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در فرانساه ارارا    برای اولین باار  گویند. رقص باله به شکل امروزی بالرين نوعی رقص است و رقاص این رشته را باله

به ایران راه یافات.اولین باار رقاص بالاه در زماان       ان کشورمسیه به شکلی متفاوت اررا میشد و از هدر رو شد. البته قبال
قالب باه  روسیه تزاری وارد ایران شد و اولین سالن رقص ایران هم در شهر قزوین بازگشایی شد که ساختمان آن بعد از ان

ن بالرین است. میشه گفت باالرین  اآمادگی بدنی باالی رقصنده یا هم رقص در این نکته مهمشهرداری قزوین تبدیل شد.
دارند و بخش زیادی از تمرین های روزانه انها در کالس رقص به تمریناات بادنی و    هاژیمناستها تمرینات سختی در حد 

. روی هم رفته یکای  ددن روی نوک شست پا هست اختصاص دارهمچنین تمرینات تعادلی باله که برای ایستادن و چرخی
 .می باشداز زیباترین رقص های دنیا رقص باله 
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 باله به نام ساق پا در رقص پوششی

از ساق پا در رقص باله برای گرم نگه داشتن پا ها استفاده می شود در سایزهای مختلف هستند بعضی ها از باالی ران تاا  
هام در نرمشاهای رقاص      ش زینتای مچ پا و بعضی هم از ساق پا تا مچ پا می باشند . اما به مرور زمان ساق پا یک پوش

 .به حساب آمد  باله
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 باله انواع کفشهای رقص

 :نوع هستند 3کفشهای باله 

نوع اول که کفشی نرم و معموال از رنس چرم ساخته می شود در رقصهای مقدماتی و حرکات ساده تار بالاه اساتفاده     -1

  د.می شود با این کفشها نمی توان روی نوک انگشتان پنجه ایستاد و رقصی

                        
  
نوع دوم که در رقصهای پیشرفته استفاده می شود نوک این کفشها از رنس چوب سبک و ردیدا از پالستیک ساخته  -2 

پنچاه    پا محکم می کنند برای رقص روی نوک  شده و با پارچه ساتن پوشیده می شود و با یک روبان کفش را روی مچ

 .به پا آسیب نرسدحتما باید از این کفشها که پوینت نام دارد استفاده شود تا 

  
 
ارد و کمی پاشنه دارد و کفش مناسبی برای رقص نیست تصویری از این کفش نوع سوم که کفشهای تزئینی نام د -3

 .ندارم اما یک عکس از نوع سوم در سایت پردیس اسپرت می باشد
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 کرد نکاتی که در هنگام خرید کفش باله باید رعایت

      

    
ا و قاوزک را باه خاوبی    کفشهای باله طوری طراحی شده اند تا تکنیک بالرین در آن افزایش یابد و در عین حال بتواناد پا  

محافظت کند.بسیاری از متخصصان عقیده دارند کفش باله باید مثل دستکش اندازه باشد. اگر چه این کفشاها بایاد دقیقاا    
سایز پا باشند اما حواستان باشد خیلی تنگ نخرید.باید رای کافی برای حرکت انگشتان پا در آنها ورود داشته باشد.هنگام 

حرکات پا را با آن امتحان کنید در این حالت نباید شساتتان باه رلاوی کفاش بچسابد و فشااری       خرید بهتر است برخی 
احساس کنید.اگر هنگام خرید بین دو سایز نزدیک به هم گیر کردید بهتر است سایز بزرگتر را انتخااب کنیاد تاا پاا در آن     

نیاد.معموال کفشاهای بالاه چارم یاا      رای کافی برای حرکت داشته باشد.بهتر است هنگام خرید به رنس کفاش توراه ک  
کرباسی هستند. رنسی که انتخاب می کنید بیشتر سلیقه ای است معموال چرمی آن گران تر است و دوام بیشاتری دارد و  
شاید زیباتر به نظر برسد اما کفشهایی که از رنس کرباس هستند راحت تر تمیز می شوند چون می توانید به راحتی آنها را 

کفای یکساره و کفای رادا.کفی یکساره      :باسشویی بیاندازید.کف ایان ناوع کفاش هاا هام دو ناوع اسات       داخل ماشین ل
معموالمناسب افرادی است که آماده اند روی پنجه حرکت کنند اما نوع مناسب خودتان را پس از چند مادت تمارین مای    

