


 :األوضاع األساسية لنظام الهجوم بالعب ارتكاز 

 .  الهجوم من خالل العب ارتكاز واحد  -1

 .  الهجوم من خالل العبي ارتكاز -2

 (.قليل االستخدام)الهجوم من خالل ثالثة العبي ارتكاز  -3

ارتكاز طوال القامة عليه يجب  العبىفي حالة امتالك الفريق العبا او 

استخدامهم للصراع تحت سلة الخصم من اجل الحصول على الكرات 

، 3-2وبهذا ايضا يجب استخدام الهجوم بوقوف الالعبين . واصابة الهدف

 .بالعب ارتكاز واحد كما موضح في الشكل

 

 

 

 



بالعبين ارتكاز على جهتي المنطقة المحرمة ( 2-3)ويمكن الهجوم بوقوف الالعبين 

 .كما في الشكل 

 

 

 

 

 

بالعبي ارتكاز في جهة واحدة كما في  2-3 الالعبيكما يمكن ايضا الهجوم بوقوف 

 .الشكل 

 

 

 

 

 



في حالة امتالك الفريق بين اعضائه العبين يمتازون بالهجوم السريع والعب يجيد 

الطبطبة وايصال الكرة والتهديف من مسافات بعيدة يكون الهجوم بوقوف الالعبين 

 . كما في الشكل -1-4بطريقة 

 



يشترك دائما كافة أعضاء الفريق، وعند أعداد هذه التشكيلة يجب . الفرقيةفي التشكيلة 

 -: مالحظة النقاط التالية 

 .المساعدة لتنفيذ المبادرات الخالقة للمشاركين  -1  

 اعتماد التشكيلة ليس فقط الحصول على وضع جيد للتصويب بل متابعة الكرات -2  

 .المرتدة من السلة ايضا

 .تأمين امكانية التنفيذ للفريق او لقسم من اعضائه  -3  

 



في هذه التشكيلة يكون العب ارتكاز واحد بالقرب من اللوحة ، وهذه 
 .مقترنة بالقطع نحو السلة WEAVالحالة يستخدم الفريق الهجوم الثالثي 

يستخدمون الهجوم الثالثي ، في هذه الحالة الالعب  6، ۸، ۷الالعبون  -

وبدوره يتم اعطاء مناولة ( ۷)الذي استلم الكرة من زميله رقم ( ۸)رقم 

بعمل تقاطع من  ۸و 6، بعدها يقوم الالعبين (4)لالعب االرتكاز رقم 

امام العب االرتكاز في منطقة الرمية الحرة ، وهنا بإمكان احدهم استالم 

 .  الكرة ومن ثم التصويب على الهدف

(  5)يقوم بمناورة السحب الدفاع اما الالعب رقم ( ۷)الالعب رقم  -

 .فينسحب للخلف ليكون مدافعا ضد احتماالت الهجوم المضاد 

 



 (1۷شكل رقم ) 2-1-2الهجوم بوقوف الالعبين 

تكون هذه الحالة من سلسلة من القطع حول العب االرتكاز الذي يكون موقعه على 

 .  خط الرمية الحرة 

(  5)بمناولة الكرة الى الالعب رقم ، (۷)هذه السلسلة تبدأ عندما يقوم الالعب رقم 

باتجاه الهدف االستالم ( 4)من حول العب االرتكاز رقم ( ۸)يقطع الالعب رقم 

وكذلك فشله في ( 5)وفي حالة فشل ايصال الكرة اليه من قبل الالعب رقم . الكرة 

القاطع ايضا عند اذا عليه اعطاء الكرة لالعب الزاوية ( ۷)إعطاء الكرة لالعب رقم 

 .للتصويب من امام العب االرتكاز ومن مسافة متوسطة ( 6)المهاجم رقم 

 





بمناولة ( 5)في هذه التشكيلة ، يقوم كافة الالعبين بعمل مناورات ، يقوم الالعب رقم 

بحيث يتقاطع مع ( 4)ويقطع من جانب العب االرتكاز رقم (. ۷)الكرة لزميله رقم 

في منطقة الرمية الحرة ، وفي حالة عدم استالم الكرة لكال الالعبين ( ۸)زميله رقم 

والذي يشكل ساترا له ( 6)بالقطع نحو الالعب رقم ( ۸)يستمر الالعب رقم ( ۸و  5)

ويقوم بالتصويب مباشرة ، وكذلك هناك احتماالت ( ۷)ليستلم الكرة من الالعب رقم 

 :هي ( ۷)واردة لالعب رقم 

 .في حالة القطع تحت السلة ( ۸)امكانه اعطاء مناولة لالعب رقم - أ

 ( .  4)اعطاء مهولة لالعب االرتكاز رقم  - ب

 .في الزاوية البعيدة للتصويب ( ۸)اعطاء مناولة لالعب رقم  - ت

االنسحاب للخلف ليدافع ضد احتماالت  بامكانهبعد تنفيذ التمريرة المحاوالت اعاله - ث

 .الهجوم المضاد

 



في حالة امتالك الفريق العبي ارتكاز يكون موقعهم تحت السلة وعلى جانبي منطقة الرمية الحرة ، 

 (.۷)باعطاء تمريرة لالعب رقم ( ۸)يقوم الالعب رقم 

الذي يقطع مع الكرة باتجاه ( ۷)يتحرك لعمل حجز لالعب الزميل رقم ( 5)العب االرتكاز رقم 

بالقطع من جانب ( 6)وفي الوقت نفسه ، وعلى الجهة الثانية ، يقوم العب الزاوية المهاجم رقم . الهدف

ويقوم بعملية ( ۷)يتخلص من خصمه ، ومن ثم يستلم الكرة من زميله رقم ( 4)العب االرتكاز رقم 

 .التهديف



المحاولة األولى  يقوم الالعب رقم . يكون اللعب بالعبي ارتكاز موقعهم على جانبي خط الرمية الحرة 

قرب خط منطقة ( 4)، ثم يقوم بالتقاطع مع الالعب رقم (۷)مناولة لالعب رقم  وأعطاءبالطبطبة ( ۸)

الذي بدوره استخدم ( 6)الرمية الحرة لعمل تغلغل داخل المنطقة وفي الوقت نفسه يقطع الالعب رقم 

وبنفس الوقت ( ۸)قرب منطقة الرمية الحرة والالعب رقم ( 5)التقاطع مع العب االرتكاز الثاني رقم 

الذي احتل مكانه في الزاوية ، حيث يقوم باعطاء ( 4)الكرة الى الالعب رقم ( ۷)يمرر الالعب رقم 

 (.6)مناولة الالعب رقم 

 .فينحسب إلى الخلف للدفاع ضد الهجوم المضاد( ۷)اما الالعب رقم 



 شكرا حلسن استماعكم





 الهجوميهالمهارات 

 مسك الكره 

التً ٌعتمد علٌها كونها  االساسٌهمن المهارات  السلهتعد مهاره مسن فً كره 

 .االساس التً تبنى علٌه عملٌه الهجوم

ان مسن الكره هوعملٌه أستمبال الكره من لبل الزمٌل والسٌطره علٌه ووضعها 

 .روف اللعبهظتحت تصرفه بهدف المناوله او المحاوره أوالتهدٌف حسب 

 



 أستالمهاىناك خطوات اثبتو عند مسك الكره او 
 االلتراب بأتجاه الكره 

مسن الكره والسٌطره علٌا 

جذب الكره بأتجاه الجسم 

 االستعداد ألداء مهاره اخرى 

 



 المناوالت -2

هً عملٌه رمً الكره من العب الى اخر بصوره دلٌمه وذلن تجنب لطعها :المناوله

التً ٌخسر بها الفرٌك المباراة الحاالت كثٌر من فً . لغرض الوصول الى هدف الخصم

وفً الولت فٌما بٌنهم بصوره صحٌحة الكرة  االعبٌن فً مناولةتعود إلى ضعف بعض 

الكرة وزٌادة نسبه هجومه اكبر للخصم لألستحواذ على فكر المناسب مما ٌعطً 

 .التً ٌسجلها أال هداف وكتحصٌل حاصل زٌادة نسبه 

 انواع المناوالت                                    

 المناوله بالٌدٌن وتمسم الى-1

 المباشرةالمناولة الصدرٌة .

 المناولة المرتدة الغٌر مباشرة.

 فو ق الرأسالمناولة .

 مناولة الدفعة البسٌطة .

 

 



 :الصدريهالمناوله 

فً لعبه كره  أالساسٌةتسمى هذه المناولة بمناولة الفرٌك وتعتبر المناولة 

 أالصابع. وتشترن فً أداءها عضالت الرسغ  أالداءألنها سهله . السلة 

تؤدي هذه المناولة من ان  وٌمكن.السالٌن، المرفك ، الكتف ، والذراعان 

هذه المناولة سمٌت وان ) بعد اخذ خطوه حسب حاله اللعب او الثبات 

 (بالمناولة الصدرٌة لكون مسار الكرة ٌكون مباشر من مستوى الصدر



 :ألمرتدهالمناوله .

باستخدام  التسمحاللعب هذا النوع من المناولة له لٌمه فعاله عندما تكون حالة أن 

وتسمى بالمناولة المرتدة او غٌر المباشرة وذلن لكون الكرة . المناوالت المباشرة 

وعند . لبل وصولها إلى المستلم  أالرضمن بعد ارتدادها تذهب إلى المستلم 

عدم ألجل المناول أن ٌمارس لو ة إضافٌة المناوالت ،على استخدام هذا النوع من 

تساعد  أالرتدادعملٌة من أألرض ألن تأثر سرعة المناولة عن طرٌك ارتدادها 

 .جزء من لوة وسرعة الكرة امتصاص على 



 



المناوله من فوق الرأس 

وفعال ٌكون صحٌح فً حالة استخدامها بشكل المناوالت إن هذا النوع من 

.  الخصمالكره وبعدها عن  ألرتفاعان ٌمطعها وذلن على المدافع من الصعب 

للٌل مباشره من فوق رأس المناول او المناوالت تدفع الكره من أن هذا ألنوع 

 .المستلمللخلف إلى مستوى أكتاف 



 البسيطه الدفعهمناوله 

أٌضا الوالف لرٌبا  األرتكازالعب الكثٌرة من لبل المناوالت هذا النوع من تستخدم 

ٌستخدم  باألتجاهزمٌل لاطع العب الحرة وٌدافع من لرب وهنان دائرة الرمٌة من 
 .weave))االلعبون فً حركه الحٌاكة وكذلن ٌستخدمها الجهة المماطعة 

  

 

 المناوله بيد واحده-2

 .المناوله من الكتف

 .السرٌعه الطبطبهالمناوله من 

 .الغٌر مباشره المرتدهالمناوله 



 :الطبطبهمهاره .3

من لبل مع األرض التحرن فً الملعب عن طرٌك ارتداد الكرة بٌد واحدة هً 

بجانب المناولة واألساسٌة الطبطبة أٌضا الوسٌلة الهجومٌة الفعالة وتعتبر . االعب

التمدم بالكرة من منطمة الى أخرى من أجل إٌجاد أو تحمٌك من  أالعبالتً تمكن 

 .  والتصوٌب الهجوم  أستراتٌجٌةلخلك فرصة جٌدة 

، الجذع,االصابع،المدمٌنمتوافمة منسجمة بٌن الذراع ، الرس ، الطبطبة هً حركة 

أداء فً كرة وتعتبر الطبطبة أٌضا من أصعب المهارات الفنٌة . العٌنٌٌن ، والكرة 

 .الجسمأعضاء   جمبعفً العصبً  -السلة وذلن لحاجتها المصوى للتوافك العضلً 

 

 



