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 الستماعكم جزيأل شكرأ 



 (المزاحمة ) مهارة المهاجمة 





 المهاجمة فً فن استخالص الكرة من المنافس

الحائز علٌها ، أو عدم تمكٌن المنافس من 

االستحواذ علٌها بشتى الطرق حتى تصبح تحت 

 .سٌطرة الالعب 



 والمهاجمة من أسلحة الدفاع المهمة والضرورٌة جدا

ألنها أحد أسباب الفوز الفرٌك لو أحسن المدافعٌن 

والمهاجمٌن على السواء المٌام بدورهم الدفاعً 

بمهاجمة المنافس فً المكان والتولٌت المناسب 

لالستحواذ على الكرة ومنع المنافس من تسجٌل هدف 
. 
 



 بهاوهنان بعض الصفات التً ٌجب أن ٌتمٌز 

الالعب المدافع حتى ٌحمك سمة المهاجمة بنجاح 

 :منها 

 التولٌت السلٌم. 

  الجرأة والشجاعة والتصمٌم. 

  سرعة االنتباه والبدٌهة. 
 



 المدرة على التولع السلٌم . 

 الموة عند االنمضاض على الكرة  . 

 لوة االحتمال. 

 التوازن والرشالة  . 
 



 :املبادئ األساسية لنجاح مهارة املهامجة 
  أن ٌتحرن المدافع لرٌبا من المهاجم استعدادا ألداء

 .المهاجمة 

 

 أن ٌحسن المدافع اختٌار التولٌت المناسب لتأدٌة
 . اللحظةالمناسبةالمهاجمة فً 

 



 أن ٌضع المدافع المدم غٌر المهاجمة على جانب الكرة
 . وخلفها للٌال 

 ثنً الركبتٌن للٌالً مع حفظ توازن الالعب ألداء
 .المهاجمة 

 رفع مشط المدم المهاجمة للٌالً ألعلى مع لف الركبة
 .للخارج 

 



 وتنمسم المهاجمة إلى األلسام اآلتٌة: 

 االمامالمهاجمة من . 

 المهاجمة من الجانب. 

 المهاجمة من الخلف 



 : االماماملهامجة من 
 تؤدي هذه المهارة حٌنما ٌكون التراب الالعب

المستحوذ على الكرة من أمام الالعب المدافع مباشرة 

وجه لوجه ، وتعتبر المهاجمة من األمام من أكثر 

 . طرق المهاجمة استخداما فً كرة المدم 





 : املهامجة من اجلانب
 المدافع أن  االعبتؤدي هذه المهارة عندما ٌرٌد

ٌستخلص الكرة من الالعب المهاجم المستحوذ على 

الكرة والذي ٌجري بجانبه وتتم المهاجمة فً هذه 
 :الطرق اآلتٌة  الحالة بإحدى

  تشتٌت الكرة من أمام الالعب  . 

 ًالكتف المانون. 

 الزحلمة من الجانب . 





  املهامجة من اخللف
 تؤدي هذه المهارة عندما ٌكون المنافس مستحوذا

أو أن تكون الكرة فً طرٌمها  بهاعلى الكرة ومتمدما 

إلٌه ، فٌموم الالعب المدافع بالجري خلف المهاجم 

لمهاجمته من الخلف للحصول على الكرة أو تشتٌتها 
 :لبل الوصول إلٌه وٌتم ذلن بإحدى الطرق التالٌة 





  تشتٌت الكرة بالمدم من أمام المنافس . 

 الكرة بالرأس  ضربوالوثب خلف المنافس. 

 التزحلك خلف المهاجم  . 



      

 

 

 الستماعكم جزٌألشكرا      



من القانون ( رمية التماس )المادة الخامسة عشر 

 الدولي لكرة القدم

 

 

 

 اعداد 

دمحم عاشور  د.م  



 رمية التماس



 إجراءات رمٌة التماس 

 يقف مواجهاً ميدان اللعب
جزء من كل لدم على 

خط التماس أو على 

األرض  خارج خط 

.التماس رمً الكرة بكلتا الٌدٌن من  

الخلف مرورا فوق الرأس 

من مكان خروجها من 

. مٌدان اللعب  





ٌجب أن ٌمف كافة المنافسٌن على 

على االلل ) ٌاردة 2(متر  2مسافة 

من النمطة على خط التماس حٌث 

تصبح الكرة . مكان تنفٌذ رمٌة التماس

فً اللعب عند دخولها إلى مٌدان 

فً حال لمس الكرة االرض . اللعب

لبل دخولها، ٌعاد تنفٌذ رمٌة التماس 

من لبل الفرٌك نفسه و من المكان 

فً حال عدم تنفٌذ رمٌة التماس . نفسه

بصورة صحٌحة ٌتم تنفٌذها مرة 

 أخرى من لبل الفرٌك المنافس



في حال قياو انالعب، أثناء تنفيذ 
ريية انتًاس بصٌرة صحيحة، 

بتنفيذ انزيية بصٌرة يتعًدة 
اتجاه انالعب انًنافس يٍ أجم 

أٌ يتسنَ نو نعب انكزة يزة 
أخزٍ ًنكٍ بشكم نيس فيو 

إىًال أً تيٌر أً استخداو نهقٌة 
انًفزطة، يسًح انحكى باستًزار 

 .انهعب



 سؤال المحاضرة 

لماذا تلعب الرمية 

الركنية بالقدمين 

ورمية التماس 

 باليدين 



المخالفات 

 والعقوبات

. تحتسب ركلة حرة مباشرة  

تحتسب ركلة جزاء فً حال ولوع 

المخالفة داخل منطمة جزاء منفذ رمٌة 

التماس باستثناء أن ٌكون منفذ الرمٌة 

هو حارس المرمى وفً هذه الحالة 

. تحتسب ركلة حرة غٌر مباشرة  



ٌنذر الالعب المنافس الذي ٌصرف 

انتباه أو ٌعٌك منفذ رمٌة التماس 

بما فً ذلن (بصورة غٌر عادلة 

 2(متر 2االلتراب مسافة ألل من 

)  من مكان تنفٌذ رمٌة التماس) ٌاردة

لسلوكه الغٌر رٌاضً وفً حال تم 

تنفٌذ رمٌة التماس تحتسب ركلة حرة 

. غٌر مباشرة  



شكراً لحسن 

 المتابعة



 مادة كرة المدم
 حراسة المرمى





 حراسة المرمى 

 عشر العبا  احدىٌتكون فرٌك كرة المدم من

واشترط لانون كرة , احدهما  حارس المرمى 

مخالف عن  زيٌرتدي حارس المرمى  انالمدم 

 اخرىمٌزة فنٌة  واعطاهبالً زمالئه بالفرٌك 

,  وهً مسن الكرة بٌدٌه داخل منطمة جزائه 

كافة المهارات  بأستخداملٌامه  الى باالضافة

التً ٌستخدمها بالً زمالئه  االخرى االساسٌة

 .داخل الملعب 

 





