دهد وموجب -
.بيشترين جابه جايی وی شود
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حريف ت ق ضعف نقاط كردن، پيدا . پيدا كردن، نقاط ضعف وقوت حريف-
درنظرگرفتن موقعيت زمين، حريف وخود فرد-

.هنگام زدن ضربات
نوع نشاندهنده خاص عالي نگهداشتن پوشيده پوشيده نگهداشتن عاليم خاص نشاندهنده نوع -

.  ضربه،ازچشم حريف
تمرين ضربات بك هند به اندازه ضربات  -  

هند www*p .فورهندف
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:اصول كلی دربازی دوبل 

ت ز نگا ت ش ا آرايش تيم هنگام زدن ضربه سرويس به صورت آ
ينجلووعقب، زمان دريافت سرويس يك نفرجلوزمين  وز رج ي رويس ري ن ز ب وو ج

ونفردوم وسط وانتهای زمين، هنگام حمله به 
ت ا ل ه ل دفاع د ق ل .صورت جلو وعقب و دردفاع پهلوبه پهلواستت

چپتيم ايده آل دونفره ازيك چپ دست ويك راست  م
.دست تشكيل می شود

www*p
nu

eb
*co

m



تا حد ممكن . اساس بازی دوبل، حمله است
د نش تفاده ا دفاع .ازحالت دفاعی استفاده  نشودازحالت

برای به دست آوردن حالت حمله ازسرويس  
.كوتاه استفاده شود

شود زده دونفرحريف وسط به ، ودراپ اسمش ودراپ ، به وسط دونفرحريف زده  شود اسمش
.تا تعادل آنها به هم بخورد www*pم
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ا ل دازق ا كنان از شت اهنگ ه برای هماهنگی بيشتر، بازيكنان بايدازقبل با ا
هم با خويش وقوت ضعف نقاط به م  توجه ويش ب  و  وج ب   و

قراربگذارند كه كداميك ازآنان بايد پاسخ کدام 
نوع توپ حريف را بدهد ونيزاين امردرحين 
ش شخ اشا ا ت ا .بازی با صحبت يا اشاره سريع مشخص  شود از
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حالت حريف تيم وقتی بازی ري  درحين يم  ی  زی و ين ب ر
دفاعی  داشته باشد ويا کند كاركند ويا 
بازيكن برای حمله آماده شده ولی توپ 
تعادل يا و پايينتراست اسمش ضربه ازحد ضربه اسمش پايينتراست و يا تعادل ازحد
برای زدن ضربه حمله ای ندارد، بهترين 

تصميم كاربرد ضربه دراپ و ساير 
اش .ضربه های مورب می باشدا
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تاكتيكهای كلی درمسابقهل
امكان، حد وتا گرفته ای حمله بيشترحالت بايد دربازيها بايد بيشترحالت حمله ای گرفته وتا حد امكان، دربازيها

.  دربازی بايد دركارتيمی هماهنگی داشت.آن راحفظ كرد
ش آ فشا ف ف تنقاط ق نقاط روی نقاط قوت روی نقاط ضعف حريف، فشارآورده شود

خود بيشتركاركنيد وسعی كنيد كمتردرشرايطی قراربگيريد 
كه مجبوربه زدن ضرباتی كه درآنها ضعيف هستيد، شويد
بازی به وفقط نباشيد خارجی تاثيرعوامل تحت زی دربازی ي و ب ب ب رجی  ل  و ير زی   رب

هدف  .درتمرينات هردوفورهند وبك هند كاركنيد.فكركنيد
فك ب خ دقيق، بات ض زدن عت ب عال ينات تمرينات عالوه برسرعت وزدن ضربات دقيق، خوب فكر ت

.كردن وبه كارگيری سياست وابتكاردربازی است
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ل فصل  سومف

)سمعی وبصری(وسايل كمك آموزشی ی ر(ز )ی

هدف  كلی

از استفاده چگونگ با دانشجويان آشنايی دانشجويان با چگونگی استفاده از آشناي
بدمينتون درورزش آموزشی كمك ونوسايل ي رورزش ب ی  وز يل   و
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بردرآموزش هررشته ورزشی می توان عالوه بر  و ن و ی ی ورز رر وزش ر
توضيح ونشان دادن حركت توسط خود مربی، 
رپياده  كردن حركت مرحله به مرحله روی فرد  روی ر ب ر ر ن ر پي
ديگركه ازمهارت بااليی برخورداراست يا روی 

يخود يادگيرنده، نشان دادن تصويريا اساليد ويري ن ن ير ي و
حركت كه توسط بازيكنان شركت كننده در 

وبازيها ومسابقات انجام شده دركتابهاومجالت و  و به ر م ب و زيه ب
نشريات موجوداست ونيزاستفاده ازفيلمهای آموزشی 

نبسته به محدوديتها وامكانات دردسترس مربيان  ي ر رس ر و ه ي و
. درآموزش می تواند، موثرباشد
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وسايل و روشهای کمک آموزشی 
  

با توجه به اينكه سرعت :بازی با ديوار
برای تمرين اين است، بيشترازبازيكن ديوار ی برگشت رين بر ين  ن   زي زب ر ر بي يو بر 

.مسابقات نيزمفيد است
برای تمرين جاگيری ودوندگی:بازی درزمين بزرگتر ر زر ن رز یز و و ر ن ر ر

.بيشتر بازيكن 
به شكلهای مختلف:بازی درزمين كوچكترازاستاندارد

.كه اصطالحا مينی بدمينتون ناميده می شودط
برای باال بردن  :بازی با راكتهای سبكتريا سنگينتر
ن كا ك از ت ق تت ل ولی درتمرين. سرعت وقدرت بازيكن به كارمی روند

.برای مسابقه كاربرد راكت شخصی بازيكن بهتراست 
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مربی دروسط می ايستد و  :تمرينات دايره ای
ختلف ات ض تند ا ا اف اط كنان بازيكنان اطراف او می ايستند وضربات مختلف  از

.را تمرين می كنند
ا ل ا ا ا ك ا  :آويزان كردن توپ ازنخ ويا وسايل مشابهآ

حبرای  تمرين ضربات، آموزش صحيح زدن 
ضربات و نيزتمرين برای سمت ضعيف 

ن.بازيكنان زي .ب
برای تمرين سرعت  :تمرين با رنگها 

به درحركت سريع العمل وعكس وتمركزحواس وعكس العمل سريع درحركت به  وتمركزحواس
.كارمی رود
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اين تمرين را ):سايه بدمينتون(شادوبدمينتون
داد، انجام توان م وتوپ راكت وبدون نفره يك نفره وبدون راكت وتوپ می توان انجام داد، يك

البته درصورتی كه راكت موجود باشد 
ت ا د ف ات ض ت ف ك د د ت ا .بهتر است ودربهبود كيفيت ضربات مفيد استت

درتمرين بسيار  :استفاده ازدستگاه پرتاب توپ
اا ا ا گا ا اين دستگاه می تواند توپهای متعدد را .مفيد است

ربا فاصله زمانی وسرعتهای قابل تنظيم برای   م ر ی ز
اين عمل بدون دستگاه به  . بازيكن پرتاب كند

مستقر كنارزمين كه فردی يا مربی روسيله ين  رز ی   ر ربی ي  ي  و
.می باشد انجام پذيراست
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تمرين  با رنگها

د ش ا ان نگ ل ا از تفاد اا ن ت ن ا

ر رر ر

.   اين تمرين بااستفاده ازوسايل رنگی انجام می شود-
.درتمرين سعی براستفاده ازرنگهای ثابت باشد -

اشد ت ثا ن ت دت د ا نگ ا .جای رنگها درمدت تمرين ثابت باشد-
اگررنگهای تيره وروشن استفاده می شود، بهتر  -

خالف ت تي ای نگ ت اکت(ا ن )بد و ) بدون راکت(است رنگهای تيره سمت مخالف
.رنگهای روشن سمت موافق باشد

برای تضاد رنگ د ت بهترا ضربات رين درت درتمرين ضربات بهتراست دورنگ متضاد برای  -
.زدن فورهند وبك هند يك نوع ضربه استفاده شود
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شادوبدمينتون
:اين تمرين به دوصورت انجام می شود ی م

تمرين يك ضربه خاص دريك جهت وبه يك - 
.  شكل، پی درپی

ل ا ا ك .تمرين يك يا چند نوع ضربه درجهات مختلف-
يعنی بازيكن خود را به تمام نقاطی كه فكرمی كند،  

ه ض ان ت آ ه ال خ توپ خيالی به آن سمت می رود، می رساند و ضربه ت
. مورد نظررا به صورت زدن سايه توپ می زند
هنگا ا د خ عضالن ت قد انند ت بازيكنان می توانند قدرت عضالنی خود را هنگامی بازيكنان
.كه سايه زده اند با تمرين واقعی، بسنجند
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چهارم رمفصل ل  چه

شيوه های تقويتی وايجاد آمادگی بدنی

كل هدف  كلیهدف

آشنايی دانشجويان با شيوه های تقويتی و 
تمرينات آمادگی بدنی الزم برای رسيدن به  

مراحل پيشرفته مهارت درورزش بدمينتونل

www*p
nu

eb
*co

m



ان ادگ آ ل عوامل آمادگی جسمانی ا
بدمينتون موثردرورزش
برای يك بازيكن خوب دراين 

ون ي رورزش ب ر و

رشته برخورداری ازآمادگی جسمانی در
وتاكتيك تكنيك برداشتن عالوه باال، سطح باال، عالوه برداشتن تكنيك وتاكتيك سطح