 :مهاره التصويب -4

 بإستخدامالهدف على شكل حركة رمً  بإتجاهالتصوٌب هو عملٌة دفع الكرة 

هنان أنواعا من التصوٌبات فً لعبه كره ان على الرغم من . أوذراعٌنذراع 

.  معٌنة تصوٌبةالتً تستخدم فً تنفٌذ كل االسالٌب هنان أنواع من وكذلن  السله

 :انواع من التصوٌبات وهً هنان ثالثة 

 0السلمٌة  التصوٌبة

 0التصوٌب بالمفز

 .من الثبات التصوٌب  



تعتبر اساسا لكل  التالٌهبصرف النظر عن اي نوع من انواع التصوٌب االسس 

 .نوع من التصوٌب

 .السٌطرة على الكرة وارتخاء الجسم  -1

 .المدرة على التركٌز  -2

 .المدرة على اختٌار منطمة محددة من الهدف لغرض التصوٌب  -3

 .وضعٌة الكرة  -4

 .الهدف  بإتجاهالكرة انطالق  -5

 .متابعة الذراع الرامٌة للكرة بعد التصوٌب  -6

 .تمدٌر لوس طٌران الكرة  -7



 Lay-up))السلميه التصويبه

ٌؤدٌها لصٌرة  تصوٌبةانها . تعنً اداء التصوٌب بعد اخذ خطوتٌن  التصوٌبةان هذه 

عندما ٌكون فً حالة طبطبة او عندما ٌكون فً حالة ركض وٌستلم الكرة من زمٌل االعب 

 .ثم التصوٌبالخطوتٌن الكرة ٌؤدي لحظة مسن  الخصم،ففًمن سلة  آخروهولرٌب



بالقفز التصويب((jump-shot 

حٌث ان التصوٌب بالمفز ٌعتبر من االسلحة الهجومٌة الفعالة فً لعبة كرة السلة ، 

جمٌع المناورات الهجومٌة التً تستطٌع السٌطرة على اللعب كما هو التصوٌب ان 

التصوٌب بالمفز ٌمكن ان ٌؤدى بواسطة جمٌع االعبٌن من اي زاوٌة ومن . بالمفز 

اي مسافة كما ٌصعب على المدافع اعالة او عرللة المهاجم اثناء التصوٌب لكون 

كل لوى الجسم ٌجب  بلمفزالتصوٌب التصوٌب وهو فً الهواء ٌؤدي المهاجم 

استغالها واستثمارها من اجل الحصول على اي امكانٌة من الكفاءة للتصوٌب سواء 

بخصوص وضعٌة الجسم ، المدمٌن ، الركبتٌن ، الورن ، المرفمٌن ، االكتاف 

ان التنسٌك الصحً لوضع الجسم . وكذلن تركٌز النظر لبل وخالل وبعد التصوٌب 

 والولت 

 





  (Free Throw)  الحره الرميه

بهذا النوع من التصوٌب ، هو الفرصة التً تعطى للمهاجم التصوٌب لممصود 

والخسارة الربح تعنً  االحٌانوهً فً كثٌر من عرللة من لبل المدافعٌن بدون 

 اعطاء زٌاده فً تمرٌن هذا النوع منوجب على المدربٌن لذا . للفرٌك 

 . جدأبنسبة عالٌة  المبارةالتصوٌب لكون فرصة حدوثه اثناء 





 الدفاعيواملهارات 

إن فن الدفاع فً كرة السلة أصبح فً الولت الحاضر نفس أهمٌة فن الهجوم 
فالفرٌك الذي ال ٌمتلن موهبة ومهارات دفاعٌة جٌدة ٌعتبر من الفرق الضعٌفة 

نسبٌا لذا نجد المدربٌن حالٌا ٌضعون أهمٌة كبرى لتدرٌب فرلهم على فنون 
الدفاع المختلفة مبتدئٌن طبعا فً تعلٌم المهارات األساسٌة للدفاع الفردي ، ثم 

، لذا ٌجب إن الفرلًٌنتملون إلى التأكٌد على تعلٌم المهارات الخاصة بالدفاع 
تتمن مبادئ الدفاع الفردي بصورة كاملة أوال حتى ٌمكن إن ٌكون للفرٌك دفاع 

 .  فرلً متكامل

 .السلههناك ثالث مهارات اساسيه في كره 

 0الدفاع رجل لرجل-1

 0الدفاع المركب-2

 0الدفاع المنطمه-3

 



 دفاع رجل لرجل -1

هو منع الفرٌك المهاجم من اصابة الهدف وذلن بان : المهارههذه الغرض من 

الفرٌك المهاجم محاوال  العبىالفرٌك المدافع احد  العبىٌتولى كل العب من 

 فىحراسته ومتابعته لمنعه من استالم الكرة او التصوٌب على الهدف او اشتراكه 

 .تنفٌذ خطة هجومٌة 



 دفاع المركب -2

ن مثل هذا الدفاع ٌستخدم عادة ضد الفرٌك الذي ٌركز فً خطته الهجومٌة على 

العب جٌد أو أكثر حٌث ٌستخدم طرٌمة دفاع رجل لرجل مع الالعبٌن الجٌدٌن و 

 0البمٌة من الالعبٌن المدافعٌن ٌلعبون بطرٌمة دفاع المنطمة 



 0دفاع المنطمه -3

وتتطلب هذه الخطة تعاون بٌن اعضاء الفرٌك واخذ كل العب المساحة المحددة له 

حٌث ان تخلف أي العب عن منطمته المحددة ٌؤدي , بالتشكٌل الدفاعً فً ولت واحد 

 الى تفكن الدفاع وذلن بسبب وجود مساحة من الملعب تكون خالٌة من عملٌة الدفاع





 القانون في كره السلة



 Game lost by forfeitخسارة المباراة باالنسحاب – 20مادة  

 Rule  لاعدة  20-1 

 :سوف ٌخسر الفرٌك المباراة باالنسحاب إذا  

خمسة العبٌن ( 5)لم ٌتواجد الفرٌك أو لم ٌتمكن من تحضٌر •  

 جاهزٌن

 .خمسة عشر دلٌمة على زمن البدء( 15)للعب بعد 

 .حال بأفعاله دون لعب المباراة •  

 .رفض اللعب بعد أن طلب منه الحكم األول ذلن•

 

 



 

 Penalty الجزاء 20-2

عشرون الى صفر ( 0-20) النتٌجهتمنح المباراة للمنافسٌن وتكون  20-2-1
 صفر من النماط بالتصنٌف( 0)إضافة الى حصول الفرٌك المنسحب على 

ٌخسر الفرٌك الذي ٌنسحب المجموع الكلً للنماط فً المبارٌات من  20-2-2
 ملعبه )مرتٌن 

بمباراتٌن من أصل : الفائز )وبالنسبة للمبارٌات اإللصائٌة (. وخارج ملعبه
 ثالث 

 فإن الفرٌك الذي ٌنسحب من المباراة األولى، الثانٌة أو الثالثة سوف ( مبارٌات

وهذا ال ٌنطبك على . ٌخسر تسلسله أو المبارٌات اإللصائٌة باالنسحاب
 المبارٌات

 (.الفائز فً ثالث مبارٌات من أصل خمس مبارٌات)اإللصائٌة 

إذا إنسحب فرٌك للمرة الثانٌه فً إحدى المنافسات،ٌجب أن ٌستبعد  20-2-3
 .وتلغى كافة نتائج المبارٌات الملعوبة من لبل هذا الفرٌك المنافسهمن 

 



    خسارة المباراة باإلخفاق  – 21مادة  

 Rule لاعدة 21-1

سوف ٌخسر الفرٌك المباراة باإلخفاق إذا لل عدد العبً الفرٌك 

 .أثناء المباراة عن العبٌن اثنٌن داخل الملعب جاهزٌن للعب

 Penalty الجزاء 21-2

إذا كان الفرٌك الذي منح الفوز متمدماً، تبمى النتٌجة كما  21-2-1

إذا كان الفرٌك الذي منح الفوزغٌر متمدم، . هً عند ولت اإلٌماف

 فإن النتٌجة تسجل لصالحه 

 

 



سوف ٌحصل الفرٌك المخفك على . اثنان الى صفر( صفر  - 2) 

 .نمطة واحدة بالتصنٌف( 1)

ملعبه )للمجموع الكلً للنماط فً المبارٌات من مرتٌن  21-2-2

فإن الفرٌك الذي ٌخفك فً المباراة األولى أو الثانٌة ( وخارج ملعبه

 .سوف ٌخسر تسلسله باإلخفاق

 



 RULE FIVE – VIOLATIONSالماعدة  الخامسة ــ  المخالفات 

 Violations المخالفات  – 22مادة   

 

 Definition  تعرٌف 22-1

 .المخالفة هً كسر للمواعد

 

 Penalty الجزاء 22-2

تمنح الكرة للمنافس لرمٌة إدخال عند ألرب مكان لولوع المخالفة، 
 .باستثناء خلف اللوحة مباشرة، ما لم ٌرد بالمواعد بخالف ذلن

 

 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود – 23مادة  

 



 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود – 23مادة  

 Definition تعرٌف 23-1

ٌكون الالعب خارج الحدود عندما ٌحتن أي جزء من  23-1-1

 جسمه باألرض أو أي شًء 

 .آخر، بخالف العب، على، فوق أو خارج خط الحدود

 :  تكون الكرة خارج الحدود عندما تلمس 23-1-2

 .األرض أو شًء على، فوق أو خارج خط الحدود• 

دعائم اللوحة، اللوحتان من الخلف أو أي شًء فوق أرض • 

 .الملعب

 



 Rule لاعدة  23-2
ٌكون المتسبب فً إخراج الكرة خارج الحدود آخر العب  23-2-1

 لمسها أو لمسته لبل 

أن تخرج خارج الحدود حتى لو كان خروج الكرة خارج الحدود 
 بلمسها شًء 

 .بخالف العب

إذا خرجت الكرة خارج الحدود بسبب لمسها من لبل العب  23-2-2
 أو لمسها لالعب 

متواجد على أو خارج خط الحدود، فإن ذلن الالعب ٌكون المتسبب 
 .فً خروج الكرة خارج الحدود

الى خارج الحدود أو ( أكثر من العب ) إذا تحرن العب  23-2-3
 الى منطمته الخلفٌة أثناء 

 .كرة ممسوكة، تحدث حالة كرة لفز



 Dribblingالمحاور  – 24مادة   

 

 Definition تعرٌف 24-1

المحاوره هً حركة الكرة الحٌه التً ٌتسبب بها العب   24-1-1

ٌسٌطر على تلن الكرة بحٌث ٌرمً،ٌدفع،ٌدحرج بها على األرض 

 .أو ٌتعمد رمٌها باتجاه اللوحه

 



تبدأ المحاورة عندما ٌحمك العب السٌطرة على كرة حٌة داخل  24-1-2
 الملعب، برمٌها، 

 دفعها، دحرجتها أو المحاورة بها على األرض أو تعمد رمٌها باتجاه اللوحة 

 .ومعاودة لمسها ثانٌة لبل أن تلمس العباً آخر

تنتهً المحاورة عندما ٌلمس الالعب الكرة بكلتا ٌدٌه فً ذات الولت أو أن 
 ٌسمح 

 .للكرة أن تستمر على ٌده أو كلتا ٌدٌه

وٌسمح برمً الكرة فً الهواء أثناء المحاورة شرٌطة أن تلمس الكرة 
 األرض أو 

 .العباً آخر لبل أن ٌلمسها ثانٌة بٌده الالعب الذي رماها

لٌس هنان من حد لعدد الخطوات التً ٌسمح لالعب المٌام بها عندما ال 
 تكون 

 .الكرة على تماس مع ٌده

 



