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 حارس المرمى
 



 حاالت ٌسمح لحارس المرمى المٌام بها 

 داخل الدفاع حالة فً ٌكون عندما جسمه من جزء بأي الكرة مالمسة•

 . المرمى منطمة

 المطبمة للمٌـود خاضعـا   ٌكـون أن دون مرماه منطمـة داخـل بالكـرة التحـرن•

 رمٌـة تنفٌـذ بتأخـر المرمى لحـارس ٌسـمح ال ولكـن ، الملعب العبً على
 .المرمى حـارس

 وعنـد اللعـب منطمـة فً بالعب واالشتران كـرة بـدون المرمى منطمـة تـرن•

 منطمــة فً الالعبٌن على تسري التــً المواعـد علٌـه تطبـك بذلـن لٌامـه
   . اللعــب



 ؟ اللعب ولت ٌبدأ متى

 اآللٌـة النهاٌة إشارة مع وٌنتهً األولً اإلرسال رمٌة ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب ولت ٌبدأ

   . المٌماتً من النهاٌة إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

المخالفات والسلون الغٌر رٌاضً التً ترتكب لبل إشارة النهاٌة البد من معالبتها حتً وان •

 .  تلـن اإلشارة أطلمـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتٌجتها  7اللعب بعد أداء الرمٌة الحرة أو رمٌة ال ٌنهً حكم الملعب •

 

ساعة فٌكون علً المٌماتً استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاٌة آلٌة •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إٌماف وٌنتهً اللعب بإشـارة نهاٌـة منضدة 

 .  دلٌمة إن أمكن  30من صفر إلً أن تعمل ٌجـب 

 حاالت ال ٌسمح لحارس المرمى المٌام بها 
 .فً حالة دفاععندما ٌكون المنافس للخطر تعرٌض •

 احتساب الى هـذا سـٌؤدي سـٌطرته، تحـت والكـرة المرمى منطمـة تـرن•
 حـرة رمٌـة

  خـارج األرض على متدحرجـة أو مسـتمرة تكـون عندمـا الكـرة مالمسة•
 . المرمى منطمـة داخـل هـو بٌنما المرمى منطمـة

 على متدحرجة أو مستمرة تكون عندما المرمى منطمة الى الكرة أخذ•
 . المرمى منطمة خارج األرض

 منطمة اللعب والكرة بحوزتهالى منطمة مرماه من العودة •

 متحركة تكون عندما الركبة أسفل الساق أو بالمدم الكرة مالمسة•
 اللعب منطمة نحو للخارج

 أي مـن إمتـداده أو )مـتر 4 الــ خط المرمى لحـارس الممٌد خـط عبـور•

 رمٌـة ٌنفـذ الـذي النافـس  ٌـد تركـت لـد الكـرة تكـون أن لبـل جانـب
 أمتـار 7 الــ



 مالحظات

  جسمه من جزء أي ٌلمس عندما مرماه منطمة غادر لد المرمى حارس ٌعتبر•
 . المرمى منطمة خارج األرض

  خـط خلـف أو فـوق األرض علـى لدمٌـه إحـدى ٌضـع المرمى حـارس ان طالما•

 مـن جـزء أي أو األخرى المـدم بتحرٌـن لـه ٌسـمح متـر 4 الــ خـط التمٌٌـد
 .الخـط فـوق الهـواء فً جسـمه
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 من قانون كرة اليدالسابعة المادة 



 -:يسمح بالتالي
 

 : المسموحة الحركات

 :بالتالً ٌسمح

1:8 
 .اآلخر الالعب ٌد من الكرة للعب المفتوحة الٌد استخدام -أ

 الوضع هذا على واالستمرار ، مواجهته عند المنافس مع بدنً تالحم فً للدخول المثنٌتان الذراعان استخدام -ب

 .ومتابعته لمرالبته

 .المكان على الصراع اجل من المنافس لحجز الجذع استخدام - ج

 

 : تعليق
 .( فارغ مكان ) للعب مناسب مكان اتخاذ نحو التحرن من المنافس منع : ٌعنً الحجز

 حد الى – لاعدة ضمن تكون ان ٌجب الحجز عملٌة من والخروج الحجز استمرارٌة على المحافظة : الحجز آلٌة

 . المنافس ضد ( سلبٌة) فعالة غٌر بطرٌمة -ما

 
 (د -أ 3:8) فً المرار اتخاذ معاٌٌر انظر ذلن مع ) الشخصٌة العموبة الى تؤدي ال العادة فً التً المخالفات



 ؟ اللعب وقت يبدأ متى

 اآلليـة النهاية إشارة مع وينتهي األولي اإلرسال رمية ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب وقت يبدأ

   . الميقاتي من النهاية إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

المخالفات والسلوك الغير رياضي التي ترتكب قبل إشارة النهاية البد من معاقبتها حتي وان •