 .توانید پیدا کنید

 منبع: مجله زندگی ایده ال شماره شانزدهم
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 باله فیزیک بدن در رقص

در حرکات نباید باسن به رلو عقب و یا طارفین  .بض باشددر طول رقص باید بدن کامال صاف کشیده و کمر به پایین منق 
تمایل داشته باشد در تصویر زیر باسن به عقب رفته و فیزیک بدن را به هم زده با استفاده از بار نحوه صاحی  ایساتادن و   

 م.صحی  انجام دادن حرکات را یاد می گیری

عضا بدن دستها پاها زانوها سر صحی  بودن حرکات تمام ا 1به عقب رفتن باسن در پوز   اشتباه:
 و حتی شکم و باسن

  

لبته در این تصویر از ا.در این تصویر پای راست تاندو شده ولی باسن به طرفین لم نداده و فیزیک بدن کامال مناسب است
بار برای صحی  ایستادن استفاده شده ولی به مرور به درست ایستادن عادت کرده و دیگر نیازی به بار نیست.می توانید از 

 .صندلی میز و یا هر چیز دیگری به عنوان بار استفاده کنید

 
 
 

http://balleh.files.wordpress.com/2008/06/posture-bad-1.jpg
http://balleh.files.wordpress.com/2008/06/posture-bad-1.jpg
http://balleh.files.wordpress.com/2008/06/cours.jpg
http://balleh.files.wordpress.com/2008/06/cours.jpg
http://balleh.files.wordpress.com/2008/06/copy-of-tondue08.jpg
http://balleh.files.wordpress.com/2008/06/copy-of-tondue08.jpg


 باله یک نرمش مخصوص رقص

دستها را دو طرف سینه روی زمین قرار دهید و آرام خود را از زمین رادا  .ابتدا به شکم بخوابید پاها منقبض و کشیده باشند
 .نمایید

 
نگشتان دست را باز کنید تا راحت تر وزن خود را روی دستها تحمل نمایید.حرکت را تا رایی انجام دهید که شکم کاامال  ا

 .از زمین ردا شود

 
 .وقتی شکم کامال از زمین ردا شد سینه گردن و سر را به سمت پاها بکشید

 
 .حاد گرفتگی کمر خواهید داشت این نرمش را زیاد انجام ندهید اگر آمادگی نداشته باشید کمر درد و در صورت :نکته 

 .برسانید 3دفعات اول فقط چند بار حرکت شماره یک را انجام دهید و به مرور زمان در عرض چند هفته ان را به شماره 

 .نرمش کردن را رها کرده و بعد از رند روز از نوع ساده تر آن حرکت شروع نمایید،در صورت داشتن هر نوع دردی در زمان نرمش

 کمی فاصله داشته باشند و در طول انجام نرمش کشیده و فاصله را رعایت نمایند.پاها  
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نرمشهای زیر مخصوص انجام حرکت باال در رقص باله می باشند نرمشها را باید به ترتیب انجام دهید البته قبل از انجاام  
درره باز کنید که ان هم نرمش های مخصوص به خاود دارد کاه در درس آیناده     180د بتوانید پای خود را این نرمش بای

این نرمش را باید در زمان طوالنی انجام داد نه یک روزه چون اگر بدن آماادگی نداشاته باشاد باه کمار      .آموزش می دهم
تید با رعایات کاردن ایان دو شار  در حالات اول      آسیب می رساند.باید سط  شکم کامال صاف باشد قوز نکنید اگر توانس

 بمانید حرکت دوم و سوم را مثل شکل انجام دهید.شاید برای رسیدن به حالت یک باید چند روز وقت بگذارید .