ٌعتبر الالعب الذي ٌفمد السٌطرة على كرة حٌة داخل  24-1-3
 الملعب عن غٌر لصد ثم 

 .ٌستعٌدها متعثراً بالكرة

 .التالٌة ال تعتبر محاورة 24-1-4

 .التصوٌبات المتتالٌة من أجل إصابة مٌدانٌة•

 .التعثر بالكرة فً بداٌة أو نهاٌة المحاورة•

محاوالت حصول السٌطرة على الكرة بدفعها عن حٌز الالعبٌن •
 .اآلخرٌن

 .ضرب الكرة من سٌطرة العب آخر•

 .حرف تمرٌرة واستعادة السٌطرة على الكرة•

إحدى أو كلتا الٌدٌن  تستمرعلىلذف الكرة من ٌد ألخرى ثم تركها •
 لبل أن 

 .تلمس األرض، شرٌطة االّ ترتكب مخالفة الجري

 



 Ruleلاعدة    24-2

ال ٌسمح لالعب بالمحاورة مرة ثانٌة بعد أن أنهى محاورته 

األولى، ما لم ٌكن لد فمد السٌطرة على كرة حٌة داخل الملعب 

 :بسبب

 .تصوٌبه إلصابة مٌدانٌة•

 .لمس الكرة من لبل منافس•

 .تمرٌرة أو تعثر ثم لمست أو لُمست بعد ذلن من العب آخر•

 



 Traveling الجري  –  25مادة  

 

 Definition   تعرٌف 25-1

الجري هو حركة غٌر لانونٌة ، تتجاوز الحدود الموضحة  25-1-1

 فً هذه المادة ، بإحدى 

 .أو كلتا المدمٌن ، فً أي اتجاه خالل إمسان كرة حٌة داخل الملعب

االرتكاز هو حركة لانونٌة ٌخطو خاللها الالعب الذي  25-1-2

 ٌمسن بكرة حٌة داخل 

الملعب مرة أو اكثر من مرة بنفس المدم فً أي اتجاه ، بٌنما بمٌت 

 المدم األخرى 

 .المسماة لدم االرتكاز على تماس فً نفس النمطة مع األرض

 



 Ruleلاعدة    25-2

تأسٌس لدم ارتكاز لالعب الذي ٌمسن كرة حٌة داخل 25-2-1
 الملعب

 :أثناء الولوف بكلتا المدمٌن على األرض •

 .لحظة رفع إحدى المدمٌن ، تصبح األخرى لدم ارتكاز -

 :أثناء التحرن أو المحاورة •

إذا كانت إحدى المدمٌن تالمس األرض ، تصبح تلن المدم هً -
 .  لدم االرتكاز 

إذا كانت كلتا المدمٌن غٌرمالمستٌن لألرض ولام الالعب -
بالهبـوط علـى األرض بكلتا لدمٌه فً آن واحد،من لحظة رفع 

 .إحدى المدمٌن ، تصبح األخرى لدم االرتكاز 

 



التمدم بالكرة لالعب الذي أسس لدم ارتكاز أثناء سٌطرته  25-2-2
 على كرة حٌة داخل الملعب

 :أثناء الولوف بكلتا المدمٌن على األرض • 

للبدء بالمحاورة ، ال ٌسمح برفع لدم االرتكاز لبل ترن الكرة للٌد -
 ( .للٌدٌن)

مٌدانٌة ، ٌسمح لالعب بان ٌمفز  الصابةللتمرٌر أو التصوٌب   -
على لدم االرتكاز ، على أن ال تعود أي من المدمٌن الى األرض 

 ( .للٌدٌن)لبل ترن الكرة للٌد 

 :أثناء التحرن  •  

مٌدانٌة ، ٌسمح لالعب بان ٌمفز  الصابةللتمرٌر أو التصوٌب   -
على لدم االرتكاز وان ٌهبط على إحدى أو كلتا المدمٌن فً آن 
واحد، بعد ذلن ، احدى أو كلتا المدمٌن ٌمكن أن ٌتم رفعها عن 

األرض ، لكن  ال ٌسمح بعودة أي من المدمٌن الى األرض لبل ترن 
 ( .الٌدٌن)الكرة للٌد 

 



للبدء بالمحاورة ، ال ٌسمح برفع لدم االرتكاز لبل ترن الكرة  -

 (الٌدٌن)الٌد 

أثناء الوصول الى ولوف بٌنما ال تكون أي من المدمٌن لدم • 

 :االرتكاز

للبدء بالمحاورة ، ٌسمح برفع أي من المدمٌن لبل ترن الكرة  -

 ( .الٌدٌن)الٌد 

مٌدانٌة ، ٌمكن إلحدى أو كلتا  الصابةللتمرٌر أو التصوٌب  -

 المدمٌن أن ترفع   

 ( .الٌدٌن)على أن ال تعود الى األرض لبل ترن الكرة للٌد 

 



  :         الالعب الوالع ، الممدد أو الجالس على األرض 

ٌكون من المشروع عندما ٌمع العب ممسن بالكرة على األرض • 

وٌنزلك، أو أثناء تمدده أو جلوسه على األرض أن ٌحصل على 

 .السٌطرة على الكرة

أن ٌحاول  إومخالفه إذا لام الالعب بعد ذلن بالتدحرج، تكون • 

 .الولوف وهو ممسن بالكرة

 



 لتوجهكمشكرا 
 نلتقي في المحاضرة القادمة



 المحاضرة التاسعة

 المحاضرة التاسعة



                 Man - to - man attackالهجوم ضد الدفاع رجل لرجل 

يعتبر تكتيك الهجوم ضد الدفاع رجل لرجل صعبا في تنفيذ 

مراحله عن النوع السابق ، والسبب لما يبذله المهاجمون من 

جهد للتخلص من الرقابة التي يفرضها علي المدافعون طيلة 

كما يتطلب اعداد الالعبين أعدادا تکنيکيا وتكتيكيا . فترة المباراة

جيدا ، حيث يمكن االستفادة من المهارات الفردية لكل العب 

ومن اسباب نجاح هذا . ضمن اطار خطة الفريق الهجومية 

األسلوب ؛ هو االعتماد على األلعاب السريعة التي تعتمد على 

 .  التمرير والقطع والخداع ، باإلضافة إلى الخطط المطبقة



األوضاع األساسية لوقوف الالعبين في الهجوم ضد الدفاع 

رجل لرجل فيما يأتي بعض التكتيكات الهجومية التي تستخدم 

 :ضد الدفاع رجل لرجل 

 . الهجوم بتطبيق الستار المزدوج-1

 .الهجوم بتطبيق الحجز بالعبين ارتكاز -2

 .  الهجوم بتطبيق الحجز لتمرير قاطعين-3

 .الهجوم بتطبيق التمرير والقطع على جانبي العب االرتكاز-4

 



 الهجوم بتطبيق الستار المزدوج -١



المستحوذ على الكرة ( 4)بعمل ستار لالعب رقم ( 5)يقوم الالعب رقم  -

 (.5)، والذي يغير مكانه مع الالعب رقم 

بالجري الى جانب الالعب ( 6)الوقت نفسه يقوم العب االرتكاز رقم  -

 .  ليشكل معه ستارا مزدوجا( 7)رقم 

بالقطع السريع من تحت ( ۸)وفي الوقت نفسه ايضا يقوم الالعب رقم  -

 السلة إلى

ويستمر بالقطع نحو  7-6الجهة االخرى ليعمل دوران حول العبي الستار 

 .السلة 

الحائز على الكرة بتمريرها اما ( 4)في هذه الحالة ، يقوم الالعب رقم  - 

والذي يقطع من الجهة االخرى بعد ( 5)او القاطع رقم ( ۸)إلى القاطع رقم 

 .أن يتخلص من خصمه 

 



 الهجوم بتطبيق الحجز لتمرير قاطعين  -٢

 



 ( .5)بتمرير الكرة لالعب رقم ( 4)يقوم الالعب رقم  -

( 7)يقوم العب االرتكاز رقم ( 5)عندما تصل الكرة لالعب رقم  - 

بالجري ، ألجراء عملية الحجز ضد المدافع المكلف بمراقبة الالعب رقم 

(5 ) 

بالجري باتجاه ( ۸ -7)في وقت واحد يتحرك العبي االرتكاز رقم  -

 .لعمل حاجز لهما ( 6-5)الالعبين رقمي 

حركة  باداء( 6-5)بعد اتمام عملية الحجز بنجاح ، يقوم الالعبان  -

 .خداعية والقطع السريع نحو السلة ومن الخارج

المستحوذ على الكرة بتمريرها الى اي ( 4)يقوم الالعب رقم  -

 .من القاطعين 



 .الهجوم بتطبيق الحجز بالعبين ارتكاز -3



بالجري باتجاه ( ۸ -7)في وقت واحد يتحرك العبي االرتكاز رقم  -

 .لعمل حاجز لهما ( 6-5)الالعبين رقمي 

حركة خداعية  باداء( 6-5)بعد اتمام عملية الحجز بنجاح ، يقوم الالعبان  -

 .والقطع السريع نحو السلة ومن الخارج

المستحوذ على الكرة بتمريرها الى اي من ( 4)يقوم الالعب رقم  -

 .القاطعين 



 .الهجوم بتطبيق التمرير والقطع على جاني العب االرتكاز -4



 بالقطع المقصي من أمام العب االرتكاز( 5 – 2)العبان 

 (.6)بتمرير الكرة الى العب االرتكاز رقم ( 4)يقوم الالعب رقم  -

بالقطع المقصي من امام ( 5-4)بعد تمرير الكرة ، يقوم الالعبان  - 

 ( .6)العب االرتكاز رقم 

 ملحوظة

 .يقطع الالعب من أمام العب االرتكاز الذي يمرر الكرة اوال -

 .يقوم العب االرتكاز بتمرير الكرة ألحد القاطعين  - 

 



 (الضاغط)الهجوم ضد الدفاع رجل لرجل 
سبق وان ذكرنا في المبحث الرابع لما للدفاع الضاغط من دور اساسي في  

 .كرة السلة الحديثة ، وخاصة بعد تطور هذه اللعبة

والتغلب على مثل هذا النوع من تكتيك الدفاع، البد من ايجاد طرق هجومية 
 اليقاه

 .والتغلب عليه ، وأحداث الثغرات الهجومية بين صفوفه 

فقد عمل المدربون على دراسة نقاط القوة والضعف لهذا الدفاع حتى تمكنوا 
 .من اكتشاف خواصه 

 -:وتعتمد فلسفة هذا النوع من الهجوم على األمور األساسية اآلتية 

 .  سرعة انتقال الكرة في الملعب •

القدرة على نقل الكرة من الساحة الخلفية إلى الى الباحة الخلفية الى السياحة •
 .االمامية ويعتبر اكثر نجاحا لتطبيق هذا النوع من الهجوم 

في بداية الهجوم الالعبين على كافة الالعبين اخذ مواقعهم اخذ مواقعهم في •
 .الساحة الخلفية للتهيؤ للقيام بالهجوم السريع الى سلة الخصم 

 



العمل على اخالء جانبي الملعب وذلك لمساعدة الالعب الذي •

 .  يقوم بالطبطبة ، للتخلص من رقابة الالعب المدافع 

التعاون بين صفوف المهاجمين للقدرة على التحرر من الخصوم •

 عن طريق العاب

 .الحجز والمناورات الخداعية•

 





 المرحلة االولى

 المحاضرة السابعة

 المانون



    Equipment التجهيزات                            -  3مادة 

  التجهٌزات التالٌة ضرورٌة           

 :وحدتا أهداف مكونة من  -

 لوحتان -

 .وشبكة ( لابلة للضغط)سلتان تشتمالن على حلمة  -

 كرات السلة .بنٌان دعائم اللوحة شامالً التغلٌف  -

 ساعة المباراة  -

 .لوحة نتٌجة -

 .أربع وعشرون ثانٌه( 24)ساعة  -

 .، غٌر ساعة المباراة ، من اجل تولٌت األولات المستمطعة ( مرئً)ساعـة إٌماف أو جهاز مناسب  - 

 .صوتٌتان منفصلتٌن عالٌتٌن ومختلفتٌن عن بعضهما بوضوح (2)إشارتان  - 

 .استمارة تسجٌل  -

 .عالمات أخطاء الالعبٌن  -

 .عالمات أخطاء الفرٌك -

 .سهم الحٌازة المتبادلة  - 

 .ارض اللعب  - 

 .الملعب  - 

 .إضاءة كافٌة  - 

 