 .  تلـك اإلشارة أطلقـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتيجتها  7اللعب بعد أداء الرمية الحرة أو رمية ال ينهي حكم الملعب •

 

ساعة فيكون علي الميقاتي استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاية آلية •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إيقاف وينتهي اللعب بإشـارة نهايـة منضدة 

 .  دقيقة إن أمكن  30من صفر إلي أن تعمل يجـب 

 :بالتالً ٌسمح ال

2:8 
 .المنافس ٌدي من الكرة ضرب أو سحب - أ

 إلزاحته الجسم من جزء اي استخدام او السالٌن أو الٌدٌن أو بالذراعٌن المنافس حجز - ب

 االستخدام) ٌشمل وهذا بعٌدا دفعه أو ( المنافس إزاحة ) المنافس مكان التخاذ بعٌدا دفعه أو

 . الحركة أثناء أو فٌه ابتدأ الذي المولع اتخاذ فً كان سواء الحالتٌن فً (للكوع الخطر

 .اللعب فً واستمر حرا ظل لو حتى ( المالبس أو الجسم)من المنافس مسن -ج

 . المنافس نحو الوثب أو الجري - د

 



 :معايير اتخاذ القرار 
 اتخاذ معاٌٌر تطبك ، المحددة االخطاء على الشخصٌة للعموبات المناسبة المرارات التخاذ

 : حالة كل تمتضٌه ما حسب المعاٌٌر هذه استخدام ٌجب حٌث ، التالٌة المرار

 .(الخلف من الجانب، ،من االمام من ) المخالفة ارتكابه عند الالعب وضع - أ

 ،الرامٌة الجذع،الذراع) المانونٌة غٌر الحركة الٌه وجهت الذي الجسم من الجزء - ب

 .(الرلبة/العنك/السالٌن،الراس

 التً اوالمخالفة/و ، المانونً غٌر البدنً التالحم ولوة شدة ) المانونٌة غٌر الحركة دٌنامٌكٌة - ج

 .(لصوى بسرعة للمنافس الحركً االندفاع فٌها ٌكون

 : على المانونً غٌر التصرف تاثٌر -د

 . والكرة الجسم على السٌطرة على التاثٌر مدى

 . الحركة على المدرة منع او اضعاف

 . اللعبة استمرارٌة اعالة

 الجري ، التسدٌد حركة مثل اٌضا للعبة الخاص الوضع تتضمن ان ٌجب المخالفات على للحكم

 . فائمة بسرعة الجري المتعلمة والحالت ، المفتوحة المساحة فً مناسب مكان التخاذ

 



 : مباشرة دقيقتان ايقاف تستوجب التي المخالفات

 بغض مباشرة دلٌمتان االٌماف عموبة تستوجب التً المخالفات بعض هنان

 . ال ام مسبك انذار على الالعب حصول عن النظر

 غٌر المخالف الالعب فٌها ٌكون التً المخالفات على خاصة بصفة ٌنطبك وهذا

 االخذ مع ، (6:8 ،5:8 ) اٌضا انظر (تهور) المنافس على للخطورة مراعً

 سبٌل على االخطاء هذه لمثل (3:8) تحت المرار اتخاذ معاٌٌر االعتبار بعٌن

 : التالٌة االخطاء مثل المثال

 . بسرعة ٌجري الذي المنافس اتجاه بشدة ترتكب التً المخالفات - أ

 . لالسفل وشده سحبه او ، طوٌلة لمدة المنافس مسن - ب

 . الرلبة او العنك/للراس الموجهه المخالفات -ج
 . الرامٌة الذراع او الجذع اتجاه بموة الضرب – د

 او /الساق مسن مثل ) بجسمه اوالتحكم السٌطرة ٌفمد المنافس جعل محاولة -هـ

 . (أ5:8) حال اٌة على انظر (الوثب) حالة فً ٌكون الذي المنافس رجل

 . المنافس نحو عالٌة بسرعة الوثب او الجري -و





 :المخالفات التي تستوجب االستبعاد 

5:8 

 على فالخطورة ، (أ 6:16) باالستبعاد ٌعالب ان ٌجب صحته على خطورة تشكل بطرٌمة المنافس ٌهاجم الذي الالعب

 ٌمكن ال وبالتالً للمخالفة تماما مستعد غٌر المنافس ان حمٌمة من او المخالفة شدة فً خاص وبشكل تتحدد المنافس صحة

 . (تعلٌك 5:8) مادة انظر نفسه حماٌة له

 : اٌضا التالٌة المرار اتخاذ معاٌٌر تطبك فانه (4:8) و (3:8 ) فً المعاٌٌر الى باالضافة

 .التصوٌب اثناء او الوثب او الجري اثناء الجسم على للسٌطرة الفعلً الفمدان - أ

 (البدنً االحتكان لوة ) الرلبة او العنك الوجه، خاصة المنافس جسم من جزء الي خاص بشكل الموجه العنٌف الهجوم - ب

