
 اٌطبئشح وشح فٝ اٌغبدك ٌعشةا

  اٌّغذك

٠ؼزجش اٌّغذك سٚح اٌىشح اٌطّبئشح ٚ سٚٔمٙب ، ٚ اٌغشض ِٓ اٌّغذك ٘ٛ     

ظشة اٌىشح أٚ إسعبٌٙب إٌٝ ٍِؼت اٌفش٠ك إٌّبفظ ثطش٠مخ لب١ٔٛٔخ ثذ١ش 

 .٠فشً ٘زا األخ١ش فٟ إػبدرٙب

 ٚ ٘ٛ رٛج١ٗ لٛٞ ٌٍىشح ٠ؤد٠ّٗ اٌالّػت ٚ ٘ٛ فٟ اٌٙٛاء ثؼذ اسرمبء اٌغذك - 

 .ػّٛدٞ ثّذبراح اٌّشجىخ ٚ رىْٛ دشوبرٗ ِٕغجّخ

إْ اٌعّشثبد اٌّغبدمخ ٟ٘ أدذ اٌٛعبئً اٌشّئ١غ١خ اٌٙبِخ فٟ إدشاص إٌّمبغ  -

 ٚ اعزخذاِٙب غبٌجب ِب ٠ىْٛ ِٓ اٌٍّغخ اٌضّبٌضخ ٚ ٠ؤصّش ف١ٙب ػب١ٍِٓ ّ٘ب

 .ٚ اٌزّٛج١ٗ اٌمٛح :

 فٛق ثبٌىبًِ ٌزؼذ٠زٙب ثمٛح ا١ٌذ٠ٓ ثئدذٜ اٌىشح ظشة ػٓ ػجبسح ٘ٛ أٚ -

  .لب١ٔٛٔخ ثطش٠مخ إٌّبفظ اٌفش٠ك ٍِؼت إٌٝ اٌّشجىخ،

 اٌّغذك أ١ّ٘خ

 ػٍٝ اٌذصٛي ٘ٛ اٌطّبئشح اٌىشح ٌؼجخ فٟ اٌّغبدك اٌعّشة ِٓ اٌٙذف   

 ِؼ١ّٕخ ٔٛػ١خ اٌّٙبسح ٘زٖ رزطٍّت ٚ اإلسعبي ػٍٝ اٌذصٛي أٚ اٌّجبساح ٔمبغ

 اسرفبع ٚ ثبٌّٕفظ، ٚاٌضّمخ اٌزّصشّف ٚدغٓ ثبٌّغشػخ ٠ز١ّّضْٚ اٌالّػج١ٓ ِٓ

 اٌشّشبلخ ٚ اٌفبئمخ اٌذشو١خ اٌّغشػخ ٚ اٌشّج١ٍٓ ػعالد لٛح ٚ اٌمبِخ،

 ٚ اٌعّشة ٚ اٌٛصت فٟ اٌؼب١ٌخ االٔفجبس٠خ اٌمٛح ٚ ، اٌؼعٍٟ اٌؼصجٟ ٚاٌزّٛافك

 إٌٝ ثبإلظبفخ ِؼ١ّٕخ ٔمطخ إٌٝ ظشثبد ٚرٛج١ٗ اٌذشوٟ األداء فٟ اٌّذلخ

 ٘زٖ ِضً ثأداء ٠مِٛٛا أْ اٌالّػج١ٓ ج١ّغ ٠غزط١غ ال ٌٙزا ٚ .اٌصّذ١خ اٌٙجٛغ

 ف١فعًّ ، اٌذشو١خ ٚلذسارُٙ اٌجغّٟ رى٠ُٕٛٙ الخزالف ٔظشا اٌّٙبساد

ُّ  اٌّٙبسح ٘زٖ ألداء اٌفش٠ك أفشاد ج١ّغ رذس٠ت  ٌٍم١بَ اٌالّػج١ٓ أفعً اخز١بس ص

 .اٌّجبس٠بد أصٕبء أدائٙب ثّٙبَ

 ػّذح أٔٛاع ٕ٘بن : اٌّغذك أٔٛاع 

  اٌّغذك األِبِٟ - أ

٘ٛ أعًٙ أٔٛاع اٌّغذك ٚ أُّّ٘ٙ ، ٌزٌه رجذ اٌّذسّث١ٓ ٠ؼطٛٔٗ ا٘زّبِب 

وج١شا خبصّخ ػٕذ اٌّجزذئ١ٓ ، ٚ ٠ىْٛ رٛج١ٗ اٌىشح ػٕذ أدائٙب فٟ خػ 

 .ِغزم١ُ ِغ خػ جشٞ اٌالّػت اٌعّبسة

٠ؤدّٜ ٘زا إٌّٛع ِٓ اٌّغذك ػٕذِب ٠ىْٛ اٌالّػت ث١ٓ  : اٌجبٔجٟ اٌّغذك-ة

اٌّشجىخ ٚ اٌىشح ٚ ٠ىْٛ االلزشاة ٠أخز اٌخطٛح ٚ اٌٛصجخ ثبٌّٛاصاح ِغ اٌّشجىخ 
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اٌعّشة " فٟ اٌعّشة األِبِٟ ٚ ٠طٍك ػ١ٍٗ ثؼط اٌّذسّث١ٓ االسرمبءٚ ٠زُ 

 ”اٌعّشة ثذٚساْ اٌّزساع"أٚ ” اٌخطبفٟ

 اٌخٍفٟ اٌّغذك - جـ

٠ؤدّٜ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌظّٙش ِّٛجٗ ٌٍشجىخ ف١ٛصت اٌالّػت ٚ ٠ذٚس فٟ اٌٙٛاء 

دزٝ ٠ٛاجٗ اٌّشجىخ صُ ٠مَٛ ثعشة اٌىشح ثمٛح ٚ ثغشػخ فٟ أػٍٝ أجضائٙب 

 .، ٚ ٠ؼزجش ِٓ أصؼت أٔٛاع اٌّغذك ِٓ د١ش األداء

 اٌطبئشح اٌىشح فٟ اٌغبدك ٌٍعشة ٌّٙبسح اٌفٕٟ األداء

ٌمذ رطٛس رٕف١ز اٌعشثخ اٌغبدمخ ِٓ خالي األداء اٌزٞ ٠زٛافش ف١ٗ      

ٚاٌمٛح ٚلذ ٚصٍذ عشػخ اٌىشح فٟ أٌّٚج١بد أص١ٕب فٟ  اٌغشػخ ػٕصشا

 وُ فٟ اٌغبػخ فعالً ػٓ ػٕصش اٌذلخ ، ٚاٌعشثخ 170اٌعشة اٌغبدك إٌٝ 

اٌغبدمخ ٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌزٟ رذزً اٌّشرجخ االٌٚٝ فٟ إدشاص إٌمبغ 

ٚاالعزذٛار ػٍٝ اإلسعبي ِمبسٔخ ثبٌّٙبساد األخشٜ إر ٠ز١ّض اٌفش٠ك اٌزٞ 

  ٠عُ الػج١ٓ ظبسث١ٓ ِٓ اٌطشاص اٌج١ذ ٠ٚزذذد فٟ ظٛء رٌه ِغزٜٛ اٌفش٠ك

اْ ِٙبسح اٌعشة اٌغبدك رعغ اٌفش٠ك فٟ ٚظغ ٔفغٟ ج١ذ ٚرزطٍت        

ٔٛػ١خ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌالػج١ٓ ٠ز١ّضْٚ ثغشػخ اٌجذ٠ٙخ ٚدغٓ اٌزصشف ٚاٌضمخ 

ثبٌٕفظ إظبفخ إٌٝ اػزّبد٘ب ػٍٝ ِٛاصفبد جغ١ّخ وبسرفبع اٌمبِخ ٚلٛح 

ػعالد اٌشج١ٍٓ ٚاٌغشػخ ٚاٌششبلخ ٚاٌزٛافك اٌذشوٟ اٌؼصجٟ ٚاٌمٛح 

إْ ٘زٖ ، (2)االٔفجبس٠خ اٌؼب١ٌخ فٟ اٌٛصت ٚاٌعشة ٚاٌذلخ فٟ األداء اٌذشوٟ

اٌّٙبسح رغُٙ فٟ وغت إٌمبغ ٌٍفشق عٛاء وبٔذ ثصٛسح ِجبششح أَ غ١ش 

ِجبششح ، ٚرش١ش اٌذساعبد إٌٝ ٔجبح اٌعشة اٌغبدك ثشىً ِجبشش 

  .ػٕذ إٌغبء% 40ػٕذ اٌشجبي ٚ % ٠50شىً 

٠ّٚىٕٕب رمغ١ُ غش٠مخ أداء اٌعشثخ اٌغبدمخ اٌّٛاجٗ إٌٝ أسثغ ِشادً 

 :ِززب١ٌخ ٟٚ٘

  . ِشدٍخ االلزشاة:أٚال 

  (إٌٙٛض)ِشدٍخ االسرمبء :صب١ٔب 

  .(اٌمفـض)ِشدٍخ اٌعـشة :صبٌضب 

  . ِشدٍخ اٌٙجٛغ:ساثؼب 

ٚرزشبثٗ غش٠مخ أداء األٔٛاع اٌّخزٍفخ ٌٍعشثبد اٌٙج١ِٛخ فٟ اٌّشادً 

  ج١ّؼٙب ػذا ِشدٍخ اٌعشة
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 . ِشدـٍخ االلزـشاة

٘ٛ جشٞ اٌالػت اٌعبسة ٌٍعشثخ اٌغبدمخ ٌٍّٕطمخ اٌزٟ ٠ؤدٞ ِٕٙب      

اٌٛصت ٠ٚزُ االلزشاة ثخطٛاد ػٍٝ األوضش ٌّٙب اسرفبع ِؼ١ٓ ٚرىْٛ اٌّغبفخ 

 ِزش ٚفٟ دبٌخ رىشاس اٌٙجَٛ ٠ىْٛ إدذٜ ٘زٖ اٌخطٛاد الصش ِٓ 2-4ِٓ 

أخشٜ ٠ٚمف اٌالػت اٌعبسة ػٍٝ خػ اٌٙجَٛ ِٛاجٙب ٌٍّؼذ فٟ دبٌخ 

اعزؼذاد ٚرزطٍت عشػخ وج١شح فٟ اٌمفض دزٝ ٠غزط١غ اعزؼّبي األفعً 

ٌمٛح اٌذفغ األِب١ِخ أصٕبء ِشدٍخ اٌٛصت ف١جذأ اٌالػت اٌعبسة ثبٌذشوخ ثّجشد 

 )خشٚط اٌىشح ِٓ ٠ذ اٌّؼذ ٠ٍٚضَ اْ رىْٛ اٌخطٛح األٌٚٝ ثبٌشجً ا١ٌغشٜ 

ٌزذذ٠ذ ارجبٖ اٌالػت ثبٌٕغجخ ٌٍىشح ٚإِب اٌخطٛح  (ٌٍعبسة األ٠ّٓ ا١ٌذ 

اٌضب١ٔخ فزز١ّض ثطبثغ ِؼ١ٓ فٟٙ عش٠ؼخ ٚػ١ّمخ ٚٚاعؼخ ثذ١ش ٠مغ ِشوض 

اٌضمً اٌجغُ خٍف ػمجٟ اٌمذ١ِٓ ٚرّزذ اٌزساػبْ ِٓ أعفً ٌٍخٍف ػب١ٌبً 

ثمذس اإلِىبْ أصٕبء اٌخطٛح األٌٚٝ دزٝ رصال ثّغزٜٛ ػّٛدٞ ػٍٝ 

اٌجغُ فٟ اٌخطٛح اٌضب١ٔخ ٚرىْٛ اٌزساػ١ٓ ِبئٍزبْ خٍفب ثبٌزغبٚٞ فٟ 

ٔٙب٠خ اٌّشدٍخ ٚلجً اٌٛصت ٚرخزٍف دشوخ اٌزساػ١ٓ رجؼبً ٌطج١ؼخ اٌجشٞ 

ٚاٌّغبفخ اٌّمطٛػخ فٟ ِشدٍخ االلزشاة ٚصفٗ اٌجٕظ روشاً أَ أٔضٝ دشوخ 

  . اٌزساػبْ ٚارجبٖ اٌجشٞ رشرجػ ثٕٛع اٌعشثخ اٌغبدمخ اٌّشغٛثخ أدائٙب

إْ االلزشاة ٠جت إْ ٠ٛصً اٌالػت اٌعبسة ٌٍعشثخ اٌغبدمخ إٌٝ       

ِٚٓ اٌُّٙ إْ ٠ىْٛ االلزشاة ، اٌجمؼخ إٌّبعجخ اٌزٟ ع١ؤدٞ ف١ٙب اٌمفض 

ِشٔب ثذسجخ وبف١خ ثذ١ش ٠غّخ ثجؼط اٌزؼذ٠الد ٠ٚذذد ٚلذ االلزشاة ثذ١ش 

٠زُ ألصٝ اسرفبع ٌٍمفض ثبٌعجػ فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ اٌزٞ ٠ذذس ف١ٗ ظشة 