 Teams الفرق                                              - 4مادة  

 

 Definition  تعرٌف 4-1

ٌكون عضو الفرٌك مؤهال لكً ٌلعب عندما ٌكون مصرحا له بأن ٌلعب لفرٌك  1-
 وفماً 

 .ألنظمة الهٌئة المنظمة للمنافسة بما فٌها التعلٌمات التً تحكم ضوابط السن 

ٌسمح لعضو الفرٌك باللعب عندما ٌتم إدراج اسمه فً استمارة التسجٌل لبل بداٌة  -2
 .خمسة أخطاء ( 5)المباراة طالما لم ٌتم استبعاده أو ارتكابه 

 :ٌكون عضو الفرٌك أثناء ولت اللعب  -3

 .العباً عندما ٌكون على ارض الملعب ومسموح له باللعب -4

 .بدٌالً عندما ال ٌكون على ارض الملعب لكن من المسموح له باللعب-5

خمسة أخطاء ولم ٌعد من المسموح له ( 5)العباً مبعداً عندما ٌكون لد ارتكب -6
 .باللعب 

 .جمٌع أعضاء الفرٌك المسموح لهم باللعب ٌعتبروا كالعبٌن أثناء استراحة اللعب -7

 



 Rule لاعدة  

 :ٌجب أن ٌتكون كل فرٌك من 

بما فٌهم رئٌس ,  اثنً عشر عضو فرٌك مسموح لهم باللعب( 12)ما ال ٌزٌد عن -1

 .الفرٌك 

 .مدرب ومساعد مدرب إذا ما رغب الفرٌك -2

 خمسة من أنصار الفرٌك كحد أعلى ، اللذٌن ٌمكن أن ٌجلسوا على الممعد( 5)-3

 الخ .. إحصائً ، مترجم , مدٌر، طبٌب ، معالج: ولهم مسؤولٌات خاصة، مثال-4

خمسة العبٌن من كل فرٌك ٌجب أن ٌتواجدوا على ارض الملعب أثناء ولت  ( 5) -5

 .اللعب وٌسمح باستبدالهم

 :ٌصبح البدٌل العبا والالعب بدٌال عندما 

 .ٌشٌر الحكم للبدٌل لٌدخل ارض الملعب  

 .  ٌطلب البدٌل التبدٌل من المسجل أثناء الولت المستمطع أو استراحة اللعب -6

 



 Uniforms (الزي)اللباس  

 :العبً أعضاء الفرٌك من ( زي ) ٌتكون لباس 4-3-1

 .، من األمام والخلف( الغالب)لمصان من نفس اللون السائد 

 ٌجب على جمٌع الالعبٌن أن ٌضعوا لمصانهم داخل السراوٌل 

 .      لمٌص وسروال من لطعة واحدة مسموح به . المخصصة للعب   

 سراوٌل من نفس اللون الغالب من األمام والخلف ، لكن لٌس من  

 .الضروري أن تكون من ذات لون الممصان   

 .جوارب من نفس اللون الغالب لجمٌع العبً الفرٌك 

 يجب على كل عضو فريك أن يرتدي لميص مرلم من األمام والخلف   4-3-2

 .بأرلام واضحة والوان موحدة مغايرة للون المميص 

 :وٌجب أن تكون األرلام واضحة الرؤٌة وكذلن 

 .سم على األلل ( 20)طول تلن المثبتة من الخلف 

 .سم على األلل ( 10)طول تلن المثبتة من األمام 

 .سم على األلل ( 2)ٌجب أن ٌكون عرض األرلام 

 ولالتحادات األهلٌة ( . 15)الى ( 4)ٌجب أن تستخدم الفرق األرلام من 

 



O السلطة فً أن تمر استخدام أرلام مغاٌرة لمنافساتها وبما ال ٌزٌد 

O عددٌن ( 2)عن. 

O ال ٌجوز لالعبً نفس الفرٌك استخدام أرلام مماثلة. 

O سم على األلل عن أي رلم ( 5)ٌجب أن تبعد أٌة مادة دعائٌة أو شعار. 

O4-3-3  ٌجـب علـى الفـرق أن ٌكـون لدٌهـا طممـان مـن الممصـان علـى  األلل

 :وكذلن 

O ًأن ( الفرٌـك المضٌـف)ٌجــب علــى الفــرٌك المذكـور اسمه فً البرنامج أوال

 ( .ٌفضل األبٌض) ٌرتـدي لمصانـا ذات لـون فاتـح  

O ًأن ٌرتدي ( الفرٌك الزائر ) ٌجب على الفرٌك المذكور اسمه فً البرنامج ثانٌا

 .لمصانا ذات لون داكن 

O وعلى أٌة حال ، إذا اتفـك الفرٌمان على تبادل الوان الممصـان فلهما ذلن. 

 



 Other equipment تجهيزات أخرى

 ٌجب أن تكون جمٌع التجهٌزات المستخدمة من لبل الالعبٌن مالئمة للمباراة، وال  4-4-1

 ٌسمح بأٌة تجهٌزات مصممة من أجل زٌادة طول أو لابلٌة الالعب باالرتماء أو 

 .أٌة طرٌمة أخرى تمنحه فائدة غٌر مشروعة 

 .لد تسبب األذى لالعبٌن اآلخرٌن( لوازم )ٌجب على الالعبٌن أن ال ٌرتدوا أدوات  4-4-2

 :التالٌة غٌر مسموح بها

 والٌات االصبع ، الٌد ، الكوع أو الجبهة المصنعة من المعدن المسبون أو  -

اللفائف المصنعة من الجلد ، البالستٌن ، البالستٌن المرن، المعدن أو أٌة مادة أخرى صلبة 

 .حتى لو غلفت بغطاء ناعم 

 ( .ٌجب أن تملم األظافر جٌدا ) أدوات ٌمـكــن أن تـجـرح -

 .أدوات الرأس ، الحلً والزٌنة   -

 :التالٌة مسموح بها   

أو أسفل الساق إذا كانت األداة مبطنه على نحو  الفخدأدوات الحماٌة للكتف ، أعلى الساعد ، -

 .كاف

 مشدات تمتد أسفل السراوٌل ومن نفس اللون الغالب للسروال-

 



جوراب ضاغطه من نفس اللون الغالب للسروال، فإذا استخدمت للمسم العلوي من -
الساق فٌجب أن تعلو فوق الركبه،وإذا كانت ألسفل الساق فٌجب أن تنتهً أسفل 

 .الركبة

 .دعائم الركبة إذا كانت مغطاة بشكل مناسب -

 .أداة الحماٌة لألنف المصاب حتى لو كانت مصنعة من مادة صلبة -

 .والً األسنان الشفاف غٌر الملون -

 .النظارات ،على أن ال تعرض الالعبٌن اآلخرٌن للخطر -

سم ، المصنعة مــن لماش ، بالستٌن مرن ( 5)أربطة الرأس بعرض ال ٌزٌد عن -
 .أو مطاط غٌر مسبب للكشط ، ومن لون واحد 

 .الخ،الشفافه غٌر الملونة...لفائف األذرع،األكتاف،السٌمان-

 ال ٌسمح لالعب خالل المباراة أن ٌعرض، على سبٌل المثال ال الحصر، على -

 جسده، فً شعره أو بأي طرٌمة أخرى،أي أسم،عالمه،شعار أو تعرٌف آخر 

 .تجاري تروٌجً أو خٌري

أٌة أدوات أخرى غٌر مذكورة تحدٌدا فً هذه المادة ٌجب أن تحظى بموافمة اللجنة -
 .الفنٌة لالتحاد الدولً لكرة السلة

 



 Players : Injury اإلصابة: الالعبون  -  5مادة  

 ( .العبٌن)ٌجوز للحكم أن ٌولف المباراة فً حالة إصابة العب - 

 ٌمتنع على الحكم إطالق صافرته، إذا كانت الكرة حٌة عند حدوث اإلصابـة ، الى أن   -

 ٌصوب الفرٌك المسٌطر على الكرة ال صابة مٌدانٌة، ٌفمد السٌطرة على   الكرة ، ٌمتنع  -

--وإذا التضت الضرورة حماٌة الالعب المصاب . عن لعب الكرة أو أن تصبح الكرة مٌتة -

 .فٌسمح للحكام إٌماف المباراة فوراً  -  -

ً  15خالل )إذا لم ٌتمكن الالعب المصاب من استئناف اللعب فوراً -  ،أو إذا ( ثانٌة تمرٌبا

 خمسة العبٌن  ( 5)ما تلمى العالج، فٌجب أن ٌتم استبداله ما لم ٌنمص الفرٌك عن  -

 .على أرض الملعب -

 ٌسمح للمدربٌن ، مساعدي المدربٌن ، البدالء ، الالعبٌن المبعدٌن وأنصار الفرٌك أن -

 .ٌدخلوا ارض الملعب بإذن من الحكم لٌصطحبوا الالعب المصاب لبل أن ٌستبدل  -

 ٌسمح للطبٌب أن ٌدخل ارض الملعب بدون إذن من الحكم إذا كان الالعب المصاب  -

 .ٌتطلب معالجة طبٌة فورٌة وفما لمناعة الطبٌب  -

 



وٌسمح له بأن . أي العب ٌصاب بجرح أو ٌنزف خالل المباراة ، ٌجب أن ٌستبدل 

ٌعود الى الملعب فمط بعد أن ٌتولف النزٌف وأن ٌتم تغطٌة المنطمة المصابة أو 

 إذا تمكن الالعب المصاب أو أي العب ٌنزف أو ٌصاب . المجروحة بشكل آمن كلٌاً 

 بجرح من الشفاء أثناء طلب ولت مستمطع من أي من الفرٌمٌن فً نفس فترة تولف 

 . الساعة لبل أن تنطلك إشارة المسجل للتبدٌل ، فٌسمح لذلن الالعب أن ٌستمر باللعب

 ٌسمح باستبدال الالعبٌن الذٌن تم تعٌٌنهم من لبل المدرب لبدء المباراة فً حال 

 وفً هذه الحالة، فان للمنافسٌن الحك بأن ٌستبدلوا نفس عدد الالعبٌن إذا ما  . إصابتهم

 .رغبوا فً ذلن 



 Captain: Duties and واجباته وسلطاته: رئيس الفريك -  6

powers 

هو الالعب الذي ٌعٌن من لبل مدربه لكً ٌمثل فرٌمه على ( الكابتن) رئٌس الفرٌك -

وٌسمح له االتصال بالحكام أثناء المباراة بطرٌمة لبمة للحصول على . ارض الملعب 

 .معلومات فمط عندما تصبح الكرة مٌتة وساعة المباراة متولفة

ٌجب على رئٌس الفرٌك أن ٌعلم الحكم األول فورا إذا كان فرٌمه ٌعترض على   -

 .تولٌع  "نتٌجة المباراة وان ٌولع على استمارة التسجٌل فً المكان المخصص 

 





 Violationsالمخالفات  – 22مادة 

 Definitionتعرٌف  22-1

 .المخالفة هً كسر للمواعد

 Penaltyالجزاء  22-2

تمنح الكرة للمنافس لرمٌة إدخال عند ألرب مكان لولوع المخالفة، باستثناء خلف 
 .اللوحة مباشرة، ما لم ٌرد بالمواعد بخالف ذلن

 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود – 23مادة 

 Definitionتعرٌف  23-1

ٌكون الالعب خارج الحدود عندما ٌحتن أي جزء من جسمه باألرض أو  23-1-1
 .أي شًء آخر، بخالف العب، على، فوق أو خارج خط الحدود

 :تكون الكرة خارج الحدود عندما تلمس 23-1-2

 .األرض أو شًء على، فوق أو خارج خط الحدود• 

 دعائم اللوحة، اللوحتان من الخلف أو أي شًء فوق أرض الملعب• 

 