برنامه ريزی . خوب يكی ازضرورتها محسوب می شود
ادگ آ ل ا ل ا ع د ا كنان از ان نات تمرينات مربيان وبازيكنان بايد عوامل اصلی آمادگی ت
  .جسمانی را دربدن تقويت كرده و آماده سازند
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ل ال ك سرعت عمل وسرعت عكس العمل، ل
تعادل چابكی، پذيری، انعطاف قدرت، انعطاف پذيری، چابكی، تعادل قدرت،

هماهنگی (عضالنی -وهماهنگی عصبی
عروقی،  - ، استقامت قلبی )چشم ودست

ان ادگ آ ل ا از ت تقا استقامت عمومی از عوامل آمادگی جسمانی ا
هستند بدمينتون ورزش ی ون هالزمه ي www*p  .الز ی ورزش  ب
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سرعت عمل وسرعت عكس العمل)الف (
تمرين برای سهولت حركت مانند دويدن درجا 

وجهات حالتها درتمام وكوتاه سريع دويدنهای سريع وكوتاه درتمام حالتها وجهات دويدنهای
 ۵٠و٣٠و٢٠به صورت اينتروال مانند دوهای
اد ا انندآ دا شتا ا دن د دت دن د دويدن در متردويدنهای شتابدارمانندآسياب بادی

انجام هركدام ازتمرينات فوق اگربا سرازيری
فرمان مربی به صورت حركت وايست ناگهانی گ

سرعت درتقويت شود، توام تغييرجهت ر ويا وي  ر و  م  و ييرجه  وي 
.عكس العمل مفيد خواهد بود
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قدرت) ب 
ا ا ا اف ا ل ا ا بارعايت اصل اضافه باردرتمرينات می توانا

. اين عامل را به دست آورده،حفظ وتقويت نمود و وي و ور ر ين
تمرين با وزنه های متوسط وتوپ طبی :مثال 

ازحركت آنها باالبردن برای حالت دراين كه دراين حالت برای باالبردن آنها ازحركت كه
انواع دويدنهای كوتاه .انفجاری استفاده می شود

ش ا ن ت ا كهان ا ن ت تمرينهايی كه هروسريع انواع تمرينهای پرشی
مدوعامل سرعت واستقامت به طورتوام درآنها 
.به كارگرفته شده است،مانند شنا رفتن سريع
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استقامت وتحمل)ج
مشخص تعداد به سنگين های وزنه با ص تمرين ا  ين ب  ی  رين ب وز ه

دويدنهای آرام به صورت اينتروال .ومحدود
دو استراحت٤متردر٤٠٠مانند با ای٣نوبت دقيقه دقيقه ای٣نوبت با استراحت٤متردر٤٠٠مانند دو

نرمشهای مخصوص باال بردن استقامت وتحمل 
سرعتعضالن با طوالن مسافتهای دويدن دويدن مسافتهای طوالنی با سرعت .عضالنی
روش فارتلك به نحوی كه فعاليتها به .ثابت

يابد كاهش فشار،تدريج تحت بدمينتون تمرينات تمرينات بدمينتون تحت فشار، .تدريج كاهش يابد
بدمينتون با سايه،تمرينات با وزنه سبك كه درآن 

د ش زياد كات داد ایت عت با ش پ پرش با سرعتهای .تعداد حركات زياد شود
.مختلف به دفعات
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چابكی)د ی) ب چ
.دويدن به جلووعقب.دويدن زيگراگ

.  بدمينتون با سايه.دويدن ازجلووازعقب ب ز وو زج ن يوي ب ون ي ب

انعطاف پذيري و تعادل)ه و) يري پ
چرخانيدن .چرخاندن دستها ازمفصل شانه

چرخش تنه برای .دوزانوی پا همزمان چپ
.چرخش مچ پا.انعطاف پذيری مفصل ران

.پريدن به باالوبرگشت روی پنجه های پا پ پ www*pپ
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فصل های تمرينفصل های تمرين

شركت جهت مطلوب، آمادگي كسب برای كسب آمادگي مطلوب، جهت شركت برای
دررقابتها ومسابقات اين رشته، بازيكنان بايد 
نات ت ل ط ت ن د ت دا ط به طورمداوم ومستمروبدون تعطيل، تمرينات ه

خودرا انجام دهندوصرفا بنا برموقعيت 
ا ا ا ا ا ل وفاصله زمانی برنامه مسابقات، نحوه برنامه ا

رينتمرينات ونيزشدت وضعف برنامه تمرين  ر و يز و ري
.تغييرمی كند
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ل ا ا الگوی برنامه تمرينی در چهارفصلالگ

برای رسيدن به  :تمرينات اوليه
طل ان ادگ دنآ خت ن ت تمرين سخت بدنیآمادگی جسمانی مطلوب،

.  ازاهميت بيشتری برخورداراست
قات ا ك د:نزد ازتاك ا ت تا ا .  است مهارتهای بازیتاكيد روی :نزديك مسابقات

.تمرينات اوليه به شكل سبكترانجام می شود
قات قالب:ا د ش ا آز ن ت ه قاتشت ا   مسابقاتبيشتربه تمرين وآزمايش، درقالب :مسابقات

.توجه می شود اوليه
ابقات داز ب ل ب:ف ك ات د دی ب ب هدف هدف بهبودی صدمات وكسب :فصل بعدازمسابقات

آمادگی الزم برای دوره بعدی است وتمرينات 
ا تغيراخت ا .استغيراختصاصی
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روشهای تمرينی جهت كسب مهارت 
ختلف ا ز فت ش

تمرين مجزا جهت كسب مهارت.١
وپيشرفت درزدن ضربه های مختلف
ر ه ب جه جز رين

با حفظ تكنيك ضربه، تاكيد برتكراردرزدن ضربه 
.مشخص تا صدها باراست ر ب ص

تمرين با تركيب ضربات يا تمرين تركيبی.٢
يبتعدادی ازانواع ضربات از پيش تعيين شده وبا تركيب  ر وب يين پيش ز رب ع و ز ی

. مناسب آنها دونفريا بيشتربه تمرين می پردازند
رتمرين ضربات تحت فشار.٣ ر رين

برای آماده كردن بازيكن برای شركت درمسابقات به 
.كارمی رود رو ی ر
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عضالنی استقامت برای ايستگاهی یتمرينات ی   ی بر ي ري 
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تمرينات گروهیتمرينات گروهی

اين تمرينات با استفاده ازامكانات كم وبا تعداد 
بيشترافراد قابل اجرا است وبا دويدن وعوض كردن 

است تمرين.جاهمراه درحين ، ضربه برنوع عالوه ر  رين .ج ين  ر رب   وع  و بر
عوامل آمادگی جسمانی ازقبيل استقامت، سرعت، 
شود می نيزتقويت وغيره العمل عكس . سرعت عكس العمل وغيره نيزتقويت می شودسرعت
 7ميانگين زمان درنظر گرفته شده برای هرتمرين

هند ف با با يك ان ت ا ين ت ه ت ا دقيقه است وهرتمرين را می توان يك بار با فورهند دقيقه
.ويك بار با بك هند انجام داد
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تا ن ت(ت د ا نف )هشت 26-4شكل  )هشت نفره با دو توپ(تمرين تاس
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تمرين تاس هشت نفره با يك توپ ضربات مورب حركت 
27- 4شكل  بازيكنان مستقيم

1 2 3 4
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ا ف ا اا ك ا ك حركت بازيكنان عرضی؛ .تمرين تاس چهارنفره با دوتوپ
29-4شكل  حركت توپ  دريك دورمستقيم ودردوربعد مورب  م پ
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تمرين تاس چهارنفره يك توپ حركت بازيكنان دايره ای 
30- 4شكل  ومسيرتوپ مورب

1 4

2 32 3
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مسيرحركت توپ و . تمرين تاس چهارنفره با يك توپ
31- 4شكل  بازيكنان مورب
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توپمسيرحركتنفره 8بادوتوپوآندرهنددراپتمرين
32- 4شكلمستقيمبازيكنانحركتمستقيم،
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حركت توپنفره ،مسير 8با دوتوپ،وآندرهنددراپتمرين
33- 4شكلمستقيم ومورب،بازيكنانمستقيم

12
7 8

34
65www*p

nu
eb

*co
m



تمرين دراپ وآندرهند هشت نفره با دوتوپ مسيرحركت  
34- 4شكل  توپ وبازيكنان مورب  

12
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34
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پتمرين دراپ وآندرهندهشت نفره با يك توپ مسيرحركت   پ
35-4شكل  توپ مورب مسيرحركت بازيكنان مورب  
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مسيرتوپ دوتوپ با چهارنفره وآندرهند دراپ وپ  تمرين ير وپ  و ر ب  ر ر چه پ و ر رين 
اين تمرين را می توان با .عرضیمستقيم مسيربازيكنان

د ك ن زت ن ات 36-4شكل ضربات مورب نيزتمرين كردض

1 4

2 3
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پتمرين دراپ وآندرهند چهارنفره با يك توپ   مسيرتوپ  پ چ پ
37- 4شكل بازيكنان دايره ای مورب مسيرحركت

1 4

2 3
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تق ت ت د ا دفاع ش ا ن نت ت ن ا اين تمرين تمرين اسمش ودفاع با دوتوپ مسيرتوپ مستقيم
38- 4شكل   .درنوبت بعدی با ضربات مورب انجام می شود و ی م ج ورب رب ب ی ب وب ر