 لحارس المرمى  االساسٌةالمهارات 

 الىحارس المرمى  مهاراتتنمسم :  

 

 مهارات بدون كرة 

  الكرة  بأستخداممهارات 

 





 مهارات حارس المرمى بدون كرة 

 

(وضع االستعداد ) االساسٌة الوفمة 

 التحرن لسد الثغرات 



 الكرة بأستخداممهارات حارس المرمى  

 :الحركات الدفاعٌة لحارس المرمى :  اوال

الكرات المواجهة بالٌدٌن  امسان 

- االرضٌة اتمسن الكر   

- متوسطة االرتفاع  اتمسن الكر 

-  الراسمسن الكرات العالٌة فوق  



 االرتماء لمسن الكرة 

 المبضتٌن  اودفع الكرة بضربها بالمبضة 

 فوق  اوالكرة بجوار المائم ( ابعاد)تشتٌت

 :العارضة 

- بجوار المائم  االرضٌةالكرات  ابعاد 

- الكرات متوسطة االرتفاع  بجوار المائم  ابعاد 

- الكرات العالٌة االرتفاع فوق العارضة  ابعاد 

 تشتٌت الكرة بالرجل 

 





 :الحركات الهجومٌة لحارس المرمى :  ثانٌأ

 

 اسفلمن  االرضدحرجة الكرة على . 

 اعلىرمً الكرة بالٌد من . 

 ركل الكرة بالمدم 

 



 

 

 الستماعكم جزٌأل شكرأ



 فً كرة القدم االساسٌةالمهارات 

 رمٌة التماس





 رمٌة التماس

 تعتبر مهارة رمٌة التماس ذات طابع خاص من
القانونً الذي نص علٌه القانون  االداءناحٌة 

صراحة وخصص لها شروط خاصة ٌجب على 
ونصت , ٌتبعها  ان بادائهاالالعب الذي ٌقوم 

 اذاالمادة القانونٌة لرمٌة التماس على انه 
تخطت الكرة كلها خط التماس خالل المباراة 

 بانهفً الهواء  او االرضسواء كانت على 
للملعب لتصبح فً اللعب من مكان  ادخالهاٌجب 

 .خروجها 



 رمٌة التماس  اداءطرق 

رمٌة التماس من الثبات :  اوأل: 

 

 رمٌة التماس والقدمان متالصقتان 

 رمٌة التماس والقدمان متباعدتان 

  خلفأورجل  امامأرمٌة التماس رجل 

 





 االداءطرٌقة 

 ٌقف  انٌقف الالعب خلف خط التماس وٌمكنه

متباعدتان لمسافة  اووالقدمان متالصقتان 

    امامأالوقوف الوضع  اومناسبة 

 ( خلفأورجل  امامأرجل ) 

 اصابعٌقوم الالعب بمسك الكرة بحٌث تكون 

الٌد موزعة ومنتشرة على الكرة مع مالمسة 

بعضهما من خلف الكرة والكفان  االبهامان

 . بهامحٌطان 

 



 مع ثنً الذراعٌن من  قلٌألٌثنً الالعب الركبتٌن
 . الراسخلف  العلىالمرفقٌن ودفع الكرة 

 والذراعٌن والٌدٌن ممسكة بالكرة  خلفأٌمٌل الجذع
ثم فرد الجسم بفرد الركبتٌن ودفع  الراسعالٌا خلف 

مع فرد الذراعٌن وقذف الكرة بقوة  لالمامالجذع 
 .وسرعة من الٌدٌن 

 متابعة الكرة بالٌدٌن بعد رمٌة التماس. 

 ًالسفلترمى الكرة من الثبات فً ثالث مستوٌات ه 
 .ومرتفع وعالً 

 



 رمٌة التماس من االقتراب: ثانٌا 

  ًرمٌة التماس من االقتراب بالمش 

 رمٌة التماس من القتراب بالجري 

 

 





   االداءطرٌقة 

 نفس طرٌقة رمٌة التماس من الثبات مع وجود

ٌقترب الالعب من خط التماس  انةاختالف وهو 

 الجري  اوبالمشً  اماماعدة خطوات 

 ًبالجري ٌعطٌه مٌزة  اواقتراب الالعب بالمش

سرعة وقوة رمً الكرة لمسافة اكبر داخل 

 .الملعب 

 



 الشائعة االخطاء

ةرمً الكرة بٌد واحد 

 القبض  اثناءعلى الكرة  االصابععدم توزٌع

 .علٌها بالٌدٌن

 جسم الالعب  امامرمً الكرة من . 

 بقوة  لالمامعدم مٌل جذع الالعب خلفا ثم دفعه

 .رمً الكرة  لحضة

 



 

         

 ألستماعكمشكرا            



 )المحاورة ) المراوغة مهارة  

 



 فن التخلص من المنافس وخداعه هالمراوغة ً

مع لدرته على تغٌٌر اتجاهه وهو ٌحتفظ بالكرة 

بسرعة مستخدما بعض حركات الخداع التً 

ٌؤدٌها إما بجذعه أو بمدمٌه وهً سالح الالعب 

وعامل أساسً فً تنفٌذ الخطط الهجومٌة الفردٌة 

 .والجماعٌة 
 



 ًوالمراوغة تعتبر من أصعب المهارات األساسٌة ف
كرة المدم ، لذلن ٌجب أن ٌجٌدها المهاجم والمدافع 

على حد سواء مع احتفاظ كل العب بأسلوبه الممٌز فً 
مهارة المراوغة ، ولكً ٌتحمك ذلن ٌجب أن ٌتمتع 

الالعب المحاور بمدرة بدنٌة عالٌة تساعده على نجاح 
مهارة المراوغة ومن أهم المدرات البدنٌة التً تحمك 

ذلن الرشالة والمرونة والسرعة الحركٌة والتً تساعد 
 .للمراوغة المهارىعلى تحسٌن األداء 

 



 :أهم صفات وشروط ادلراوغة الناجحة ما يلي 
 

 والتً  اللعبًاختٌار الطرٌمة المناسبة للمولف

 . غالبا ال ٌتولعها المنافس 

 لدرة الالعب المهاجم على إلناع المنافس المدافع

 .بتحرن خادع

 المراوغة بعنصر المفاجأة تتصف ان 



 جسمه  اوضاععب المهاجم على تغٌر اللالدرة
 .بسرعة ورشالة 

 لدرة الالعب المهاجم على استخدام أكثر من نوع

وطرٌمة للمراوغة حتى ال ٌنجح منافسه المدافع فً 
 .تولع نوع المراوغة التً ٌموم بتنفٌذها المهاجم

 األداء  رتملدرة الالعب المهاجم على تغٌر سرعة. 