ٚػٕذِب ٔزىٍُ ػٓ دشوخ اإللذاَ فئٕٔب ٔش١ش إٌّػ اٌخطٛاد اٌزٟ ،اٌىشح

٠أخز٘ب اٌعبسة فٟ رمذِٗ ارجبٖ اٌشجىخ ٚاْ اٌز٠ٓ ٠ٕفزْٚ اٌعشثبد 

 خطٛاد رمش٠ج١خ رجبٖ اٌىشح(3-4)اٌغبدمخ ِؼظُّٙ ٠زخزْٚ 

إْ ارخبر اٌخطٛاد األسثغ ٟ٘ اٌطش٠مخ األعبط ٌٍزمذَ ٟٚ٘ أعًٙ      

فجبٌٕغجخ ٌٍعبسة اٌزٞ ٠غزخذَ اٌزساع ا١ٌّٕٝ فؼ١ٍٗ اخز ،غشق اٌزؼٍُ 

إر ِٓ ، خطٛح لص١شح إٌٝ اإلِبَ ثمذِٗ ا١ٌّٕٝ ٚرؼذ ٘زٖ اٌخطٛح األٌٚٝ 

ٚ٘زٖ اٌخطٛح رجذءا ثزذش٠ه اٌجغُ ٚرٛج١ٙٗ إٌٝ  اٌغشػخ خالٌٙب رجذأ

االرجبٖ اٌصذ١خ ثؼذ٘ب ٠زُ اخز اٌخطٛح اٌضب١ٔخ ثبٌمذَ ا١ٌغشٜ ٚاٌزٟ رز١ّض 

إر إْ اٌجغُ ٠جذأ  اٌغشػخ ثأٔٙب أغٛي ِٓ اٌخطٛح األٌٚٝ ٚاٌزٟ رجذأ ثجٕبء

ثبالٔغ١بة إٌٝ اإلِبَ ٚرذفغ اٌمذ١ِٓ األسض ثمٛح ٌٍذصٛي ػٍٝ لٛح سد فؼً 

ثؼذ٘ب رجذأ اٌخطٛح اٌضبٌضخ ثزذشن اٌمذَ ا١ٌّٕٝ ِشح أخشٜ ٟٚ٘ ،األسض 

أغٛي خطٛح ث١ٓ اٌخطٛاد اٌزٟ ٠خطٛ٘ب اٌالػت اٌعبسة ٚف١ٙب ٠زُ إ٠مبف 

اٌضخُ إٌّذفغ إٌٝ اإلِبَ ٠ٚز١ٙأ اٌجغُ ٌٍمفض إٌٝ األػٍٝ ٚثمٛح أفجبس٠خ 

ِٓ خالي دفغ اٌمذَ ا١ٌغشٜ ٌٍذصٛي ػٍٝ لذسح أوضش ِٓ خالي اٌىجخ أٚ 
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اٌزٛلف اٌزٞ ٠ذٛي اٌضخُ األفمٟ إٌٝ ػّٛدٞ ٚفٟ ٘زٖ اٌذبٌخ ٠ىْٛ 

اٌزٛلف ػٍٝ وؼت اٌمذ١ِٓ ٚثؼذ٘ب ٠ذٛي إٌٝ رّبط اٌمذ١ِٓ وبٍِخ ِغ 

إر رجٍت اٌمذَ ثغشػخ ،إِب اٌخطٛح اٌشاثؼخ فزىْٛ ثبٌمذَ ا١ٌغشٜ ،األسض 

 .إٌٝ اإلِبَ ٚرٛظغ إِبَ اٌمذَ ا١ٌّٕٝ ل١ٍال ٚثّغبفخ ػشض اٌىزف١ٓ رمش٠جب

ٚرجذس اإلشبسح ٕ٘ب إٌٝ إْ اٌخطٛر١ٓ ٠ٕجغٟ إْ رذذصب ٚوأّٔٙب فٟ ٚلذ 

 .ٚادذ ٚثزٌه فبْ ٘زا اٌٛظغ ٘ٛ األخ١ش اٌزٞ رجذأ ِٓ خالٌٗ اٌمفضح

إْ إ٠مبع دشوخ اٌزمش٠ت اٌج١ذ ٠ٕجغٟ إْ ٠جذأ ِٓ اٌجطٟء إٌٝ اإل٠مبع 

، اٌغش٠غ ٚرٌه ثبْ رىْٛ اٌخطٛح األٌٚٝ أثطأ اٌخطٛاد ٚاٌشاثؼخ أعشػٙب 

 (٠غبس- ١ّ٠ٓ - ٠غبس- ١ّ٠ٓ )ٚثزٌه فبْ اإل٠مبع ثشىً أعبط ٠ىْٛ 

  . ٚاٌخطٛربْ األخ١شربْ رؤد٠بْ ع٠ٛخ رمش٠جب

ٚرُؼذ ٘زٖ اٌّشدٍخ ِٓ اٌّشادً اٌّّٙخ ٚاألعبع١خ فٟ رٕف١ز أداء اٌعشة 

اٌغبدك اٌّٛاجٗ ، إر أْ وفبءح اٌخطٛاد اٌزمش٠ج١خ رض٠ذ لفضح اٌالػت 

  اٌّشعً ِٓ

  .عُ ، ٚإْ ٘زٖ اٌض٠بدح رّٕذٗ ِٕبٚسٖ أوجش فٟ اٌٙٛاء ( 20 – 12 )

  : ٌٍٚخطٛاد اٌزمش٠ج١خ ِشدٍزبْ ّ٘ب

  .خطٛاد اٌؼذٚ

إْ ػذد خطٛاد اٌؼذٚ رمشس٘ب اٌّغبفخ اٌزٟ ٠ذزبجٙب اٌالػت اٌعبسة 

 .ٌالٔزمبي

رىْٛ اٌخطٛح األٌٚٝ لص١شح ، ٠ٚزُ ف١ٙب رذ٠ًٛ ِشوض صمً اٌجغُ إٌٝ    

األِبَ ٚػٍٝ ِشػ اٌمذَ ا١ٌّٕٝ ، فٟ د١ٓ رىْٛ اٌخطٛح اٌضب١ٔخ ثبٌمذَ 

عُ ، ٚرٙجػ اٌمذَ  ( 90 – 60 )ا١ٌغشٜ اٌزٟ رىْٛ أعشع ٚأغٛي ثذذٚد 

ا١ٌغشٜ ثشىً ِٕجغػ ، ث١ّٕب ٠ىْٛ اٌجغُ ِٕذ١ٕبً إٌٝ األِبَ ، ٚفٟ 

أصٕبء خطٛاد اٌؼذٚ ، ٚرىْٛ دشوخ اٌزساع ِشبثٙخ ٌذشوخ اٌزساع اٌطج١ؼ١خ فٟ 

 . اٌشوط ، ٌٚىٓ ثشىً أٚظخ ٚأٚعغ

  .خطٛح اٌٛصجخ

ِؼظُّٙ  (األِبِٟ– اٌخٍفٟ )إْ الػجٟ اٌعشة اٌغبدك اٌّٛاجٗ 

٠غزخذِْٛ خطٛر١ٓ ٌٍؼذٚ ، ثبإلظبفخ إٌٝ اٌٛصجخ اٌزٟ ٟ٘ ػجبسح ػٓ 

خطٛح عبق أفجبس٠خ رزُ ثبٌمذَ ا١ٌّٕٝ ، ٚرىْٛ لفضح ٚاغئخ ٚغ٠ٍٛخ ، 

ٚرصبدت ٘زٖ اٌخطٛح رذش٠ه اٌزساػ١ٓ إٌٝ األػٍٝ أِبَ اٌجغُ وّب أْ 

اٌٛظغ اٌصذ١خ ٚاٌّذىُ ٌىال اٌمذ١ِٓ ، ٠ؤِٓ أزمبالً ِؤصشاً ٌٍطبلخ ِٓ دشوخ 



، فعالً ػٓ أْ رذش٠ه اٌزساػ١ٓ إٌٝ  (إٌٙٛض  )اٌشوط إٌٝ دشوخ اٌمفض 

 األػٍٝ ٠ؼضص ٠ٚٛاصْ ػ١ٍّخ اٌمفض

إْ غٛي اٌٛصجخ ٠خزٍف ثبخزالف عشػخ اٌؼذٚ ، ٚلٛح ػعالد اٌشج١ٍٓ       

عُ ، ٚرجذأ اٌٛصجخ ثؼ١ذاً ػٓ اٌمذَ ا١ٌغشٜ ،  ( 140 – 120 )٠ٚـزشاٚح ِٓ 

ٚإٌمطخ اٌزٟ رالِظ اٌمذَ ا١ٌغشٜ ثبألسض ، ٚد١ٓ ٠ىْٛ اٌجغُ ِؼٍمبً 

فٟ اٌٙٛاء ، رىْٛ دشوخ اٌمذَ ا١ٌغشٜ عش٠ؼخ ٌٍغبق ثبٌمذَ ا١ٌّٕٝ ، 

وّب ٠ذصً رضآِ ث١ٓ دشوخ اٌزساع األِب١ِخ ٚاٌذشوخ األِب١ِخ ٌٍمذَ 

 ا١ٌغشٜ 

ِّب رمذَ ٠ّىٓ ٌٍجبدش اْ ٠ٛجض عجج١ٓ ٚساء ظشٚسح ارخبر اٌخطٛاد     

االِب١ِخ رجبٖ اٌشجىخ ٟٚ٘ ِذبٌٚخ ثٕبء صخُ ٚعشػخ افم١خ رذٛي اٌٝ صخُ 

ٚلذسح اٌٝ االػٍٝ ِّب ٠غّخ ٠ٚغبػذ ػٍٝ اٌمفض اػٍٝ ِب ٠ّىٓ ٚدغت 

  اٌخصبئص ا١ٌّىب١ٔى١خ ٌالػت اٌّٙبجُ فٟ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌعشة اٌغبدك

  ) إٌٙٛض )ِشدٍخ االسرمبء 

٠زُ اٌٛصت ثؼذ خطٛرٟ االلزشاة ٚٔمً صمً اٌجغُ اٌالػت ِٓ خٍف 

اٌؼمج١ٓ إٌٝ اٌمذ١ِٓ صُ األِشبغ ٚرىْٛ صا٠ٚخ فخز٠ٓ ٚاٌشوجز١ٓ ِٚفصً 

اٌىبدً ٚأصٕبء دشوخ ٔمً صمً اٌجغُ ِٓ اٌؼمج١ٓ إٌٝ األِشبغ رجذأ 

اٌزساػبْ فٟ األسجذخ إٌٝ اٌخٍف ألعفً صُ أِبِب ثألصٝ لٛح ػٕذ ِشٚس٘ب 

ٌّذبراح اٌفخز٠ٓ رىْٛ اٌشج١ٍٓ ِٕض١ٕز١ٓ وبِالً ٚفٟ ٘زٖ اٌٍذظخ ٠زُ فشد 

  . اٌمذ١ِٓ ٚاٌشوجز١ٓ ِض١ٕز١ٓ ٌٍذصٛي ػٍٝ لٛح دفغ

 . ِشدٍخ اٌعشة

ػٕذ ٚصٛي اٌالػت إٌٝ ألصٝ اسرمبء ِّىٓ أصٕبء ػ١ٍّخ إٌٙٛض رزذشن     

اٌزساع اٌعبسثخ ِٓ اإلِبَ ٌألػٍٝ إر رضٕٝ ِٓ ِفصً اٌّشفك ٚث١ّٕب ٠ىْٛ 

اٌّشفك أػٍٝ ِٓ ِغزٜٛ اٌىزف ِٚزجٗ ٌإلِبَ ٠ٚىْٛ جزع اٌالػت فٟ 

دبٌخ رمٛط خف١ف ِغ ٌف اٌجزع ارجبٖ اٌزساع اٌعبسثخ فىٍّب صاد اٌزمٛط 

إِب اٌزساع غ١ش اٌعبسثخ فزىْٛ ِفشدح أِب اٌجغُ ثّغزٜٛ . صادد لٛح اٌعشة 

أفمٟ ٌٍّذبفظخ ػٍٝ رٛاصْ اٌجغُ فٟ اٌٙٛاء ٠ٚزُ اٌعشة ثذفغ ا١ٌذ 

ٌألػٍٝ ٚاإلِبَ ٚرعشة اٌىشح فٟ ألصٝ ٔمطخ اسرفبع ٠صً إ١ٌٙب اٌالػت 

  ) ٚرعشة اٌىشح ثبٌجضء اٌؼٍٛٞ ِٓ ا١ٌذ ٚرزخز اٌعشثخ شىً ظشثخ اٌغٛغ

فٟ ٘زٖ اٌّشدٍخ ٠شفغ اٌالػت اٌّشعً وٍزب اٌزساػ١ٓ فٛق األوزبف ،     

ِٚٓ صُ رٕضٕٟ ا١ٌذ اٌعبسثخ ِٓ ِفصً اٌّشفك ٚرٕخفط إٌٝ األعفً خٍف 

إْ رٕش١ػ ػعالد اٌىزف ٚاٌصذس ٠غبػذاْ ػٍٝ ِذ اٌزساع . سأط اٌالػت 

ٌىجظ اٌىشح ٚظشثٙب إٌٝ األعفً ، ٠ٚؼزّذ رٌه دائّبً ػٍٝ االسرفبع اٌزٞ 



رٕفز  (ِفصً ا١ٌذ  )٠زُ ِٕٗ اٌفؼً، ٚثعشثخ خبغفخ ِٓ ِفصـً اٌشعغ 

  ِشدٍخ اٌٙجٛغ• اٌىشح إٌٝ ٍِؼت إٌّبفظ ثمٛح ٘بئٍخ ،

رزُ ِزبثؼخ اٌعشثخ ثغذت اٌزساع ٌألعفً ِجبششح ِغ ِٕغ اٌزساع ِٓ     

ِالِغخ اٌشجىخ ٚرٌه ثٍف اٌّشفك ٌٍخبسط إر ٠ىْٛ ِذبر٠بً ٌٍىزف اٚ 

رغذت اٌزساع ٌٍخٍف ٚظّٙب ٌٍصذس ٠ٚجت اْ ٠زُ اٌٙجٛغ فٟ ٔفظ اٌّىبْ 

اٌزٞ ثذأ ِٕٗ إٌٙٛض ٌٍّذبفظخ ػٍٝ اٌزٛاصْ دْٚ اْ ٠زجبٚص خػ إٌّزصف 

٠ٚزُ اٌٙجٛغ ثذ١ش رّزص صذِخ اٌٙجٛغ ٠ٚزخز ٚظغ االعزؼذاد فٟ اٌٛلذ 

 . ٔفغٗ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌٍؼت ٚثبٌغشػخ اٌالصِخ

ٚفٟ ٘زٖ اٌّشدٍخ اٌزٟ ٠ٙجػ ف١ٙب اٌالػت اٌعبسة ثشىً ِؼزذي ،      

ٚثألً صذِخ ٌٍّفبصً ، ألْ رضآِ االعزخذاَ اٌشدٞء ٌٍٙجٛغ ٚاٌمٛٞ اٌزٟ 

 رزٌٛذ ػٕذ اٌٙجٛغ رؤدٞ إٌٝ إصبثبد اإلغشاف اٌغفٍٝ 

ٚرزُ ِشدٍخ اٌٙجٛغ ٘زٖ ثؼذ ظشة اٌىشح ، إر ٠ٙجػ اٌالػت اٌّٙبجُ إٌٝ    

األسض ثبسرخبء ػٍٝ وال اٌغبل١ٓ داخً اٌٍّؼت ، ٚثزٌه ٠ىْٛ رٕف١ز اٌمفض 

 خبسط اٌٍّؼت ، ث١ّٕب ٠ىْٛ اٌعشة داخً اٌٍّؼت 

 



اللىائم

متر 1 –0.50بين ما جتراوح مسافت على للشبىت اإلاثبخان اللائمان ًىضع 
فضل متر  2.55 بئزجفاع وهما الجاهبيين الخطين خازج  كابلين ًىىها أن ٍو

للخعدًل

اللائمان ًىضع والسسميت، العاإلايت الطائسة للىسة الدولي الاجحاد اإلاسابلاث 
 ًىىها أن ًجب و الجاهبيت الخطىط خازج متر بعد على للشبىت اإلاثبخان
.مبطىان

ً ن اللائمان ىىن ثبخان أملسين و مسخدًٍس  وجحظس أسالن بدون  ألازض في ٍو
.اإلاعسكلت أو الخطسة الخجهيزاث



الىساث

1اإلالاًيس 

حلد أو مسن  حلد من مصىىعت مسخدًسة الىسة جىىن  أن ًجب 
.ممازلت مادة أو اإلاطاط من مصىىع هىائي هيس وبداخلها صىاعي

ألالىان من حشىيلت من أو مىحدا فاجحا لىنها ًىىن  أن ًجب.