  ( المخالفة ارتكاب عند اكتراثه عدم ) المخالفة ارتكابه عند المخطًء الالعب به ٌموم الذي المتهور السلون -ج

 : تعلٌك

 إذا بلٌغة إصابة إلى وتؤدي جسٌمة عوالب ولها خطٌرة تكون ان ٌمكن البسٌط البدنً االلتحام عن تنجم التً المخالفة اٌضا

 مستعدا الالعب فٌه ٌكون ال والذي الجري حالة فً او الهواء فً الوثب حالة فً الالعب فٌه ٌكون الذي الولت فً ارتكبت

 على ٌكون ، ال أم مستحما االستبعاد كان إذا ما الحكم أساس سٌكون ، الحاالت من النوع هذا ففً ، نفسه حماٌة ٌستطٌع وال

 . البدنً االحتكان مدى على ولٌس المنافس على سٌمع الذي الخطر حجم

 ٌتحمل هنا ، للمنافس موجهه تمرٌرة ولطع لمسن بهدف المرمى منطمة المرمى حارس ٌغادر عندما اٌضا ٌنطبك وهذا

 : اذا االستبعاد ٌجب بالتالً ، المنافس صحة على خطورة تشكل حالة نشوء ضمان عدم مسؤولٌة الحارس



 .اذا حاول االستحواذ على الكرة ، لكن فً تحركه سبب تصادم مع المنافس  - أ

 .لم ٌستطع الوصول او السٌطرة على الكرة ، لكنه سبب تصادم مع المنافس  - ب

بدون تدخل الحارس غٌر الشرعً ان ٌموم  باالمكاناذا التنع الحكام بواحدة من هذه الحاالت وانه كان 

 .م 7المنافس بالوصول للكرة والسٌطرة علٌها ، حٌنئذ ٌجب ان تمنح رمٌة 

بسبب السلون المتهور والخطٌر بشكل خاص والمتعمد أو المؤذي الذي ( المرفك بالتمرٌر الكتابً )االستبعاد 

 -:ٌتصف بالمٌول العدوانٌة 

  

8:8 
 النظر بغض مباشرة دلٌمتان إٌماف تستحك الشدٌدة بطبٌعتها تعرف والتً الرٌاضٌة غٌر األفعال بعض هنان

 : ٌتضمن وهذا ، مسبما إنذار على اإلداري أو الالعب حصل إذا

 . االستفزازي السلون أو المهذبة غٌر واإلٌماءات واإلشارات الصراخ المتضمنة االحتجاجات - أ

 بتركها الكرة على المستحوذ الالعب ٌمم ولم الكرة على المستحوذ الفرٌك ضد لرار هنان ٌكون عندما - ب

 . األرض على وضعها أو بإسماطها للمنافسٌن مباشرة متاحة وجعلها

 . البدالء منطمة إلى ذهبت التً للكرة الوصول من المنافس الالعب إعالة - ج

 

 : االستبعاد ٌستوجب الذي الجسٌم الرٌاضً غٌر السلون

 



 

9:8 
والتً تستوجب ( جسٌمة ) هنان بعض األشكال من السلون غٌر الرٌاضً التً توصف بأنها خطٌرة جدا 

 :االستبعاد ، واألمثلة التالٌة على هذا السلون

 .فً حالة رمً أو ضرب الكرة بعٌدا باستهتار بعد لرار الحكم  - أ

 .م7إذا امتنع حارس المرمى باستهتار عن محاولة صد رمٌة ألـ  - ب

إذا تم ذلن بموة زائدة ومن مسافة لرٌبة ، فمن )تعمد رمً الكرة على المنافس أثناء تولف المباراة ،  - ج

 .أعاله ( 6:8)بموجب المادة ( كسلون عدوانً بصفة خاصة ) المناسب جدا اعتباره 

 .م رأس حارس المرمى و لم ٌحرن الحارس رأسه باتجاه الكرة 7إذا أصاب رامً رمٌة  - د

 .إذا أصاب رامً الرمٌة الحرة رأس المدافع و لم ٌحرن المدافع رأسه باتجاه الكرة  -هـ 

 .المٌام باالنتمام بعد التعرض للمخالفة  -و

 :تعلٌك 

م أو الرمٌة الحرة ، ٌتحمل الرامً مسؤولٌة عدم تعرٌض حارس المرمى أو المدافع 7فً حالة رمٌة ألـ 

 .للخطر 
 :السلون غٌر الرٌاضً الجسٌم جدا الذي ٌستوجب االستبعاد وكتابة تمرٌر أٌضا 



 

10:8 
إذا اعتبر الحكام السلون بأنه سلون غٌر رٌاضً جسٌم جدا فانه ٌجب علٌهم أن ٌمدموا تمرٌرا خطٌا 

بذلن بعد المباراة، حتى تموم الجهات المسئولة فً مجلس االتحاد باتخاذ المرار كإجراء إضافً الالزمة 