 د.رمشی را همراه با درد انجام ندهیتوره : هرگز هیچ ن
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 باله نرمش مخصوص رقص

درره پا کمک می کند. البته دفعات اول نمی توانیاد مانناد شاکل ایان      180 باز کردن این یکی از نرمشهایی است که به
رمش حرکت را انجام دهید.اگر معموال نرمش نمی کنید هرگز این حرکت را شروع نکنید.قبل از انجام این حرکات چناد نا   

 :برای آمادگی بدن و گرم کردن بدنتان انجام دهید . مانند

ین صورت به بادنتان  سعی کنید قبل از انجام این حرکت چند روزی پروانه کار کنید تا پایتان آماده شود در غیر ا:پروانه -1
 د.آسیب می رسانی

ین است که روی زمین بشینید پشات  یک حرکت دیگر که قبل از حرکت شکل زیر می توانید چند روزی انجام دهید ا -2
خود را کامال صاف نگه دارید پاها را دراز کرده و همان طور که نشسته اید سعی کنید پاها را از هام دور کنیاد هرراا کاه     

ثانیه باید در ایان حالات    20سمت داخلی رانها درد گرفت دیگر ادامه ندهید و همانجا مدتی پای خود را نگه دارید معموال 

 .ولی برای دفعات اول کمتر هم شد مهم نیستبمانید 

بعد ازچند روزکه تمرینات بااالرا انجاام دادیدالبتاه باه ا اافه نرمشاهای روزاناه دیگر.مای توانیاد حرکات زیار را شاروع             
کنید.روزهای اول بسیار کم پاها را باز کنید و به زور نخواهید که دستتان را به زمین تکیه دهید این حالت که در شکل می 

میز,چهارچوب در,یا هررای مناساب دیگار را     .روزهای اول می توانیدینات روزانه و مداوم میسر می شودبینید با کار و تمر
 .با دست بگیرید تا آرام پایتان باز شود و یک دفعه وزنتان باعث باز شدن بیش از اندازه پا و آسیب دیدگی نشود

 

 
 

 :نکته

 .هرگز این نرمش و نرمشهای مشابه را بدون آمادگی قبلی انجام ندهید -1

 .نرمشهای کششی سنگین مثل این نرمش را از تعداد و زمان کم شروع کنید تا مورب کوفتگی بدن نشود -2

 .یا آمادگی ندارید بودههمراه با درد است یا مناسب شما نهرگز هیچ نرمشی را همراه با درد انجام ندهید.اگر نرمشی  -3
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 باله نرمش مخصوص رقص

توسط این نرمش می توانید عضالت پا را محکم و قوی نمایید و به طور معجزه آساایی درد زاناو را کااهش دهیاد. چاون      
  عضالت پا قوی می شوند فشار کمتری به زانو وارد می شود و عضالت هم درگیر می شوند. برای کسانی که می خواهند

یا نوک انگشتان پاا راه بروناد. و درد     این نرمش وارب است. چون بتوانند پای خود را قوی کنند و روی پنجهباله برقصند 
زانویی که بعضی از حرکات پرشی این رقص همراه می آورد را کاهش دهند. کسانی هم که درد زانو دارناد حتماا امتحاان    

 .کنند عالی است

 

به روی زمین دراز بکشید کف پاها را روی زمین بگذارید از کمر به پایین ماهیچه ها و عضالت بدن را محکم کنید سپس 
پاا را   آرامی یک پا را باز نمایید مانند شکل باال دقت کنید بعد از باز شدن پا رانها باید موازی هم باشند مانند شکل. سپس

به آرامی به سمت سر بیاورید طوری که به بدن عمود شود البته برای دفعات اول عمود نمی شود اما به مرور پا بیشاتر بااز   
یعنی عمود بر بدن رسید چند ثانیه نگه دارید سپس پا را به موقعیات اول یعنای ماوازی باا      می شود پا که به نقطه انتهایی

ران پای تکیه گاه )پایی که کف آن روی زمین است( برسانید پا را رمع کرده و کف آن را روی زمین بگذارید . برای پاای  

 .مخالف هم این نرمش را انجام دهید

 : توره

 .ن مختلف انجام می دهند چون نرمش سبکی استاین نرمش را افراد در سنی -1

 .اگر با انجام نرمش دچار کمر درد شدید تعداد دفعات انجام نرمش را کاهش دهید -2

در طول نرمش زانوی پایی که حرکت می کند نباید خم شود پا باید کامال صاف و کشایده باشاد و اگار سان بااالیی       -3
 .ورت ارادی محکم نماییدندارید حتما عضالت کمر به پایین را به ص

 حرکت پا باید آهسته باشد نه تند و سریع -4

 .هیچ نرمشی را با درد انجام ندهید:توره توره 
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 باله نرمش مربو  به رقص