من حشىيلت وذاث الصىاعي الجلد مادة من اإلاصىىعت الىساث 
 أن ًجب السسميت، الدوليت اإلاىافساث في اإلاسخخدمت ألالىان
.الطائسة للىسة الدولي الاجحاد إلالاًيس مطابلت جىىن 

 حسام 280-260 وشنها سم، 67-65 الىسة محيط ًىىن



0ضغط الهىاء الداخلي 

، 30- 0 ، 0,325  2سم/ حسام هيلى  

الىساث جىحيد

بىفس اإلابازاة في اإلاسخخدمت الىساث حميع جىىن  أن ًجب 
 والىىع والضغط والىشن باإلاحيط ًخعلم فيما اإلالاًيس
.إلخ ..واللىن 

والسسميت العاإلايت الطائسة للىسة الدولي الاجحاد اإلاسابلاث 
 اللعب ًخم أن ًجب الدوزي، بطىالث أو الىطىيت وهرلً
 جمذ إذا إال الطائسة، للىسة الدولي الاجحاد من معخمدة بىساث

.الطائسة للىسة الدولي الاجحاد كبل من اإلاىافلت



هساث الخمس هظام

ًخم ، والسسميت العاإلايت الطائسة للىسة الدولي الاجحاد اإلاسابلاث 
 ، هساث ملخلطي سخت ًلف الحالت، هره وفي .ساثک خمس إسخخدام

 .حىم ول خلف وواحد الحسة اإلاىطلت من زهن ول عىد واحد

الفسق 

م ن الفٍس جىٍى

م ًخىىن  أن ًجىش  للمبازاة : باإلضافت أكص ى، هحد العب 12 من الفٍس

بي الطاكم   .أكص ى هحد ازىين عدد مدزب مساعد واحد، مدزب  :الخدٍز

واحد بشسي  طبيب واحد، معالج :الطبي لطاكما.

 الدسجيل اسخمازة على اإلاسجلين لهؤالء فلط ًجىش  ٌ  مىطلت إلى الدخى
  .اإلابازاة في و السسمي ؤلاحماء في واإلاشازهت اإلاساكبت اإلاسابلت



ًجىش  :للىباز والسسميت العاإلايت الطائسة، للىسة الدولي الاجحاد اإلاسابلاث 
لعبىن  اإلابازاة حسجيل وزكت على العب 14 حسجيل .اإلابازاة في ٍو

 بما) البدالء ملاعد على الجلىس لهم ًحم خمست للسسميين ألاعلى الحد 
جب هفسه، اإلادزب كبل من جحدًدهم ًخم (اإلادزب فيهم  في حسجيلهم ٍو

 (bis) 0-2 في أًضا ومسجلين اإلابازاة، اسخمازة
م مدًس  ملاعد خلف أو على الجلىس له ًحم ال الصحفي أو الفٍس

.اإلاساكبت مىطلت في البدالء
 إلاسابلاث الطبيعي العالج وإخصائي البشسي  الطبيب ًىىن  أن ًجب 

 الىفد أعضاء ضمن من والسسميت العاإلايت الطائسة، الىسة الدولي الاجحاد
 إلاسابلاث .الطائسة لىسة الدولي الاجحاد بىاسطت مسبلا ومعخمدًن

 من ًىىهىا لم إذا للىباز، والسسميت العاإلايت الطائسة، لىسة الدولي الاجحاد
 أن ًجب .البدالء ملاعد على الجلىس لهم ًحم الرًن ألاعضاء ضمن

جىش  ؤلاعالهيت، اللىحاث ملابل اإلاساكبت مىطلت داخل ًجلسىا  لهم ٍو
 الطبيت الحاالث مع للخعامل الحيام كبل من اسخدعائهم حالت في الخدخل
مىن .لالعبين الطازئت  لم لى حتى) الطبيعي العالج أخصائي ٌشازن أن ٍو

 حصت جبدأ أن إلى ؤلاحماء حصت في ٌساعد أن (البدالء ملعد على ًىن
  .الشبىت على السسمي ؤلاحماء



الىخيب في حدر ليل السسميت الالئحت على الاطالع ًمىن 
.اإلاحددة باإلاسابلت الخاص

 م زئيسا الحس، الالعب عدا ما الالعبين أحد ًىىن  الري للفٍس
.الدسجيل إسخمازة في إليه ٌشاز أن ًجب

الدسجيل اسخمازة في اإلاسجلين لالعبين فلط ًحم  ٌ  دخى
 اإلاسجلين الالعبين حغيير ًمىن ال .اإلابازاة في واللعب اإلالعب

م وزئيس اإلادزب جىكيع بعد   الدسجيل اسخمازة على الفٍس
م كائمت) - (ؤلالىترووي الدسجيل اسخمازة على الفٍس



ميان الفٍسم
م ملعد على إما اللعب، في اإلاشازهين غير الالعبىن  ًجلس أن ًجب  الفٍس

جلس بهم، الخاصت ؤلاحماء مىطلت في الخىاحد أو  وأعضاء اإلادزب ٍو
ن الفٍسم  مىكع ًىىن .مؤكخا مغادزجه ًمىنهم ولىن اإلالعد، على آلاخٍس
لين ملاعد الحسة اإلاىطلت خازج اإلاسجل طاولت بجاهب الفٍس

 م ألعضاء فلط ٌسمح  اإلاشازهت و اإلابازاة أزىاء اإلالعد على الجلىس الفٍس
.ؤلاحماء فترة في
الىحى على هساث بدون  ؤلاحماء اللعب في اإلاشازهين غير لالعبين ًحم 

:الخالي
ؤلاحماء مىاطم في :اللعب أزىاء.
الحسة اإلاىطلت في الفىيت اإلاسخلطعت وألاوكاث اإلاسخلطعت ألاوكاث أزىاء 

 في بالىساث ؤلاحماء لالعبين ًحم :الساحت فتراث أزىاء.ملعبهم خلف
 إذا) 2-3 الشىط بين ما اإلاطىلت ألاوكاث أزىاء وأًضا الحسة، اإلاىطلت

.ملعبهم اسخخدام لهم ًحم (طبم



ألادواث
 اض ي وشىزث فاهيلتجخىىن أدواث الالعب من ًجب أن .وحىازب وحراء ٍز

م  والشىزجاث الفاهيالثًىىن لىن وجصميم  ماعدا )والجىازب مىحدة للفٍس
جب أن جىىن اإلاالبس هظيفت( الالعب الحس .ٍو

ًجب أن جىىن ألاحرًت خفيفت ومسهت وذاث وعل مطاطي أو مسهب بدون هعىب .
 20إلى  1الالعبين من  فاهيالثًجب أن جسكم  .
 في مسابلاث الاجحاد الدولي للىسة الطائسة العاإلايت والسسميت للىباز حيث عدد

ادة أزكام  .الفاهيالثالالعبين اإلاشازهين ًىىن هبير ًمىن ٍش
 في اإلاىخصف من ألامام ومن الخلف،  الفاهيالثًجب أن ًىضع السكم على

جب أن ًىىن لىن ووضىح ألازكام مخباًىا مع لىن ووضىح  .الفاهيالثٍو
 عن  ؤلازجفاعسم على الصدز وأن ال ًلل  15ًجب أن ال ًلل ازجفاع السكم عن

ط اإلاىىن لألزكام  20 ىىن عسض الشٍس .سم هحد أدوي 2سم على الظهس، ٍو
 ط بلياس  فاهيلتًجب أن ًىىن على م شٍس سم ًىضع جحذ  8x2زئيس الفٍس

ًىضع جحذ السكم على الصدز
 نًمىع ازجداء مالبس بلىن مخخلف عن الالعبين ماعدا الالعبان ) ألاخٍس

.رسميةأرقامبدونأو( الحسان



إعذاد 

د وشاس عثذ هللا ِسغٓ .َ

فرشاخ اٌشازح ٚاٌرأخ١شاخ –اٌرٛلفاخ 



انرٕلفاخ 

ِىرًّ ذذاٚي ت١ٓ اٌٛلد ٘ٛ اٌرٛلف 

  ٌإلسعاي األٚي اٌسىُ ٚصافشج ٚازذ

اٌراٌٟ

 اٌٛز١ذج اٌعاد٠ح اٌٍعة ذٛلفاخ ٟ٘ 

.اٌالعث١ٓ ٚذثذ٠الخ اٌّغرمطعح األٚلاخ

انؼادٚح انهؼة ذٕلفاخ ػدد

ِغرمطع١ٓ ٚلر١ٓ غٍة فش٠ك ٌىً ٠سك 

ٌىً ألصٝ وسذ ٌالعث١ٓ ذثذ٠الخ ٚعرح

اٌطائشج، ٌٍىشج اٌذٌٟٚ االذساد اٌّغاتماخ 

٠خفط أْ ٠ّىٓ ٌٍىثاس، ٚاٌشع١ّح اٌعا١ٌّح

 تاٌفشق اٌخاصح اٌّغرمطعح األٚلاخ عذد

 زغة اٌف١ٕح اٌّغرمطعح األٚلاخ عذد أٚ

.ٚاٌثث ٚاٌرغ٠ٛك اٌّّٛي ِع االذفال١اخ



اٌعاد٠ح اٌٍعة ذٛلفاخ ذعالة

ٚازذ ٚغٍة ِغرمطع١ٓ ٚلر١ٓ أٚ ٚلد غٍة ٠دٛص 
 تعذ ٚازذج ِرثٛعح فش٠ك أٞ تٛاعطح ٌٍرثذ٠ً
.اٌٛلد ٔفظ خالي ا٢خش

ٍِٝررا١ٌح تطٍثاخ ٌٍفش٠ك ٠غّر ال زاي، وً ع 
 العث١ٓ ذثذ٠ً ٠ٚدٛص اٌرٛلف، ٔفظ خالي ٌٍرثذ٠ً

.اٌطٍة ٔفظ ظّٓ اٌٛلد ٔفظ فٟ أوثش أٚ

غٍث١ٓ ت١ٓ ِىرًّ ذذاٚي ٕ٘ان ٠ىْٛ أْ ٠دة 
 االعرثٕاء اٌفش٠ك ٔفظ تٛاعطح ٌٍرثذ٠ً ِٕفص١ٍٓ

 أٚ اٌطشد أٚ ٌإلصاتح اإلظطشاسٞ ذثذ٠ً إخشاء
) (االعرثعاد

اٌعاد٠ح اٌٍعة ذٛلفاخ غٍة

اٌّذسب لثً ِٓ اٌعاد٠ح اٌٍعة ذٛلفاخ غٍة ٠دٛص 
 لثٍّٙا ِٓ ٚ اٌشٛغ سئ١ظ لثً ِٓ غ١اتٗ عٕذ أٚ

.فمػ

٠ٚدة اٌشٛغ، تذا٠ح لثً اٌرثذ٠ً تطٍة ٠غّر 
.اٌشٛغ رٌه فٟ عادٞ ورثذ٠ً ذغد١ٍٗ



األٚلاخ اٌّغرمطعح ٚاألٚلاخ اٌّغرمطعح اٌف١ٕح 

ذىْٛ عٕذِا إٌّاعثح ا١ٌذ إشاسج تئظٙاس اٌّغرمطع اٌٛلد غٍثاخ ذىْٛ أْ ٠دة 

 ذغرغشق خ١ّعٙا اٌّغرمطعح األٚلاخ .ٌإلسعاي اٌصافشج ٚلثً اٌٍعة خاسج اٌىشج

.ثا١ٔح 30

اعرخذاَ ٠ىْٛ ٚاٌشع١ّح اٌعا١ٌّح اٌطائشج، ٌٍىشج اٌذٌٟٚ االذساد اٌّغاتماخ 

 اٌذٌٟٚ االذساد اٌّغاتماخ.اٌّغرمطع اٌٛلد ٌطٍة ا١ٌذ إشاسج ثُ إخثاس٠ا اٌدشط

 ٚلراْ" 4-1 األشٛاغ فٟ آ١ٌا ٠طثك ٚاٌشع١ّح، اٌعا١ٌّح اٌطائشج، ٌٍىشج

 أٚ 8 إٌمطح إٌٝ اٌّرمذَ اٌفش٠ك ٠صً عٕذِا إظاف١ا ثا١ٔح 60 "ف١ٕاْ ِغرمطعاْ

 ٠سك ز١ث "ف١ٕح ِغرمطعح أٚلاخ" ذٛخذ ال (اٌخاِظ) اٌفاصً اٌشٛغ ف16ٟ

.ثا١ٔح 30 ِغرمطع١ٓ ٚلر١ٓ غٍة فمػ فش٠ك ٌىً

خالي ِماعذُ٘ لشب اٌسشج إٌّطمح إٌٝ اٌز٘اب اٌٍّعة فٟ اٌالعث١ٓ عٍٝ ٠دة 

 .(اٌف١ٕح اٌّغرمطعح األٚلاخ رٌه فٟ تّا) اٌّغرمطعح األٚلاخ خ١ّع



ٌرثذ٠ًا

غٛس انالػة ٚدخم تًٕجثّ انر٘ اإلجساء ْٕ انرثدٚم 
 أٌ تؼد انهؼة، فٙ يؼّ انًرغٛس انالػة أٔ انذس انالػة

 ٚجة انر٘ آخس الػة يسكص نٛشغم ترسجٛهّ، انًسجم لاو
.انهذظح ذهك ػُد انًهؼة يغادزج ػهّٛ

انهؼة، فٙ انالػة إصاتح خالل يٍ انرثدٚم ٚفسض ػُديا 
 تٕاسطح انالشيح انٛد إشازج إظٓاز ْرا ٚرثغ أٌ ٚجة