 :بحك المخطئ ، وٌمكن اتخاذ التصرفات التالٌة كأمثلة 

السلون التهجمً أو االهانة والتهدٌد الموجه مباشرة إلى شخص آخر  - أ

وٌكون هذا السلون (. الخ....الفنً ،إداري الفرٌك ،الالعب ،المتفرج المسجل،المرالب/الحكام،ألمٌماتً)

 (، أو االلتحام البدنً، أو لغة الجسد واإلٌماءات الوجه،االحتجاجاتمن خالل الصراخ ، تعبٌرات 

 تدخل إداري الفرٌك فً المباراة ، من خالل دخوله ارض الملعب( 1) - ب

أو لٌام الالعب بإضاعة الفرصة الواضحة للتسجٌل من خالل تدخله غٌر ( 2. )أو من منطمة البدالء 

 .سواء من منطمة البدالء أو دخوله ارض الملعب ( 6: 4المادة )المانونً فً المباراة 

إذا لام العب أو إداري الفرٌك بمنع أو تأخٌر رمٌة للمنافس خالل الدلٌمة األخٌرة للمباراة وكانت  -ج

الكرة خارج اللعب ، وذلن لمنع الخصم من التصوٌب نحو المرمى أو خلك فرصة واضحة للتسجٌل ، 

تصرفات جسدٌة )ٌعتبر ذلن سلون غٌر رٌاضً جسٌم ، وٌنطبك ذلن على أي نوع من التدخالت مثل 

 (.محددة ، اعتراض مسار الكرة ، عدم ترن الكرة، إعالة استمبال الكرة 

 

إذا لام المنافس خالل الدلٌمة األخٌرة من المباراة ، وكانت الكرة فً اللعب بتصرف ٌندرج تحت  -د

وذلن بمنع الفرٌك المستحوذ على الكرة من محاولة التسدٌد على المرمى أو (  6: 8أو  5: 8) المواد 

، بل (  6:  8أو  5: 8) تحمٌك فرصة واضحة للتسجٌل ، حٌث ال ٌعالب ذلن باالستبعاد فمط تحت 

 .ٌجب كتابة تمرٌر للجهات المسئولة 
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 الالعبالتجهيزات، إصابة البدالء ، الفريق، 
 



  يكـون ال وأن الشـكل مسـتديرة تكـون أن ويجـب صناعيـة مـادة مـن أو الجلـد مـن مصنوعـة الكـرة تكـون

 . أملسـا   أو المعا سـطحها

 :شكلها 

 :حجمها 
 : المختلفة كالتالي الفرق  لفئاتالمستخدمة لفئات ( المحيط والوزن) الكرة أي تكون أحجام 

 

 : 3 رقم حجم

  فوق والشباب للرجال وتستخدم غم (475-425) من وزنها ويكون سم (60-58) من محيطها يكون

 . (سنة16)

 

 : 2 رقم حجم

 والشباب والسيدات للشابات وتستخدم غم (330-290) من وزنها ويكون سم (56-54) من محيطها يكون

 .سنة (16-12) من
 

 : 1حجم رقم 

 من والشباب سنة (14-8) من للشابات وتستخدم غم (375-325) من وزنها ويكون سم (52-50) من محيطها يكون

 .سنة (8-12)
 



 ؟ اللعب وقت يبدأ متى

 اآلليـة النهاية إشارة مع وينتهي األولي اإلرسال رمية ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب وقت يبدأ

   . الميقاتي من النهاية إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

المخالفات والسلوك الغير رياضي التي ترتكب قبل إشارة النهاية البد من معاقبتها حتي وان •

 .  تلـك اإلشارة أطلقـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتيجتها  7اللعب بعد أداء الرمية الحرة أو رمية ال ينهي حكم الملعب •

 

ساعة فيكون علي الميقاتي استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاية آلية •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إيقاف وينتهي اللعب بإشـارة نهايـة منضدة 

 .  دقيقة إن أمكن  30من صفر إلي أن تعمل يجـب 

 متوفـرة  االحتياطية الكـرات تكـون أن ويجـب مبـاراة، لـكل قـل اال عـلى كرتيـن توفـر يجـب•

 . المواد اشتراطات مـع الكـرات تتوافـق أن يجـب الميقاتي، طاولـة عنـد المباراة أثنـاء

 

 

 

 علــى يجــب الحاالت هــذه مثــل وفي .االحتياطية الكــرة تســتخدم ُمتــى الحكمــان يقــرر•

 التوقــف وقــت لتقليــل وذلــك بسرعة اللعــب في إالحتياطيــة الكــرة وضــع الحكمان

 .المستقطعة األوقات ولتجنــب
 









 تدريسي المادة 

 حسين فايق الوزان د.م

 مؤتمن جبار م.م



 الكرة



  يكـون ال وأن الشـكل مسـتديرة تكـون أن ويجـب صناعيـة مـادة مـن أو الجلـد مـن مصنوعـة الكـرة تكـون