1 4

2 3

www*p
nu

eb
*co

m



تمرين درايوچهار نفره با دوتوپ، مسير توپ مورب 
39- 4شكل    ومستقيم مسيرحركت بازيكنان عرضی
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متمرين درايوهشت نفره با دوتوپ مسيرحركت توپ مستقيم،  پ پ
40- 4شكل  عرضی ، مورب ومستقيمبازيكنان
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متمرين تاس سه نفره با يك توپ مسيرتوپ مستقيم وپ ر وپ ر ر
41- 4شكل  )تمرين تحت فشار(
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تمرين دراپ وآندرهند سه نفره با يك توپ مسير توپ مستقيم 
42- 4شكل   )تحت فشارتمرين(ومورب

31 3
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تمرين اسمش مستقيم ودفاع مورب سه نفره با يك  توپ 
43- 4شكل  )تمرين تحت فشار(
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تمرين سرويس، دراپ، نت،آندرهند،تاس سه  نفره با يك 
44- 4شكل    توپ

1 3

2www*p
nu

eb
*co

m



ا هند اپ،آند ،د ش،تا ،ا ي ين تمرين سرويس،اسمش،تاس،دراپ،آندرهند چهار ت
45- 4شكل   مستقيمنفره با دوتوپ مسيرتوپ وپ ير وپ و ب يمر
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دراين تمرين می توان .نت و آندرهند چهارنفره با دو توپ وپ و ر ر چ ر وو ی ر ر
46- 4شكل . ازضربات به صورت مورب استفاده نمود
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پنجمفصل

بدمينتونورزشومقرراتقوانين بدمينتونورزشومقرراتقوانين

كلیهدف

تجزيهدانشجويانآشنايی وتفسيرقوانينوتحليلبا وتفسيرقوانينوتحليلبا تجزيهدانشجويانآشنايی
داورانو وظايفبدمينتونورزشومقررات
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بازی وامتيازات

نفريا تيم برنده ، طرفی است كه دو
اش ا گ ا كگ ا درمواردی كه .گيم ازسه گيم را برده باشد

مدو گروه قرارديگری باهم گذاشته باشند، مطابق  
درپايان  . قرارداد بين خودشان بازی خواهند كرد

سرويس اولين زدن حق گيم، برنده طرف رويس هرگيم، ين   و ن  ق ز يم  ر بر  يم  ر
.گيم بعدی را دارد
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نف قات ا(ا كنف)زنا ويكنفره  ) زنان ومردان(درمسابقات دونفره
امتياز)مردان( زودتربه كه برسد،گيم١۵،طرفی ن( ز)ر ي رب  ی  زو يم  ر بر

طرفی كه  ) زنان(رابرده است ودرمسابقه يكنفره
فقط .برسد،آن گيم را برده است١١زودتربه امتياز

كند تغييرم فوق قانون درزيرآمده كه درشرايطی كه درزيرآمده قانون فوق تغييرمی كند درشرايط
وبازی با انتخاب امتيازاضافی كه ستينگ ناميده 

.می شود، ادامه می يابد
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صصرفا پس ازكسب امتيازبرابرشرايط خاص  ي ر ر ر ز ي ز پس ر
  -كه يا بازی ازصفر. ستينگ برقرارمی شود

رينصفرشروع می شود وطرفی كه زودتربه باالترين  ر زو ی ر و و ی روع ر
يا درادامه . امتيازانتخاب شده برسد، برنده گيم است

امتيازگذاری شمارش انجام شده مطابق جدول بازی
گ

م
ودر ١٤اگردوطرف به برابر.به اتمام می رسد
برسند،به بازيكنی كه زودتر١٠انفرادی بانوان به 

به امتياز مذکور رسيده، اختيارداده می شود كه به ذ
ميل خود امتيازاضافی رابرای به پايان رساندن 

  .بازی انتخاب بكند يا نكند
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حاكم وشرايط وقوانين بازی
بربازيهای انفرادی ودوبل

م  ي  ر ين و و زی و ب
بربازيهای انفرادی ودوبل

بازی پس ازاولين سرويس تا پايان 
يابد می امتيازادامه وقت.آخرين يك ب ی ي ز  ي ي و .رين 

دقيقه ای بين گيم سوم ودوم در ۵استراحت 
فدراسيون توسط كه مسابقاتی ويا المللی بين يون مسابقات ر و  ی   ب ی وي  ب بين 
بين المللی بدمينتون تاييد شده باشد و دركليه مسابقات 
تصميم قبل عضواز فدراسيون كه مگرمواردی ديگر، مگرمواردی كه فدراسيون عضواز قبل تصميم ديگر،
ديگری مبنی برعدم استراحت بين گيم دوم وسوم 

باشد .گرفته باشدگرفته
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ل ازكنت كه ث ا ز نگا ان ت داورمی تواند، هنگام بروزحوادثی كه ازكنترل  ا
بازيكنان خارج است، مسابقه را با حفظ امتياز

طرفين، برای مدت زمان ضروری، به تعليق  
را بازی مساله، شدن ازبرطرف وبعد درآورد وبعد ازبرطرف شدن مساله، بازی را درآورد

بازی نبايد به هيچ . با امتيازات قبلی ادامه دهد
ك ا ك از ا ق ت ا ا عنوان برای تجديد قوای بازيكن يا كسب ن

شود قطع وسايرافراد، مربی ازسوی .راهنمايی و ع  ر  ير ربی و وی  ز يی  .ر www*p
nu
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جززمان به زمان درهيچ بازيكنان راهنمايی بازيكنان درهيچ زمانی به جززمان  راهنماي
بازيكنان مجازنيستند بدون  . استراحت مجازنيست

اجازه داورزمين بازی را ترك كنند يا عمدا 
به ونيزمجازنيستند شوند بازی توقف موجب توقف بازی شوند ونيزمجازنيستند به موجب
طورعمد سرعت و برد توپ را تغييرداده يا 

رفتاراهانت آميزو ناشايستی خارج ازقوانين  آ
دهند نشان ازخود بدمينتون .بازی بدمينتون ازخود نشان دهندبازی www*p
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يكنفره ربازی زی ي رب زی ي ب

عدرشروع بازی، بازيكنان دردوطرف زمين، درسمت 
راست جهت زدن يا دريافت سرويس مستقروآماده 

شوند محل.می باشد، زوج امتيازصفريا كه زمانی تا و ل .ی  ري زوج ب  ز ي ی    ز
زدن ودريافت سرويس سمت راست زمين است ولی 

باشد، فرد سرويس زننده امتيازات كه هنگامی كه امتيازات زننده سرويس فرد باشد، هنگامی
.دوطرف درزمين چپ سرويس  مستقرمی شوند
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درمواقعی كه بازی به انتخاب امتيازاضافی، بكشد، 
سرويس، زننده امتيازات مجموع امتيازات  زننده سرويس، مجموع

.  مالك تعيين زمين راست يا چپ می باشد
بعد اززدن سرويس ودريافت آن، توپ بين 

ازحركت يا پذيرد صورت خطايی وقتی تا دوبازيكن تا وقتی خطايی صورت پذيرد يا ازحركت دوبازيكن
www*p.بازايستد، رد و بدل می شود
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مدرصورتی كه خطای انجام شده ازطرف دريافت 
كننده سرويس باشد ويا توپ درزمين اومتوقف 
باره د گيرد تياز ا ي ر زننده د، شود، زننده سرويس امتيازمی گيرد ودوباره ش

سرويس انجام می دهد ولی، اگرخطا ازسوی 
زننده سرويس صورت گرفت ويا توپ درزمين 
عوض امتيازسرويس بدون شد، متوقف وی متوقف شد، بدون امتيازسرويس عوض وی
می شود وطرف مقابل درادامه بازی بايد 

.سرويس بزند
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ف بازی دونفرهبازی دونفرها

كه ونيزهنگامی بازی شروع برای شروع بازی ونيزهنگامی كه برای
سرويس اول عوض می شود، سرويس زننده بايد 

ا اق ط ا ازسمت راست محوطه سرويس، اقدام به زدن ا
فقط سرويس، دريافت برای بكند رويس  سرويس ري  ی  رويس ب بر

.نفرسرويس گيرنده بايد اقدام  كند
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گيرنده سرويس همبازی توسط توپ اگر توپ  توسط همبازی سرويس  گيرنده  اگر
برگشت  داده  شود و يا به  وی  برخورد كند، 
.  يك  امتياز به  سرويس  زننده ، داده مي شود
، آن صحيح برگشت و سرويس زدن از بعد از زدن  سرويس  و برگشت  صحيح  آن ، بعد
در حين  بازی  تا زمانی  كه  توپ  از حركت 

ا ا ك ا ا ا ك بايستد هر كدام  از بازيكنان  می توانند در هر ا
زمين به و بزنند ضربه توپ به ين  وضعيتی رب  بز و ب  ز وپ   ی  ب   ي و

.مقابل بفرستند
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اگرگيرندگان سرويس، خطا كنند ويا توپ در 
از ت ا ك ف ت د ش قف ت ا آن ن زمين آنها متوقف شود،تيم حريف يك امتيازز

می گيرند و نفرسرويس كننده قبلی سرويس را 
كننزن خطا گا زنن اگ ل ولی اگرزنندگان سرويس خطا كنند و .می زند