(انشٕط زئٛس أٔ) انًدزب

اٌرثذ٠الخ زذٚد

انهؼة يغادزج نهدٔزاٌ األساسٙ انرسذٛة نالػة ٚذك ٔ 
 انساتك ٔنًسكصِ انشٕط، فٙ فمط ٔاددج نًسج ٔنكٍ انؼٕدج

.اندٔزاٌ ذسذٛة فٙ فمط

فٙ الػة يكاٌ انهؼة ٚدخم أٌ انثدٚم نالػة ٚذك 
 ًٔٚكٍ انشٕط، فٙ ٔاددج نًسج نهدٔزاٌ األساسٙ انرسذٛة

.األساسٙ انالػة َفس يغ فمط ٚسرثدل أٌ



اٌرثذ٠ً االعرثٕائی

ال انر٘ انذس انالػة ػدا يا) انالػة ذثدٚم ٚجة 
 انًسض، أٔ اإلصاتح تسثة انهؼة يٕاصهح ٚسرطٛغ

 نهفسٚك ٚذك يًكُا، ذنك ٚكٍ نى ٔإذا لإََٛح، ذثدٚال
انماػدج ددٔد خازج اسرثُائٙ ذثدٚم إجساء

فٙ يرٕاجد غٛس الػة أ٘ أٌ ٚؼُٙ اإلسرثُائٙ انرثدٚم 
 انالػة ػدا يا انًسض اإلصاتح ٔلد ػُد انًهؼة
 يؼًٓا، انًرغٛس انالػة أٔ انثاَٙ انذس انالػة انذس،
 انًصاب انالػة يٍ تدال انهؼة فٙ اسرثدانّ ٚجٕش

 تإػادج انًسٚط انًصاب نالػة ٚسًخ ال انًسٚط،
.انًثازاج فٙ اندخٕل

كرثدٚم دال تأ٘ االسرثُائٙ انرثدٚم ٚذرسة أٌ ًٚكٍ ال 
 انرسجٛم إسرًازج ػهٗ ذسجٛهّ ٚجة ٔنكٍ ػاد٘،
انًثازاج أٔل انشٕط فٙ انرثدٚالخ نًجًٕع كجصء



االعرثعاد أٚ اٌطشد تغثة اٌرثذ٠ً

أٚ تاٌطشد اٌّداصی اٌالعة ٠غرثذي أْ ٠دة 
 ٌُ ٚإرا لأٟٛٔ، ذثذ٠ً خالي ِٓ فٛسا اٌّغرثعذ

.ِىرًّ غ١ش اٌفش٠ك ٠عٍٓ ِّىٓ، ٘زا ٠ىٓ

اٌمأٟٛٔ غ١ش اٌرثذ٠ً

٠ٚغرأٔف لأٟٛٔ غ١ش ترثذ٠ً اٌفش٠ك ٠مَٛ عٕذِا 
 ٠داصٜ اٌراٌٟ اإلخشاء ذطث١ك ٠دة ، اٌٍعة

 ٌٍّٕافظ ٚاإلسعاي تٕمطح اٌفش٠ك

اٌرثذ٠ً ذصس١ر ٠دة  

ِٕٝز اٌّخطئ اٌفش٠ك عدٍٙا اٌرٟ إٌماغ ذٍغ  
.عاس٠ح إٌّافظ ٔماغ ٚذثمٝ اٌخطأ، اسذىاب



إجساء انرثدٚم

ٚجة إجساء انرثدٚم يٍ داخم يُطمح انرثدٚم.

 ٚسرغسق انرثدٚم فمط انٕلد انالشو نرسجٛم
انرثدٚم فٙ اسرًازج انرسجٛم، ٔانسًاح تدخٕل 

.ٔخسٔج انالػثٍٛ

 ٚثدأ انطهة انفؼهٙ نهرثدٚم ػُد نذظح دخٕل
انالػثٍٛ انثدٚم فٙ يُطمح انرثدٚم )انالػة 

يسرؼدج نهؼة خالل انرٕلف، ٔال ٚذراج انًدزب 
أداء إشازج انٛد يا ػدا إذا كاٌ انرثدٚم نإلصاتح 

.أٔ لثم تداٚح انشٕط

 إذا نى ٚكٍ انالػة يسرؼدج، ال ًُٚخ انرثدٚم
.ٔٚجاشٖ انفسٚك تانرأخٛس



ُاٌثأٟ، اٌسىُ أٚ اٌّغدً تٛاعطح ٠ٚعٍٓ اٌرثذ٠ً غٍة عٓ اإلتالغ ٠ر  

  .تاٌرثذ٠ً اٌثأٟ اٌسىُ ٠ٚغّر تاٌرعالة، اٌصافشج أٚ اٌدشط تاعرخذاَ

ٌٛزاخ ذغرخذَ ٚاٌشع١ّح، اٌعا١ٌّح ٚاٌّغاتماخ اٌذٌٟٚ االذساد اٌّغاتماخ 

  .اإلٌىرشٟٚٔ اٌرغد١ً اعرخذَ ٌٛ زرٝ اٌرثذ٠ً، ع١ٍّح ٌر١غ١ش اٌرثذ٠ً أسلاَ

خ١ّع دخٛي ٠دة اٌرٛاٌٟ، عٍٝ ٚازذ ِٓ ألوثش اٌرثذ٠ً اٌفش٠ك أساد إرا 

 فٟ االعرثاس تع١ٓ ١ٌؤخز اٌٛلد ٔفظ فٟ اٌرثذ٠ً ٌّٕطمح اٌثذالء اٌالعث١ٓ

 ِٓ صٚج اٌرٛاٌٟ، عٍٝ اٌرثذ٠الخ إخشاء ٠دة اٌساٌح ٘زٖ ٚفٟ اٌطٍة، ٔفظ

  اٌرثذ٠ً ٠ّٕر لأٟٛٔ، غ١ش ُِٕٙ أزذ واْ ٚإرا ا٢خش، تعذ اٌالعث١ٓ

.اٌرأخ١ش اٌدضاء ع١ثح ٠ٚىْٛ اٌمأٟٛٔ غ١ش ٠ٚشفط اٌمأٟٛٔ اٌرثذ٠الخ)



الطلبات الخاطئة 

ْٛأٚ اٌرذاٚي أثٕاءٌٍعة ذٛلف أٞ غٍة اٌخطأ ِٓ ٠ى 
.ٌإلسعاي اٌصفاسج ٌسظح عٕذ

اٌّصشذ غ١ش اٌفش٠ك ععٛ تٛاعطح.

ًأٞ) اٌرٛلف ٔفظ خالي اٌفش٠ك ٔفظ تٛاعطح ثأٟ ٌرثذ٠ 
 زاٌح فٟ عذا ِا ،(اٌمادَ اٌرذاٚي أرٙاء ٔٙا٠ح لثً

.اٌٍعة فٟ ٌالعة اٌّشض / اإلصاتح

 ٚ اٌّغرمطعح ٌألٚلاخ تٗ اٌّغّٛذ اٌعذد اعرٕفار تعذ 
 .ٚاٌرثذ٠الخ

تٛاعطح اٌّثاساج فٟ األٚي اٌخاغئ اٌطٍة سفط ٠دة 
 ٠دة ٌٚىٓ اٌٍعة، ٠ؤخش أٚ ٠ؤثش ال ٚاٌزٞ اٌفش٠ك
.أخشٜ ٔرائح دْٚ اٌرغد١ً اعرّاسج عٍٝ ذغد١ٍٗ

 ٞاٌفش٠ك ٔفظ تٛاعطح اٌّثاساج فٟ آخش خاغئ غٍة أ 
.ذأخ١شا ٠شىً





الفصل ألاول الخجهيزاث وألادواث

مىعلت اللعب

جب أن جكىن  - جخضمً مىعلت اللعب أرض اإلالعب واإلاىعلت الحزة، ٍو
مطخعيلت الشكل ومخماثلت

ألابعاد

أمخار ومحاظت بمىعلت  x 9متر  18أرض اإلالعب عبارة عً مطخعيل ملاضاجه  -
أمخار مً جميع الجىاهب 3حزة ال ًلل عزضها عً 

اإلاجال الحز للعب هى اإلاجال اإلاىجىد فىق مىعلت اللعب وخال مً أًت  -
جب أن ال ًلل كياص اإلاجال الحز للعب في ؤلارجفاع عً  أمخار مً  7عىائم ٍو

.ضعح اللعب



 الزضميت، ًجب أن ال  واإلاطابلاث الاجحاد الدولي للكزة العائزة العاإلايت
أمخار  6و5 وأمخار مً الخعىط الجاهبيت  5ًلل كياص اإلاىعلت الحزة عً 

جب أن ال ًلل   12و5اإلاجال الحز للعب عً  إرجفاعمً خعىط النهاًت ٍو
.متر مً مطعح اللعب

مطعح اللعب
 جب أن ال ٌشكل أي ا وأفليا ومىحدا، ٍو ًجب أن ًكىن اإلاطعح مطخٍى

مىع اللعب على اإلاطعحاث الخشىت أو  .الشللتخعز ؤلاصابت الالعبين، ٍو
 الزضميت، ٌطمح فلغ  واإلاطابلاث الاجحاد الدولي للكزة العائزة العاإلايت

جب أن ًكىن أي مطعح  بمطعح خشبي أو مً اإلاىاد الصىاعيت، ٍو
.معخمد مطبلا مً الاجحاد الدولي للكزة العائزة

ًجب أن ًكىن مطعح اللعب مً لىن فاجح في اإلاالعب اإلاغعاة
  الزضميت، ًخعلب  واإلاطابلاث الاجحاد الدولي للكزة العائزة العاإلايت

اللىن ألابيض للخعىط، وجخعلب ألىان أخزي مخخلفت كل عً آلاخز 
ألرض اإلالعب واإلاىعلت الحزة 



 ملم لكل متر في اإلاالعب اإلاكشىفت لصزف اإلاياه وجمىع خعىط اإلالعب  5ٌطمح بميل كدره
اإلاصىىعت مً مىاد صلبت

 
الخعىط على اإلالعب

 جب أن جكىن بلىن فاجح الذي ًخخلف عً لىن ألارض  5جميع الخعىط بعزض  وضم ٍو
.أًت خعىط أخزي 

الخعىط الحدودًت
 زضم كل مً خعي الجاهب والنهاًت داخل ًحدد اإلالعب بخعين جاهبين وخعين للنهاًت ٍو

.أبعاد أرض اللعب
خغ اإلاىخصف

 ين بلياص أمخار لكل  9X9ًلطم محىر خغ اإلاىخصف أرض اإلالعب إلى ملعبين مدطاٍو
مخد هذا  منهما، وعلى كل حال، ٌعخبر العزض الكلي للخغ مخخصت للملعبين بالدطاوي ٍو

الخغ أضفل الشبكت مً الخغ الجاهبي إلى الخغ الجاهبي



خغ الهجىم
 جخحدد اإلاىعلت ألاماميت في كل ملعب بخغ الهجىم الذي ًيخهي حده بثالثت أمخار خلف

.محىر خغ اإلاىخصف
 الزضميت، ًمخد خغ الهجىم بخعىط  واإلاطابلاث الاجحاد الدولي للكزة العائزة العاإلايت

ضم وبعزض  15مخلععت إضافيت مً الخعىط الجاهبيت، بخمطت خعىط كصيرة بعىل 
:  خغ جلييد اإلادرب. متر 1و75ضم كل عً آلاخز بعىل إجمالي  20ضم، ًزضم على بعد  5
خعىط مخلععت ممخدة مً خغ الهجىم إلى نهاًت اإلالعب، مىاس الخغ الجاهبي وعلى بعد )

خكىن مً خعىط كصيرة ( متر مىه 1و75 ضم مً بعضها  20ضم وجزضم على بعد  15ٍو
 لبيان حدود مىعلت جحزكاث اإلادرب

اإلاطاحاث واإلاىاظم
اإلاىعلت ألاماميت

 جحدد اإلاىعلت ألاماميت في كل ملعب بىاضعت محىر خغ اإلاىخصف وخغ الهجىم والحافت
الخلفيت لخغ الهجىم

حعخبر اإلاىعلت ألاماميت ممخدة إلى ما وراء الخعىط الجاهبيت حتى نهاًت اإلاىعلت الحزة



مىعلت ؤلارضال
 أمخار خلف خغ النهاًت  9جكىن مىعلت ؤلارضال بعزض.
 ظىل كل منهما ً زضمان على بعد  15جحدد جاهبيا بخعين كصيًر ضم خلف خغ  20ضم ٍو

ً مً ضمً عزض مىعلت ؤلارضال .النهاًت كامخداد للخعين الجاهبين، وكال الخعين اللصيًر
جمخد مىعلت ؤلارضال في العمم إلى نهاًت اإلاىعلت الحزة.

مىعلت الخبدًل
جحدد مىعلت الخبدًل بامخداد خعي الهجىم حتى ظاولت اإلاسجل.