 . أملسـا   أو المعا سـطحها

 :شكلها 

 :حجمها 
 : المختلفة كالتالي الفرق  لفئاتالمستخدمة لفئات ( المحيط والوزن) الكرة أي تكون أحجام 

 

 : 3 رقم حجم

  فوق والشباب للرجال وتستخدم غم (475-425) من وزنها ويكون سم (60-58) من محيطها يكون

 . (سنة16)

 

 : 2 رقم حجم

 والشباب والسيدات للشابات وتستخدم غم (330-290) من وزنها ويكون سم (56-54) من محيطها يكون

 .سنة (16-12) من
 

 : 1حجم رقم 

 من والشباب سنة (14-8) من للشابات وتستخدم غم (375-325) من وزنها ويكون سم (52-50) من محيطها يكون

 .سنة (8-12)
 



 ؟ اللعب وقت يبدأ متى

 اآلليـة النهاية إشارة مع وينتهي األولي اإلرسال رمية ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب وقت يبدأ

   . الميقاتي من النهاية إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

المخالفات والسلوك الغير رياضي التي ترتكب قبل إشارة النهاية البد من معاقبتها حتي وان •

 .  تلـك اإلشارة أطلقـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتيجتها  7اللعب بعد أداء الرمية الحرة أو رمية ال ينهي حكم الملعب •

 

ساعة فيكون علي الميقاتي استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاية آلية •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إيقاف وينتهي اللعب بإشـارة نهايـة منضدة 

 .  دقيقة إن أمكن  30من صفر إلي أن تعمل يجـب 

 متوفـرة  االحتياطية الكـرات تكـون أن ويجـب مبـاراة، لـكل قـل اال عـلى كرتيـن توفـر يجـب•

 . المواد اشتراطات مـع الكـرات تتوافـق أن يجـب الميقاتي، طاولـة عنـد المباراة أثنـاء

 

 

 

 علــى يجــب الحاالت هــذه مثــل وفي .االحتياطية الكــرة تســتخدم ُمتــى الحكمــان يقــرر•

 التوقــف وقــت لتقليــل وذلــك بسرعة اللعــب في إالحتياطيــة الكــرة وضــع الحكمان

 .المستقطعة األوقات ولتجنــب
 





 تدرٌسً المادة 

 حسٌن فاٌق الوزان د.م

 مؤتمن جبار م.م



 من قانون كرة الٌدالسابعة المادة 

 لعب الكرة، اللعب السلبً



 -:ٌسمح بالتالً
 

1:7 

 الرأس، الذراعٌن، (ممبوضتان أو مفتوحتان ) الٌدٌـن باستخـدام الكـرة ضـرب أو دفع إٌماف، مسـن، رمـً،

 .والركبتٌن الفخذٌن، الجذع،

2:7 

 .(أ 1:13) األرض على مستمرة الكرة تكون عندما حتى ، ثوانً ثالث عن ٌزٌد ال بما بالكرة االحتفاظ

3:7 

 : عندما تمت قد الخطوة وتعتبر ، (أ 1:13 ) خطوات ثالث عن ٌزٌد ال بما بالكرة التحرن
 مكان من واحدة لدما ٌحرن أو ثانٌة، وٌنزلها واحدة لدما ٌرفع األرض على لدمٌه وكلتا والفا   الالعب ٌكون (أ

 .آلخر

 .األخرى بالمدم األرض ٌلمس ثم الكرة وٌمسن فمط، واحدة بمدم األرض الالعب ٌلمس (ب

 .األخرى بالمدم األرض ٌلمس أو نفسها المدم على ٌحجل ثم فمط واحدة بمدم األرض وٌلمس الالعب ٌثب (ج

 لدم ٌحرن أو ثانٌة، وٌنزلها المدمٌن إحدى ٌرفع ثم واحد، أن فً لدمٌه بكلتا األرض وٌلمس الالعب ٌثب ( د

 .آلخر مكان من واحدة

 

 :تعلٌك

 وٌسمح ، الكرة ولعب الولوف الكرة ومعه االنزالق او االرض على السموط بعد لالعب ٌسمح ، للمواعد طبما
 . الكرة ولعب الولوف علٌها والسٌطرة الكرة على الالعب ارتمى اذا اٌضا





 ؟ اللعب وقت ٌبدأ متى

 اآللٌـة النهاٌة إشارة مع وٌنتهً األولً اإلرسال رمٌة ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب وقت ٌبدأ

   . المٌقاتً من النهاٌة إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

المخالفات والسلوك الغٌر رٌاضً التً ترتكب قبل إشارة النهاٌة البد من معاقبتها حتً وان •

 .  تلـك اإلشارة أطلقـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتٌجتها  7اللعب بعد أداء الرمٌة الحرة أو رمٌة ال ٌنهً حكم الملعب •

 