 :وهناك عدة طرق للمراوغة هي 
 االمامالمراوغة من . 

 المراوغة من الجانب. 

 المراوغة من الخلف  . 
 



 :ادلراوغة من األمام  -أوال 
 وهذه المهارة تستخدم عندما ٌكون الالعب

وهاجمه  بهاالمهاجم المستحوذ على الكرة متمدما 

أحد المدافعٌن من الجهة األمامٌة ، فٌمكنه أن 

ٌراوغ المدافع الناشئ باستخدام إحدى طرق 

 :المراوغة من األمام وهً 
 



المراوغة بالتموٌه للجانب مرة واحدة . 

  المراوغة بالتموٌه للجانب مرتٌن . 

 المراوغة بدفع الكرة لألمام والجانب. 

 المراوغة بتمرٌر الكرة من جانب المنافس المندفع 

 المراوغة بالطرٌمة الممصٌة  . 

  المراوغة بسحب الكرة خلفا. 

 المراوغة بالتموٌه للتصوٌب. 

 



 :ادلراوغة من اجلانب  -اثنيا 
 تؤدي هذه المهارة عندما ٌموم الالعب المهاجم

بالجري بالكرة وبجواره وعلى إحدى جانبٌة 

ٌجري المدافع المنافس على خط واحد محاوال 

االستحواذ على الكرة فٌموم الالعب المهاجم 

 باستخدام إحدى طرق المراوغة من الجانب

 :وهً  



  (.تغٌٌر السرعة ) طرٌمة المحطات 

  (تحرٌن المدم فوق الكرة) طرٌمة حركة الدراجة 

  المرور خلف المنافس 



 
 
 
 

 :ادلراوغة من اخللف  -اثلثا 
 تؤدي هذه المهارة فً الحاالت التً ٌستمبل فٌها

الالعب المهاجم الكرة وهو مرالب من المنافس 

المدافع الذي ٌمف خلفه مباشرة فً محاولة لمنعه 

من التمدم بالكرة ومحاولة استخالصها منه ، 

فٌموم الالعب المهاجم باستخدام إحدى طرق 

المراوغة من الخلف للتغلب على المدافع 

 :باستخدامه إلحدى الطرق التالٌة 
 



  المراوغة بثنً الجذع للجانب  . 

 المراوغة بثنً الجذع للجانبٌن. 

 المراوغة بثنً الجذع للجانب وترن الكرة تمر. 
 



  (ادلزامحة) ادلهامجة مهارة 
 فن استخالص الكرة من المنافس هالمهاجمة ً

الحائز علٌها ، أو عدم تمكٌن المنافس من 

االستحواذ علٌها بشتى الطرق حتى تصبح تحت 

 .سٌطرة الالعب 
 



 والمهاجمة من أسلحة الدفاع المهمة والضرورٌة

جدا ألنها أحد أسباب الفوز الفرٌك لو أحسن 

المدافعٌن والمهاجمٌن على السواء المٌام بدورهم 

الدفاعً بمهاجمة المنافس فً المكان والتولٌت 

المناسب لالستحواذ على الكرة ومنع المنافس من 

 .تسجٌل هدف 
 



 بهاوهناك بعض الصفات التي يجب أن يتميز 

الالعب المدافع حتى يحقق سمة المهاجمة 
 :بنجاح منها 

 



 التولٌت السلٌم. 

  الجرأة والشجاعة والتصمٌم. 

  سرعة االنتباه والبدٌهة. 

 المدرة على التولع السلٌم  . 

 الموة عند االنمضاض على الكرة  . 

 لوة االحتمال. 

 التوازن والرشالة  . 
 



 :ادلبادئ األساسية لنجاح مهارة ادلهامجة 
  أن ٌتحرن المدافع لرٌبا من المهاجم استعدادا ألداء

 .المهاجمة 

 أن ٌحسن المدافع اختٌار التولٌت المناسب لتأدٌة
 المناسبة  المهاجمة فً اللحظة

 أن ٌضع المدافع المدم غٌر المهاجمة على جانب الكرة
 .  وخلفها للٌال 

 



 ثنً الركبتٌن للٌالً مع حفظ توازن الالعب ألداء
 .المهاجمة 

 رفع مشط المدم المهاجمة للٌالً ألعلى مع لف الركبة

 .للخارج 



 :وتنقسم ادلهامجة إىل األقسام اآلتية 
 االمامالمهاجمة من . 

 المهاجمة من الجانب. 

 المهاجمة من الخلف  . 

 
 



  
 : االمامادلهامجة من 
 

 تؤدي هذه المهارة حٌنما ٌكون التراب الالعب

المستحوذ على الكرة من أمام الالعب المدافع 

مباشرة وجه لوجه ، وتعتبر المهاجمة من األمام 

 من أكثر طرق المهاجمة استخداما فً كرة المدم 



 :ادلهامجة من اجلانب 
 العب المدافع أن لاتؤدي هذه المهارة عندما ٌرٌد

ٌستخلص الكرة من الالعب المهاجم المستحوذ 

على الكرة والذي ٌجري بجانبه وتتم المهاجمة فً 

 :الطرق اآلتٌة  هذه الحالة بإحدى
 



  تشتٌت الكرة من أمام الالعب . 

 ًالكتف المانون. 