توپ درزمين آنها فرود آيد،هيچ امتيازی 
ا ق فقط ش ردوبدل نمی شود فقط حق سرويس اززننده ل

سرويس سلب خواهد شد، اگرسرويس اول بازی 
باشد، سرويس به تيم حريف داده می شود 

واگرحين بازی باشد سرويس به يارسرويس 
.زننده داده می شود
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كننده يس ر لين ا ان عن به كه بازيكنانی كه به عنوان اولين سرويس كننده بازيكنان
واولين دريافت كننده سرويس

می باشند درامتيازصفروزوج اززمين  
چپ سمت اززمين ودرامتيازفرد راست ودرامتيازفرد اززمين سمت چپ راست

سرويس می زنند ودريافت 
می كنند اين مسئله درمورد ياران ايشان به 

ت ا ك www*p.صورت برعكس استت
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یدرصورتی كه بازی به انتخاب امتيازاضافی  ز ي ز ی ور ر
بيانجامد، مالك مجموع امتيازطرفين است، اگر 
ت د د ف اگ ت ا ت از د زوج بود ازسمت راست واگرفرد بود سمت  ز
.  چپ برای زدن سرويس انتخاب می شود چپ

سرويس درهرباركه بازيكنی مسئول زدن  
ت را اززمين ب رمتنا ط به ت، ا يس سرويس است، به طورمتناوب اززمين راست ر

مگرموارد استثنا كه در . يا چپ انجام می شود
.بحث اشتباه وخطا ذكرخواهد شد
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عدرشروع بازی حق زدن سرويس ازاولين  
سرويس زننده به اولين سرويس گيرنده منتقل 
گيرنده يارسرويس به سرويس شودوسپس ير می رويس  ر رويس ب ي پس  و و ی 
وسپس به يكی ازبازيكنان تيم مقابل وبعدازاو 
همين به شودوبازی م منتقل مقابل، يارتيم به يارتيم مقابل، منتقل می شودوبازی به همين به
شكل ادامه می يابد درشروع گيم بعدی هريك 
زنند ان ن ه انند ت ف ط د كنان از ازبازيكنان دوطرف می توانند به عنوان زننده از

به عبارتی بهتر . وگيرنده سرويس قرارگيرند
ا اط ا گ ا ل ق گ .ارنج گيم قبل با گيم جديد ارتباطی نداردا
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تعادلی مسابقات تعادلیمسابقات تعادلیمسابقات

گاهی اوقات درمسابقات به بازيكن 
وضعيف درابتدای بازی چند امتيازداده می شود  ی ز ي چ زی ب ی ب ر ي

تا تعادلی دراحتمال برنده شدن طرفين ايجاد شود زيرا 
امتيازات مجموع به تر، قوی بازيكن ترتيب اين ز به ي وع  ج ر ب  وی  ن  زي يب ب ر ين  ب 

به اين . بيشتری برای برنده شدن نيازخواهد داشت
شود می گفته تعادلی مسابقات بازيها، دراين.نوع و ی  ی   ب  زيه  ين . وع ب ر

.نوع مسابقات انتخاب امتياز اضافی مجاز نيست
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امتيازی٢١مسابقات
١١غيرازمسابقاتی كه با مجموع

ا١۵ ا قات ا ا ت ش گزا از ت ا

زیب ي

امتيازبرگزارمی شود، می توان مسابقات را با ١۵و
دراين . امتيازی برگزارنمود٢١قرارقبلی دريك گيم

گ ا گ ك ا ا حالت برای تعويض زمين بازی دريك گيم يا گيم ال
امتيازاست وهنگامی كه ١١سوم يك بازی مالك م

انجامد مانند تساوی به تساوی٢٠مسابقه درامتياز
امتيازی عمل نموده ١۵درمسابقات١٤درامتياز

ومسابقه با انتخاب امتيازاضافی ادامه
.می يابد ي ی
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زمين تعويض

ش ا ا ا

ين ينويض ز ويض ز

تعويض زمين درموارد زيراجرا می شود
اگربازی به گيم سوم كشيده پس ازپايان گيم اول-

گ
و م زپ ومپ م ز ر

.شود، پيش ازشروع گيم سوم
دربازيهای يك گيمي يا درگيم آخرهربازی -

گ
م ي

درحين بازی اگرتعويض زمين بازی به 
طورسهوی درموقع الزم، انجام نشود، به محض 

ط آگ
م م ع

آگاهی ازاشتباه، بازی با همان امتياز قطع 
.وبعدازانجام تعويض زمين، ادامه خواهد يافت م
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درسرويس وخطا اشتباه

ط

رويس ر رويسب و  ر ب و 

خطا به مواردی كه منجربه ازدست دادن 
بسرويس يا امتيازمی شود، اطالق می شود واشتباه  و و ی ق و ی ز ي ي رويس
به مواردی اطالق می شود كه موجب ازدست رفتن 

شود امتيازنمی يا بازيكنیسرويس كه هنگامی هنگامی كه بازيكنی .سرويس يا امتيازنمی شود
خارج ازنوبت يا از سمت ديگرزمين، سرويس بزند 

ديگرزمين درسمت سرويس دريافت برای يا برای دريافت سرويس درسمت ديگرزمين  يا
  .ايستاده باشد، اشتباه رخ داده است
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اشتباه رفع
افت ا ازز ل ق ا اشت اگ

رفع اشتباهرفع اشتباه
اگراشتباه قبل اززدن يا دريافت سرويس

اگرانجام به جا . بعد، مشخص شود، به جا داده می شود 
شود نم تصحيح باشد، كننده اشتباه ضرر، اگربعدبه اگربعد . به ضرر، اشتباه كننده باشد، تصحيح نمی شود

ازدريافت سرويس بعدی مشخص شود، چون اززمان آن 
. گذشته، قابل اصالح نيست وبازی با شكل جديد ادامه می يابد ي ی ي ز و ي ح
اگراشتباه درهنگام انجام، مشخص شود، به جا داده، اشتباه 

در مواردی كه اشكالی درتوپ ايجاد شود . تصحيح می شود
اشن ن ا ت ف ل ا ا نگ خط ويا خط نگهداروداورمحل فرود توپ را نديده باشند ا
.وداورقادربه تصميم گيری نباشد به جا داده می شود
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د گ ت ز د ا د :خطا درموارد زيرصورت می گيرد:خطا

برهم زدن تمركزحريف به . سرويس به طرزصحيح زده نشود
برخوردنکردن توپ به . خالف آشكاربازيكن وتكرارآن. طورعمد

.  ضربات متوالی به توپ.راكت بعد ازرهاشدن توپ ازدست
.  حمل توپ. اوت توپ. ايجاد مانع برای حريف هنگام ضربه زدن
ورود بازيكن به زمين .تماس بازيكن حين بازی با توريا پايه ها

گيرکردن . تماس توپ وراكت درفضای زمين حريف. حريف
ا ل ا ا ش ا ا ا ا توپ به تور به سقف يا ديواره ها يا هرشئ خارجی يا بدن ولباس قف

وقتی خطا انجام شود، . رد شدن توپ اززيرتور. بازيكنان
ت ازاز ت ا ا ش نكض ا گ مگراينكه . سرويس عوض می شود ويا امتيازازدست می رود

سرويس گيرنده وسرويس زننده هردوهمزمان مرتكب خطا شوند، 
د ش داد ا ه د ن ا .دراين مورد به جا داده می شودد
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مرده رتوپ روپ   وپ  

  .وقتی توپ درگردش نباشد، مرده گفته می شود
كرده اعال ا به يا رخطا دا که ان ز مانند زمانی که داورخطا يا به جا اعالم كرده انند

پس ازضربه به توريا پايه های توربرخورد . است
با سطح زمين توپ.كرده و درزمين خودی بيافتد

كند پيدا حالتتوپتماس به و كند توربرخورد به به توربرخورد كند و به حالت توپ.تماس پيدا كند
.آويزان روی آن گيركرده وباقی بماند
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داوران و نحوه اداره بازی
كه است مسائلی تمامی سرداورمسئول

زی ب ر و و ن زیور ب ر و و ن ور
ی   ی  ول  ور ر

داورزمين عالوه .درطول يك دوره مسابقات رخ ميدهد 
اطراف ومحيط زمين كنترل قضاوت،مسئول ر برمسئوليت ي  ين و رل ز ول  و ي  و بر

داورگزارشات بازی را به سرداورارائه .آن نيزهست
مربوطه گزارشهای سرداور، نبودن ودرصورت دهد ربو می ی  ه زار اور  ر ن  بو ور  ر ه و ی 

داورزمين . به سرپرست مسابقات تحويل داده می شود
خطاها اعالم ومسئول است بدمينتون قوانين وحامی مجری وحامی قوانين بدمينتون است ومسئول اعالم خطاها مجری

داورزمين تنها مرجع اصلی برای . ويا دادن به جاها است
است بازی درآوردن تعليق .به تعليق درآوردن بازی استبه
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توسط طورمعمول به سرويس، و خط داوران خط و سرويس، به طورمعمول توسط داوران
سرداورتعيين می شوند، اما داورزمين می تواند آنها 

دهد تغيي ، دا ت ش با يا دا داورسرويس .را با مشورت سرداور، تغييردهد
داورخط درتعيين . خطاهای سرويس را اعالم می كند

نظ ز خا ا اخل ت ف .محل فرود توپ داخل يا خارج زمين، نظرمی دهدل
داوران درحيطه وظايف خود، تصميم گيرنده نهايی 