مىعلت حغيير الالعب الحز
 م، ومحددة جكىن مىعلت حغيير الالعب الحز كجشء مً اإلاىعلت الحزة مً جهت ملعد الفٍز

بامخداد خغ الهجىم حتى خغ النهاًت
مىعلت ؤلاحماء

 اإلاطابلاث الاجحاد الدولي للكزة العائزة العاإلايت والزضميت، جكىن مطاحت مىاظم ؤلاحماء
3x3  با وجكىن على كال الزكىين مً مخعغ اإلالعب بجاهب اإلالاعد خارج اإلاىعلت أمخار جلٍز

.الحزة



مىعلت الجشاء
 بي إلاىعلت الجشاء متر ومجهشة بكزضيين ومكانها داخل  1x1الحجم الخلٍز

جىس جحدًدهما بىاضعت  مىعلت اإلازاكبت خارج امخداد كل خغ نهاًت، ٍو
5خغ أحمز بعزض 

ارجفاع الشبكت
 جىضع الشبكت عمىدًت فىق خغ اإلاىخصف، وجكىن حافتها العليا بارجفاع

متر للطيداث 2و24، ومتر للزجال  2و43
 جب أن ًكىن ارجفاع ًلاص ارجفاع الشبكت مً مىخصف أرض اإلالعب، ٍو

د عً ( فىق الخعين الجاهبيين)الشبكت  جب أن ال ًٍش بالضبغ هفطه ٍو
 ضم 2الارجفاع اللاهىوي عً 



الهىائيت االعص

 متر وبلعز  1و80العصا الهىائيت عبارة عً كضيب مزن ظىلها
.ملم مصىىعت مً ألالياف الشجاجيت أو أًت مادة مماثلت 10

 عي  العصاجانجثبذ الهىائيخان على الحد الخارجي لكل مً شٍز
.الجاهب وجىضعان على الجاهبيين العكطيين للشبكت

 ضم فىق الشبكت  80ًمخد الجشء العلىي مً كل عصا وظىله
لطم إلى أجشاء بعىل  فضل ألاحمز  10ٍو ضم بلىهين مخباًىين ٍو

.وألابيض

 الهىائيخان جشءا مً الشبكت وجحددان جاهبیا  العصاجانحعخبر
.مجال العبىر 



 
 

 قسم التربية البدنية وعموم الرياضة 

 مادة 

 الكرة الطائرة 

 الفصل االول/ لطمبة المرحمة الثانية 

 

 أعداد 

 د حيدر عبد الكاظم .م

 م ضرغام حيدر عيسى.م

 

2020 



 تأريخ لعبة الكرة الطائرة

عاـ  (كليـ مكرجاف)نشأت ىذه المعبة عمى يد المدير السابؽ بجامعة ىكليكؾ 
ـ ككاف السبب مف كراء انشاءىا ىك خمؽ لعبة جديدة لقضاء كقت الفراغ 1895

 .كحفظ التكازف بيف االلعاب الشتكية كالصيفية 

تـ إنشاء لعبة الكرة الطائرة عمى أساس أنيا المعبة الداخمية األقؿ خشكنة مف لعبة 
كرة السمة، ككانت أكؿ القكانيف لمعبة التي أبتكرىا كليـ مكرجاف اشترطت كجكد شبكة 

بكصات، كسط ساحة المعب التي يجب أف يككف (6)أقداـ ك(6)عمى ارتفاع
قدـ،كعدد الالعبيف غير محدد، يتنافسكف في مباراة مككنة (50×25)قياساتيا

 . إرساالت لكؿ فريؽ(3)استقباالت ك(9)مف

    كانتشرت ىذه المعبة بسرعة بيف طمبة الكمية كساعد في انتشارىا داخؿ أمريكا 
كخارجيا جمعية الشباف المسيحييف التي قامت بإجراء أكؿ دكرة ليذه المعبة، بعد ذلؾ 

كذلؾ باف تمعب الكرة في اليكاء بعد (ىالتيك)أجرم تعديالن جديدان عمييا بكاسطة الفريد
 . أف كاف يسمح بسقكطيا عمى األرض كلذلؾ سميت بالكرة الطائرة

عمؿ أكؿ كتيب صغير عف المعبة كبعض قكاعدىا كعف طريؽ (1897)  كفي عاـ
 . جمعية الشباف المسيحييف أيضان 

 (. 1900)دخمت المعبة إلى كندا عاـ-

 (. 1905)دخمت المعبة إلى ككبا عاـ-

 (. 1906)دخمت المعبة إلى الصيف عاـ-

 . ، كىكذا بقية دكؿ العالـ(1908)دخمت المعبة إلى الياباف عاـ-



العبان  (16)ككاف عدد الالعبيف لكؿ فريؽ (1913)أقيمت أكؿ دكرة آسيكية في عاـ-
 . بيف الصيف كالفمبيف

 . في أمريكا (1916)كضع أكؿ قانكف ليذه المعبة كنشر رسميا في عاـ -

كاف لمحرب العالمية األكلى فضؿ كبير في انتشار ىذه المعبة في بمداف أكربا منيا -
 (. 1918)كايطاليا (1917)فرنسا عاـ

ككاف عدد الالعبيف لكؿ  (1921)أقيمت أكؿ بطكلة آسيكية في عاـ-
 . العبان كفازت الياباف بالمركز األكؿ فييا(12)فريؽ

كىك نفس العاـ الذم أقيمت فيو (1947)تأسس االتحاد الدكلي لمكرة الطائرة عاـ -
 . أكؿ دكرة عالمية بيذه المعبة في براغ لمرجاؿ كالنساء

، بينما كانت أكؿ بطكلة عالمية (1949)أقيمت أكؿ بطكلة عالمية لمرجاؿ في عاـ-
، كتـ إضافة الكرة الطائرة إلى األلعاب األكلمبية في (1952)لمسيدات في عاـ

 .، ككانت منذ ذلؾ الحيف لعبة رئيسة في تمؾ الدكرة(1964)عاـ
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 نشوؤها في العراق والوطن العربي

في  (1923)أما فيما يخص دخكؿ المعبة إلى بعض الدكؿ العربية فيعتقد إنيا دخمت عاـ
شماؿ أفريقيا في تكنس كالمغرب كمصر كسكريا كلبناف خالؿ االحتالؿ البريطاني 

كالفرنسي،إذ كاف جنكد االحتالؿ يمارسكف ىذه المعبة كقاـ الشباب العربي بعدىـ بممارستيا 
كادخمكىا ضمف المنيج الدراسي، فضالن عف ذلؾ كاف لجمعية الشباف المسحييف الدكر 

 .  الكبير في إنتشار ىذه المعبة في بعض الدكؿ العربية

 عف طريؽ جمعية الشباف تأما إنتشارىا في العراؽ فيعتقد إنيا دخمت في الثالثينيا
المسيحييف كالجنكد البريطانييف في أثناء االحتالؿ البريطاني، فضالن عف انتشارىا مف 

خالؿ بعض المدرسيف المبعكثيف لمدراسة خارج الكطف الذيف جمبكا معيـ قانكنيا،بعد ذلؾ 
الذم كاف مدمجان مع كرة السمة،كفي (1953)تأسس أكؿ اتحاد ليذه المعبة عاـ

انفصؿ عف اتحاد كرة السمة كأصبح اتحادان قائمان بذاتو،كانضـ العراؽ إلى (1955)عاـ
كبعد ذلؾ عضكا في االتحاد اآلسيكم كاالتحاد العربي (1959)عضكية االتحاد الدكلي عاـ

 (. 1975)الذم تأسس عاـ
 مشابية إلى الكرة الطائرة ةكالتي تعد لعب(1986)تـ إنشاء لعبة الكرة الطائرة الشاطئية عاـ

العادية إلى حد كبير رغـ االختالؼ في عدد الالعبيف،كتـ إضافة الكرة الطائرة الشاطئية 
 . في أطمنطا (1996)إلى برنامج األلعاب األكلمبية الصيفية في عاـ
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 مميزات لعبة الكرة الطائرة

 الشعبية التي أخذت مكقع الصدارة مف ةاأللعابالرياضية الجماعيالكرةالطائرة مف 
حيث ممارستيا كانتشارىا في دكؿ العالـ، فضالن عف تطكرىا مف لعبة لقضاء كقت 
الفراغ إلى لعبة أكلمبية تتطمب أعمى درجات األداء الفني كالخططي كعناصر المياقة 

 . البدنية كالحركية كالنكاحي التربكية كالنفسية

األلعاب الجماعية تميزىاعف باقي   كتمتاز لعبة الكرة الطائرة بمميزات محددة 
 ؿبيا كانتقاالممعب الخاص  مساحة  معيف كصغركقتب محددة ألنيا غيراألخرل،

عمى احتكائيا عف  ،فضالن س إلى الدفاعية كبالعؾاليجكمية الالعب مف الكاجبات
 إلىأدائيا فنيةعديدةكىي الحركات اليادفةكالمتغيرةالتي يحتاج الالعب أساسيةميارات 

التي تبنى  القكية  ككنيا الدعامة،باإلضافة إلىممكف  كقت كبأقؿ مجيكدأسرعفي 
إتقاف يتكقؼ عمى كاالمتياز  النجاح كالفريؽ إلىف كصكؿ الالعب إك عمييا المعبة

.   أدائو الميارم

 :-    كمف أىـ المميزات التي تمتاز بيا لعبة الكرة الطائرة ىي

 . لعبة غير محددة بكقت-1

 تمعب ذمساحة ممعبيا صغيرة قياسا بمساحة مالعب األلعاب الجماعية األخرل،إ-2
ـ عرضا،مقسـ إلى (9)ـ طكال ك(18)الكرة الطائرة عمى ممعب خاص تبمغ مساحتو

 . ـ(9×9)قسميف طكؿ كؿ منيما

 يكضع فاصؿ بيف ممعبي الفريقيف ذلعبة تككف بعيدة االحتكاؾ بيف الالعبيف،إ-3
-9.5)ـ لمسيدات، بطكؿ(2.24)ـ لمرجاؿ ك(2.43)كىي الشبكة التي تبمغ ارتفاعيا

 . ـ(1)ـ كبعرض(10



 . طريقة احتساب النقاط ككيفية الحصكؿ عمييا-4

تبدأ المعبة بضربات اإلرساؿ مما يجعميا تتميز عف بقية األلعاب الجماعية -5
األخرل،إذ يستطيع الفريؽ الحصكؿ عمى نقاط مباشرة عند إجادة العبيو ضربات 

 . اإلرساؿ

عدـ استطاعة الالعب االحتفاظ بالكرة كما في العاب كرة السمة ككرة اليد ككرة -6
نما يسمح لو بممس الكرة كلمرة كاحدة كلثالث لمسات لمفريؽ ككؿ عدا (ضرب)القدـ،كا 

 . ضربة حائط الصد األمر الذم يؤدم إلى زيادة صعكبة ممارستيا

تحسب نقطة لمفريؽ حينما تضرب الكرة أرضية ممعب الفريؽ المنافس،أك إذا تـ -7
رجاعيا بشكؿ صحيح  . ارتكاب خطأ،أك إذا خفؽ العبك الفريؽ مف صد الكرة كا 

 . عدمالسماحمالعبي الخطالخمفيبأداءمياراتداخاللخطاألمامي-8

.  خاصةغالبانالتككنمتاحةلمجميعكحركيةالمعبةصفاتبدنيةتتطمب-9

العبان يككف اثناف منيـ العب  (14)عدد الالعبيف،إذ يتككف الفريؽ مف-10
كمدرب كمساعد مدرب كممرف كطبيبي بشرم كىذا ما يميزىا عف باقي  (ليبرك)حر

 .  األلعاب الجماعية األخرل
تبادؿ مراكز المعب،إذ بعد حدكث خطأ يطمب مف الالعبيف تبديؿ مراكز لعبيـ -11

كيعني ذلؾ أداء كاجبات أك ميارات حركية غير الكاجبات أك الميارات الحركية التي 
 .   كاف يتطمبيا المركز السابؽ

 

 



 العناصر األساسية لمعبة الكرة الطائرة

    تتككف لعبة الكرة الطائرة مف عناصر أساسية عدة كىي العناصر نفسيا تقريبا التي 
 :-تحتاجيا أية لعبة جماعية أخرل، كىناؾ اتفاؽ عمييا،كالعناصر األساسية ىي كاآلتي

 . (التكنيؾ)الميارات األساسية الفنية لمعبة-1

 . (التكتيؾ)خطط كنظاـ المعب-2

 . المياقة البدنية-3

 . النكاحي النفسية كاألخالقية كاالجتماعية-4

الفني في األلعاب  األداء إف:-(التكنيك)المهارات األساسية الفنية لمعبة-1
ء الميارم  مستكل األداتطكر الميمة في ناصر لعبة الكرة الطائرة مف العالسيماالرياضية،

لميارة،كضبط التحكـ بالمستكل  الالعب ؿعف طريؽ إسيامو الفاعؿ في زيادة استيعاب
ف جميعيا يتطمب مستكل عاٍؿ مف اإلدراؾ،كبما يضمف  إالحركي عند أداءىا،كالسيما

.  تحقيؽ األداء األمثؿ ليا

كىذا يعني قياـ الالعب بالحركة (اقتصادية الحركة)بمعناه المختصر(التكنيؾ) كاألداء الفني
بأسمكب ىادؼ كاقتصادم لمكصكؿ إلى مستكل عاؿ مع مراعاة قانكف المعبة في أثناء القياـ 

بالحركة، إذ يككف لو تأثير كاضح في شكؿ األداء كبصكرة خاصة في أداء الميارات 
 الميارة جزءان ميمان طكيرف تأكلذا يجب اإلشارة بلمعبة الكرة الطائرة،(األداء الفني)األساسية

  .في العممية التدريبية ككنيا األداة الفاعمة في تنفيذ الخطط الدفاعية كاليجكمية

 

األداء األساس عمى  بالدرجة الخططي األداء يعتمد:-(التكتيك)خطط ونظام المعب-2
 ،التيةقؼ معيفا،كاإلعداد البدني عف طريؽ أداءالكاجبات الحركية المعينة في مكالفني



 لتحقيؽ ىدؼ الخطة المنشكدة باراةعمى التفكير،فضالن عف تحميؿ متطمبات الـ تعتمد أساسان 
.  الفريؽ الكصكؿ إليياالالعب كالتيعمى 

بمعناه الدقيؽ ىك االستعماؿ اليادؼ لمجكانب الخططية مف (التكتيؾ)كاألداء الخططي
 . الالعب الكاحد مع مراعاة رد فعؿ العب الفريؽ المنافس في أثناء قيامو بيذه الميارات

بدكف كالخططي الكسيمة الحقيقية لتييئة الفرؽ الرياضية لمكاجية المنافس، األداء يعد   ك
خطط ال يمكف التفكؽ أك الفكز في حالة تساكم القابميات األخرل،فيك الكعاء الذم تمتزج 

فيو أنكاع اإلعداد كافة لتحقيؽ ىدؼ التدريب الرياضي،كىك إتقاف تفاصيؿ المعارؼ 
 طبقان لطبيعة المنافسة كمتطمباتيا عمالياكالتعميمات كالتحركات كالمناكرات التي يمكف است

 . لعبةلتحقيؽ أىداؼ التنافس في مفيـك قكاعد اؿ

مدة  ؿبدني القدرة عمى تحمؿ مجيكد بأنياالمياقة البدنية  تعرؼ :-المياقة البدنية-3
جياد الكاجبات اليكمية بحيكية كيقظة دكف تعب أأداء القدرة عمى كىي أيضاطكيمة،  كا 

 األكلكاألساسي المياقة البدنيةالعنصر تعد.  بالكقت الحرككذلؾ تكافر بعض الجيد لمتمتع
 أثناء  في تسمح لالعب باالستمرار في بذؿ الجيدىيؼ، في تككيف فريؽ كرة طائرة ناجح

ميمة المدرب ك، أعمى مستكل فني كميارم إلى أثناء المنافسة كالكصكؿ فيالتدريب أك
أىـ مشكمة إذ إف ، بأعمى نسبة مف المياقة البدنيةعضاءهالناجح ىي في بناء فريؽ يتمتع أ