 الزحلمة من الجانب 



 :ادلهامجة من اخللف 
 تؤدي هذه المهارة عندما ٌكون المنافس مستحوذا

أو أن تكون الكرة فً  بهاعلى الكرة ومتمدما 

طرٌمها إلٌه ، فٌموم الالعب المدافع بالجري خلف 

المهاجم لمهاجمته من الخلف للحصول على الكرة 

أو تشتٌتها لبل الوصول إلٌه وٌتم ذلن بإحدى 

 :الطرق التالٌة 
 



  تشتٌت الكرة بالمدم من أمام المنافس  . 

 الكرة بالرأس  ضربوالوثب خلف المنافس. 

 التزحلك خلف المهاجم  . 
 



         

 ( ألصغائكم جزيأل شكرأ)      

 



 السيطرة على الكرة مهارة
 السٌطرة على الكرة هو إخضاع الكرة تحت تصرف

الالعب والهٌمنة علٌها وجعلها بعٌدا عن متناول 

المنافس ، وذلن للتصرف فٌها بالطرٌمة المناسبة حسب 

ظروف المباراة والسٌطرة على الكرة تتم فً جمٌع 

والمستوٌات سواء كانت الكرات األرضٌة  اإلرتفاعات

 .أو المرتفعة  اإلرتفاعأو المنخفضة 



 كذلن فإن السٌطرة على الكرة تتطلب تولٌتا دلٌما للغاٌة
وحساسٌة بالغة من أجزاء الجسم المختلفة لالعب 

والتً تموم بالسٌطرة على الكرة بسرعة عالٌة ثم حسن 
التصرف فٌها بحكمة وهذا ٌتطلب من الالعب كشف 
جوانب الملعب المختلفة ، كذلن ٌمكن المول أن هذه 

المهارة ٌجب أن ٌؤدٌها كال من المدافع والمهاجم 
بدرجة كبٌرة من اإلتمان والتحكم لما لها من أهمٌة 

 .  بالغة فً إخضاع الكرة لسٌطرة الالعب 
 



 :أثناء السيطرة على الكرة  ىمبادئ عامة جيب أن تراع
 ًالمباشر  اإلتجاهأن ٌموم الالعب بوضع جسمه ف

 .الكرة  إستمباللمكان 

 ًوصولها  إنتظارالكرة ولٌس  إتجاهالتحرن بسرعة ف

إلٌه خصوصا فً الموالف التً ٌكون فٌها المنافس 
 .لرٌب من الالعب 

 بتوازن الجسم أثناء السٌطرة على الكرة مع  اإلهتمام

شدة االنتباه والتركٌز فً مهام ابتعاد الكرة عن الالعب 

 .بعد السٌطرة علٌها 



 أن ٌمرر بسرعة وفً ولت مبكر أي جزء من أجزاء
 .الجسم سوف ٌستخدمه فً السٌطرة على الكرة 

 ضرورة استخدام أكبر مسطح من الجسم للسٌطرة على

السٌطرة على  لحضةالكرة دون حدوث أي أخطاء فنٌة 
 .الكرة 

 ٌجب على الالعب لبل استالمه للكرة والسٌطرة علٌها

المرار السلٌم فً حسن التصرف فً  إتخذأن ٌكون لد 

الكرة حسب ممتضٌات الظروف المحٌطة بالولت أثناء 
 .المباراة



 جزء من الجسم الذي سٌموم  إسترخاءٌجب مراعاة

بالسٌطرة على الكرة مع مراعاة سرعة تحرن الكرة 
 .السٌطرة علٌها اثناء

8-  الكرة من الالعب الذي ٌموم بالسٌطرة  إبتعادعدم

على الكرة أكثر من الالزم خوفا من حصول المنافس 

 .  علٌها 



 :الكرة  ىأنواع السيطرة عل
 وجه  -خارج القدم  -باطن القدم ) : استالم الكرة

 (القدم 

 باطن القدم  - االماميوجه القدم ): امتصاص الكرة- 
 ( الراس -الصدر  -الفخذ  اعلى

 القدم  اسفل -خارج القدم  -باطن القدم ) : كتم الكرة-
 (كتم الكرة بالبطن -القصبتين اوبالقصبة 

 



 رمية التماس مهارة 
تعتبر مهارة رمٌة التماس ذات طابع خاص من 

المانونً الذي نص علٌه المانون  االداءناحٌة 

صراحة وخصص لها شروط خاصة ٌجب على 

 .ٌتبعها  ان بادائهاالالعب الذي ٌموم 



 اذاونصت المادة المانونٌة لرمٌة التماس على انه    

تخطت الكرة كلها خط التماس خالل المباراة 

ٌجب  بانهفً الهواء  او االرضسواء كانت على 

للملعب لتصبح فً اللعب من مكان  ادخالها

 .خروجها 
 



 رمية التماس  اداءطرق 
 رمية التماس من الثبات: 

 رمٌة التماس والمدمان متالصمتان    

 رمٌة التماس والمدمان متباعدتان   

 خلفأورجل  امامأرمٌة التماس ورجل    

 



 رمية التماس من االقتراب 

 رمٌة التماس من االلتراب بالمشً    

 اللتراب بالجري ارمٌة التماس من    



 حراسة ادلرمى 
 عشر العبا  احدىٌتكون فرٌك كرة المدم من

واشترط لانون  كرة , احدهما  حارس المرمى 

مخالف عن  زيٌرتدي حارس المرمى  انالمدم 

 اخرىمٌزة فنٌة  واعطاهبالً زمالئه بالفرٌك 

 .وهً مسن الكرة بٌدٌه داخل منطمة جزائه 



 :حلارس ادلرمى  االساسيةادلهارات 
 الىحارس المرمى  مهاراتتنقسم   

 مهارات بدون كرة 

  الكرة  بأستخداممهارات 



 مهارات حارس المرمى بدون كرة 

(وضع االستعداد ) االساسٌة الوفمة 

 التحرن لسد الثغرات 
 



  الكرة  بأستخداممهارات حارس المرمى: 

لحارس المرمى  دفاعٌةال المهارات: 

لحارس المرمى  المهارات الهجومٌة: 



 :حلارس ادلرمى  دفاعيةال ادلهارات
الكرات المواجهة بالٌدٌن  امسان 

 االرضٌةمسن الكرة  

 مسن الكرة متوسطة االرتفاع 

 الراسمسن الكرات العالٌة فوق   

  االرتماء لمسن الكرة 

 تشتٌت الكرة بالرجل 
 

 



 الىالمبضتٌن  اودفع الكرة بضربها بالمبضة 

 .داخل الملعب 

 فوق  اوالكرة بجوار المائم ( ابعاد)تشتٌت

 :العارضة 

 بجوار المائم  االرضٌةالكرات  ابعاد 

 الكرات متوسطة االرتفاع  بجوار المائم  ابعاد 

 الكرات العالٌة االرتفاع فوق العارضة  ابعاد 



 :حلارس ادلرمى  ادلهارات اذلجومية
 اسفلمن  االرضدحرجة الكرة على . 