ظ داورزمين ازنظريه های اعالم شده، .خواهند بود
نمايد می پيروی وخط سرويس داوران .توسط ي ی  رويس و پيروی  ن  ور www*p  .و 
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داورموظف است درصورت ناتوانی كمك  
داوران دراخذ تصميم، با توجه به آنچه خود 
بدهد جا به كندويا رااعالم نظرش است . ديده است نظرش رااعالم كندويا به جا بدهدديده

درصورت اعتراض بازيكنان نسبت به مورد 
مشكوك داورموظف است، تغييردرتصميم  
نمايد اعالم بعدی ازسرويس قبل را .خويش را قبل ازسرويس بعدی اعالم نمايدخويش

اعالم نتايج مسابقه برای بازيكنان وتماشاچيان، 
.ازوظايف داورزمين است 
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داوردرمواردی مثل قطع بازی برای تجديد قوا يا كسب 
قف ت ا ا ا ك ت ا ا راهنمايی ازمربی، ترك زمين بازی بدون اجازه، توقف ا

عمدی بازی يا تغييردرسرعت وبرد توپ يا رفتاراهانت 
:آميزوناشايست ازسوی بازيكن بايد به روش زيرعمل كندآ

ماعالم خطا درصورت .2.تذكر به فرد يا افراد خاطی.1
گزارش به سرداور،عالوه براعالم خطا اگر. 3. تكرار

كند خطا وعمدی آشكارا .بازيكن ی   ر و ن  زي .ب
زيرا، تنها مرجع تصميم گيرنده برای سلب صالحيت بازيكن،  

مسابقات،.سرداوراست سرپرست سرداور، نبودن درصورت ور ب .ر رپر  ور  ر ن  بو ور  ر
.حق سلب صالحيت بازيكن را دارد
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داورزمين خاص وظايف
ازمسابقه)الف قبل

وظايف خاص داورزمين
قبل ازمسابقه)الف

  
فت گ ا از ا ا برگه داوری را ازسرداور گرفتنگ

اطمينان ازنصب صحيح توروقرارگرفتن 
ط ط پايه های تورروي خطوط طولی زمين  ط

اطمينان ازاينكه  كنترل ارتفاع توراززمين ين زز ور ع ر ير ز ن ي
فاصله ای بين پايه ها وعرض تور

باشد نداشته .وجود نداشته باشدوجود
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در سرويس و خط ازاستقرارداوران اطمينان ازاستقرارداوران خط و سرويس در اطمينان
جايگاه مخصوص وآگاهی آنها به وظايف خود
ا ش ش ا آ ت ا ت اشت ا آماده داشتن تعدادی توپ آزمايش شده ، برای آ

جلوگيری ازبه وجود آمدن وقفه دربازی به 
اطمينان ازصحت كار علت اشكال درتوپ

امتيازات قوانينتابلوی نقض هرگونه كنترل كنترل هرگونه نقض قوانين تابلوی امتيازات
يا ) تبليغ(توسط بازيكنان ازنظرطرح ونوع 
دا ه آن اطالع ا ل .رنگ لباس واطالع آن به سرداورنگ www*p
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مسابقه)ب شروع شروع مسابقه) ب

تاييد انتخاب زمين يا توپ توسط بازيكنان 
ك اخت ان ا ق ا اش از دربازيهای .درشروع مسابقه با انداختن سكه

زدوبل، درهرگيم نامهای اولين سرويس زننده  رويس ين و ه يم ر ر و
اعالم مسابقه .وگيرنده را دربرگ امتيازثبت كند
ت قات ا ها نت ن ت w.  درتورنمنت ها ومسابقات تيمید
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مسابقه)ج جريان جريان مسابقه) ج
  

درمواردی كه بازی . ثبت و اعالم امتيازات  
فقط يك داورسرويس دارد، داورزمين بايد ط

كند كنترل را سرويس كهگيرنده درمواردی رل  رويس را  ه  ی  .ير وار ر
داورخط نديده باشد يا نباشد، وظايف داورخط 

ا .به عهده داورزمين خواهد بودا
www*p

nu
eb

*co
m



زير به بازيكن كه اقع درم خطا اعالم خطا درمواقعی كه بازيكن به زير اعال
تورسربخورد ويا راكت خود را به طرف 
زمين حريف پرتاب كند و يا صفحه راكت 
بزند ضربه حريف زمين فضای در را .توپ را در فضای زمين حريف ضربه بزندتوپ

اعالم خطا وقتی بازيكن فرياد و صدا ميزند 
به طوری كه تمركزوتعادل فكری حريف را 

زند می www*p.برهم می زندبرهم
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ط كنترل بازی به طوری كه ازخارج زمين، ل
توسط مورد اگراين نشوند، راهنمايی و بازيكنان ور  ين  ر و  يی  ن ر زي ب

داورزمين قابل كنترل نبود بايد به 
اطال اا ا ا ك ترك زمين بازی تنها با .سرداوراطالع دهد

مجازاست داورزمين، با.اجازه برخورد ز ج ين  ورز ز  ور ب .ج بر
هرنوع رفتارناشايست را ثبت کند وبه اطالع 

ان .سرداوربرساندا
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بازی دوطرف كه درصورتی زی داورزمين ر ب و ی   ور ر ين  ورز
خواهان تعويض توپ باشند، نبايد مخالفتی 

خواهانكند ازطرفين يك كه درصورت درصورتی كه يكی ازطرفين خواهان .كند
تعويض توپ باشد، داوربايد توپ را آزمايش 

د گ ا ا ن ت دكند ا دا داوربايد .كند وتصميم نهايی را بگيرد
.درگرفتن خطای دو ضرب دقت كند
ا ا دربرخورد با مصدوميت درجريان بازی ا

داوربايد با دقت وانعطاف برخوردکند و جدی 
. بودن صدمه را سريع تشخيص دهد
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قوانين بدمينتون را بداند ومفاهيم آن را كامال درك 
تذكروكند و خطا اعالم ازجمله اظهارات كليه كليه اظهارات ازجمله اعالم خطا و تذكرو .كند

نتايج را با قاطعيت وسريع وبا صدای رسا و 
كنا از كه ط ه كن ال ا شمرده اعالم  كند به طوری كه هم بازيكنان وهم ش

اگراشتباهی . تماشاگران درجريان آن قرارگيرند
سعی کند . ايجاد شد، باعذرخواهی آنرا اصالح كند

برقرارکند خوب ارتباط سايرداوران .با ر ر وب بر ب  ر ن  ور ير .ب  www*p
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سرويس و خط داوران
روی نفرباشد اگريک داورسرويس
داوران خط و سرويسداوران خط و سرويس

داورسرويس اگريک نفرباشد روی 
يک صندلی کوتاه، کنارپايه توروروبروی
سرويس کنترل نشيندومسئول م زمين داور زمين می نشيندومسئول کنترل سرويس داور

اگردونفرباشندهرکدام يک طرف .زننده است
خط ی ر مقابل، زمين کناری خط زمين،نزديک خط کناری زمين مقابل، روی خط زمين،نزديک

کوتاه سرويس و رو بروی داورزمين
گ د زنند ک نند می نشينند و يکی زننده سرويس و ديگری نش

.گيرنده را کنترل می کند
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داوران خط ، درامتداد خطی که مسئول 
و درانتها صندلی روی هستند آن کنترل آن هستند روی صندلی درانتها و کنترل

بهترين فاصله . اطراف زمين می نشينند
. متراست 2داوران با خط های زمين تقريباط

داور به رو داوران نشستن محل ور بهتراست ن رو ب  ور ن  ل  ر  به
.زمين باشد که به راحتی قابل رويت باشند www*p
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بدمينتون مسابقات داوری قراردادی عالئم
  

ون ي ب ب وری  ی  ر ر م  ال

دربرخورد با بازيكن خاطی،از
وباوبخواهيد نزد شما بيايد وبا ي بي ز ي و وب
اعالم نام وی اعالم كنيد

رفتارسوء" تذكربرای رفتارسوء"تذكربرای
و" خطا برای رفتارسوء"ويا  

ا ا همزمان دست راست خود رابها
.طورمستقيم باالبرده ونگهداريد م
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توسط سرويس زدن هنگام زدن سرويس توسطهنگام
بازيكن، صفحه راكت به پايه
ت ا نك خ .                                              توپ برخورد نكرده استت

                                                         
هنگام زدن سرويس بخشی
ط از باالت پ ت اكت ازراكت وتوپ باالترازسطحاز
www*p.كمربازيكن قرارگرفته است
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.  تاخيردرزدن سرويس
به محض استقراربازيكنان در
با زننده سرويس خود، محل خود، سرويس زننده بامحل

اولين حركت به سمت جلوبايد 
ا ه ض كث بدون تاخيرومكث ضربه راتاخ

بزند، درغيراين صورت داور  
خطای تاخيردرسرويس را

كند می .اعالم ی  www*p.م 
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ت ل كا ط اكت دسته راكت به طوركامل سمتت
پايين قرارنگرفته است هنگام 

زدن سرويس بايد راكت به 
سرآن كه شود گرفته نطوری ر و   ر  وری 

بطوركامل پايينترازدست زننده 
درغير باشد، قرارگرفته يس سرويس قرارگرفته باشد، درغيرر
www*p.اين صورت خطا انجام شده است
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زمين روی بازيكن ازپای قسمتی ازپای بازيكن روی زمينقسمتی
قرارنگرفته يا سرويس زننده