المنافسات كالبطكالت  في  لمتدريبيي ضعؼ المياقةالبدنية اإلعدادأثناءفي تصادؼ المدرب 
 الفكزفي  التدريبكبعدىاعمى تنفيذ خطة الالعبيف  مما يتسبب في عدـ مقدرةةلمكرة الطائر

  .المنافسة
 

 

الفريؽ  بالالعب كلكصكؿ  مف أساسيات ا تعد-:النواحي النفسية والتربوية والمعرفية -4
 تأتي كبشكؿ عاـ مف التدريب  النكاحيكىذه،المكضكعةفي تحقيؽ األىداؼ لمنجاح 

 الصعكبات التي  التغمب عمىيجب عمى الالعبكالمبرمج كالمخطط ليا بكؿ عناية كدقة،
 في البطكالت األكلىأعمى المراتب كالمراكز إلى فالكصكؿ  إلييا،  تعترض طريقو لمكصكؿ

 .  أىداؼ كاضحة تتطمب مف الالعب لياقة عقمية ليفيمياإالالمختمفة ما ىي 



  المكضكعة كالتعاكف مع المدرب لتحقيقيا ىيباألىداؼالتزاـ الالعب الشخصي    إف 
العبي  مف العب كؿ  بيا ىذه الصفات ميمة جدا الف يتمتع،إذ إفكسيمة ناجحة كمفيدة
درجات المياقة إلىأقصى فالالعب المتكامؿ ىك الذم يستطيع الكصكؿ الفريؽ كليس نصفيا،

  . العامة كالخاصة
المهارات األساسية بالكرة الطائرة 

يعد اتقاف الميارات األساس لمعبة الكرة الطائرة مف أىـ العكامؿ التي تحقؽ 
الفكز كالنجاح ألم فريؽ ، فيي سمـ األرتقاء نحك األجادة كالتفكؽ كيجب عمى أم 

العب أف يمـ بالميارات األساسية كبمستكل متكافيء لكي يتمكف مػف تنفيذ كاجبو في 
أثناء المعب اذ ال تكجد مف الميارات مػف ىي أىـ مػف األخرل ، فالميارات األساس 

الحركات التي يتحتـ عمى الالعب أداؤىا في جميع المكاقؼ التي تتطمبيا  ))ىي 
  .((المعبة بغرض الكصكؿ الى أفضؿ النتائج 

كعمى الرغـ مف أف الميارات تبدك سيمة األداء األ أنيا تتطمب جيدان كبيران في 
دقة أتقانيا كذلؾ بسبب قصر مدة لمس الكرة كصغر حجـ الممعب كسرعة طيراف 
الكرة كغيرىا مف النكاحي القانكنية ، كعميو فقد قسمت الميارات األساسية بالكرة 

: الطائرة الى ست ميارات ىي

. األرسال - 1

. أستقبال األرسال - 2

 . (التمرير  )األعداد - 3

. الضرب الساحق - 4

. حائط الصد - 5

. الدفاع عن الممعب - 6



 مهارة اإلعداد بالكرة الطائرة -1
يرمسار المعب مف ىا تغإذإف، مف الميارات األساسيةفي لعبةالكرةالطائرةد ميارة اإلعدا
بتكجيو الكرة  في السيطرةق العبي كيتكقؼ نجاح الفريؽ عمى قدرة، اليجـكالدفاع إلى 
  .   الجيدضرب الساحؽمف اؿ(%95)ىي أساس د دقة اإلعداكُتعد،الصحيحةبالطريقة 

 كالى مكاف مناسب بعد استقباليا مف إرساؿ عمى مف األ الكرةتييئةعمميةىي ك
 الممسة االكلى اكالممسة ككف مفيجب انتكأكمناكلة ، مف ضربة ساحقة أكالمنافس 

 الالعب تييئةالكرات المناسبةإلىكتعرؼ ميارة اإلعداد بأنيا  ، ةالثاني
 الفريؽ اتكاختراؽ دفاع الضرب  يتسنىمو حتىفي جميع المراكز(المياجـ)الضارب
  . المنافس

 
كىي مف الميارات التي تستعمؿ بصكرة مستمرة كالتي يتكقؼ عمييا طريقة ىجـك 

ال يتـ اال  (الضرب الساحؽ)الفريؽ ، كاىميتيا تكمف في اف نجاح ىجـك الفريؽ 
بأعداد دقيؽ كناجح كاف يككف عمى مختمؼ اشكاؿ االعداد فكثير مف اليجمات 

تتطمب اعدادا مف القفز اك اعدادا خمفيا اك لالعب الضارب في المنطقة الخمفية طبقا 
 .لمحظة التي يتـ فييا االعداد كمكانو

 :- كما لميارة االعداد بالكرة الطائرة اشكاؿ حركية عدة ىي 

 . االعداد مف فكؽ الرأس لإلماـ - أ

 . االعداد مف فكؽ الرأس لمخمؼ - ب

 . االعداد مف فكؽ الراس مف القفز - ج

 . االعداد مف فكؽ الراس مف السقكط - د

 

 



 األساس لميارة لالعداد بالكرة ؿ يعد الشؾ:- الرأس لألمامفوقاإلعداد من  - أ
كُتعد الطائرة كأبسط األشكاؿ التي تستعمؿ في أثناء المعب أكثر مف غيرىا ، 

 في  أشكاؿ االعدادغمبأإذ يتكقؼ أداء  ، األخرللألشكاؿ الحركية األساس
اإلعداد ، لذا يجب إتقاف أداء  مف لشكؿ ىذا اأداءالكرة الطائرة عمى إتقاف 

تقانيا ، ككذلؾ عمى  ىذا النكع حتى تسيؿ عممية تعمـ األشكاؿ األخرل كا 
المتعمـ إتقاف أداء اإلعداد مف األعمى مف حيث االرتفاع كالبعد كاالتجاه حتى 

تككف لديو القدرة عمى مكاجية المكاقؼ كافة التي يتعرض إلييا في أثناء 
 . المعب

 :- كما يأتي الرأس لألماـفكؽ مف كتككف طريقة األداء الفني لإلعداد

 مرتخيتاف كغير متصمبتاف الذراعاف لمكاف سقكط الكرة ، كالعبحركاؿيت -
كيشكؿ ، كالمرفقاف لألسفؿ كلمخارج كبارتفاع مستكل الصدر منثنيتاف قميالن ك

 منتشرة كغير كاألصابعالساعد كالعضد زاكية حادةكاليداف مفتكحتاف
  ، باتساع الحكضكاحدة تسبؽ األخرلكالقدماف ،متصمبةكمقعرة عمى الكرة
 مائؿ قميالن لألمامالرأس عمكدم عمى مستكل الجذع كالركبتاف منثنيتاف قميالن 

 (. 1) ،ككما ىك مكضح في الشكؿكالنظر في اتجاه خط سيرالكرةالكتفيف

 
 ( 1)الشكل



لألمام  في أداء اإلعداد من فوق الرأس وقفة االستعداديوضح 

يشير المرفقاف لألماـ كالخارج قميال كيدكر الساعداف لبعضيما كلألماـ كالخارج، كما -
 (.  2)ىك مكضح في الشكؿ

 
 ( 2)الشكل

 اإلعداد من فوق الرأس لإلمام(المناولة)يوضح وضعية المرفقين عند أداء

عمى الالعب اف يرفع يديو اماـ جبيتو كفكؽ الراس قبؿ مالمستو الكرة ، كالنظر - 
بأتجاه الكرة ، كيجب اف تككف األصابع منتشرة كمشدكدة بمركنة كاليداف متجيتاف 

قميال إلى الداخؿ، كيشير المرفقاف إلى األسفؿ كالخارج قميال، كيدكر الساعداف 
 . لبعضيما كلألماـ كالخارج

تغطي األصابع النصؼ الخمفي لمكرة كىما  ، صابعة الكرة لألعند مالمس- 
مالمسة الكرة لألصابع تزدادزاكية انثناء اليديف مف كبعد، متباعداف كفي مستكل كاحد
اإلبياـ  جميعياؼصابعاألكيككف مالمسةالكرةب، الركبتيفمفصؿ الرسغ مع زيادةانثناء

كالبنصرفتككف الخنصرأما ،  بصكرةفعالة تككف مالمستياكالسبابةكالكسطى
 الذراعيف كالجذعفي بيفككذلؾ مراعاةالمسافة ، المالمسةقميمة لمكازنةالكرةفقط



فكمما كانالالعب قريبان  ،  الشبكةمفعمى ُبعد الالعب  ، التي تعتمد لحظةاستالـ الكرة
 ، كيتبع ذلؾ مد الرجميف ثـ مد الكرؾ كالذراعيف مف الشبكةزادارتفاع الذراعيف لألعمى

نسيابية إلى األماـ كاألعمى كباتجاه اإلعداد،  كاالستعداد لمتابعة بصكرة متناسقة كا 
 . عممية المعب مف جديد

في حالة كصكؿ الكرة بتحميؽ كاطئ يحاكؿ الالعب الكصكؿ تحت الكرة بأسرع ما -
يمكف مع انثناء كبير كشديد في الركبتيف كبعد مالمسة الكرة يمد الالعب الساقيف 

كالذراعيف كالكرؾ لالعمى كاالماـ باتجاه تحميؽ الكرة ، كما ىك مكضح في 
 (. 3)الشكؿ

 

 

 

 

 

 

 (3)الشكل

  بالكرة الطائرة لألماميوضح األداء الفني لإلعداد من فوق الرأس
:- من فوق الرأس لألمام توجد أخطاء شائعة عدة أهمها(المناولة)وعند أداء اإلعداد

.  وضعٌة التهٌؤ الستقبال الكرة غٌر صحٌح-1

 .  عدم ثنً الركبتٌن والورك والنظر غٌر مالحق للكرة-2

.  وضعٌة الٌدٌن والمرفقٌن غٌر صحٌحة-3



تكون الذراعان للخلف عند استقبال الكرة،  والصحٌح هو أن تكون الذراعان أمام -4
.  الرأس

.  استقبال الكرة بالذراعٌن الممدودتٌن والٌدٌن مشدودتٌن من الرسغ-5

.  تمر الكرة خالل الٌدٌن فً أثناء استقبالها- 6

 مهارة استقبال اإلرسال- 2

 كيطمؽ ضد إرساؿ المنافس دفاعىكاإلرساؿ استقباؿ :- استقبال اإلرسالتعريف مهارة
 الكرة المرسمة مف الالعب المرسؿ عمميةاستقباؿك  قكأيضان ،  مف األسفؿمناكلةعميو اؿ

كذلؾ المتصاص سرعة الكرة ،  لمزميؿ في الممعبأكالعب المعد ؿلمفريؽ المنافس لتييئتيا
 . بالساعديف لألعمى أسفؿ مف ناكلتيا لـتياكقك

 الستقباؿ اإلرساؿ مف مراحؿ األداءالفنيتككف :-طريقة األداء الفني الستقبال اإلرسال 
 :-الكقكؼ كما يأتي

 أكسع القدماف تككف، إذ الكرة خمؼ االستعدادكقفة  خذألي  اتجاه الكرةفي  الالعبيتحرؾ-
 ميالمك، قائمة زاكية يشكالف الساقيف مع كالفخذاف، قميالن  منثنيتاف كالركبتاف ،الحكض مف

 كضـ، لألماـ ممدكدتاف كالذراعاف ،الكتفيف عمى عمكدم كالرأس ،لألماـ ن قميال لجذع
 لألسفؿ الركبتيف انثناء كيزداد،ألخرل داخال منقبضة اليد كضع مع، لبعضيما الساعديف

 (. 6)،كما ىك مكضح في الشكؿالكرةستقباؿ ال التأىب لحظة



 

 (6)الشكل

 ألداء استقبال اإلرسال(وضع االستعداد) يوضح المرحلة التمهيدية

 ألالعب بتشبيؾ اليديف ككضع الكاحدة يبد، الساعديف سطح لمالمسة الكرة كصكؿ عند-
 (. 7)داخؿ األخرل، كما ىك مكضح في الشكؿ

 

 (7)الشكل

  يوضح كيفية تشبيك اليدين الستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة

كرؾ ثممفصالؿة مفصاللركببمد الرجميف مف لألعمىفيبدأقبنشرأجزاءجسـيقـك الالعب -
 . كالجزءالعمكيمنالجسممألمامكاألعمى

 مد أثناء في كذلؾ، الفعمي اشتراكيما بدكف الكتفيف مفصؿ مف منتشرتيف الذراعاف تتحرؾ-
، الجذع

فيمحظةتسممالكرةعمىُبعدالالعبمنالشب(الجزءالعمكيمنالجسـ)كتحددمقدارالمسافةبينالذراعينكالجذع
 . لألعمى الذراعيف ارتفاع زاد الشبكة مف فكمماكانالالعبقريبان ،كة



 المسافة بعد عمى الجسـ أجزاء مد كيعتمد لمساعديف ممكف سطح بأكبر الكرة مس-
 (.8)،ككما ىك مكضح بالشكؿإلييا الكرة كتكجيو تمرير المرادكاتجاىيا 

 

 

 (8)الشكل

 من الوقوف يوضح األداء الفني الستقبال اإلرسال 

  األصابع على الوقوف  إلى صل يأن إلى الجسم أجزاء جمٌع مد فً الالعب ٌستمر-

ًا  أكثر اإلرسال استقبال منشكل اال  وهذ، جدٌد من اللعب عملٌة ولمتابعة لالستعداد  شٌوعا

 (. 9) اللعب، وكما هو موضح بالشكلفً

 

 

 

 

 

 

 

 (9)الشكل

 الوقوف الالعب للوصوإللى حالةجسمالجميعأجزاءيوضح استمرار مد

  القدمينعلىأصابع

 

عند أداء استقبال اإلرسال من الوقوف توجد :-األخطاء الشائعة في أداء استقبال اإلرسال

 :-أخطاء شائعة عدة أهمها

 لم ٌأخذ الالعب الوقفة الصحٌحة الستقبال اإلرسال،وإن التقاء الكرة بالذراعٌن لم ٌكن -1

 .  فً المكان الصحٌح

استقبال الكرة لم ٌتم بالساعدٌن فً وقت واحد،وإنما تم استقبال الكرة فً جهة واحدة -2

 .  من الذراا مما ٌؤدي إلى ذهابها بعٌداًا 



 .  استقبال الكرة بالذراعٌن المثنٌتٌن-3

عدم أخذ وقفة ثابتة فً أثناء استقبال اإلرسال مما ٌؤدي إلى دحرجة الكرة على -4

 .  الذراعٌن

 
 اإلرسال- 3

 الكرة في حالة المعب بعد صفارة الحكـ األكؿ كضعاإلرساؿ ىك :-تعريف مهارة اإلرسال
لتعبر (1)مف خمؼ خط نياية الممعب بكاسطة العب الصؼ الخمفي في مركز المعب رقـ