 

 
  

انجام این حرکت زیبا در رقص باله توسط نرمش زیر انجام می گیرد.البته ایان یکای از نارمش هاا      آماده سازی بدن برای
باا دقات و ارام   است. باید از تعداد کم شروع شود تا به کمرآسیب نرساند هم برای پای چپ و هم برای پاای راسات بایاد    

دفعات اول نیازی نیست که پا مثل شکل باال بیایاد چاون   .انجام شود و اگر درکمر احساس درد کردید تعداد آن را کم کنید
افراد داخل تصاویر حرفه ای هستند مهم این است که نرمش ها اصولی انجام شوند.زمانی که یک پا از زمین بلند می شود 

کج نشوید زانوها را خم نکنیاد  .حرکت کند و باسن مربو  به آن پا هم باید به زمین بچسبدپایی که روی زمین است نباید 
هر دو پا را صاف و کشیده نگه دارید بعد از آن که تک تک روی هر دو پا انجام دادید و درد نداشتید با هر دو پاا همزماان   

 د(باشد هیچ نرمشی را همراه با درد انجام ندهی هم این نرمش را انجام دهید.البته مشکل تر از یک پا است.)فقط یادتان
 نرمش
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  آموزش پوزسیونهای دست 

دست پرپرسیون بسته را  5ون پاها در درس یک آموزش داده شده است.( در درس پوز دارند. )پوزسی 6دستها هم مثل پاها 
 .آموزش داده ام مجددا برای یاد آوری یک شکل از پرپرسیون بسته در زیر قرار داده ام

 ( دست پرپرسیون بسته1شکل )

 
  

اگر همین پوز دست را تا رلوی سینه باال بیاورید دست تبدیل شده است به پوز یک مانند شکل زیر. در این حالات دساتها   
 تمایل به ست پایینباید محکم و سر کامال صاف و به رلو باشد نه م

 دست 1( پوز 2شکل)
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تبدیل می شوند.مانند شکل زیر. در ایان حالات دقات     5و اگر همان دست پوز یک را تا باالی سر باال ببرید دستها به پوز 
ت باال. کف داشته باشید که شانه ها سر رای خود باشند نه متمایل به باال . سر هم محکم و صاف باشد نه متمایل به سم

.سعی کنید آرنجها به داخل نیایند بلکه کامال آرنجها را به طارفین بکشاید تاا    3دستها باید به سمت سر باشند. مانند شکل 
 د.زیبایی این پوز حفظ شو

 دست 5( پوز 3شکل )

  
 

پا می باشد البته اگر درس اول را که در مورد پوز پاها است را یااد گرفتاه باشاید     5دستها همراه با پوز  5پوز  در شکل باال
 .می توانید در این پوز مثل شکل باال بایستید

 .دستها را آموزش می دهیم 4و  2،3در درس بعدی پوز 
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 رقص آموزش

 
 

 
 

ر این پوزسیونها اگر پای راست رلو باشد پوز راست و اگر پای چپ رلو باشد پوز چاپ نامیاده مای    پوز پا داریم د 5در باله 
در راست و چاپ یکای    2و 1 مربو  به مربو  به پای چپ است پوز 5و 4مربو  به پای راست و  3شود.در تصویر باال پوز 

 .است

 .پاها به هم چسبیده و زانوها به سمت خارج می باشد 1 در پوز

 .پاها به اندازه عرض شانه از هم باز می شوند 2وز در پ

 .پای چپ وسط پای راست قرار گرفته و پاها تا حد ممکن به هم می چسبند 3در پوز 

خیده تا فاصاله باه خاوبی دیاده     رالبته این تصویر چ.پای راست به اندازه طول یک پا از پای چپ فاصله می گیرد 4در پوز 
 .شود

 .چهار می بندیم پاها باید به هم بچسبند و پای راست کامال پای چپ را بپوشاندپا را از پوز  5در پوز 

   این تصویر پوز پاها را با دستهایش نشان داده
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 حرکت پلیه در رقص باله آموزش