 اعلىرمً الكرة بالٌد من . 

 ركل الكرة بالمدم. 
 



 

 ( ألصغائكم جزيأل شكرأ) 
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 المدم كرة تارٌخ

 : ور كرة المدمذج -أوال 

كرة المدم اللعبة الشعبٌة األولى فً العالم ولذلن ٌتنازع الكثٌرٌن على أسبمٌة شرؾ 

وممارسة اللعبة فً بلدانهم ، فالمصرٌون ٌؤكدون أنهم أول من مارس لعبة  انتشار

كرة المدم لبل العالم كله فً عهد الفراعنة ، والصٌنٌون واثمون أنهم لعبوا كرة المدم 

، وذكر أحد المؤرخٌن  ( هوانج تً)لبل ؼٌرهم فً هذا العالم وأطلموا علٌها 

م من أولى األلعاب التً اشتركت فٌها ، أن كرة المد (لی جو) الصٌنٌٌن وٌدعً 

لبل المٌالد وأن الصٌنٌٌن أول من عرفوا  (۰۱۱)الصٌن والٌابان فً حوالً عام 

 . وأنهم كانوا ٌصنعون الكرة من جلد الحٌوان, لبل المٌالد  (2555)الكرة منذ عام 

ن من جهة أخرى إدعى أحد المؤرخٌن أن كرة المدم لد عرفت فً الٌابان منذ أكثر م

 وأن لدٌهم اللوحات العتٌمة الدالة على ذلن وأن كرة المدم كانت تسمى  لرنا   (44)

 ( .کٌماری) 

الرومانٌون لدٌهم لصة أخرى عن ممارستهم لكرة المدم لبل المٌالد تحت مسمى 

، ولدٌهم وثابك تارٌخٌة تدعم المصص التً ٌدعونهامن ( استومبهار)أطلموا علٌه 

ممارستهم للعبة كرة المدم على سواحل  ادعوان واإلؼرٌك جهة أخرى فإن الٌونانٌٌ

البحر المتوسط فً المرن الخامس لبل المٌالد وكان ٌطلك على اللعبة اسم 

 .(سکٌروسبٌاس)

ومع تسلٌمنا بكل الحمابك التارٌخٌة الممدمة من كل تلن الشعوب إال أن الحمٌمة 

ً انجلترا ، وٌؤكد االنجلٌز هذه الدامؽة تؤكد أن البداٌة الصحٌحة لكرة المدم كانت ف

الممولة بادعابهم أن كرة المدم لعبة انجلٌزٌة األصل ، وٌذكر أحد المؤرخٌن أن 

لد انتهى بعد معركة حربٌة , مٌالدٌة (4542-4546) احتالل الدانمرن إلنجلترا من

اسوها ولطعوا رأس المابد ود الدانماركٌٌنفٌها االنجلٌز على  تفوقدامٌة بٌنالبلدٌن 

 . لومٌا   رکلونها كالكرة باأللدام حتى صارت تملٌدا  ٌو واخذبألدامهم 
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 : أحداث هامة فً تارٌخ كرة المدم -ثانٌا

لبل المٌالد : وجدت آثار لمدماء المصرٌٌن مرسوم علٌها كرة ( 2555) فً عام

وٌرجح أن ٌكون المصرٌٌن هم أول من , سنة  (4555)ٌرجع تارٌخها إلى حوالً 

 . الكرة فً اللعب استعمالأ بد

لبل المٌالد : تطورت اللعبة فً الصٌن على أساس أنها معركة ( 555)فً عام 

حربٌة تحتاج لموالؾ هجومٌة وأخرى دفاعٌة وانتشرت اللعبة مع الحروب وؼزو 

 .البالد 

: ألؽً الملن ادوارد الثانً ملن انجلترا لعبة كرة المدم فً  مٌالدٌة (۰۲۰۲)فً سنة 

انجلترا لكثرة مشاكلها وخطورة لعبها بوصفها تعكر األمن وتسبب الضوضاء 

 وحددت عموبة السجن لكل من ٌخالؾ األمر .

الملن رٌتشارد الثانً ملن انجلترا لعبة الكرة مرة  ؽى: أل مٌالدٌة (۰۲۳۱)فً سنة 

نٌن بمنعها وذلن لعدم حبه لهذه اللعبة لخشونتها وهواٌته لممارسة ثانٌة وأصدر لوا

الصٌد والفروسٌة ، إال أن الشعب االنجلٌزي أخذ ٌمارس لعب الكرة خارج حدود 

 البالد من شدة حبه لممارسة الكرة رؼم تحرٌمها .

: ظهرت اللعبة فً إٌطالٌا بشكل بدابً وكانت لعبة الطبمة  مٌالدٌة (4495)فً سنة 

 ألرستمراطٌة ولد نملها إلى فرنسا ٌولٌوس لٌصر.ا

بلعب الكرة ولام بشراء  ( ,جٌمس الرابع) الملن  ح: سم مٌالدٌة (۰4۱۹)فً سنة 

باللعب بهما فً لصر ستٌرلنج بلندن ولام المسبول عن المٌزانٌة  ولامكرتٌن 

ت بالمصر بدفع مبلػ شلنٌن انجلٌزٌٌن ثمنا للكرتٌن وتم اثبات ذلن فً السجال

 .الرسمٌة للمصر

انجلترا بلعب الكرة مرة أخرى  : سمع الملن كارول ملن مٌالدٌة (4565)فً سنة 

 البالد .ف

مٌالدٌة : ظهرت اللعبة بٌن الجٌش األلمانً وكان الؽرض منها  (4755فً سنة )

إلامة مبارٌات بٌن الوحدات العسكرٌة والعمل على رفع اللٌالة البدنٌة للجنود أثناء 

 . التدرٌبات العسكرٌة

: ازدادت كرة المدم شعبٌة بٌن طلبة المدارس وبدأ  مٌالدٌة (۰۳۱3) فً سنة

لى تطوٌرها وتهذٌبها بوضع المواعد والموانٌن ة العمل عبالمهتمٌن بشبون اللع
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لممارستها وتم الفصل بٌن لعبة كرة المدم ولعبة الرجبً وٌرجع الفضل فً ذلن إلى 

 . ( ولٌام الٌس) شخص اسمه 

أول كتاب عن كرة  ( ,ادوارد ترٌنج ): كتب البرٌطانً  مٌالدٌة (۰۳6۱)فً سنة 

، ونص المانون الثانً ( أسهل األلعاب  )المدم وشمل عشرة لوانٌن اللعبة تحت اسم 

فً ذلن الكتاب على حك الالعب فً امسان الكرة بٌده ووضعها امام لدمه لتسدٌدها 

. 