ساعة فٌكون علً المٌقاتً استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاٌة آلٌة •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إٌقاف وٌنتهً اللعب بإشـارة نهاٌـة منضدة 

 .  دقٌقة إن أمكن  30من صفر إلً أن تعمل ٌجـب 

4:7 

 :الجري أو الوقوف أثناء

 .الٌدٌن بكلتا أو واحدة بٌد ثانٌة مرة مسكها معاودة ثم واحدة مرة الكرة تنطٌط - أ

 أو مسكها معاودة ثم (التنطٌط )واحدة بٌد متكرر بشكل األرض على الكرة تنطٌط - ب

 . الٌدٌن بكلتا أو واحدة بٌد ثانٌة مرة التماطها

 بٌد ثانٌة مرة حملها أو مسكها معاودة ثم واحدة بٌد وبتكرار األرض على الكرة دحرجة -ج

 .الٌدٌن بكلتا أو واحدة

 أو ثوان ثالث خالل تلعب أن ٌجب الٌدٌن، بكلتا أو واحدة بٌد ذلن بعد الكرة مسن بمجرد

 .(أ1:13) خطوات ثالث عن ٌزٌد ال ما بعد

 ٌوجهها ثم جسمه من جزء بأي الكرة الالعب ٌلمس عندما بدأ لد التنطٌط أو االرتداد ٌعتبر

 .األرض إلى مباشرة





 .نمل الكرة من ٌد إلى الٌد األخرى 5:7

مثل )الكرة أثناء الركوع ، أو الجلوس أو االنبطاح على األرض، وهذا ٌعنً انه مسموح تنفٌذ الرمٌة لعب  6:7

الشرط األساسً بما فً ذلن ( 1:  15)فً مثل هذا الوضع ، إذا توفرت الشروط األساسٌة للمادة ( الرمٌة الحرة

 .الذي ٌمضً بان ٌكون إحدى المدمٌن على اتصال ثابت مع األرض

 :ال ٌسمح بـ

لمس الكرة أكثر من مرة بعد السٌطرة علٌها ما لم تكن لد المست األرض، أو العبا آخر، أو المرمى فً نفس  7:7

بمعنى (.االرتبان بمسن الكرة) و ال تولع عموبة عند لمس الكرة أكثر من مرة إذا ارتبن الالعب (. أ1:13)الولت 

 .آخر فشل الالعب فً السٌطرة على الكرة أثناء محاولته مسكها أو إٌمافها

ب -أ1:13)الكرة بالمدم أو الساق أسفل الركبة، باستثناء إذا رمٌت الكرة على الالعب من احد منافسٌه لمس  8:7

 (.هـ 7:8، انظر أٌضا 

 .اللعب إذا المست الكرة الحكم داخل الملعبٌستمر  9:7

لتخطً ( بٌنما الكرة بمٌت داخل الملعب) الالعب بالكرة خارج حدود الملعب بمدم واحدة أو لدمان تحرن  10:7

 (.أ  1: 13)العب مدافـع مثال ، فان ذلن ٌؤدي إلى رمٌة حرة للخصــم 

إذا اتخذ العب من الفرٌك المستحوذ على الكرة مولعا خارج الملعب بدون الكرة، فعلى الحكام تنبٌهه بأنه ٌجب 

 .حرةالتحرن داخل الملعب ،وإذا لم ٌذعن لذلن أو كرر نفس الفرٌك هذا العمل فان الفرٌك الخصم ٌمنح رمٌة 



 :السلبً اللعب
11:7 

 على التصوٌب أو للهجوم واضحة محاولة أٌة دون بالكرة باالحتفاظ الكرة على المستحوذ للفرٌك ٌسمح ال

 .المرمى

 رمٌة أو الجانبٌة الرمٌة أو الحرة الرمٌة أو اإلرسال رمٌة تنفٌذ تأخٌر بتكرار للفرٌك ٌسمح ال الشًء ونفس

 ضد حرة رمٌة عموبة ٌستوجب والذي ، سلبٌا لعبا ذلن ٌعتبر حٌث (4 إٌضاح انظر) لفرٌمه المرمى حارس

 . ( أ1 : 13) السلبً للعب المٌل عن تولف إذا إال الكرة على المستحوذ الفرٌك

 .اللعب تولف عند الكرة فٌه كانت التً النمطة من الحرة الرمٌة تنفذ و

 

12:7 

 إلعطاء وذلن (17 رلم الٌد إشارة) التحذٌرٌة اإلشارة رفع ٌتم ، واضحا السلبً للعب المٌول ٌصبح عندما

 الكرة، على االستحواذ فمدان لتجنب وذلن الهجومٌة لعبه طرٌمة لتغٌٌر الفرصة الكرة على المستحوذ الفرٌك

 رمٌة إعطاء ٌتم عندها المرمى، تجاه بالتصوٌب ٌمم لم أو التحذٌر، إشارة رفع بعد الهجوم طرٌمة تتغٌر لم وإذا