 يبدأ أفيمكف  أم ىك الضربة التي يبدأ بيا المعب كبدكنيا ال ممعب المنافس،إلىالشبكة 
 . المعب

 في المباراة فيكمفتاح الحصكؿ كأساسيان  عامالن ميمان يعد اإلرساؿ:-أهمية مهارة اإلرسال
 عمميا ضربات اليجـك المباشر التي يستأىـيعد مف إتقانو،كما عمى النقاط لمفريؽ في حالة 

 فكمما كاف  ،الالعب خالؿ المعب التي قد تضع الفريؽ المنافس في كضع دفاعي ضعيؼ
 . أصعبقكيان كمتقنان كفي المكاف المناسب كانت ميمة الفريؽ المنافس 

 اإلرساليمكف ضربات ألداءالصحيح  (التكنيؾ) الفنياألداءمف خالؿ :-نواع مهارةاإلرسالأ
:-   نكعيف رئيسييف كفقان لكضع الكرة بالنسبة لمستكل كتؼ الالعب كىماإلىتقسيميا 

:- إلى األشكال اآلتية ويقسم األسفل من اإلرسال:-  أ

.  األسفؿ مف األمامي المكاجو اإلرساؿ-1

.  األسفؿ الجانبي مف اإلرساؿ-2

 . (مف األسفؿ)(الركسي)اإلرساؿ الجانبي المعككس- 3

:-  إلى األشكال اآلتية ويقسماألعمى من اإلرسال-:ب

.  ( التنسإرساؿ)األعمى المكاجو مف اإلرساؿ-1

 . (األمريكي)األمامي المتمكج اإلرساؿ-2

.  (الياباني) المتمكج الجانبياإلرساؿ-3



 .  (اليكؾ)اإلرساؿ الجانبي الخطاؼ- 4

.   الساحؽاإلرساؿ-5

.  المتمكج مف القفزاإلرساؿ-6

 :-األسفل من األمامي المواجه اإلرسال:-أوال

 مراحؿ األداءالفنيتككف :-طريقة األداء الفني لإلرسال المواجه األمامي من األسفل
 :- كما يأتي(مف األسفؿ) المكاجولإلرساؿ

يقؼ الالعب في منطقة اإلرساؿ بكضعية المشي المكاجو لمشبكة كتككف رجؿ اليسار -
لألماـ بالنسبة لالعب األيمف كالعكس صحيح بالنسبة لالعب األيسر،كيككف ثقؿ الجسـ 

 .  مرتكزان عمى الرجؿ األمامية كالجذع مائؿ قميالن لألماـ

تككف الكرة مستقرة عمى اليد اليسرل بمستكل الحزاـ كباتجاه اليد الضاربة قميالن كالتي -
 .  تككف ممدكدة بمركنة لألماـ

 .  التأكيد عمى أف تككف جميع العضالت المشاركة بكضع غير متصمب أك مشدكد-

يقـك الالعب بعد ذلؾ بمرجحة الذراع الضاربة لمخمؼ ثـ ينقؿ ثقؿ جسمو عمى الرجؿ -
 .  الخمفية كيبقى جذعو مائالن قميالن لألماـ

تككف كؼ اليد الضاربة مضمكمة األصابع كمجكفة كالذراع ممدكدة كال تبتعد عف الجسـ -
 .  كالفخذ في أثناء المرجحة قبؿ الضرب

يستعد الالعب لضرب الكرة بعد أف يرمييا إلى ارتفاع مناسب كالى جية اليميف قرب اليد -
 .  الضاربة

ينتقؿ ثقؿ الجسـ مرة أخرل عمى الرجؿ األمامية بعد مرجحة الذراع الضاربة لمخمؼ -
كاألماـ ثـ التقاء اليد بالكرة مف الخمؼ كاألسفؿ ثـ يمتد الجسـ لألماـ كاألعمى باتجاه تحميؽ 
الكرة،ثـ ينقؿ الالعب قدمو الخمفية لألماـ ليمتص شدة االنتقاؿ الحركي لمجسـ مف الخمؼ 



كالى األماـ كاألعمى ثـ يتحرؾ الالعب بعد ذلؾ إلى داخؿ الممعب ليأخذ مكانو في 
 (. 10)الممعب، ككما ىك مكضح في الشكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 10)الشكل

 األسفل بالكرة الطائرة من  األمامي المواجهليوضح األداء الفني لإلرسا

 

 اإلرساؿعند أداء :-األسفلمن األمامي  المواجه األخطاء الشائعة في أداء اإلرسال
 :- تكجد أخطاء شائعة عدة أىميااألسفؿالمكاجو مف 

 . عدـ كجكد فتحة مناسبة بيف الرجميف- 1

 .  تقديـ رجؿ اليميف بالنسبة لالعب األيمف كىك يحاكؿ ضربيا باليد اليمنى- 2



 . رمي الكرة في ارتفاع غير مناسب  مع عدـ ميالف الجذع لألماـ-3

 . ثني الذراع الضاربة في أثناء أداء ضربة اإلرساؿ-4

 . (األصابع مفتكحة)التقاء الكرة بالذراع الممدكدة كبكؼ اليد غير مضمكمة األصابع-5

 :-تكجد أشكاؿ عدة لإلرساؿ مف األعمى كىي:-األعمى من اإلرسال

يعد مف أشكاؿ ميارة اإلرساؿ القكية :-(التنسإرسال )األعمى المواجه من اإلرسال-أوال
الذم يتشابو في األداء الفني لميارة الضرب الساحؽ مف حيث تقكس الجذع كالتقاء اليد 

بالكرة مف األعمى،كيفضؿ أف يتـ تعمـ ىذا الشكؿ مف الميارة دائمان قبؿ البدء بتعمـ الضرب 
الساحؽ،كيمكف تكجيو ضربة اإلرساؿ بسيكلة إلى ممعب الفريؽ المنافس كتحتاج إلى 

تقكس كبير في الجذع إلى الخمؼ كالالعب طكيؿ القامة لو القدرة عمى أداء ىذا الشكؿ 
مف ميارة اإلرساؿ بصكرة فعالة أكثر مف الالعب قصير القامة،كىك مف أشكاؿ اإلرساؿ 

التي ال تستعمؿ في الكقت الحاضر مف قبؿ الفرؽ ذات المستكل العالي فقط بؿ كيستعمؿ 
 . بيف فرؽ الفتيات كالفتياف ذات المستكل المتكسط أيضان 

 مراحؿ األداءالفنيتككف :-( التنسإرسال)األعمىالمواجه من طريقة األداء الفني لإلرسال 
 :-ما يأتي ؾ( التنسإرساؿ)األعمى مف  المكاجولإلرساؿ

يقؼ الالعب بكضعية المشي المكاجو لمشبكة كتككف فتحة الرجميف مناسبة بعرض الكتؼ -
 .  كالنظر إلى اتجاه منطقة تكجيو اإلرساؿ

يككف ثقؿ الجسـ مكزعان بالتساكم عمى الرجميف كتككف الرجؿ اليسرل لألماـ إذا كاف -
 .  الالعب  يؤدم اإلرساؿ بالذراع اليمنى

تككف الكرة محمكلة باليد اليسرل أك بكمتييما أماـ الجسـ كيترؾ ذلؾ لالعب حسب -
 .  رغبتو



يرمي الالعب بعد ذلؾ الكرة إلى األعمى، كيجب التأكيد عمى إف ارتفاع الكرة ال يقؿ -
ـ كبصكرة متقنة كصحيحة بحيث تككف قريبة مف الجسـ كقريبة مف الكتؼ (2)ـ إلى(1)مف

،كما يجب أف يعرؼ الالعب إف ارتفاع الكرة سكؼ يحدد سرعتيا (اليد الضاربة)األيمف
 .  فكمما كاف األداء سريعان كمما كانت الكرة عمى ارتفاع اقؿ

ينتقؿ ثقؿ الجسـ إلى الرجؿ الخمفية مع انثناء بسيط في الركبتيف كفي ىذه األثناء يككف -
تقكس الظير لمخمؼ،ككمما كاف التقكس كبيران مع مرجحة الذراع كمما استطاع الالعب 

 .  الكصكؿ إلى السرعة المناسبة التي يتطمبيا ىذا الشكؿ مف اإلرساؿ

تتجو الذراع الضاربة لمخمؼ أكثر ما يمكف كبصكرة مثنية مف المرفؽ،كما ىك مكضح في -
 (. 11)الشكؿ

 

 (11)الشكل 

بعد ذلك ٌكون نقل حركً من الجذا إلى الذراا الممدودة التً تلتقً بالكرة فً أعلى -

نقطة ومن الخلف واألسفل وترافقها قلٌالًا لألمام بحركة تحوٌط الرسغ علٌها والذي ٌعطٌها 

الدوران المطلوب وتبدأ هذه الحركة بمد الجذا لألعلى واألمام لحظة سقوط الكرة 

 .  لألسفل

فً نهاٌة الحركة ٌحاول الالعب امتصاص شدة الضرب بتقدٌم الرجل الٌمنى لألمام،إذ -

ٌنتقل ثقل الجسم علٌها ثم ٌسرا إلى داخل الملعب لٌأخذ مكانه،وكما هو موضح فً 

 (.  12)الشكل



 

 (12)شكم ال

 اإلرساؿعند أداء :-( التنسإرسال)األعمى المواجه من األخطاء الشائعة في أداء اإلرسال
 :- تكجد أخطاء شائعة عدة أىميا( التنسإرساؿ)األعمىالمكاجو مف 

يرمي الالعب الكرة لألعمى بارتفاع غير مناسب كتككف الذراع الضاربة في لحظة -1
 .  التقائيا بالكرة مثنية

 .  يرمي الالعب الكرة بصكرة بعيدة عف اليد الضاربة-2

 .  حركة الرسغ غير فعالة كبطيئة مع عدـ كجكد تقكس بالظير-3

 .   ضرب الكرة باليد المضمكمة-4

 :- الساحقاإلرسال

ما  الساحؽ ؾ لإلرساؿمراحؿ األداءالفنيتككف :-طريقة األداء الفني لإلرسال الساحق
 :-يأتي

 األكتاؼ بعرض رجميففي ىذه المرحمة تككف المسافة بيف اؿ:-(االستعداد)مرحمة التهيؤ-1
،كيمكف تقديـ لألماـكمركز ثقؿ الجسـ مكزعان عمييا بالتساكم بحيث تككف القدماف مؤشرتاف 

 تككناف بشكؿ متكازم،فضالن عف حدكث انثناء قميؿ في الركبتيف أخرل أكقدـ عمى قدـ 



 عمى الكتفيف كالنظر أيضابينما يككف الجذع عمكديان عمى الفخذيف كالرأس عمكديان 
.    حزاـ الكسطكأماـ راحة اليد أك،أما الكرة فتحمؿ بيف راحتي اليديف لألماـ

في ىذه المرحمة يتـ رمي الكرة بصكرة آنية في اليكاء :-إلى األعمى الكرة  رميمرحمة-2
 بتكافؽ إليياعب المرسؿ الكصكؿ ال كتؼ اليد الضاربة كبارتفاع مناسب يسمح ؿكأماـفكؽ 

ة كالكاجبة لتنفيذ ـ المواألمكرمف  الكرة ف ارتفاع رمي األخيرة، ألةالتقربيمع الخطكة 
كذلؾ ينبغي ، بكمتا اليديفأكالكرة في اليكاء بكاسطة يد كاحدة  رمي  كيمكفاإلرساؿ الساحؽ

 مف ،إذ قربيا مف جسـ الالعبأك الكرة مف حيث بعدىا  في أثناءرميالتحكـ في التكقيت
 يككف الالعب المرسؿ أف شريطة إلىاألعمىأك إلىاألماـالكرة  ترمى الميـ جدان كعمى أم حاؿ

 أفالكرة داخؿ الممعب طالما  مف الممكف رمي أنو كما، خمؼ الكرة عند ضربياأكتحت 
 داخؿ الممعب بعد تنفيذه ضرب ىبططيراف الالعب المرسؿ يككف خارج خط النياية كقد م

.  الكرة

 في تنفيذ كاألساسيةتعد ىذه المرحمة مف المراحؿ الميمة :-مرحمة الخطوات التقربية-3
-12) كفاءة الخطكات التقربية تزيد قفزة الالعب المرسؿ مف،إذأفالساحؽأداء اإلرساؿ 

:- ف ىمااالتقربية مرحمت كلمخطكات،كبر في اليكاءأف ىذه الزيادة تمنحو مناكرة أسـ ك(20

ف عدد خطكات العدك تقررىا المسافة التي يحتاجيا الالعب المرسؿ إ:-خطوات العدو-أ
 العبؿكتعكس ىذه الحالة ؿ)األيمفالعب المرسؿ ؿلالنتقاؿ كسكؼ يتـ شرح ىذه المرحمة ؿ

 كعمى إلىاألماـ قصيرة كيتـ فييا تحكيؿ مركز ثقؿ الجسـ األكلىتككف الخطكة ك(األيسر
 كأطكؿمشط القدـ اليمنى في حيف تككف الخطكة الثانية بالقدـ اليسرل التي تككف أسرع 

إلى كتيبط القدـ اليسرل بشكؿ منبسط بينما يككف الجسـ منحنيان ،سـ(90-60)بحدكد
 خطكات العدك تككف حركة الذراع مشابية لحركة الذراع الطبيعية في  أثناء،كفياألماـ

.  الركض كلكف بشكؿ أكضح كأكسع

 خطكتيف لمعدك عممكف معظميـ يستاإلرساؿ الساحؽف العبي إ:-خطوة الوثبة-ب
 انفجارية تتـ بالقدـ اليمنى كتككف قفزة رجؿ الكثبة التي ىي عبارة عف خطكة باإلضافةإلى



  أفكما، الجسـإلى األعمى أماـ كاطئة كطكيمة كتصاحب ىذه الخطكة تحريؾ الذراعيف 
 إلىالكضع الصحيح كالمحكـ لكال القدميف يؤمف انتقاالن مؤثران لمطاقة مف حركة الركض 

 ،إف يعزز كيكازف القفزإلى األعمى تحريؾ الذراعيف أففضالن عف ،(النيكض)حركة القفز
سـ (24-12)تراكح مفتطكؿ الكثبة تختمؼ باختالؼ سرعة العدك كقكة عضالت الرجميف ك