 Ruleقاعدة  2-

ٌكون المتسبب فً إخراج الكرة خارج الحدود آخر العب  23-2-1

لمسها أو لمسته لبل أن تخرج خارج الحدود حتى لو كان خروج الكرة 

 خارج الحدود بلمسها شًء

 .بخالف العب

إذا خرجت الكرة خارج الحدود بسبب لمسها من لبل العب أو  23-2-2

لمستها لالعب متواجد داخل أو خارج خط الحدود، فإن ذلن الالعب 

 .ٌكون المتسبب فً خروج الكرة خارج الحدود

الى خارج الحدود أو الى ( أكثر من العب ) إذا تحرن العب  23-2-3

 .منطمته الخلفٌة أثناء كرة ممسوكة، تحدث حالة كرة لفز

 

 



 Dribblingالمحاورة  – 24مادة 

 Definitionتعرٌف  24-1

المحاورة هً حركة الكرة الحٌه التً ٌتسبب بها العب ٌسٌطر على  24-1-1

تلن الكرة بحٌث ٌرمً، ٌدفع، ٌدحرج بها على األرض أو ٌتعمد رمٌها 

 .باتجاه اللوحة

تبدأ المحاورة عندما ٌحمك العب السٌطرة على كرة حٌة داخل  24-1-2

الملعب، برمٌها، دفعها، دحرجتها أو المحاورة بها على األرض أو تعمد 

 رمٌها باتجاه اللوحة

 .ومعاودة لمسها ثانٌة لبل أن تلمس العباً آخر

 

 



 

وٌسمح برمً الكرة فً الهواء . تنهً الكره عندما تستمر على ٌده أو كلتا ٌدٌه

أثناء المحاورة شرٌطة أن تلمس الكرة األرض أو العباً آخر لبل أن ٌلمسها 

لٌس هنان من حد لعدد الخطوات التً ٌسمح . ثانٌة بٌده الالعب الذي رماها

 .لالعب المٌام بها عندما ال تكون الكرة على تماس مع ٌده

 



 .الحاالت التالية ال تعتبر محاورة 24-1-4

 .التصوٌبات المتتالٌة من أجل إصابة مٌدانٌة• 

 .التعثر بالكرة فً بداٌة أو نهاٌة المحاورة• 

 .محاوالت حصول السٌطرة على الكرة بدفعها عن حٌز الالعبٌن اآلخرٌن• 

 .ضرب الكرة من سٌطرة العب آخر• 

 



 Ruleقاعدة  24-2

ال ٌسمح لالعب بالمحاورة مرة ثانٌة بعد أن أنهى محاورته األولى، ما لم ٌكن 

 :لد فمد السٌطرة على كرة حٌة داخل الملعب بسبب

 .تصوٌبه إلصابة مٌدانٌة• 

 .لمس الكرة من لبل منافس• 

 .تمرٌرة أو تعثر ثم لمست أو لُمست بعد ذلن من العب آخر• 



 



 Definitionتعريف  25-1

الجري هو حركة غٌر لانونٌة ، تتجاوز الحدود الموضحة فً هذه المادة  25-1-1

 .، بإحدى أو كلتا المدمٌن ، فً أي اتجاه خالل إمسان كرة حٌة داخل الملعب

االرتكاز هو حركة لانونٌة ٌخطو خاللها الالعب الذي ٌمسن بكرة حٌة  25-1-2

داخل الملعب مرة أو اكثر من مرة بنفس المدم فً أي اتجاه ، بٌنما بمٌت المدم 

 .األخرى المسماة لدم االرتكاز على تماس فً نفس النمطة مع األرض

 



 Ruleلاعدة  25-2

تأسٌس لدم ارتكاز لالعب الذي ٌمسن كرة حٌة داخل الملعب  25-2-1
Establishing a pivot foot for a player who catches a live ball 

on the playing court 

 :أثناء الولوف بكلتا المدمٌن على األرض  •

 .لحظة رفع إحدى المدمٌن ، تصبح األخرى لدم ارتكاز  -

 :أثناء التحرن أو المحاورة • 

 .إذا كانت إحدى المدمٌن تالمس األرض ، تصبح تلن المدم هً لدم االرتكاز  -

لألرض ولام الالعب بالهبـوط علـى  غٌرمالمستٌنإذا كانت كلتا المدمٌن  -
األرض بكلتا لدمٌه فً آن واحد، من لحظة رفع إحدى المدمٌن ، تصبح األخرى 

 .لدم االرتكاز 

إذا كانت كلتا المدمٌن غٌر مالمستٌن لألرض ولام الالعب بالهبوط على  -
فإذا لفز الالعب . األرض بإحدى لدمٌه ، عندها تصبح تلن المدم لدم االرتكاز 

على تـلن المـدم وتولف بالهبوط على كلتا لدمٌه فً آن واحد ، عندها ال تكون أي 
 .من المدمٌن لدم ارتكاز 

 



إذا كانت كلتا المدمٌن غٌر مالمستٌن لألرض ولام الالعب بالهبـوط علـى  -

األرض بكلتا لدمٌه فً آن واحد، من لحظة رفع إحدى المدمٌن ، تصبح 

 .األخرى لدم االرتكاز 

إذا كانت كلتا المدمٌن غٌر مالمستٌن لألرض ولام الالعب بالهبوط على  -

فإذا لفز الالعب . األرض بإحدى لدمٌه ، عندها تصبح تلن المدم لدم االرتكاز 

على تـلن المـدم وتولف بالهبوط على كلتا لدمٌه فً آن واحد ، عندها ال تكون 

 .أي من المدمٌن لدم ارتكاز 

 



التمدم بالكرة لالعب الذي أسس لدم ارتكاز أثناء سٌطرته على كرة  25-2-2

 حٌة داخل الملعب

 :أثناء الولوف بكلتا المدمٌن على األرض • 

 ( .للٌدٌن)للبدء بالمحاورة ، ال ٌسمح برفع لدم االرتكاز لبل ترن الكرة للٌد  -

للتمرٌر أو التصوٌب لإلصابة مٌدانٌة ، ٌسمح لالعب بان ٌمفز على لدم  -

االرتكاز ، على أن ال تعود أي من المدمٌن الى األرض لبل ترن الكرة للٌد 

 ( .للٌدٌن)

 



 (الٌدٌن)للبدء بالمحاورة ، ال ٌسمح برفع لدم االرتكاز لبل ترن الكرة الٌد  -

 :أثناء الوصول الى ولوف بٌنما ال تكون أي من المدمٌن لدم االرتكاز• 

 ( .الٌدٌن)للبدء بالمحاورة ، ٌسمح برفع أي من المدمٌن لبل ترن الكرة الٌد  -

 للتمرٌر أو التصوٌب ال صابة مٌدانٌة ، ٌمكن إلحدى أو كلتا المدمٌن أن ترفع -

 ( .الٌدٌن)على أن ال تعود الى األرض لبل ترن الكرة للٌد 

 :الالعب الوالع ، الممدد أو الجالس على األرض 

 



ٌكون من المشروع عندما ٌمع العب ممسن بالكرة على األرض وٌنزلك، أو • 

 .أثناء تمدده أو جلوسه على األرض أن ٌحصل على السٌطرة على الكرة

أن ٌحاول الولوف وهو  إوتكون مخالفه إذا لام الالعب بعد ذلن بالتدحرج، • 

 .ممسن بالكرة

 



 المحاضرة السابعة

 مرحلة الثانية

 التكتيك في الهجوم

Offensive Tactics 

أن تكتيك الهجوم يعتمد على العديد من األساليب الحركية التي يجب أن يتعلمها 

العب كرة السلة ويعرف متى وكيف يستخدمها لغرض  التصرف ضد دفاعات 

 .  الخصم المختلفة 

 : مايليويمكن تقسيم التكتيك الهجومي إلى 

 .التكتيك الهجومي الفردي  -١ 

 .  التكتيك الهجومي الجماعي  -٢ 

 . الفرقيالتكتيك الهجومي  -٣

 



 التكتيك الهجومي الفردي -١

يطلق العمل الفردي على ما يؤديه الالعب من مهارات اللعب 

بمفرده مستقال عن اعضاء الفريق والتي غالبا ما تكون جزءا 

 .الفرديالى العمل و ينتمي من التكتيك الجماعي والفرقي 

 



  -: عمل الالعب بدون كرة ويشمل  -أ

 .تحرك الالعب لالبتعاد عن المدافع  -

 . محاولة استالم الكرة  -

 ( .لحركات الكاذبة )الخداع  -

 -: عمل الالعب مع الكرة ويشمل  -ب

 .سحب الكرة  - 

 .مهاجمة السلة  - 

 .التمرير -

 .المحاورة  - 

 .التصويب  - 

 ( .الحركات الكاذبة)الخداع  -

 



 التكتيك الهجومي الجماعي -٢

هو ما يقوم به أكثر من العب في الفريق من مهارات اللعب 

ويمكن أن يكون هذا التعاون الجماعي . لتحقيق هدف معين 

بسيطا ، يشتمل على تمرير الكرة بين العبين او ثالثة العبين او 

المهارات مثل يمكن أن يكون صعبا ومعقدا يتضمن مختلف أنواع 

 .الهجوميوينتمي إلى العمل الجماعي . والخ... والخداعالحجز 

 



   -: التعاون بين العبين ويشمل  -أ 

 .مناولة الكرة والقطع  -

 .الحجز -

 .التصويب  -

   -:التعاون بين ثالثة العبين و يشمل  -ب 

 .التصويب ضد العبين مدافعين  -

 (.الثنائي)الحجز المضاعف  -

 . (WEAV) 8الهجوم على شكل رقم  -

 .الهجوم الثالثي  - 

 



التكتيك الهجومي الفرقي -٣ 
 هو عملية اشتراك جميع العبي الفريق في الخطط الهجومية ضمن اطار

خطة مدروسة ومطبقة سابقا، وينتمي إلى العمل الهجومي الفرقي مايأتي 
. 

  ويشمل ( السريع)الهجوم الخاطف  -أ:-  

-  االنطالق عند الهجوم السريع  . 

-  الهجوم المنظم  . 

الهجوم الموقعي ويشمل  -ب :-  

- الهجوم بالعب ارتكاز . 

-  الهجوم بدون العب ارتكاز. 

  أما االساليب الرئيسية للتكتيك الهجومي ضد الدفاع بشكل عام فهي :-  

الهجوم ضد الدفاع عن المنطقة  -١. 

الهجوم ضد الدفاع رجل لرجل  -٢  . 

الهجوم ضد الدفاع المختلط  -٣. 
 



 الهجوم ضد الدفاع عن المنطقة –اوال 

في عملية الهجوم من الضروري أن يتحقق الهدف بنجاح ولكن 

وذلك ألن الخصم يحاول دائما العودة . ليست بصورة دائميه 

  . بسرعة لتنظيم عمله الدفاعي واحباط المعادالت الهجومية 

يجب أن توضع . اجل التغلب على الدفاع الفرقي المنظم من 

ضده خطط مدروسة ومنظمة لوقوف الالعبين المشاركين في 

 .عملية الهجوم



األوضاع االساسية لوقوف الالعبين عند بدء الهجوم ضد الدفاع 
 .عن المنطقة

من الممكن االشارة الى ان هناك مراحل التنفيذ الهجوم ضد الدفاع 
 -: عن المنطقة وهي

 البداية -1

في البداية ، يجب التغلغل الفرقي المنظم إلى المنطقة المحرمة 
وللحصول . للخصم ، ووقوف الالعبين في األماكن المتفق عليها 

على نتائج جيدة في عملية الهجوم يجب ان يكون هناك سلسلة من 
الهدف منه ايجاد حالة جيدة تساعد . التعاون والتفاهم بين الالعبين

تحرر المهاجم من )على مهاجمة السلة بنجاح ، مثال على ذلك 
، تامين الظروف المساعدة لتعاون الالعبين من ( مراقبة الخصم

 .حيث تمرير واستالم الكرة في المواقع القريبة من الهدف

 



 االنجاز -2 

التعاون المباشر بين الالعبين لمهاجمة السلة مع تأمين المتابعة 

والحصول على الكرات المرتدة واعادتها ثانية إلى حالة الهجوم 

. 