ز ه ا اق ت ثا درحالت ثابت اقدام به زدنالت
.سرويس نكرده است

                                                             
                                                        

.نشان دادن توپ خارج ازخط
ت( )ا )اوت (
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وپداخل زمين بودن توپ ن بو ين ز
  in) يا رايت(

                                                        

                                                          
نديدن توپ توسط داور خط
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شش ل فصل  ششمف

رزسنجش وارزشيابی در ورزش بدمينتون ر ی رز

هدف  كلی

مختلف های شيوه با دانشجويان آشنايی دانشجويان با شيوه های مختلف  آشناي
بدمينتون مهارتهای وارزشيابی ونسنجش ي ی ب ه ر ه بی  ي رز جش و
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جدول مسابقات
بهترين وسريعترين روش در 

بازيكنان تعداد وقتی ويژه به برنده نتعيين زي ا ب ی  ه ب ويژه و يين بر
.  زياد ووقت كم باشد، جدول يك حذفی است 

مورد تغييری جدول،هيچ ورسم كشی بعدازقرعه كشی ورسم جدول،هيچ تغييری مورد بعدازقرعه
قبول نيست وهيچ فرد يا دوبل جديد نمی تواند به 

شود اضافه قبولجدول به منوط درجدول هرتغييری هرتغييری درجدول منوط به قبول .جدول اضافه شود
كميته فنی مسابقات يا درصورت نبودن كميته، 

باربهسرداوراست ازيك بيش ، شرايط هيچ تحت تحت هيچ شرايطی، بيش ازيك باربه .سرداوراست
بازيكن اجازه بازی، دريك دوره مسابقات داده 

شد اهد .نخواهد شدنخ
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مسابقات جدول باطالعات ول  ب ج ول   ج

در مسابقات يك حذفی مطابق فرمول  :تعداد بازيها
مزير، با كم كردن يك ازتعدادكل تيمهای شركت كننده 

  N-1= Xتعداد كل تيمها و =N .مشخص می شود
اگرتعداد تيمهای شركت كننده :تعداد دورهای بازی

آ .  نوشت xونمای٢باشد، بتوان آن را برپايه٢مجذوركامل
است، يعنی تعداد ٢تعداد دوربازيها برابربا توان
ك ا ق ا ا ك٨ا ك ش ت تيم شركت كننده ٨دورهای بازی درمسابقه ای كه
.است٣دارد، برابر
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، كننده شركت تيمهای تعداد چنانچه، تعداد تيمهای شركت كننده ، چنانچه،
نباشند به دوصورت  2مجذوركامل ازعدد 

شود م :زيرعمل می شود:زيرعمل
ازتوان اولين عدد بعدی كه  )الف 

را وجدول كرده استفاده است، مجذوركامل است، استفاده كرده وجدول را مجذوركامل
رسم می كنيم ودرنهايت تعداد شركت 
رد م ان ت ل حا كه ازعددی را كنندگان را ازعددی كه حاصل توان مورد كنندگان

استفاده می باشد، كم می كنيم ورقم به دست 
ت ا ا از ت ا ت ا داد ت د .آمده، تعداد استراحت بازيها استآ www*p
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اول عدد پايينترازتعداد شركت كنندگان كه مجذوركامل )ب ور)ب ج ن ر ز ر يي پ و
است را درنظرگرفته وآن عدد را از تعداد كل تيمهای 

درعدد سپس ، كرده كم كننده وعدد2شركت كنيم می ضرب ر پس  ر   م  يم و 2ر   ی  رب 
به دست آمده را از تعداد كل تيمهای شركت كننده كم كرده، 

است استراحتها تعداد با:مثالحاصل بازيكن19جدول بازيكن  19جدول با:مثال.  حاصل تعداد استراحتها است
شركت كننده 

ا بازي داد 119=18ت 19-1=18تعداد بازيها 
32 - 19=13َتعداد استراحتها  

ا از ا 32ت =32تعداد دوربازيها
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اول عدد پايينترازتعداد شركت كنندگان كه مجذوركامل )ب ور)ب ج ن ر ز ر يي پ و
است را درنظرگرفته وآن عدد را از تعداد كل تيمهای 

درعدد سپس ، كرده كم كننده وعدد2شركت كنيم می ضرب ر پس  ر   م  يم و 2ر   ی  رب 
به دست آمده را از تعداد كل تيمهای شركت كننده كم كرده، 

است استراحتها تعداد با:مثالحاصل بازيكن19جدول بازيكن  19جدول با:مثال.  حاصل تعداد استراحتها است
شركت كننده 

ا بازي داد 119=18ت 19-1=18تعداد بازيها 
32 - 19=13َتعداد استراحتها  

نشا ا ا از ا 322ت     25= 32تعداد دوربازيها را نشان ميدهد5توان
www*p
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نكات اعالم مسئول مسابقات برگزاركننده م  كميته ول  ب  ر  ز ي بر
قراردادی ازجمله رسم جدول مسابقه وقراردادن 

ت ا قات ا ل د د طگ ت ا ه گ سرگروهها توسط .سرگروه درجدول مسابقات است
كميته فنی مسابقات انتخاب می شوند كه درواقع  

اگردو،سه يا .بهترين بازيكنان را شامل می شوند
بايد باشند، سرگروه استان كشوريا ازيك ي چهاربازيكن رو ب ب ر ن  وري  زي  ن  زي رب چه
.  درنيمه ها يا يك چهارم های مختلف جدول قرارگيرند
ه گ غ كنندگان كت ش د د اله ن اين مساله درمورد شركت كنندگان غيرسرگروه هم ا

.بايد رعايت شود
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ا ك ك ا ش ا
يلر1 ار دي ال ن آز

ارزشيابی تكنيكهای بدمينتونارزشيابی تكنيكهای بدمينتون
 آزمون والی ديوارميلر. 1

آزمون سرويس كوتاه وآزمون فرانسوی بدمينتون.2

)1951(آزمون والی ديوارميلر
ات ل شا ش ا ط ا ا ا آ اين آزمون برای مردان وزنان طراحی شده وشامل ضرباتی ا

عاست كه در ارتفاع وعمق زياد به زمين حريف زده می شود 
و نسبت به سايرضربات دربازی يكنفره، كاربرد بيشتری 

کهدارد است حرکاتی آزمون اين ساختاری مبنای دركل دركل مبنای ساختاری اين آزمون حرکاتی است که .دارد
برانواع ضربه ها با ارتفاع وعمق زياد، پايه گذاری شده 

.استا
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برای اين مطابق شکل فرد مورد آزمون، پشت خط 
ش048/3 ال ا فت گ ا ق ثا30ت ثانيه  30متری قرارگرفته وبا عالمت شروع، 048/3

فرصت دارد كه هرتعداد ضربه سرويس كه می تواند به 
سرويس زننده هرباركه .محل تعيين شده روی ديواربزند

زند می را بعدی وضربه گرفته را توپ زند، می .  ضربه می زند، توپ را گرفته  وضربه بعدی را می زندضربه
ثانيه  30ثانيه ای با درنظرگرفتن 30آزمون درسه مرتبه 

ش ا ا آ ل ا ا ت اا ا ت ا امتيازنهايی . استراحت بين مراحل آزمون، انجام می شود
عفرد، براساس مجموع ضرباتی كه دركل زمان آزمون زده 

 .شده، محاسبه می شود
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ا ف آ
است دوبخش شامل آزمون :اين

آزمون فرانسوی بدمينتونآزمون فرانسوی بدمينتون
:اين آزمون شامل دوبخش است

(Clear)سرويس كوتاه) الف
در. توپ را پی درپی، سرويس می زند 20آزمون شونده 

سانتی مترموازی 8/50زمين مقابل طنابی به فاصله
خط تور به اندازه عرض زمين بدمينتون روی زمين قرار

سپس كمانهايی مطابق شكل به ترتيب با . داده می شود
ا ل 88/55فا انت2/7642/9684/116 سانتی  84/116و88/55،2/76،42/96فاصله های

كه هرسطح بين دوكمان . متر،روی زمين رسم می شود
ع ج از دارد خ تياز فرد20ا كه ضربه ضربه كه فرد 20امتيازمخصوص دارد وازمجموع

می زند، برحسب نقطه فرودامتيازها ثبت و سپس مجموع
شود می امتيازنهايی .آنها امتيازنهايی می شودآنها
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آزمون ضربه بلند به انتهای زمين) ب 

طريقه انجام آزمون به اين شكل است كه يك بازيكن با تجربه 
شونده آزمون برای مقابل زمين سرويس20ازانتهای ضربه ضربه سرويس 20ازانتهای زمين مقابل برای آزمون شونده

می زند وآزمون شونده كه درمحل تعيين شده روی شكل داخل 
سانتی مترروی زمين درمحلی 08/5دومربعی كه به عرض  رض ب ی رب یو ر ين ز ررو ی

مترازخط طولی ومركزی زمين  9144/0بافاصله 
مترازتوررسم شده است، ايستاده است، به 352/3وفاصله

سرويسهايی كه به سمت اومی آيد با ضربه بلند پاسخ آ
برحسب محل ) به ترتيب ازانتها2و4و5و3(می دهد وامتيازوی

ت ث ل قا ن ز ا انت گانه ا ناطق ت فرود توپ درمناطق چهارگانه درانتهای زمين مقابل ثبت ف
.  می شود
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.دوروش درآزمون ضربات بدمينتون می توان به كاربرد
.تعداد ضربات صحيح درزمان معين مالك امتيازاست. 1