 .(4 رلم التوضٌح انظر) الكرة على المستحوذ الفرٌك ضد حرة

 إعطاء دون الكرة على المستحوذ الفرٌك ضد أٌضا حرة رمٌة احتساب للحكام ٌمكن المحددة الحاالت بعض فً

 :مثال مسبمة تحذٌرٌة إشارة أي
 .للتسجٌل الواضحة الفرصة استغالل محاولة عن االمتناع متعمدة بصورة الالعب ٌتجنب عندما









 تدرٌسً المادة 

 حسٌن فاٌك الوزان د.م

 مؤتمن جبار م.م



 منطمة المرمى
 



 منطمة ( 3:6 أنظر) المرمى منطمة بدخول المرمى لحارس فمط ٌسمح•

 عندما دخلها لد الملعب العب ٌعتبر حٌث المرمى، منطمة خط تشمل المرمى
 ..الجسم من جزء بأي ٌلمسها

 -:عند دخول العب الملعب منطمة المرمى تكون المرارات كالتالً
رمٌة حارس مرمى عندما ٌدخل العب الفرٌك المهاجم المستحوذ على الكرة منطمة المرمى وهو  - أ

 .هذامستحوذ على الكرة أو ٌدخل المنطمة بدونها لكً ٌحصل على استفادة من عمله 

 

رمٌة حرة عند دخول العب من الفرٌك المدافع منطمة المرمى وٌحصل على فرصة لكن دون أن  - ب

 .ٌمنع فرصة تسجٌل هدف 

 

ٌدخل العب الفرٌك المدافع منطمة المرمى وبدخوله هذا ٌمنع فرصة  أمتار،عندما 7رمٌة ال -ج

ال ٌعنً مجرد لمس خط ( دخول منطمة المرمى )هذه المادة ، مفهوم  للتسجٌل،الغراضواضحة 
 .منطمة المرمى بل ٌكون بخطوة واضحة داخل المنطمة 



 ؟ اللعب ولت ٌبدأ متى

 اآللٌـة النهاٌة إشارة مع وٌنتهً األولً اإلرسال رمٌة ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب ولت ٌبدأ

   . المٌماتً من النهاٌة إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

المخالفات والسلون الغٌر رٌاضً التً ترتكب لبل إشارة النهاٌة البد من معالبتها حتً وان •

 .  تلـن اإلشارة أطلمـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتٌجتها  7اللعب بعد أداء الرمٌة الحرة أو رمٌة ال ٌنهً حكم الملعب •

 

ساعة فٌكون علً المٌماتً استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاٌة آلٌة •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إٌماف وٌنتهً اللعب بإشـارة نهاٌـة منضدة 

 .  دلٌمة إن أمكن  30من صفر إلً أن تعمل ٌجـب 

 -:ال تعطى عموبة لمن ٌدخل منطمة المرمى عند

 إضاعة فً ٌتسبب ولم الكرة لعب بعد المرمى منطمة العب دخول•
 . المنافس على واضحة فرصة

 ٌحمك ولم الكرة بدون المرمى لمنطمة الفرٌمٌن احد من العب أي دخول•
 . هذا بدخوله فائدة

 منطمة فً المرمى حارس علٌها ٌسٌطر عندما( اللعب خارج) الكرة تعتبر•

 حارس رمٌة خالل من أخرى مرة للعب الكرة تعاد أن وٌجب المرمى
 المرمى

 أي مـن إمتـداده أو )مـتر 4 الــ خط المرمى لحـارس الممٌد خـط عبـور•

 رمٌـة ٌنفـذ الـذي النافـس  ٌـد تركـت لـد الكـرة تكـون أن لبـل جانـب
 أمتـار 7 الــ

 مالحظة



 تعتبر و . المرمى منطمة داخل األرض على تتدحرج مادامت ، اللعب فً الكرة تبمى•

 وبالتالً التماطها أو لمسها فمط له وٌمكن الفرٌك مرمى حارس حوزة فً الكرة

 المرمى حارس زمٌل الكرة لمس اذا ، للعب باعادتها ٌموم ثم اللعب خارج تعتبر

 برمٌة اللعب وٌستأنف حرة، رمٌة تحتسب المرمى منطمة داخل تدحرجها أثناء
 . منافس العب الكرة لمس اذا المرمى حارس

 متى تكون الكرة باللعب او خارج اللعب

 منطمة فً االرض على فٌها تستمر التً اللحظة فً ، اللعب خارج الكرة تعتبر•

 المرمى لحارس فمط وٌسمح الفرٌك المرمى حارس حوزة فً الكرة وتعتبر المرمى،

 لحارس رمٌة وتحتسب للعب، الكرة اعادة المرمى حارس على وٌجب ، بلمسها

 فً هً بٌنما الكرة بلمس ،ٌسمح االخر الفرٌك العبً احد الكرة لمس إذا المرمى
 . المرمى منطمة فوق الهواء