ويمكن تطبيق التكتيكات التالية في الهجوم ضد الدفاع عن 

 .المنطقة 

 .  الهجوم بالعب ارتكاز- أ

 . الهجوم بدون العب ارتكاز -ب 

 .الهجوم بواسطة الحجز المزدوج  -ج 

 



 الهجوم بالعب ارتكاز -أ  

أن حركة الالعبين الذين يستخدمون هذا النظام تعتمد على الدور 
الذي يتصرف بحكمة ،  (Pivot)القيادي تالعب االرتكاز 

وكقاعدة يكون الظهر متجها نحو السلة والوجه مواجهة للزميل 
حتى يتمكن في أية لحظة من الحصول على فرصة الستالم 

 .الكرة 

أن الدور القيادي الذي يلعبه العب االرتكاز يجعل بقية اعضاء 
الفريق يتعاونون فيها بينهم من اجل الوصول إلى الهدف 

محاولين ايصال الكرة له عندما يكون في مكان مالئم للتصويب 
. 

عندما يستلم العب االرتكاز الكرة وهو في موضع هجومي جيد 
 : بتمكن من 

 

 



القيام بمحاولة اصابة الهدف مباشرة و بدون تأخير عن -١

 .طريق التصويب

 .محاولة خداع الخصم والقطع نحو السلة ألصابه الهدف-٢

 . اعطاء مناولة لزميله الذي يحتل مكانا افضل منه  -٣

 :اما العب االرتكاز بدون كرة من واجباته األساسية هي 

التعاون مع العبي الزاوية المهاجمين وذلك بعمل الحجز -١

 .لغرض التصويب والقطع

دائما الدخول إلى منطقة الرمية الحرة لتكملة عملية يحاول -٢

 .الهجوم ومتابعة الكرات المرتدة من الهدف 

 





 

 وقت اللعب ، التعادل بالنتيجة والفترات اإلضافية: 8مادة 
      .  

 .عشر دلائك( 10)أربع فترات من ( 4)ٌجب أن تتكون المباراة من 8-1

 عشرٌن دلٌمة لبل الموعد المحدد ( 20)ٌجب أن ٌكون هنان استراحة لعب من   8-2

 .لبدء المباراة

دلٌمتٌن بٌن الفترة األولى والثانٌة          ( 2)ٌجـب أن ٌكون هنان استراحـة من 8-3
 .، ولبل كل فترة إضافٌة(الشوط الثانً)، وبٌن الفترة الثالثة والرابعة (الشوط األول)

 .  خمس عشرة دلٌمة( 15)ٌجب أن ٌكون هنان استراحة لعب الشوط األول مـن 8-4

 :تبدأ استراحة اللعب8-5

 .عشرون دلٌمة من الولت المحدد لبدء المباراة( 20)  

 .ندما تنطلك إشارة ساعة المباراة لنهاٌة الفترةع

 :تنتهً استراحة اللعب8-6

 .الحكم من كرة المفز فً بداٌة الفترة األولى( ٌدي)عندما تترن الكره ٌد

عندما تكون الكره تحت تصرف الالعب المنفذ لرمٌة اإلدخال فً بداٌة جمٌع الفترات 
 .األخرى

 



 

إذا كانت النتٌجة التعادل عند نهاٌة زمن اللعب للفترة الرابعة، ٌجب أن 8-7

خمس دلائك ( 5)تستمر المباراة ألي عدد الزم من الفترات اإلضافٌة من 

 .لكسر التعادل

إذا تم ارتكاب خطأ لحظة أو لبل انطالق إشارة ساعة المباراة لنهاٌة 8-8

حرة الحمة ٌجب أن تنفذ بعد ( رمٌات)زمن اللعب مباشرة، فان أي رمٌة

 .نهاٌة زمن اللعب

( الرمٌات)إذا كان من الضروري لعب فترة إضافٌة كنتٌجة لهذه الرمٌة8-9

الحرة، عندها فان جمٌع األخطاء المرتكبة بعد نهاٌة زمن اللعب ٌجب أن 

تعتبر وكأنها حدثت أثناء فترة استراحة اللعب وٌجب أن ٌتم تنفٌذ الرمٌات 

 .الحرة لبل بداٌة الفترة اإلضافٌة

 



 بداية ونهاية الفترة أو المباراة  -  9مادة  
الحكم من كرة المفز فً بداٌة الفترة ( ٌدي)تبدأ الفترة األولى عندما تترن  الكرة ٌد 9-1

 .األولى

تبدأ جمٌع الفترات األخرى عندما تكون الكره تحت تصرف الالعب المنفذ لرمٌة 9-2
 .اإلدخال 

بخمسة العبٌن جاهزٌن للعب على أرض ( 5)ال تبدأ المباراة إذا لم ٌتواجد أحد الفرٌمٌن  9-3
 .الملعب 

ٌكون له ( الفرٌك المضٌف)فً جمٌع المبارٌات ، الفرٌك الوارد اسمه أوالً فً البرنامج 9-4
 .ممعد الفرٌك والسلة الخاصة به التً على ٌسار طاولة المسجل المواجهة للملعب 

 .أوالسلتان / ومع ذلن،إذا ما اتفك الفرٌمان المعنٌان،فٌجوز لهما تبادل مماعد الفرٌك و 

ٌصرح للفرٌمٌن باإلحماء ، لبل الفترة األولى والثالثة ، فً نصف الملعب الموجودة به 9-5
 .سلة منافسٌهم 

 .ٌجب أن ٌتم تبادل السلتٌن بٌن الفرٌمٌن للشوط الثانً 9-6

فً كل الفترات اإلضافٌة ، ٌجب أن تستمر الفرق فً اللعب باتجاه نفس السلة كما فً 9-7
 .الفترة الرابعة 

ٌجب أن تنتهً الفترة ، الفترة اإلضافٌة أو المباراة عندما تنطلك إشارة ساعة المباراة 9-8
 .لنهاٌة زمن اللعب 

 



 Status of the ball الحالة المانونٌة للكرة – 10مادة 
 
 .تكون الكرة أما حٌة أو مٌتة  10-1 

 :تصبح الكرة حٌة عندما  10-2

 .الحكم من كرة المفز( ٌدي)تترن الكـرة ٌد  

 .تكـون الكـرة تحت تصرف رامً الرمٌة الحرة ، أثناء رمٌة حرة  

 .تكون الكرة تحت تصرف الالعب المنفذ لرمٌة اإلدخال ، أثناء اإلدخال  

 :تصبح الكرة مٌتة عندما  10-3

 .تحدث أي إصابة مٌدانٌة أو رمٌة حرة • 

 .ٌطلك الحكم صافرته والكرة حٌة • 

 تبٌن أن الكرة لن تدخل السلة فً الرمٌة الحرة التً ٌتبعها• 

 .حرة أخرى ( رمٌات) رمٌة  -

 (أو رمٌة إدخال/رمٌات حرة و/ رمٌة ) جزاء آخر  -

 .تنطلك إشارة ساعة المباراة لنهاٌة الفترة • 

 األربع وعشرون ثانٌه بٌنما ٌسٌطر فرٌك ( 24)تنطلك إشارة ساعة • 

 .على الكرة 

 .  تلمس الكرة من لبل العب من أي من الفرٌمٌن وهو المس خط النهاٌة•  

  



 

 : ال تصبح الكرة ميتة وتحتسب اإلصابة إذا حدثت عندما  10-4

 :                                     تكون الكرة فً الهواء على اثر تصوٌبه ألصابه مٌدانٌة ثم •

 .ٌطلك الحكم صافرته  

 .تنطلك إشارة ساعة المباراة لنهاٌة الفترة  -

 .األربع وعشرون ثانٌة ( 24)تنطلك إشارة ساعة -

 كون الكرة فً الهواء على اثر رمٌة حرة عندما ٌطلك الحكم صافرته ألي  

 .مخالفة للمواعد من غٌر رامً الرمٌة الحرة  

 ٌرتكب العب خطأ على أي العب منافس عندما تكون الكرة تحت سٌطرة   

 منافس فً وضع تصوٌب إلحراز إصابة مٌدانٌة والذي ٌنهً تصوٌبته   

 .بحركة مستمرة بدأت لبل حدوث الخطأ  

 :  ال ٌنطبك هذا الشرط وال تحتسب اإلصابة إذا 

 .تم المٌام بعمل تصوٌب جدٌد كلٌاً بعد أن ٌطلك الحكم صافرته• 

األربع ( 24)انطلمت إشارة ساعة المباراة لنهاٌة الفترة أو إشارة ساعة • 
 .وعشرون ثانٌة أثناء الحركة المستمرة لالعب من وضع التصوٌب

 



 . مكان الالعب والحكم -11مادة  
 

 .ٌتحدد مكان الالعب بالمولع الذي ٌالمس فٌه األرض 11-1

عندما ٌكون فً الهواء فإنه ٌحتفظ بذات الوضع المانونً الذي كان لدٌه عندما 

كان ٌالمس األرض أخٌراً، وهذا ٌشمل خط الحدود،خط المركز، خط الثالث 

 نماط، 

الرمٌة الحرة والخطوط المحددة للمنطمة المحرمة والخطوط المحدده لنصف دائرة 

 .عدم مسؤلٌة المهاجم

 .ٌتحدد مكان الحكم بنفس الطرٌمة كما بالنسبة لالعب  11-2

 .  عندما تلمس الكرة الحكم تكون كأنها لد لمست األرض المتواجد بها الحكم 

 



 

 المتبادلةكرة القفز والحيازة    - 12مادة  

      كرة المفز تعرٌف

كرة المفز عندما ٌمذف الحكم الكرة بٌن أي العبٌن متنافسٌن تحدث 12-1

 فً بداٌة  

 .الفترة األولى 

تحدث الكرة الممسوكة عندما ٌطبك على الكرة بإحكام، العب  12-1-2

 أواكثر من 

 كالالفرٌمٌن المتنافسٌن ، بإحدى أو كلتا الٌدٌن ، بحٌث ٌتعذر على أي من 

 .الالعبٌن تحمٌك السٌطرة على الكرة دون خشونة مفرطة 

 

 



  كرة القفز إجراء 12-2

ٌمف كل لافزوكلتا لدمٌه داخل نصف الدائرة المرٌب من  12-2-1    
 السلة الخاصة بفرٌمه

 .وإحدى المدمٌن لرٌبة من خط المركز 

ال ٌجوز لالعبً نفس الفرٌك أن ٌشغلوا أماكن متجاورة  12-2-2
 .المنافسٌن اشغال أحد هذه األمكنة أحد حول الدائرة إذا رغب 

ٌمذف الحكم عندئذ الكرة بٌن المتنافسٌن الى أعلى  12-2-3
 .لدرتهما للوصول الٌها بالمفز من والى ارتفاع أعلى ( عامودٌا)

أحد أو ( ٌدي)ٌجب أن ٌتم ضرب الكرة على األلل بٌد  12-2-4
 .كال المافزٌن بعد أن تبلغ أعلى نمطة 

. 