. محل فرود توپ تعيين كننده امتيازاست. 2 
درزيردونمودارمربوط به نمايش ضربات ومحل فرود

خاص هرضربه بدمينتون ارائه شده است ، كه با توجه به 
آن می توان درارزشيابيها، برای هركدام ازضربات مورد  

منطقه  5نظر، زمين را نسبت به محل فرود دقيق توپ به 
.  تقسيم کرد وبه ترتيب نسبت به محل دقيق فرود امتيازداد

درصورتی كه توپ خارج اززمين فرود آيد،
.امتيازصفراست 
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1

2

4

3

5

بلند66:1شكل تيز2ي بلند3ي هند تا5نت4آند ك ي سرويس كوتاه. 5نت.4آندرهند بلند.3سرويس تيز. 2سرويس بلند .6:1-6شكل
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23

1
4

درايو4اسمش3دراپ2تاس7:1-6شكل درايو.4اسمش.3دراپ .2تاس .1: 7 6شكل 
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هفتم فصل هفتمفصل

ترسيم زمين بدمينتون وشرايط مطلوب برای  ورزش 
از ا ف بدمينتون درفضای بازنت

هدف كلی

بدمينتون زمين ترسيم روش با دانشجويان آشنايی دانشجويان با روش ترسيم زمين بدمينتون  آشناي
یوچگونگی استفاده ازفضای بازبرای بازی بدمينتون چ
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كادرزمين ترسيم روش
است مستطيل مربع بدمينتون زمين

ين رز يم  ر روش 
.زمين بدمينتون مربع مستطيل است

قبل ازشروع خط كشی وترسيم زمين بايد 
فت گ نظ د ا ين ز يت ينق ز ت ا ت ب بهتراست زمين .موقعيت زمين را درنظرگرفت

تا بازيكنان دارای شرايط جنوبی باشد، - شمالی
اشن آفتا ش تا ازنظ زا ت ق موقعيت زمين به .مساوی ازنظرتابش آفتاب باشند

ويژه محل قرارگرفتن مركز زمين بايد مورد توجه 
قرارگيرد، تا ازنظروجود تماشاچی وموانع موجود گ

نكند ايجاد مشكلی زمين .دراطراف يج  ی  ين  ر ز .ر
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:درترسيم كادرزمين به ترتيب زيرعمل کنيد
مركززمين١ قطرزمين٢انتخاب محاسبه محاسبه قطرزمين.٢انتخاب مركززمين.١
دوطناب به اندازه قطررا به شکل ضربدر . ٣

د كن ت ثا ن كزز د داد ا ق . روی هم قرارداده ودرمركززمين ثابت كنيده
دوسرطناب قطرها را به اندازه عرض زمين . ٤

دردوطرف زمين ثابت كنيد، چهارنقطه به دست 
هستند زمين وعرض طول رئوس .آمده ين  رض ز ول و وس  . ر

با گونيا زوايای زمين را عالمتگذاری كنيد و. ۵
كرده صل ه به را آمده دست به نقاط طناب با طناب نقاط به دست آمده را به هم وصل كرده با

.وكادرآماده را خط كشی كنيد
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پس ازآماده شدن كادرزمين، برای خط كشی زمين مطابق
.اندازه های جدول وشکل های داده شده عمل کنيد 
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ا ش گ ل ت366/14فا متر366/14فاصله بين دوگوشه زمين به صورت مورب برابر
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متر723/14فاصله بين دوگوشه زمين به صورت مورب برابر
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ورزش سالن مشخصات
بدمينتون

مشخصات سالن ورزشی 
بدمينتون

حداقل فاصله ديوارها ازخطهای
حدود ترتيب به زمين وكناری انتهايی وكناری زمين به ترتيب حدود انتهاي

سانتی متروسالنهايی كه بيشترازيك ١٠٠و ١۵٠ 
ن ز د ط خط ن ا له فا داقل ند دا ن زمين دارند حداقل فاصله مابين خطوط دوزمين ز

٧٦٢حداقل ارتفاع سقف.سانتی متراست١٢٢
اا ا فا ا ا٤اقل سانتی متر ٤٠٠حداقل ارتفاع چراغهاسانتی متر،
.  وات است ٢٠٠٠قدرت كل چراغهای سالنو چ
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نورسالن درروزبهتراست ازسقف بتابد درغيراين 
ا تا ا ا ك ا صورت، از پنجره های كنارميدان نوربتابد و راه  ا

در . نورپنجره های رو به بازيكنان بسته شود پ
شب كه ازچراغها استفاده می شود تعداد و فاصله  

سالن ورنگ اندازه به بستگ داردچراغها .  دارد چراغها بستگی به اندازه ورنگ سالن
رنگ زمينه سالن، ازرنگهای تيره و يكنواخت باشد 

ط ط تا نورمنعکس نشود ورنگ خطوط زمين گ
بازرنگهای روشن انتخاب شود تا به راحتی قابل  ی ر ب و ب ن رو ی ه زر

.رؤيت باشد
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مفصل هشتم

بدمينتون برای معلولين

كل هدف كلیهدف

آشنايی دانشجويان با چگونگی وتغييرات و 
اصالحات موجود دررشته بدمينتون برای  

ل معلولينل
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بدمينتون بازی رواج داليل
درميان معلولين

داليل رواج بازی بدمينتون 
درميان معلولين

 
.قابل انطباق بودن آن با بسياری ازانواع معلوليتها
خانواده ها وافراد درهرمحلی حتی حياط منزل 

دازند آن ه انند ت گ .برای سرگرمی می توانند به آن بپردازندا
.يك بازی پرتحرك وتفريحی محسوب می شود و ی وب ی ري و ر پر زی ب ي
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ميزان كاهش برای كل انطباقهای
تحرك دربازی

انطباقهای كلی برای كاهش ميزان 
تحرك دربازی

  .جاخالی خطا محسوب می شود 
نف د ا اد انف ن ازز ازن تفاد .استفاده ازنيمی اززمين انفرادی يا دونفرها

مقاوم ساختن توپ مورد استفاده درمقابل نسيمهای   
.  ماليم، با بستن سيمهای مسی به دورپايه پرها

بازيكن يك با سالم بازيكن يك درهرتيم دونفره ن دربازی زي م ب ي ب ن  زي يم ي ب ر ر ر  و زی  رب
.كه روی صندلی چرخداراست يارشود
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متصل بازو مانده باق به كه راكت ازيك استفاده ازيك راكت كه به باقی مانده بازو متصل استفاده
.می شود دراشخاصی كه فاقدهردوبازوهستند

به حركتی معلوليت و محدوديت دارای دوحريف دارای محدوديت و معلوليت حركتی به  دوحريف
جای آن كه سعی كنند، توپ را ازدسترس يكديگر 

ا آ ك ال ا دورسازند، بايد تالش كنند آن را دردسترس ا
قراردهند مقابل w  .حريف مقابل قراردهندحريف
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راكت دسته وسط به چوب ای تكه كردن اضافه كردن تكه ای چوب به وسط دسته راكت اضافه
برای  افزايش طول آن برای افزايش حوزه عمل 
. بازيكنانی  كه ازصندلی چرخداراستفاده می كنند
ايجاد داربرای چسب ای نوارپارچه ازيك استفاده ازيك  نوارپارچه ای چسب داربرای ايجاد استفاده

.سهولت در برداشتن توپ اززمين
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رنحوه گرفتن راكت ن ر و

با توجه  به سبك بودن راكت، عده كمی درگرفتن 
دسته راكت به صورت عادی وكنترل راكت با مشكل 

ن ا خ تا فت گ ك ا ا برای مواردی كه درگرفتن دسته . مواجه خواهند بود
دسته توانند می روهستند، روبه جدی مشكل با و  راكت ی  ی روب رو  ل ج ر ب 

.راكت را ازقسمت پايينتربگيرند
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سرويسسرويس

تفا ا ت از انن ت ن ك الن به معلوالنی كه نمی توانند ازمچ دست درسرويس استفاده ل
كنند،اجازه داده می شود ازجلوخط سرويس، سرويس 

.بزنندزنن
درمورد بازيكنانی كه برای زدن سرويس قادربه   

ا از ا تن ن ت ض ا ا ا ا قراردادن پاها دروضعيت صحيح نيستند، اجازه دادهق
می شود با چرخاندن مفصل، خود را دروضعيت صحيح  

ن ا .قراردهندق
درموردافرادی كه ازصندلی چرخداراستفاده می كنند، 

زنن ل ن ازكنا ش ا از .اجازه داده شده ازكنارصندلی سرويس بزنندا
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ضربه های اصلی دربدمينتون 
ل معلولينل

شامل ضربات باالی سرفورهندوبك هند 
استفاده ازهركدام ازضربه های.وآندرهنداست

دارد بستگی موقعيت به .فوق ر ی  ي ب و . وق ب 
برحسب نوع معلوليت، استفاده ازانواع ضربه ها، 
دست مچ درناحيه كه افرادی برای است، متفاوت است، برای افرادی كه درناحيه مچ دست  متفاوت

دچارمحدوديت حركتی هستند، استفاده ازضربه های 
ت ا ش ا ه ازض ازت كا ا د   .بلندودراپ كارسازترازضربه اسمش استلند
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انفرادی اززمين درنيم بازی كه درمواقعی كه بازی درنيمی اززمين انفرادی درمواقع
انجام می گيرد واستفاده ازضربه دراپ خطا 
.است، تاكيد براستفاده ازضربات بلند اسمش است
كوچكترازاستاندارد، درزمينهای بازی هنگام بازی درزمينهای كوچكترازاستاندارد، هنگام