، ولد اشترن احدی  بإنجلترالكرة المدم  اتحاد: تكون أول  مٌالدٌة (4863)فً سنة 

ملعب فً الدوري االنجلٌزي وتم وضع شروط اللعب مع تحدٌد مساحة ال ادٌا  ن عشر

وعدد الالعبٌن ، وكان المرمً مفتوح بدون عارضة ، ثم توالى  وعرضا   طوال  

عن طرٌك جنود  وبدأت اللعبة تنتشر تدرٌجٌا   لالتحاداإلنجلٌزياألندٌة  انضمام

 .االحتالل فً مستعمراتهم عبر البحار

: ألٌمت أول بطولة فً العالم لكرة المدم وهً كأس  مٌالدٌة (۰۳۹۰)فً سنة 

 را لكرة المدم تحت اسم كأس التحدي التحاد الكرة .انجلت

ة ركلمٌالدٌة : استعملت شبان المرمى ألول مرة كذلن أدخلت  (۰۳۱۰)فً سنة 

 . الجزاء فً المانون ألول مرة أٌضا  

: أدخلت لعبة كرة المدم ألول مرة ضمن األلعاب  مٌالدٌة (۰۱۱۱)فً سنة  

 األولمبٌة فً الدورة األولمبٌة ببارٌس وفازت بها انجلترا .

 الدولً لكرة المدم بعد المطالبة بتشكٌل االتحاد، تأسس  مٌالدٌة (4954فً سنة )

 ( , دعا الفرنسً 4954هٌبة إلدارة النشاط الدولً المتزاٌد للعبة , وفً ماٌو )

رت جورٌن ( , سبعة اتحادات اوربٌة هً فرنسا , بلجٌكا , الدانمارن , ) روب

هولندا , إسبانٌا , السوٌد , سوٌسرا للحضور إلى فرنسا إلعالن التأسٌس الرسمً 

 لالتحاد الدولً لكرة المدم . 

 

 

 

 

 



 كلٌة الكوت الجامعة                                                                                        

 

 مالمهارات األساسٌة فً كرة المد

Soccer Skills 

 مفهوم وأهمٌة المهارات األساسٌة

المهارات األساسٌة أحد الجوانب الفنٌة الهامة فً نشاط كرة المدم وبدون تعتبر 

أدابها وإتمانها بصورة جٌدة ال ٌتمكن الالعب من تنفٌذ تعلٌمات المدرب الخاصة 

أثناء المباراة ، وتتمٌز كرة المدم بكثرة مهاراتها األساسٌة  ًبالجانب الخطط

المدم بصورة تتماشى مع تطور طرق مستوى األداء فً كرة  ارتفعوتنوعها ، ولمد 

اللعب المختلفة وتنوع الخطط الدفاعٌة والهجومٌة األمر الذي ٌتطلب تمٌز العب 

 .كرة المدم بالمدرة الفابمة على األداء األمثل للمهارات األساسٌة لكرة المدم

 وتعتبر المهارات األساسٌة الخاصة بكرة المدم أحد الدعابم الربٌسٌة التً تمٌز لعبة

كرة المدم عن بالً األلعاب الرٌاضٌة األخرى بما حممته اللعبة من شعبٌة كافٌة فً 

للمشاهدٌن أثناء االستمتاع بمشاهدة أداء من متعة توفره معظم أنحاء العالم بما 

 . الالعبٌن المتمٌز للمهارات األساسٌة على اختالؾ أنواعها

لتعلٌم وتدرٌب المهارات األساسٌة فً كرة المدم  المهاريفان عملٌة اإلعداد  كذلن

تهدؾ بصورة أساسٌة لتعلٌم المهارات الحركٌة الرٌاضٌة التً ٌستخدمها الالعب 

الوصول إلى الالعبمن مكن تأثناء المنافسة الرٌاضٌة ومحاولة إتمانها وتثبٌتها حتى ٌ

مان إتمان أعلى المستوٌات الرٌاضٌة من اإلنجاز الرٌاضً ، ومن الضروري لض

المهارات األساسٌة والعمل على تثبٌتها أثناء المنافسات أن ٌموم الفرد الرٌاضً من 

تلن المهارات تحت ظروؾ مختلفة تتمٌز بزٌادة عامل الصعوبة  بأداءولت آلخر 

 عما ٌمابله الالعب أثناء الموالؾ المختلفة للمباراة .
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 المهارات األساسٌة بدون كرة : :أوالا 

 يفً اإلعداد المهار ب المهارات األساسٌة بدون استخدام الكرة دورا بارزا  تلع

التً تستدعً منه التحرن بدون الكرة لفتح  اللعبالالعب وإعداده لمواجهة موالؾ 

عن مجال سٌر  بعٌدا   المنافسلسحب  ًثؽرة فً الفرٌك المنافس أو بؽرض تکتٌک

ومنعه من الحصول على الكرات  فسالمنافً محاولة لشؽل  عالٌا   الوثبالكرة أو 

العرضٌة أو الكرات اآلتٌة من الركالت الركنٌة الجانبٌة ، أو المٌام بأحد حركات 

منه  والتخلصالمنافسالخداع والمناورة بدون كرة فً محاولة للتخلص من مرالبة 

وهذه المهارات األساسٌة بدون كرة تستدعى تحركات مستمرة من الالعبٌن بؽرض 

مالبهم فً اللعب للمٌام بالدور الدفاعً والهجوم على حد سواء ، وعلى مساعدة ز

الرؼم من أن حركات الالعب بدون كرة لد تختلؾ من العب آلخر إال أن هنان 

 بعض المهارات التً ٌجب على المدرب أن ٌموم بتدرٌب العبٌه علٌها وهً : 