،كحيف يككف باألرضكتبدأ الكثبة بعيدان عف القدـ اليسرل كالنقطة التي تالمس القدـ اليسرل 
 بالقدـ اليمنى،كما حتى تمتحؽالجسـ معمقان في اليكاء تككف حركة القدـ اليسرل سريعة 

.    لمقدـ اليسرلاألمامية كالحركة األماميةيحصؿ تزامف بيف حركة الذراع 

في ىذه المرحمة يرفع الالعب المرسؿ كال الذراعيف فكؽ :-(ضرب الكرة)مرحمة التنفيذ-4
 خمؼ إلى األسفؿ كمف ثـ تنثني اليد الضاربة مف مفصؿ المرفؽ كتنخفض األكتاؼ

 إلىاألسفؿالكرة ضرب  تنشيط عضالت الكتؼ كالصدر يساعداف عمى مد الذراع ؿق،إفرأس
كيعتمد ذلؾ دائمان عمى االرتفاع الذم يتـ منو الفعؿ،كبضربة خاطفة مف مفصؿ 

،كما ىك مكضح في  ممعب المنافس بقكة ىائمةإلىتنفذ الكرة (مفصؿ اليد)الرسغ
 (. 13)الشكؿ

 

 ( 13)الشكل 

   بالكرة الطائرة الساحق في اإلرسال(ضرب الكرة)يوضح مرحمة التنفيذ

ىي المرحمة التي ييبط فييا الالعب المرسؿ بشكؿ معتدؿ كبأقؿ :-مرحمة الهبوط-5
 الردمء لميبكط كالقكل التي تتكلد عند اليبكط تؤدم عماؿصدمة لممفاصؿ ألف تزامف االست



 ييبط الالعب ،إذكتتـ مرحمة اليبكط ىذه بعد ضرب الكرة،السفمىإلى إصابات األطراؼ 
 بارتخاء عمى كال القدميف داخؿ الممعب كبذلؾ يككف تنفيذ القفز خارج إلىاألرضالمرسؿ 

 (. 14)ككما ىك مكضح في الشكؿ،الممعب بينما يككف تنفيذ الضرب داخؿ الممعب

 

 ( 14)الشكل 

   بالكرة الطائرة الساحقاألداء الفني لإلرساليوضح 

 

تكجد أخطاء شائعة  الساحؽاإلرساؿعند أداء :- الساحقاألخطاء الشائعة في أداء اإلرسال
 :-عدة أىميا

 . الالعب يقـك بأداء اإلرساؿ الساحؽ مف الكقكؼ كبدكف الخطكات التقربية-1

 . الالعب لـ يأخذ خطكة كاسعة كعميقة تساعده عمى النيكض بصكرة جيدة لألعمى-2

 . الالعب لـ يعمؿ التقكس المطمكب بالجذع إلى الخمؼ في أثناء ضرب الكرة-3

انثناء الذراع الضاربة مف مفصؿ الكتؼ لـ يكف خمؼ الرأس،كالتقاء الكرة يككف بالذراع -4
 . الضاربة المثنية كمف األسفؿ كليس مف أعمى نقطة

 

 



  مرحلة ثانٌة –الكرة الطائرة  / اسم المادة 

 التحتية البنية

 ـ الكتب المقررة المطموبة 1
 د رياض خميس خميل. إدارة المباراة والتدريب أ– خطط – مهارات – تاريخ –الكرة الطائرة 

 االنترنت ومواقع شبكة المعمومات    (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 د رياض خميس خميل. إدارة المباراة والتدريبأ– خطط – مهارات – تاريخ –الكرة الطائرة 

 طرٌقة التقٌٌم  طرٌقة التعلٌم  أو الموضوع/ اسم الوحدة  التعمم المطموبةمخرجات  الساعات  األسبوع

 ......... من قبل االستاذ  مدخل فً كرة الطائرة وتارٌخها معرفٌة  2 1

 شفهً  من قبل االستاذ  العناصر األساسٌة فً كرة الطائرة معرفٌة  2 2

 تحرٌري  تعاونً  توضٌح بالرسم ملعب كرة الطائرة معرفٌة  2 3

 تطبٌق عملً  تعاونً  التكتٌك والتكنٌك فً كرة الطائرة معرفٌة  2 4

 تحرٌري  تبادل  ( التطبٌق بشكل عام –تعرٌفة وأهمٌته  )اإلرسال  مهارٌة  2 5

6 
اإلرسال المواجه األمامً من  )اإلرسال من األسفل  مهارٌة  2

 (الجانبً –األسفل 
 تطبٌق عملً  تبادل 

 تطبٌق عملً  تعاونً  اإلرسال المعكوس مهارٌة  2 7

 تطبٌق عملً  تبادل  (المتموج - اإلرسال األمامً )اإلرسال من األعلى  مهارٌة  2 8

 تحرٌري  تبادل   اإلرسال الساحق  –اإلرسال الجانبً الخطافً  مهارٌة  2 9

 تطبٌق عملً  تعاونً  اإلرسال المتموج من القفز  مهارٌة  2 10

 تطبٌق عملً  تعاونً  اإلرسال الساحق  مهارٌة  2 11

 تطبٌق عملً  تعاونً  إعادة مهارة اإلرسال بالكامل  معرفٌة ومهارٌة  2 12

13 
من فوق الرأس - من فوق الرأس لإلمام  )اإلعداد  معرفٌة ومهارٌة  2

 (للخلف 
 تحرٌري  تبادل 

 
 اإلعداد من –اإلعداد من فوق الرأس بالقفز  مهارٌة  

 السقوط
 تطبٌق عملً  تبادل 

 تطبٌق عملً  تعاونً  أعاده شرح مهارة اإلعداد بالكامل  معرفٌة ومهارٌة  2 14

 الفصل الثانً

 تطبٌق عملً  تعاونً   (مهارة استقبال اإلرسال معارٌة  2 1

2 
2 

 –الجانب -  األسفل –االستقبال من األعلى  ) مهارٌة 
 االستقبال بعملٌة االنبطاح 

 تعاونً 
 تحرٌري 

 تطبٌق عملً  تبادل  إعادة تطبٌق الكامل لمهارة استقبال اإلرسال  مهارٌة  2 3

 تطبٌق عملً  تبادل   التمرٌر  –مهارة اإلعداد  مهارٌة  2 4

اإلعداد من -للخلف  - من فوق الرأس لإلمام مهارٌة  2 5
  اإلعداد من القفز –السقوط 

 تعاونً 
 تطبٌق عملً 

 تحرٌري  تبادل  أعادة تطبٌق الكامل مهارة األعداد والتمرٌر  معرفٌة ومهارٌة  2 6

 تطبٌق عملً  تبادل   (األداء الفنً  )الضرب الساحق  معرفٌة ومهارٌة  2 7

 تطبٌق عملً  تعاونً   الخلفً – الجانبً –الضرب الساحق األمامً  مهارٌة  2 8

 تطبٌق عملً  تعاونً  إعادة تطبٌق الكامل لمهارة الضرب الساحق  معرفٌة ومهارٌة  2 9

 تحرٌري  تعاونً  حائط الصد  معارٌة  2 10

 تطبٌق عملً  تبادل   الصد الدفاعً –الصد الهجومً  مهارٌة  2 11

 تطبٌق عملً  تبادل   بثالث العبٌن – بالعبٌن –الصد بالعب واحد  مهارٌة  2 12

 تطبٌق عملً  تعاونً  إعادة تطبٌق الكامل لمهارة حائط الصد  مهارٌة  2 13

 تحرٌري  تبادل تذكٌر الطالب بالمهارات األساسٌة لكرة الطائرة  مهارٌة  2 14



 -https://search.yahoo.com/search?ei=UTF ....ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

 خطة تطوير المقرر الدراسي 

.........   ان يعتمد عمى جممة من المفردات تضاف الى المنهج والعمل عمى تطبيقها في
 

 



مهارة إلاعداد بالكرة الطائرة 

  مً املهازاث ألاطاطُت في لعبت الىسة الطائسة، إذ  مهازة إلاعداد 
خىكف هجاح  إنها حغير مظاز اللعب مً الدفاع إلى الهجىم، ٍو
لت  م على كدزة العبُه في الظُطسة بخىحُه الىسة بالطٍس الفٍس

عد دكت إلاعداد هي أطاض
ُ
مً الضسب %(95)الصحُحت،وح

.   الظاحم الجُد 

هي عملُت تهُئت الىسة مً ألاعلى والى ميان مىاطب بعد و 
اطخلبالها مً إزطاٌ املىافع أومً ضسبت طاحلت أو مىاولت ، 

جب  اللمظت الثاهُت ،وحعسف  او الاولىجيىن مً اللمظت  انٍو
مهازة إلاعداد بأنها تهُئت الىساث املىاطبت إلى الالعب 

في حمُع املساهص حتى ًدظنى له الضسب (املهاحم)الضازب
م املىافع  .  واختراق دفاعاث الفٍس





وهي مً املهازاث التي حظخعمل بصىزة مظخمسة والتي ًخىكف عليها 
م ،  لت هجىم الفٍس م  انجىمً في  واهمُتهاطٍس هجاح هجىم الفٍس

بأعداد دكُم وهاجح وان ًيىن على  الا الًخم( الضسب الظاحم)
مً  اعدادافىثير مً الهجماث جخطلب  الاعداد اشياٌمخخلف 

لالعب الضازب في املىطلت الخلفُت  اوخلفُا  اعدادا اواللفص 
.ومياهه الاعدادطبلا للحظت التي ًخم فيها 



حسهُت عدة هي  اشياٌبالىسة الطائسة  الاعدادهما ملهازة 
:- 

لالماممً فىق السأض  الاعداد -أ   .

مً فىق السأض للخلف  الاعداد -ب  .

مً اللفص  الساضمً فىق  الاعداد -ج

مً الظلىط الساضمً فىق  الاعداد -د



إلاعداد من فوق الرأس لألمام

 بالىسة الطائسة وأبظط  الاعدادٌعد الشيل ألاطاض ملهازة
عد 

ُ
ألاشياٌ التي حظخعمل في أثىاء اللعب أهثر مً غيرها ، وح

ألاطاض لألشياٌ الحسهُت ألاخسي ، إذ ًخىكف أداء أغلب أشياٌ 
في الىسة الطائسة على إجلان أداء هرا الشيل مً إلاعداد  الاعداد

، لرا ًجب إجلان أداء هرا الىىع حتى حظهل عملُت حعلم 
ألاشياٌ ألاخسي وإجلانها ، وهرلً على املخعلم إجلان أداء إلاعداد 

مً ألاعلى مً حُث الازجفاع والبعد والاججاه حتى جيىن لدًه 
اللدزة على مىاحهت املىاكف وافت التي ًخعسض إليها في أثىاء 

.  اللعب



لت ألاداء الفني لإلعداد مً فىق السأض  وجيىن طٍس
لألمام هما ًأحي

 ًخحسن الالعب مليان طلىط الىسة ، والرزاعان
 وبازجفاع 

ً
مسجخُخان وغير مخصلبخان ومىثيُخان كلُال

شيل  مظخىي الصدز واملسفلان لألطفل وللخازج، َو
ت حادة والُدان مفخىحخان  الظاعد والعضد شاٍو

وألاصابع مىدشسة وغير مخصلبت وملعسة على الىسة 
،واللدمان باحظاع الحىض واحدة حظبم ألاخسي ، 

 لألمام السأض 
ً
 والجرع مائل كلُال

ً
السهبخان مىثيُخان كلُال

عمىدي على مظخىي الىخفين والىظس في اججاه خط طير 
الىسة





 دوز الظاعدان لبعضهما ٌشير املسفلان لألمام والخازج كلُال ٍو
ولألمام والخازج، هما هى مىضح في الشيل

-  كبل مالمظخه  الساضحبهخه وفىق  امامًسفع ًدًه  انعلى الالعب
جب  بأججاهالىسة ، والىظس  جيىن ألاصابع مىدشسة  انالىسة ، ٍو

شير  ومشدودة بمسوهت والُدان مخجهخان كلُال إلى الداخل، َو
دوز الظاعدان لبعضهما  املسفلان إلى ألاطفل والخازج كلُال، ٍو

.  ولألمام والخازج

-  عىد مالمظت الىسة لألصابع ، حغطي ألاصابع الىصف الخلفي للىسة
وهما مخباعدان وفي مظخىي واحد، وبعد مالمظت الىسة لألصابع 

ادة اهثىاء  ت اهثىاء الُدًً مً مفصل السطغ مع ٍش جصداد شاٍو
يىن مالمظت الىسة باألصابع حمُعها فاإلبهام والظبابت  السهبخين، ٍو

والىططى جيىن مالمظتها بصىزة فعالت ، أما الخىصس والبىصس 
فخيىن املالمظت كلُلت ملىاشهت الىسة فلط ، وهرلً مساعاة املظافت 

بين الرزاعين والجرع في لحظت اطخالم الىسة 



 التي حعخمد على ُبعد الالعب مً الشبىت ، فيلما
 مً الشبىت شاد ازجفاع الرزاعين 

ً
با وان الالعب كٍس

دبع ذلً مد السحلين ثم مد الىزن  لألعلى ، ٍو
إلى ألامام  وإوظُابُتوالرزاعين بصىزة مخىاطلت 

وألاعلى وباججاه إلاعداد، والاطخعداد ملخابعت عملُت 
.  اللعب مً حدًد

- في حالت وصٌى الىسة بخحلُم واطئ ًحاٌو الالعب
الىصٌى جحذ الىسة بأطسع ما ًمىً مع اهثىاء هبير 

وشدًد في السهبخين وبعد مالمظت الىسة ًمد 
 والامام لالعلىالالعب الظاكين والرزاعين والىزن 

باججاه جحلُم الىسة 





مً فىق السأض لألمام جىحد أخطاء شائعت(املىاولت)وعىد أداء إلاعداد

 عدة أهمها:-

1-وضعُت التهُؤ الطخلباٌ الىسة غير صحُح  .

2-عدم ثني السهبخين والىزن والىظس غير مالحم للىسة   .

3-وضعُت الُدًً واملسفلين غير صحُحت  .

4- جيىن الرزاعان للخلف عىد اطخلباٌ الىسة،  والصحُح هى أن جيىن
.  الرزاعان أمام السأض

5-اطخلباٌ الىسة بالرزاعين املمدودجين والُدًً مشدودجين مً السطغ  .

6- جمس الىسة خالٌ الُدًً في أثىاء اطخلبالها  .