 .این حرکت در تمام پوزسیونهای پا که در درس یک داده شد انجام می شود

 .که به معنی نشست کوچک می باشد حرکت پلیه دو نوع است حرکت دمی پلیه

 .که به معنی نشست بزرگ می باشدو حرکت گرند پلیه 

در نشست کوچک تا رایی زانوها را خم می کنیم که با پا لوزی بسازیم مثل شکل دقت کنید که پاها نبایاد از زماین رادا    
 .شوند و پشت شما باید کامال صاف باشد

را رعایت نکنید این حرکات   نکته 3باسن ها نباید به عقب و رلو حرکت کنند انها باید سر رای طبیعی خود باشند اگر این 
 .زشت و غلط خواهد بود به شکل زیر نگاه کنید

 
 

 .پاها می باشد  1الت معمولی پوزشکل اول ح

 .حالت دوم دمی پلیه است

 .حالت سوم گراند پلیه می باشد

همانطور که می بینید در گراند پلیه بعد از دمی پلیه کردن همانطور آرام پایین می آییم و پاشنه ها را آزاد مای گاذاریم تاا    
 .ک شویدهر چقدر که بتوانید بیشتر به زمین نزدی آرام از زمین ردا شوند

این حرکت زیبا تر خواهد بود البته دفعات اول خیلی سخت است ولی با تمرین بهتر می شود همانطور کاه در شاکل مای    
 .بینید رانها یک خط افقی را تشکیل داده اند و این حرکت در زیبا ترین حالت خود قرار گرفته است
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 از رلو 1گراند پلیه در پوز                       از پشت 1دمی پلیه در پوز                            

                   
  

 1پوز  گراند پلیه در                                     1دمی پلیه در پوز            

                   
 :توره

فقط پایین تار   2پاها دمی پلیه و گراند پلیه همانند هم هستند یعنی در گراند پلیه پوز  2این حرکت یک استثنا دارد در پوز 
 :ییم اما پاشنه ها نباید از زمین ردا شوند مانند شکل زیرمی آ

 
 

 (داده شده است 1پوز پا در درس  5)آموزش .این اتفاق می افتد 2 فقط در پوز
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 آموزش حرکت بتمان تاندو 

 .این حرکت بسیار زیبا و دوست داشتنی است

تماام مای    1شماره و روی پا انجام می شود.شروع حرکت و انتهای حرکت روی پاوز   4حرکت بتمان تاندو:این حرکت در 
 .ید می توانید روی پوز پنج هم این حرکت را انجام دهیدشود. البته بعدا که بهتر یاد گرفت

 
 .هستیم پنجه شکسته پاشنه از زمین ردا شده و پنجه را روی زمین به پهلو می کشیم 1وقتی در پوز  -1

 
 .پنجه را مطابق شکل تیز می کنیم یعنی روی لبه انگشت بزرگ پا هستیم -2
 
 .م تا بتوانیم پا را روی زمین بکشیمو از حالت تیزی در می آوری شکستهپنجه را  -3

 
 .برسیم 1و رمع می کنیم تا به پوز  کشیدهسپس پا را  -4

 
 ت(حرکت تاندو به معنی کشیدن است و به رلو عقب و پهلو انجام می شود.)شکل زیر تاندو به پهلو اس

 .انجام می شود 5و  1مثل حرکت تاندو هم برای پای راست و هم برای پای چپ می باشد و معموال در پوزهای بسته 
هستیم باید مچ پا هم عالوه بر پنجه کشیده باشد و باه پاای تانادو وزن نادهیم      2توره داشته باشید زمانی که در مرحله 

 .چون دیگر نرم حرکت نمی کند یعنی در حرکت تاندو تمام وزن بدن روی پای تکیه گاه می باشد

 .د از تکیه گاه یک صندلی به رای بار استفاده کنیدمی توانی.سعی کنید تعادل خود را حفظ نمایید

 
 تاندو به پهلو                                                              
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 تاندو به جلو                       تاندو به پهلو                                         

 

 
  

 تاندو به جلو                                                           تاندو به عقب        
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 باله آموزش حرکت سته در رقص

 :شماره است 3دارای  بوده و به معنی پرش (saute) حرکت سته

 دمی پلیه کردن )که در درسهای قبلی آموزش داده شده ( به معنی نشست کوچک -1

تناه حرکات ا اافه      پرش به باال در دفعات اول کم بپرید ولی اصول را رعایت نمایید در پرش سته نباید دستها و باال -2
می شود. دوم اینکه بعد از پارش   داشته باشد باید مثل چوب خشک باال بپرید در غیر این صورت مثل باال و پریدن بچه ها