 . المرمى الكرة دخلت إذا ، هدفا - أ

 الكرة المرمى حارس لمس إذا أو المرمى منطمة فً الكرة استمرت إذا ، حرة رمٌة - ب

 .المرمى تدخل ولم

 للمرمى الخارجً الخط خارجا الكرة عبرت إذا جانبٌة، رمٌة -ج

 ٌلمسها أن دون اللعب منطمة إلى المرمى منطمة من الكرة عبرت إذا اللعب ٌستمر -د

 .المرمى حارس

 -:إذا لام الالعب بلعب الكرة داخل منطمة مرماه ،ٌجب أن تكون المرارات كالتالً 





 تدرٌسً المادة 

 حسٌن فاٌك الوزان د.م

 مؤتمن جبار م.م



 ولت اللعب



 شوطٌن، على فأكبر سنة 16 الالعبٌن أعمار تكون ممن واإلناث للذكور  الفرق لجمٌع المعتاد اللعب زمن ٌكون

 .دلائك 10 لمدة لراحة اعتٌادي ولت بٌنهما دلٌمة 30 منهما كل مدة

 :أوال 

 ثانٌا  
 .2 × دلٌمة  25  فهوسنة  16 - 12اللعب االعتٌادي لفرق الناشئٌن من زمن  -

 .2×  دلٌمة 2فهو  سنة 12 -8لإلعمار من زمن اللعب االعتٌادي  -

 .دلائك 10هو لشوطٌن ا بٌنوفى كلتا الحالتٌن فإن الزمن االعتٌادي للراحة -

 :مالحظة 

 عملهم نطاق فى مختلفة لوائح تطبٌك فً الحك لها والوطنٌة المارٌة واالتحادات الٌد لكرة الدولً االتحاد

 .دلٌمة 15 هو الشوطٌن بٌن ما الستراحة األلصً الشوطٌن،الحد بٌن ما الراحة فترة بتطبٌك ٌتعلك فٌما



 ؟ اللعب ولت ٌبدأ متى

 اآللٌـة النهاٌة إشارة مع وٌنتهً األولً اإلرسال رمٌة ألداء الملعب حكم صفارة مع اللعب ولت ٌبدأ

   . المٌماتً من النهاٌة إشارة أو للجمهور المعلنة الساعة من

 مالحظات عامة

المخالفات والسلون الغٌر رٌاضً التً ترتكب لبل إشارة النهاٌة البد من معالبتها حتً وان •

 .  تلـن اإلشارة أطلمـت 

 

 . أمتار بعد انتظار نتٌجتها  7اللعب بعد أداء الرمٌة الحرة أو رمٌة ال ٌنهً حكم الملعب •

 

ساعة فٌكون علً المٌماتً استخدام , إذا لم توجد ساعة معلنة للجمهور بها إشارة نهاٌة آلٌة •

, إذا اسـتخدمت سـاعة معلنـة للجمهـور , أو ساعة إٌماف وٌنتهً اللعب بإشـارة نهاٌـة منضدة 

 .  دلٌمة إن أمكن  30من صفر إلً أن تعمل ٌجـب 



 . اللعب من الثانً الشوط فً الملعب نصفً الفرٌمان ٌتبادل•

 

  اللعـب ولـت إلٌمـاف إشـارة ألمٌمـاتً وٌعطٌـا ٌستأنف ومتى اللعب ولت ٌولف متً الحكمان ٌمرر•

 . والستئنافه (مستمطع ولت)

 

 دائما ٌجب .وإشارة متمطعة لصٌرة صفارات ثالث خالف من ألمٌماتً بإشارة ٌكون اللعب ولت إٌماف•

 .المستمطع الولت بعد اللعب الستئناف صفارة إطالق

 

  متـر 7 ال رمٌـة أو الحـرة الرمٌـة تنفٌـذ بـدء عنـد النهاٌـة إشارة صدرت إذا , الرمٌة أداء إعادة ٌجب •

 النتٌجة انتهاء بعد ال اللعب نهاٌة عدم علً وعلى . الرمٌة من الهواء فً مازالت الكرة تكون أو

 . للرمٌة المباشرة

 

 معالبتها ٌجب أمتار 7ال الرمٌة أو الحرة الرمٌة تنفٌذ أثناء رٌاضً الغٌر السلون أو المخالفات •



 :الولت اإلضافً 

 ولت ٌلعب ... فائزا ومطلوب بالتعادل للمباراة األصلً الولت انتهً إذا•

 . دلائك 5 مـدتها راحة فترة بعد دلائك 5 شوط لكل شوطٌن على أضافً

 

 ثانً إضافً ولت ٌلعب , األول اإلضافً الولت بعد التعادل استمر إذا •

   .جدٌدة لرعة إجراء مع دلائك 5 راحة فترة بعد

 

   . بالمسابمة الخاصة المواعد تتبع ... فائز ومطلوب التعادل استمر إذا•