 



 

ال ٌجوز ألي من المافزٌن ترن مكانهما الى أن ٌتم ضرب الكرة  12-2-5

 .بطرٌمة مشروعة

ال ٌجوز ألي من المافزٌن إمسان الكرة أو ضربها اكثر من  12-2-6 

 .من غٌر المافزٌن أو األرضواحدا مرتٌن حتى تلمس 

إذا لم تضرب الكرة من لبل أحد المافزٌن على األلل، ٌجب أن  12-2-7

 .تعاد  كرة المفز 

ال ٌجوز ألي العب من غٌر المافزٌن أن ٌكون على أو فوق خط  12-2-8

 .الكرة تضرب الدائرة لبل أن 

 8-2-12و  6-2-5،12-2-4،12-2-1،12-2-12كســر المــواد   

 .ٌعتبر مخالفة 

 



 القفزحاالت كرة        12-3

 :كرة المفز عندما تحدث 

 .ٌتم احتساب كرة ممسوكة  

 تخرج الكرة خارج الحدود وٌكون الحكام فً حالة شن أو مختلفٌن حول أي  

 .من المتنافسٌن لمس الكرة أخٌراً 

 تحدث مخالفة مزدوجة للرمٌة الحرة أثناء رمٌة حرة أخٌرة أو وحٌدة غٌر  

 .  ناجحة 

تصبح   .الرمٌات الحرة  مابٌنباستثناء )واللوحهكرة حٌة بٌن الحلك تعلك 
 .الكرة مٌتة عندما ال ٌكون أي من الفرٌمٌن مسٌطر على الكرة أو مستحك لها 

 ٌكون هنالن جزاءات أخطاء أخرى متبمٌة للتنفٌذ بعد الغاء الجزاءات ال 

 المتساوٌة ضد كال الفرٌمٌن ولم ٌكن أٌا من الفرٌمٌن مسٌطرا على الكرة أو 

 .مستحما لها لبل أول خطا أو مخالفة 

 .جمٌع الفترات بخالف الفترة األولى ستبدأ 

 



  تعريف الحيازة المتبادلة 12-4

أن الحٌازة المتبادلة هً طرٌمة للتسبب فً أن تصبح الكرة حٌة  12-4-1

 .من رمٌة إدخال بدال من كرة لفز

 :المتبادلة رمٌة الحٌازة  12-4-2

 .عندما تكون الكرة تحت تصرف العب لرمٌة إدخال تبدأ • 

 :تنتهً عندما • 

 .أو تُلمس الكرة بطرٌمة مشروعة من لبل العب داخل الملعب تلمس  -

 .الفرٌك المنفذ لرمٌة اإلدخال مخالفة ٌرتكب  -

 .كرة حٌة بٌن الحلك واللوحه أثناء رمٌة اإلدخال تعلك  -

 



 . إجراء الحيازة المتبادلة 12-5

تتبادل الفرق الحٌازة فً جمٌع حاالت كرة المفز فً الملعب برمٌة  12-5-1

 .إدخال من الرب مولع للمكان الذي تحدث فٌه حالة كرة المفز 

ٌبدأ بالحٌازة المتبادلة الفرٌك الذي لم ٌحمك السٌطرة على كرة حٌة فً  12-5-2

 .الملعب  بعد كرة المفز التً تبدأ الفترة األولى 

ٌبدأ الفرٌك المستحك للحٌازة المتبادلة التالٌة عند نهاٌة أي فترة ،  12-5-3

لم ، ما الفتــرة التالٌة برمٌة إدخال عند امتداد خط المركز ممابل طاولة المسجل

 .  ٌكن هنالن رمٌات حرة الحمه وحٌازة كجزاء ٌجب أن ٌنفذ

ٌتحدد الفرٌك المستحك لرمٌة إدخال الحٌازة المتبادلة بواسطة سهم  12-5-4

عكس اتجاه سهم الحٌازة المتبادلة فوراً وٌتم .سلة المنافسٌنالحٌازة فً اتجاه 

 .عندما تنتهً رمٌة إدخال الحٌازة المتبادلة 

 



 

تتسبب المخالفة من لبل الفرٌك أثناء أداء رمٌة إدخال الحٌازة  12-5-5
 المتبادلة فً أن ٌفمد 

ذلن الفرٌك رمٌة إدخال الحٌازة المتبادلة وٌتم عكس سهم الحٌازة المتبادلة 
 فوراً 

 إشارة الى أن منافسً الفرٌك المخالف سوف ٌستحمون رمٌة إدخال الحٌازة 

 .المتبادلة عند حالة كرة المفز التالٌة 

 أن تستأنف المباراة بعدها بمنح الكرة لمنافسً الفرٌك المخالف لرمٌة وٌجب 

 .اإلدخال من مكان رمٌة اإلدخال األصلٌة

 :  إن الخطأ من لبل أي من الفرٌمٌن  12-5-6

رمٌة إدخال الحٌازة  أوأثناءبداٌة الفترة بخالف الفترة األولى ، لبل  
 المتبادلة ،

 .ال ٌتسبـب بأن ٌفمد الفرٌك المستحك لرمٌة اإلدخال لتلن الحٌازة المتبادلة 
 







 :األوضاع األساسية لنظام الهجوم بالعب ارتكاز 

 .  الهجوم من خالل العب ارتكاز واحد  -1

 .  الهجوم من خالل العبً ارتكاز -2

 (.قلٌل االستخدام)الهجوم من خالل ثالثة العبً ارتكاز  -3

ارتكاز طوال القامة علٌه ٌجب  العبىفً حالة امتالك الفرٌق العبا او 

استخدامهم للصراع تحت سلة الخصم من اجل الحصول على الكرات 

، ۳-۲وبهذا اٌضا ٌجب استخدام الهجوم بوقوف الالعبٌن . واصابة الهدف

 .بالعب ارتكاز واحد كما موضح فً الشكل

 

 

 

 



بالعبٌن ارتكاز على جهتً المنطقة المحرمة ( 2-3)وٌمكن الهجوم بوقوف الالعبٌن 

 .كما فً الشكل 

 

 

 

 

 

 

بالعبً ارتكاز فً جهة واحدة كما فً  ۲-۳بوقوف الالعبٌن كما ٌمكن اٌضا الهجوم 

 .الشكل 

 

 

 

 

 



فً حالة امتالك الفرٌق بٌن اعضائه العبٌن ٌمتازون بالهجوم السرٌع والعب ٌجٌد 

الطبطبة واٌصال الكرة والتهدٌف من مسافات بعٌدة ٌكون الهجوم بوقوف الالعبٌن 

 . كما فً الشكل -1-4بطرٌقة 

 



ٌشترك دائما كافة أعضاء الفرٌق، وعند أعداد هذه التشكٌلة ٌجب . الفرقٌةفً التشكٌلة 

 -: مالحظة النقاط التالٌة 

 .المساعدة لتنفٌذ المبادرات الخالقة للمشاركٌن  -١  

 اعتماد التشكٌلة لٌس فقط الحصول على وضع جٌد للتصوٌب بل متابعة الكرات -۲  

 .المرتدة من السلة اٌضا

 .تأمٌن امكانٌة التنفٌذ للفرٌق او لقسم من اعضائه  -۳  

 



فً هذه التشكٌلة ٌكون العب ارتكاز واحد بالقرب من اللوحة ، وهذه 
 .مقترنة بالقطع نحو السلة WEAVالحالة ٌستخدم الفرٌق الهجوم الثالثً 

ٌستخدمون الهجوم الثالثً ، فً هذه الحالة الالعب  6، ۸، ۷الالعبون  -

وبدوره ٌتم اعطاء مناولة ( ۷)الذي استلم الكرة من زمٌله رقم ( ۸)رقم 

بعمل تقاطع من  8و 6، بعدها ٌقوم الالعبٌن (4)لالعب االرتكاز رقم 

امام العب االرتكاز فً منطقة الرمٌة الحرة ، وهنا بإمكان احدهم استالم 

 .  الكرة ومن ثم التصوٌب على الهدف

( 5)ٌقوم بمناورة السحب الدفاع اما الالعب رقم ( ۷)الالعب رقم  -

 .فٌنسحب للخلف لٌكون مدافعا ضد احتماالت الهجوم المضاد 

 



 (17شكل رقم ) 2-1-2الهجوم بوقوف الالعبٌن 

تكون هذه الحالة من سلسلة من القطع حول العب االرتكاز الذي ٌكون موقعه على 

 .  خط الرمٌة الحرة 

(  5)بمناولة الكرة الى الالعب رقم , (7)هذه السلسلة تبدأ عندما ٌقوم الالعب رقم 

باتجاه الهدف االستالم ( 4)من حول العب االرتكاز رقم ( 8)ٌقطع الالعب رقم 

وكذلك فشله فً ( 5)وفً حالة فشل اٌصال الكرة الٌه من قبل الالعب رقم . الكرة 

القاطع اٌضا عند اذا علٌه اعطاء الكرة لالعب الزاوٌة ( 7)إعطاء الكرة لالعب رقم 

 .للتصوٌب من امام العب االرتكاز ومن مسافة متوسطة ( 6)المهاجم رقم 

 





بمناولة ( 5)فً هذه التشكٌلة ، ٌقوم كافة الالعبٌن بعمل مناورات ، ٌقوم الالعب رقم 

بحٌث ٌتقاطع مع ( 4)وٌقطع من جانب العب االرتكاز رقم (. 7)الكرة لزمٌله رقم 

فً منطقة الرمٌة الحرة ، وفً حالة عدم استالم الكرة لكال الالعبٌن ( ۸)زمٌله رقم 

والذي ٌشكل ساترا له ( 6)بالقطع نحو الالعب رقم ( ۸)ٌستمر الالعب رقم ( 8و  5)

وٌقوم بالتصوٌب مباشرة ، وكذلك هناك احتماالت ( ۷)لٌستلم الكرة من الالعب رقم 

 :هً ( 7)واردة لالعب رقم 

 .فً حالة القطع تحت السلة ( ۸)امكانه اعطاء مناولة لالعب رقم - أ

 ( .  4)اعطاء مهولة لالعب االرتكاز رقم  - ب

 .فً الزاوٌة البعٌدة للتصوٌب ( ۸)اعطاء مناولة لالعب رقم  - ت

االنسحاب للخلف لٌدافع ضد احتماالت  بامكانهبعد تنفٌذ التمرٌرة المحاوالت اعاله - ث

 .الهجوم المضاد

 



فً حالة امتالك الفرٌق العبً ارتكاز ٌكون موقعهم تحت السلة وعلى جانبً منطقة الرمٌة الحرة ، 

 (.۷)باعطاء تمرٌرة لالعب رقم ( ۸)ٌقوم الالعب رقم 

الذي ٌقطع مع الكرة باتجاه ( ۷)ٌتحرك لعمل حجز لالعب الزمٌل رقم ( 5)العب االرتكاز رقم 

بالقطع من جانب ( 6)وفً الوقت نفسه ، وعلى الجهة الثانٌة ، ٌقوم العب الزاوٌة المهاجم رقم . الهدف

وٌقوم بعملٌة ( ۷)ٌتخلص من خصمه ، ومن ثم ٌستلم الكرة من زمٌله رقم ( 4)العب االرتكاز رقم 

 .التهدٌف



المحاولة األولى  ٌقوم الالعب رقم . ٌكون اللعب بالعبً ارتكاز موقعهم على جانبً خط الرمٌة الحرة 

قرب خط منطقة ( 4)، ثم ٌقوم بالتقاطع مع الالعب رقم (۷)مناولة لالعب رقم  وأعطاءبالطبطبة ( ۸)

الذي بدوره استخدم ( 6)الرمٌة الحرة لعمل تغلغل داخل المنطقة وفً الوقت نفسه ٌقطع الالعب رقم 

وبنفس الوقت ( ۸)قرب منطقة الرمٌة الحرة والالعب رقم ( 5)التقاطع مع العب االرتكاز الثانً رقم 

الذي احتل مكانه فً الزاوٌة ، حٌث ٌقوم باعطاء ( 4)الكرة الى الالعب رقم ( ۷)ٌمرر الالعب رقم 

 (.6)مناولة الالعب رقم 

 .فٌنحسب إلى الخلف للدفاع ضد الهجوم المضاد( ۷)اما الالعب رقم 



 شكرا حلسن استماعكم



 