محل استقراربازيكن مركززمين است وبرای زدن 
ضربات مختلف درموقعيت بك هند و فورهند فقط 

دهد حركت وجلو عقب به را پا يك .كافيست يك پا را به عقب وجلو حركت دهدكافيست www*p
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ای حلقه یبدمينتون ون   ي ب

نام نوعی بازی بدمينتون است كه دكترهاليس اف فيت
ت ا ك ا ا ا اكتآ ا از تنا تنيس روی  اين بازی با راكت.آن را ابداع كرده است

ميز، توپ بدمينتون ويك حلقه فلزی عمودی، اجرا می 
د تش ك ا ن نت د ه ت ن ك ت از ن ا اين بازی  پرتحرك، نسبت به بدمينتون جای كمتری .شود

تطبيق پذيری آن برای افرادی كه دارای . الزم دارد
آسانتروبيشتراست هستند، حركت هردوبازيكنمحدوديت هردوبازيكن . محدوديت حركتی هستند، آسانتروبيشتراست

سعی دارند كه توپ را با رعايت مقررات بازی ازميان 
وامتيازبگيرند كرده رد . حلقه رد كرده وامتيازبگيرندحلقه
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دارای بازی اين خاص ٦۵/١مترطول،٣٠/٣زمين ی ر زی  ين ب ص  ين  ول /ز  / ر
سانتی متروجای آن  ٦٠قطرحلقه فلزی . مترعرض است

است درمركززمين ای پايه حلقهروی پايين لبه ارتفاع ين  زز ر ر ی  ي  يين  .روی پ ب پ ع  ر
متربوده ودوخط به فاصله يك مترازحلقه  ٢٠/١اززمين

عنوان به كه است شده كشيده دردوطرف زمين ن درعرض و ي    ب  ر  و ر ين  رض ز ر
.خط مهارمحسوب می شود

www*p
nu

eb
*co

m



وننحوه انجام بازی بدمينتون حلقه ای ي ز م و

بازی با ضربه آندرهند ازپشت خط، به 
سرويس بايد، .عنوان سرويس، آغازمی شود و ی ز رويس ن يو ب رويس

بدون تماس با حلقه وميله، از ميان حلقه رد شود 
آيد فرود مهاردرزمين خط تماس.ودرپشت درصورت ي رو  ين  رز ر ه رپ   س .و ور  ر

توپ با حلقه يا ميله، سرويس نت شده وبايد دوباره 
شود خطانجام پشت سرويس دريافت برای حريف و م  ج رويس پ  .ا ري  ري برای 

مهار درنقطه دلخواه خود ايستاده وبايد 
دهد برگشت حلقه ازميان را . توپ را ازميان حلقه برگشت دهدتوپ
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پس ازسرويس، تا وقتی توپ ازميان حلقه رد و 
دارد ه ادا بازی د، ش پبدل ت قت وقتی توپ .بدل می شود، بازی ادامه دارد

درهرنقطه اززمين هركدام ازطرفين فرود آيد، 
بازی متوقف شده وبا ضربه سرويس بعدی ادامه 

يابد وتوپم وتيزباشد سريع بايد ضربات ضربات بايد سريع وتيزباشد وتوپ .می يابد
www*p.  روی راكت مكث نداشته باشد
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اگر دست بازيكن باحلقه تماس پيداكند ياازداخل 
ف ن ز فضا ه د ش د آن اف واطراف آن رد شودوبه فضای زمين حريف اط

تجاوزكند، حق سرويس يا يك  امتيازازآن بازيكن 
.  سلب می شود

مهارايستاده درجلوخط بازيكن كه درصورتی كه بازيكنی درجلوخط مهارايستاده درصورت
گرفتن راكت . وبه توپ ضربه بزند، خطا است

درمقابل حلقه برای جلوگيری ازرد شدن توپ، 
است مانندخطا بازی دراين امتيازشماری امتيازشماری دراين بازی مانند .خطا است

.بدمينتون است
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حركتی معلوالن بندی دسته

ك١گ ال ل
دربدمينتون

ی  ر ن  و ی   ب
دربدمينتون

معلوالن متحرك:١گروه  
برای حركت كردن به هيچ وسيله مكانيكی 

ندارند احتياج .اضافی احتياج  ندارنداضاف
معلوالن نيمه متحرك:  ٢گروه  

عصای ازقبيل وسايلی به ايستادن وسرپا كردن حركت ی برای بيل  ز ی  ي ن ب و ي رپ  ن و ر ر  ی  بر
زيربغل، عصای دستی، چهارچوبهای تكيه گاه، بستهای ساق پا و 

.پای مصنوعی احتياج دارند
ك٣گ ت غ ال ل معلوالن غيرمتحرك: ٣گروه  

به علت نقص عضو قادربه حركت نبوده وازوسايل نشستنی استفاده 
ه ا ا خدا ندل ندل انند .می كنند مانند صندلی، صندلی چرخدار، چهارپايهكنند
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معلوالن برای بدمينتون قوانين بدمينتون برای معلوالنقوانين

  :به استثنای موارد زير
است نيزصادق معلولين برای بدمينتون قوانين .كليه قوانين بدمينتون برای معلولين نيزصادق استكليه

سرويس زننده بايد حتما ضربه را به پايه توپ وارد كند . ١
راكت صفحه كند م برخورد توپ به راكت كه وهنگامی كه راكت به توپ برخورد می كند صفحه راكت وهنگام

.پايينترازگودی كمربازيكن باشد
تغييراست بدون متحرك نيمه معلوالن درمورد فوق قانون فوق درمورد معلوالن نيمه متحرك بدون تغييراست قانون

ودرمورد معلوالن غيرمتحرك اگردستورالعملهای پزشكی 
ت ن ت ا ه الز كنند ن ا آن ت .رعايت آن را منع كنند،الزم به رعايت نيستا
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دسته راكت زننده سرويس درلحظه زدن ضربه . ٢
به باشد داشته امتداد پايين طرف به بايد توپ به توپ بايد به طرف پايين امتداد داشته باشد به به

نحوی كه تمامی صفحه راكت آشكارا 
.پايينترازدستی باشد كه با آن بازی می كند

بدون متحرك نيمه معلوالن درمورد قانون اين قانون درمورد معلوالن نيمه متحرك بدون اين
تغييراست ودرمورد معلوالن غيرمتحرك كامال 

.حذف می شود
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ل٣ ا ط ا گ زننده وگيرنده سرويس بايد به طورمورب داخل .٣
برای . محوطه سرويس ودرحالت ثابت قراربگيرند

زدن سرويس حداقل يک نقطه ازهردوپای زننده 
وروی باشد زمين با درتماس بايد سرويس ين ب وروی وگيرنده س ب ز ر ي  رويس ب ير  و

اين قانون برای . خطوط محوطه سرويس نباشد
به وغيرمتحرك متحرك نيمه معلوالن هردودسته معلوالن نيمه متحرك وغيرمتحرك به هردودسته

:شكل زيربايداصالح شود
بايد بازی زمين سطح با ل معل بازيكن ارتباط عامل ارتباط بازيكن معلول با سطح زمين بازی بايد عامل
داخل محوطه سرويس باشد وبازيكن بدون حركت 

كن آ افت ا اق ت كلثا كلمه . وثابت اقدام به سرويس ودريافت آن كند
.مورب نيزبايد حذف شود
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رزده٤ هاش تهای ق ، نفره يك دربازيهای دربازيهای يك نفره ، قسمتهای هاشورزده .٤
درشكل، محدوده زمين  بازی را نشان 

ازآنجايی كه درهرزمين فقط يك . می دهد
است شده تعيين سرويس زدن برای .  قسمت برای زدن سرويس تعيين شده استقسمت

"  سرويس ازسمت  راست"بنابراين عبارتهای
وتناوب آن درهريك ازدو قسمت " چپ"يا 

ت ا ض www*p.غيرضروری استغ
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بازيهای دونفره، قسمتهای هاشورزده درشكل . ۵ 
نشا ا از .محدوده زمين بازی را نشان می دهدز
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درطول هرگيم بازيكنان موظف هستند ازسمت 
اقدا افت د ا زدن ه محوطه سرويس به زدن و يا دريافت سرويس اقدام طه

خاگربه سرويس پاسخ داده نشود ويا خطايی .نمايند
توسط گيرنده سرويس انجام  پذيرد، تيم زننده 
سرويس سپس كرد خواهد امتيازكسب يك سرويس يك امتيازكسب خواهد كرد سپس سرويس سرويس

به همبازی وی منتقل می شود ودرمحوطه سرويس 
زمين مقابل، توسط ياردريافت كننده قبلی پاسخ داده 

شود سرويسم طرف كه مادام تناوب اين اين تناوب مادامی كه طرف سرويس .می شود
.زننده امتيازكسب می كند، ادامه می يابد
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پيدا.٦ تماس بازيكن لباس يا بدن با اگرتوپ س پي . ن  زي س ب ب ن ي  وپ ب ب ر
.كند، خطا محسوب می شود

:اين قانون به صورت زيرتغييرمی كند
يله" يا حركت يله يا اگربازيكن يا وسيله حركت و يا وسيلهاگربازيكن

پتكيه گاه وی با توپ هرگونه  تماسی  پيدا  پ
www*p. "كند، خطا محسوب می شود
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