وقتی باال هستیم پاها باید مثل شکل کامال صاف و کشیده باشد و از همه مهمتر اینکه در هوا هم باید پاوز پاهاا را حفاظ    
 .نماییم و سپس در همان پوز که باال پریده بودیم پایین بیاییم

 .و صاف می ایستیم کردهپاها را صاف ییم و سپس ازمان پایین آمدن روی زمین در دمی پلیه فرود می -3

 و صاف شدن دمی پلیه ، پرش ، دمی پلیه:درکل ترتیب حرکت سته می شود

 :توره

 .زیباتر هم می باشد 5ساده تر است و در پوز  5و  2این حرکت را در تمام پوزها می توانید انجام دهید اما پوز 

 .ذارید وگرنه به زانوها اسیب می رسانیدزمان فرود حتما با دمی پلیه پایه خود را روی زمین بگ

 2حرکت سته در پوز  

 
 .ولب بدنش کامال صاف و کشیده است البته کمی پوزش به هم خورده 2 نمای پرش سته در پوز
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 ت پرپرسیون آموزش دس

که معموال در شروع و یا زیبا کردن شروع یک بخاش از   یکی از حرکات دست) پرپرسیون بسته( نام دارد یا دست آمادگی

 .این حرکت دست در هر قسمت رقص استفاده نمود ن ازتوارقص از این دست استفاده می کنند البته می 

 
  

 
 

همانطور که در شکل می بینید پا در پوز یک قرار دارد که قبال آموزش داده شده است. دست ها رلاوی بادن قارار مای      
کمی به سمت ساقف   دستهانوک نگشتها روبروی هم دستها رو به شکم است ولی کف   گیرند آرنجها کمی باید خم شوند

.دستها باید محکم و منقبض باشند نه شل و آویزان.نوک انگشتها کمی از هم فاصله دارند.دستها نباید به بدن متمایل است
بچسبند با کمی فاصله از بدن و ثابت آنها را نگه می داریم.پاها حتما نباید در پوز یک باشند اماا در ایان پاوز ایان دسات      

 ع مناسب تر.دست پرپرسیون باز هم داریم که همین دست را باز ودوباره می بندیم.زیباتر است و برای شرو

 .مرارعه کنید www.balletpeeking.com برای اطالعات تصاویری بیشتر می توانید به سایت
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 آموزش حرکت رلوه 

 

http://www.ehow.com/video_2374573_releve-neoclassical-ballet-lesson-beginners.html 

دید کنندگان معرفی شده است در این سایت فیلمهای کوتاه آموزشی مخصوص رقص باله قرار این سایت توسط یک از باز
دارد هر فیلم آموزش یک درس است. نام فرانسوی هر درس باالی پنجره اصلی فیلم نوشته شده مثال اولین فیلم آماوزش  

و باه آرامای و همزماان روی هار دو پنجاه      حرکت) رلوه( به معنی باال رفتن می باشد .که باید پا را در یک پوز قرار دهید 

 .…بروید

 شکل اول رلوه در پوز یک پا

 .شکل دوم رلوه در پوز پنج پا می باشد

 ()پوزسیون پاها قبال آموزش داده شده .شکل سوم رلوه در پوز چهار پا می باشد

 :نکته

 .دوقتی رلوه می کنید سعی کنید تعادل خود را حفظ کرده و تکانهای بیجا نخوری  -1

وقتی در رلوه هستید پوزسیون پا باید حفظ شود طوری که برای برگشت وقتی پاها را روی زمین می گذارید به همان  -2
 .پوز اولیه که رلوه را شروع کردید برسید

 (2شکل )                          (3شکل )                             (1شکل)                 

   
          

هم در این سایت قرار دارد ولی باید  …کالسیک و   مدرن  راز  فیلمهای آموزشی رقص های دیگر مثل هیپ هاپ

  .بگردید تا پیدا کنید

http://www.ehow.com/information_1202-dance.html 
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 آموزش حرکت شانژمان