 المحاضرة السابعة

 المانون



    Equipment التجهيزات                            -  3مادة 

  التجهٌزات التالٌة ضرورٌة           

 :وحدتا أهداف مكونة من  -

 لوحتان -

 .وشبكة ( لابلة للضغط)سلتان تشتمالن على حلمة  -

 كرات السلة .بنٌان دعائم اللوحة شامالً التغلٌف  -

 ساعة المباراة  -

 .لوحة نتٌجة -

 .أربع وعشرون ثانٌه( 24)ساعة  -

 .، غٌر ساعة المباراة ، من اجل تولٌت األولات المستمطعة ( مرئً)ساعـة إٌماف أو جهاز مناسب  - 

 .صوتٌتان منفصلتٌن عالٌتٌن ومختلفتٌن عن بعضهما بوضوح (2)إشارتان  - 

 .استمارة تسجٌل  -

 .عالمات أخطاء الالعبٌن  -

 .عالمات أخطاء الفرٌك -

 .سهم الحٌازة المتبادلة  - 

 .ارض اللعب  - 

 .الملعب  - 

 .إضاءة كافٌة  - 

 



 Teams الفرق                                              - 4مادة  

 

 Definition  تعرٌف 4-1

ٌكون عضو الفرٌك مؤهال لكً ٌلعب عندما ٌكون مصرحا له بأن ٌلعب لفرٌك  1-
 وفماً 

 .ألنظمة الهٌئة المنظمة للمنافسة بما فٌها التعلٌمات التً تحكم ضوابط السن 

ٌسمح لعضو الفرٌك باللعب عندما ٌتم إدراج اسمه فً استمارة التسجٌل لبل بداٌة  -2
 .خمسة أخطاء ( 5)المباراة طالما لم ٌتم استبعاده أو ارتكابه 

 :ٌكون عضو الفرٌك أثناء ولت اللعب  -3

 .العباً عندما ٌكون على ارض الملعب ومسموح له باللعب -4

 .بدٌالً عندما ال ٌكون على ارض الملعب لكن من المسموح له باللعب-5

خمسة أخطاء ولم ٌعد من المسموح له ( 5)العباً مبعداً عندما ٌكون لد ارتكب -6
 .باللعب 

 .جمٌع أعضاء الفرٌك المسموح لهم باللعب ٌعتبروا كالعبٌن أثناء استراحة اللعب -7

 



 Rule لاعدة  

 :ٌجب أن ٌتكون كل فرٌك من 

بما فٌهم رئٌس ,  اثنً عشر عضو فرٌك مسموح لهم باللعب( 12)ما ال ٌزٌد عن -1

 .الفرٌك 

 .مدرب ومساعد مدرب إذا ما رغب الفرٌك -2

 خمسة من أنصار الفرٌك كحد أعلى ، اللذٌن ٌمكن أن ٌجلسوا على الممعد( 5)-3

 الخ .. إحصائً ، مترجم , مدٌر، طبٌب ، معالج: ولهم مسؤولٌات خاصة، مثال-4

خمسة العبٌن من كل فرٌك ٌجب أن ٌتواجدوا على ارض الملعب أثناء ولت  ( 5) -5

 .اللعب وٌسمح باستبدالهم

 :ٌصبح البدٌل العبا والالعب بدٌال عندما 

 .ٌشٌر الحكم للبدٌل لٌدخل ارض الملعب  

 .  ٌطلب البدٌل التبدٌل من المسجل أثناء الولت المستمطع أو استراحة اللعب -6

 



 Uniforms (الزي)اللباس  

 :العبً أعضاء الفرٌك من ( زي ) ٌتكون لباس 4-3-1

 .، من األمام والخلف( الغالب)لمصان من نفس اللون السائد 

 ٌجب على جمٌع الالعبٌن أن ٌضعوا لمصانهم داخل السراوٌل 

 .      لمٌص وسروال من لطعة واحدة مسموح به . المخصصة للعب   

 سراوٌل من نفس اللون الغالب من األمام والخلف ، لكن لٌس من  

 .الضروري أن تكون من ذات لون الممصان   

 .جوارب من نفس اللون الغالب لجمٌع العبً الفرٌك 

 يجب على كل عضو فريك أن يرتدي لميص مرلم من األمام والخلف   4-3-2

 .بأرلام واضحة والوان موحدة مغايرة للون المميص 

 :وٌجب أن تكون األرلام واضحة الرؤٌة وكذلن 

 .سم على األلل ( 20)طول تلن المثبتة من الخلف 

 .سم على األلل ( 10)طول تلن المثبتة من األمام 

 .سم على األلل ( 2)ٌجب أن ٌكون عرض األرلام 

 ولالتحادات األهلٌة ( . 15)الى ( 4)ٌجب أن تستخدم الفرق األرلام من 

 



O السلطة فً أن تمر استخدام أرلام مغاٌرة لمنافساتها وبما ال ٌزٌد 

O عددٌن ( 2)عن. 

O ال ٌجوز لالعبً نفس الفرٌك استخدام أرلام مماثلة. 

O سم على األلل عن أي رلم ( 5)ٌجب أن تبعد أٌة مادة دعائٌة أو شعار. 

O4-3-3  ٌجـب علـى الفـرق أن ٌكـون لدٌهـا طممـان مـن الممصـان علـى  األلل

 :وكذلن 

O ًأن ( الفرٌـك المضٌـف)ٌجــب علــى الفــرٌك المذكـور اسمه فً البرنامج أوال

 ( .ٌفضل األبٌض) ٌرتـدي لمصانـا ذات لـون فاتـح  

O ًأن ٌرتدي ( الفرٌك الزائر ) ٌجب على الفرٌك المذكور اسمه فً البرنامج ثانٌا

 .لمصانا ذات لون داكن 

O وعلى أٌة حال ، إذا اتفـك الفرٌمان على تبادل الوان الممصـان فلهما ذلن. 

 



 Other equipment تجهيزات أخرى

 ٌجب أن تكون جمٌع التجهٌزات المستخدمة من لبل الالعبٌن مالئمة للمباراة، وال  4-4-1

 ٌسمح بأٌة تجهٌزات مصممة من أجل زٌادة طول أو لابلٌة الالعب باالرتماء أو 

 .أٌة طرٌمة أخرى تمنحه فائدة غٌر مشروعة 

 .لد تسبب األذى لالعبٌن اآلخرٌن( لوازم )ٌجب على الالعبٌن أن ال ٌرتدوا أدوات  4-4-2

 :التالٌة غٌر مسموح بها

 والٌات االصبع ، الٌد ، الكوع أو الجبهة المصنعة من المعدن المسبون أو  -

اللفائف المصنعة من الجلد ، البالستٌن ، البالستٌن المرن، المعدن أو أٌة مادة أخرى صلبة 

 .حتى لو غلفت بغطاء ناعم 

 ( .ٌجب أن تملم األظافر جٌدا ) أدوات ٌمـكــن أن تـجـرح -

 .أدوات الرأس ، الحلً والزٌنة   -

 :التالٌة مسموح بها   

أو أسفل الساق إذا كانت األداة مبطنه على نحو  الفخدأدوات الحماٌة للكتف ، أعلى الساعد ، -

 .كاف

 مشدات تمتد أسفل السراوٌل ومن نفس اللون الغالب للسروال-

 



جوراب ضاغطه من نفس اللون الغالب للسروال، فإذا استخدمت للمسم العلوي من -
الساق فٌجب أن تعلو فوق الركبه،وإذا كانت ألسفل الساق فٌجب أن تنتهً أسفل 

 .الركبة

 .دعائم الركبة إذا كانت مغطاة بشكل مناسب -

 .أداة الحماٌة لألنف المصاب حتى لو كانت مصنعة من مادة صلبة -

 .والً األسنان الشفاف غٌر الملون -

 .النظارات ،على أن ال تعرض الالعبٌن اآلخرٌن للخطر -

سم ، المصنعة مــن لماش ، بالستٌن مرن ( 5)أربطة الرأس بعرض ال ٌزٌد عن -
 .أو مطاط غٌر مسبب للكشط ، ومن لون واحد 

 .الخ،الشفافه غٌر الملونة...لفائف األذرع،األكتاف،السٌمان-

 ال ٌسمح لالعب خالل المباراة أن ٌعرض، على سبٌل المثال ال الحصر، على -

 جسده، فً شعره أو بأي طرٌمة أخرى،أي أسم،عالمه،شعار أو تعرٌف آخر 

 .تجاري تروٌجً أو خٌري

أٌة أدوات أخرى غٌر مذكورة تحدٌدا فً هذه المادة ٌجب أن تحظى بموافمة اللجنة -
 .الفنٌة لالتحاد الدولً لكرة السلة

 



 Players : Injury اإلصابة: الالعبون  -  5مادة  

 ( .العبٌن)ٌجوز للحكم أن ٌولف المباراة فً حالة إصابة العب - 

 ٌمتنع على الحكم إطالق صافرته، إذا كانت الكرة حٌة عند حدوث اإلصابـة ، الى أن   -

 ٌصوب الفرٌك المسٌطر على الكرة ال صابة مٌدانٌة، ٌفمد السٌطرة على   الكرة ، ٌمتنع  -

--وإذا التضت الضرورة حماٌة الالعب المصاب . عن لعب الكرة أو أن تصبح الكرة مٌتة -

 .فٌسمح للحكام إٌماف المباراة فوراً  -  -

ً  15خالل )إذا لم ٌتمكن الالعب المصاب من استئناف اللعب فوراً -  ،أو إذا ( ثانٌة تمرٌبا

 خمسة العبٌن  ( 5)ما تلمى العالج، فٌجب أن ٌتم استبداله ما لم ٌنمص الفرٌك عن  -

 .على أرض الملعب -

 ٌسمح للمدربٌن ، مساعدي المدربٌن ، البدالء ، الالعبٌن المبعدٌن وأنصار الفرٌك أن -

 .ٌدخلوا ارض الملعب بإذن من الحكم لٌصطحبوا الالعب المصاب لبل أن ٌستبدل  -

 ٌسمح للطبٌب أن ٌدخل ارض الملعب بدون إذن من الحكم إذا كان الالعب المصاب  -

 .ٌتطلب معالجة طبٌة فورٌة وفما لمناعة الطبٌب  -

 



وٌسمح له بأن . أي العب ٌصاب بجرح أو ٌنزف خالل المباراة ، ٌجب أن ٌستبدل 

ٌعود الى الملعب فمط بعد أن ٌتولف النزٌف وأن ٌتم تغطٌة المنطمة المصابة أو 

 إذا تمكن الالعب المصاب أو أي العب ٌنزف أو ٌصاب . المجروحة بشكل آمن كلٌاً 

 بجرح من الشفاء أثناء طلب ولت مستمطع من أي من الفرٌمٌن فً نفس فترة تولف 

 . الساعة لبل أن تنطلك إشارة المسجل للتبدٌل ، فٌسمح لذلن الالعب أن ٌستمر باللعب

 ٌسمح باستبدال الالعبٌن الذٌن تم تعٌٌنهم من لبل المدرب لبدء المباراة فً حال 

 وفً هذه الحالة، فان للمنافسٌن الحك بأن ٌستبدلوا نفس عدد الالعبٌن إذا ما  . إصابتهم

 .رغبوا فً ذلن 



 Captain: Duties and واجباته وسلطاته: رئيس الفريك -  6

powers 

هو الالعب الذي ٌعٌن من لبل مدربه لكً ٌمثل فرٌمه على ( الكابتن) رئٌس الفرٌك -

وٌسمح له االتصال بالحكام أثناء المباراة بطرٌمة لبمة للحصول على . ارض الملعب 

 .معلومات فمط عندما تصبح الكرة مٌتة وساعة المباراة متولفة

ٌجب على رئٌس الفرٌك أن ٌعلم الحكم األول فورا إذا كان فرٌمه ٌعترض على   -

 .تولٌع  "نتٌجة المباراة وان ٌولع على استمارة التسجٌل فً المكان المخصص 

 