 : االتجاهالجري وتغٌٌر  -4

كرة المدم لعبة جماعٌة سرٌعة اإلٌماع وتمتاز بالتحول السرٌع من الدفاع الى الهجوم 

 يمن الالعبٌن إجادة الجر ًوالعكس طوال زمن المباراة وهذا األمر ٌستدع

والتدرٌب علٌه ، والجري بدون كرة لالعب كرة المدم ٌختلؾ عن جرى العب 

ا العب كرة المدم فخطواته العاب الموى فخطوات العب العاب الموى طوٌلة أم

لصٌرة لكً ٌحتفظ بتوازنه باستمرار وبالتحكم فً الكرة مع المدرة على تؽٌٌر 

االتجاه بسهولة ، وتختلؾ المسافة التً ٌتحرن فٌها الالعب بالجري بدون كرة سواء 

م ( , ۲۱- 5) بألصى سرعة أو بسرعة متوسطة لمسافات تتراوح مابٌن  يبالجر

رض اللحاق بالكرة والوصول الٌها لبل أن ؽالتحرن لتلن المسافة بوٌكون ؼالبا هذا 

 . المنافستصبح فً متناول 

ولما كانت المسافة التً ٌمطعها العب كرة المدم طوال زمن المباراة تتراوح مابٌن 

, دلابك دون تولؾ  (6لحوالً)كٌلو متر ولد تستؽرق مدة الجري أحٌانا ( 42 - 6)

وكٌفٌة استنشاله  يب أن ٌنظم نفسه على خطوات الجرٌستدعى من الالعفإن ذلك

وتنظٌم عملٌة التنفس وٌجب على الالعب أٌضا أن ٌراعً لصر وسرعة  لألكسجٌن

خفٌؾ فً الركبة بدون تصلب وخفض مركز ثمل  انثناءمع  الجريخطواته أثناء 

مع تحرن الذراعٌن بجوار الجسم  من األرض إلى حدما الجسم حتى ٌكون لرٌبا  

وبذلن ٌمكن لالعب أن ٌحافظ على اتزانه أثناء الجري مع المدرة على تؽٌٌر االتجاه 

 . فً أي لحظة ٌرٌدها الالعب وبالسرعة المطلوبة
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 : الوثب ) االرتماء( -2

أكثر من منافسه ذو مٌزة تكتٌكٌة  ٌعتبر الالعب الذي ٌتمتع بالمدرة على الوثب عالٌا  

وتكنٌكٌة أفضل فً الوصول إلى الكرة لبل المنافس وتتضح هذه المدرة فً الوثب 

أو محاولة المدافع منع  المنافسأمام المرمى بؽرض إحراز هدؾ فً مرمى  عالٌا  

المهاجم من إحراز هذا الهدؾ بالوثب عالٌا مسافة أعلى منه واستخالص الكرة 

 أن تصل إلى المنافس . بالرأس لبل

لالعب كرة المدم مع التولٌت السلٌم  االرتماءوهذه المهارة تحتاج إلى توافر لوة 

إما برجل واحدة أو بالرجلٌن معا مع مالحظة  االرتماءوالهبوط السالم وٌكون ذلن 

حتى الٌمع الالعب فً خطأ  لألعلىوالوثب  االرتماءعدم مرجحة الرجل الحرة أثناء 

من  وٌالحظ أن الوثب عالٌا   ,من الالعب المنافس  اصة إذا كان لرٌبا  خ ًلانون

الكرة من الوثب من الثبات وذلن لالستفادة من سرعة  لالعبأفضل والجرٌ االلتراب

والوثب عالٌا ، لذلن  االرتماءالالعب األفمٌة أثناء الجري وتحوٌلها إلى المدرة على 

هارة عن طرٌك تدرٌبات المرونة واإلطالة ٌجب على المدرب أن ٌهتم بتنمٌة هذه الم

 والموة . والرشالة 

 : الخداع والتموٌه بالجسم -۲

تعتبر هذه المهارة من المهارات التً ٌجب أن ٌجٌدها الالعب المدافع والمهاجم على 

حد سواء، مع المدرة على أدابها باستخدام الجسم والجذع والرجلٌن والنظر 

على االحتفاظ بمركز الثمل بٌن المدمٌن والتمتع  كبٌرا   وهذاٌتطلب من الالعب لدرا  

بمدر كبٌر من المرونة والرشالة والتوافك العضلً العصبً ولدرة كبٌرة على التولع 

 السلٌم واإلحساس بالمسافة والزمن والمكان الذي ٌموم به الالعب أثناء الخداع . 
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 المهارات األساسٌة باستخدام الكرة :  -ثانٌا 

 

 Kicking the Ball with Feetالكرة بالمدم :  ركل -4

 ت المألوفة فً أربع خطوات مٌكانٌكٌة : ركالوتنمسم جمٌع ال

 االلتراب . -

 ) وضع المدم الثابتة ( .  ركلأخذ وضع ال -

 المرجحة )مرجحة الرجل الضاربة ( .   -

 .مع المتابعة  ركلال -

 فً حركة مستمرة .م تمع مالحظة عدم تجزبة كل حركة على حده وإنما ت

 الكرة بالمدم إلى لسمٌن ركلوتنمسم طرق 

 ( مألوفةطرق شابعة الستعمال ) 

 .باطن المدم   -4

 وجه المدم األمامً الداخلً  -2

 وجه المدم األمامً   -3

 وجه المدم الخارجً -4

 

 ( مألوفةطرق ؼٌر شابعة االستعمال ؼٌر) 

 سن المدم  -

 كعب المدم -

 أسفل المدم -

   الركبة -

 

 

 

 

 



 كلٌة الكوت الجامعة                                                                                        

 

 ت الااععة االستعمال ركالال: 

 

 :  الكرة بباطن المدم ركل -4

 طرٌمة األداء :