پا انجام می شود )در درس اول پوزها آموزش داده شده اسات(. در   5این حرکت که به معنی عوض کردن می باشد در پوز 
نیم )قبال آموزش داده شده( . سپس با یاک ساته )در   راست می ایستیم )یعنی پای راست رلو باشد( دمی پلیه می ک 5پوز 

  آموزش داده شده(به هوا پریده و زمان فرود رای پاها را عوض می کنیم و به صورت دمی پلیه فارود مای آیایم    4درس 
رای پای راست با چپ عاوض شاده    سپس دمی پلیه را صاف می کنیم. در انتها وقتی حرکت شانژمان تمام می شود باید

 د.باش

حرکت را آموزش داده که حرکت اول شانژمان است به پاها خوب توره کنید قبل و بعد از حرکت رای پاوز   3ر شکل زیرد
 .چپ عوض شده است 5راست با پوز  5

  

 :دوباره این حرکت را با پای چپ انجام می دهیم اگر ادامه تمرین قبل را انجام دهید پس در شروع پای چپ رلو است

 دمی پلیه -1

 سته -2

 در هوا رای پاهارا عوض می کنیم -3

 فرود با دمی پلیه  -4

  .ا حاال باید رای پای چپ و راست عوض شده باشد یعنی پای چپ رلو استصاف کردن پاه -5
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 :شکل زیر تعویض پا را بعد از سته نشان میدهد

 

 

 :نکته

 (در زمان پلیه و سته نباید دستها و شانه ها حرکت ا افه داشته باشند)مثال با باال پریدن شانه ها هم باال برود -1

شاانژمان   وقتی می خواهید رای پاها را عوض کنید نباید پاها از هم دور شوند به عنوان مثال شکل زیر پرش حرکات  -2
نمی باشدچون در هوا نباید پاها فاصله داشته باشند این شکل مربو  به یک حرکت دیگر می باشد که بعادا آماوزش مای    

 .دهم

  

 
 

وقتی که سته انجام داده اید و در هوا هستید پاها باید کامال صاف و کشیده باشند . مچ پاهاا و زانوهاا نبایاد شکسات      -3

 .داشته باشند.پاهارا در هوا محکم نگه دارید

پا انجام ندهید چون باعث گرفتن عضالت می شود.هرچقدر  نکته آخر حرکتهایی که با سته هستند را بدون گرم کردن -4

 .که سته بلند تری داشته باشید حرکت زیباتر خواهد بود
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 آموزش حرکت ژته

 د.به معنی پرت کردن می باش (jete)پهلو و عقب انجام می شود. ژته-به رلو پا و 5و  3-1این حرکت درپوزهای 

پهلو ژته کرده است.در حرکت ژته پا از پوز خود به سمت هوا حرکات مای   در شکل زیر پا در پوز یک است و پای چپ به 
پنجه پا کشیده باشد)مثل شکل(و پا سفت و محکم نکه داشاته شاود. زاناو صااف باشاد.       کند. در هوا که هست باید نوک

شکل نگاه کنیاد   خود برگردد. به  سپس پای ژته را می بندیم طوری که سر رای اول خود قرار گیرد. یعنی به موقعیت پوز
یکی از فلش های آبی باز شدن پا و قرار گرفتن در ژته را نشان می دهد و پیکان آبی بعدی رمع شدن پای ژته را نمایش 

 .می دهد

 

 
 

 .این شکل ژته به رلو و سپس عقب را نشان می دهد  
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درره انجام شده اند یعنی موقعی که پا باز می شود با  45این شکل ژته به پهلوانجام شده است. در شکل های باال ژته ها 

 .درره می سازد اما در شکل پایین زاویه بیشتر است و بدن نرمی الزم دارد 45پای تکیه گاه زاویه 

 
 

 : توره

 .وقتی پا ژته انجام داده و در هوا است باید محکم و نوک پنجه کشیده باشد -1

و یا به یک طرف لم داده شود . برای اینکه حرکت را اشتباه انجام ندهید دفعات اول پا را باا زاویاه    بدن نباید کج شود -2
 د.کم باز کنید تا استیل بدن به هم نخورد وقتی مطمئن شدید بدن نرم تر شده می توانید زاویه را بیشتر کنی

 

 

 

 با آرزوی شادکامی و بهروزی
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