ٌمترب الالعب بحٌث ٌكون هو والكرة والهدؾ على خط مستمٌم واحد ثم ٌمؾ   -

 .سم ( 45-45)بحٌث تكون لدمه الثابتة فً موازاة الكرة وٌبعد عنها بمسافة من 

ٌواجه باطن المدم منطمة  ًتلؾ الرجل الضاربة من الحوض والركبة للخارج لك -

 . فً الكرة وتعمل مع الرجل الثابتة زاوٌة لابمة ركلال

وازي لألرض مسم وٌكون 7 - 5عن األرض من  الضاربةالمدم أسفلوجه ٌرتفع  -

الكرة من  ركلمع ثنً ركبة الرجل الثابتة للٌال وت الضاربةثم تمرجح الرجل 

 زن .لحفظ التوا منثنٌتٌنمنتصفها والٌدان مع الجنب 

ٌنظر للكرة وتشد  ركللبل المرجحة ٌنظر الالعب للهدؾ الممصود وولت ال -

 ركلٌجب أن ٌتابع الكرة ، ت ركلجمٌع العضالت مع عدم التصلب ، وبعد ال

طابرة للمستوٌات الثالث :  -نصؾ طابرة   -الكرة بباطن المدم وهً ثابتة 

ت الكرة ركلفإذا  فً الكرة، ركلوذلن حسب منطمة ال,  عالٌة–مرتفعة -أرضً 

ت فً الثلث األوسط ٌسٌر فً مستوى ركلفً الثلث األسفل ترتفع عالٌا، وإذا 

ت فً الثلث العلوٌتنخفض إلى أسفل ، كما أن هذا المستوى ركلمرتفع وإذا 

 ٌتحدد بدرجة زاوٌة المصبة والجذع .

 

 ة :ركلمتى تستخدم هذه ال

 .تستخدم فً التمرٌر من أعضاء الفرٌك ) ترابط الفرٌك (  -

 تستخدم عند التصوٌب بالتوجٌه إلى منطمة معٌنة . -

 تستخدم فً التمرٌرات البٌنٌة .   -

 

 : الخطوات التعلٌمٌة 

 هما كرة :ع( العبٌن متمابلٌن وم ولوؾ)  -

فمً وهً على األرض األجلوس الٌموم أحد الالعبٌن بمسن الكرة من وضع   -4

الكرة بباطن المدم من الثبات وٌموم  ركلوٌموم زمٌله الممابل بأخذ وضع 

ومرة ٌمٌن وذلن ألخذ  ٌسارالكرة الممسوكة ، مرة  ركلبالتدرٌب على 

 ة ومكانها .ركلاإلحساس بال

الخفٌؾ )  يثم من الجر -من المشً  الراكلالتدرٌب السابك مع التراب الالعب  -2

 .  رة ٌمٌن (وم ٌسارمرة 
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متر وتوضع الكرة على األرض أمام  5ٌمؾ الالعبان متواجهان بٌنهما مسافة  -3

ها بباطن المدم من الثبات ثم متابعتها إلى زمٌله الممابل ركلأحدهما الذي ٌموم ب

 والذي ٌموم بنفس التدرٌب من الثبات ) مرة بالمدم الٌسرى ومرة بالمدم الٌمنى (.

ثم بااللتراب بالجري الخفٌؾ  -ب الضارب بالمشً التدرٌب السابك مع الترا -4

او الالعبان  , ثابت ( الراكلومرة ٌمٌن ( ) الالعب  ٌساروالمتابعة ) مرة 

متر ٌموم احدهما بدحرجة الكرة على األرض لزمٌله  5متواجهان بٌنهما مسافة 

 ارٌسالكرة بباطن المدم وارجاعها له من الثبات ) مرة  ركلالممابل الذي ٌموم ب

 ومرة ٌمٌن ( .

التدرٌب السابك مع التراب الضارب بالمشً ثم االلتراب من الجري والمشابه )  -5

 . مرة شمال ومرة ٌمٌن (

متر ٌموم أحدهما بدحرجة الكرة على  5الالعبان متواجهان بٌنهما مسافة  -6

األرض لزمٌله الممابل على الجانبٌن فٌتحرن الالعب الضارب للجانب حتى 

الكرة  ركلوالكرة والالعب الممابل على خط مستمٌم واحد ثم ٌموم ب هوٌكون 

ها بباطن المدم الٌسرى ( ) مرة ركلوٌموم ب للجانبالٌساربباطن المدم ) مرة 

 .ها بباطن المدم الٌمٌن (ركلٌموم ب الٌسارللجانب 

 الكرة بباطن المدم : ركلاألخطاء الشابعة فً  -

ل الفخذ بزاوٌة كافٌة مما ٌسبب تمرٌرة من مفص الضاربةعدم دوران الرجل  -

 ؼٌر دلٌمة .

 .ارتفاعهاالكرة بباطن المدم من نمطة مالمستها لألرض مما ٌؤدي إلى  ركل -

عدم توجٌه المدم الثابتة ) االرتكاز( باتجاه الهدؾ أو الزمٌل الذي ٌمرر الكرة  -

 .الٌه مما ٌؤدي إلى عدم دلة التمرٌر

لمدر المناسب مما ٌنتج عنه عدم دلة التمرٌر عدم شد مفصلً المدم والركبة با -

 .حدوث أصابات لالعب احتماالتوسٌر الكرة ببطء مع 

ها مما ٌسبب عدم دلة وضعؾ األداء ركلللكرة بعد  الضاربةعدم متابعة الرجل  -

 ة .بللضر

 

 : الكرة بوجه المدم الداخلً ركل - ۱

وجه المدم الداخلً هو المنطمة المحددة بٌن األصبع األكبر ) االبهام( حتى بداٌة 

ة أنها التسبب خوؾ لدى المبتدبٌن والناشبٌن من ركلباطن المدم ، ومن مزاٌا هذه ال

تستخدم فً أداء  فأنهاالكرة، كذلن  ركلأدابها وكبر حجم المساحة المستخدمة فً 



 كلٌة الكوت الجامعة                                                                                        

 

متوسطة كما تستخدم أٌضا فً التصوٌب والتسدٌد على التمرٌرات البٌبٌة الطوٌلة وال

المرمى سواء كانت الكرة تحت سٌطرة الالعب على األرض أو فً الهواء، كذلن 

ت الحرة المباشرة أمام المرمى ركالتستخدم هذه المهارة فً الركالت الركنٌة وال

لذي للتؽلب على حابط الصد الدفاعً ا لوسٌةالكرة ملتوٌة  لعبوذلن عن طرٌك 

 ٌمٌمه المدافعون .

 طرٌمة األداء : - 

ٌاردات فً حالة الكرات الثابتة  6 - 5ٌمترب الالعب من الكرة من مسافة  -

مع الهدؾ المراد التصوٌب علٌه  ًعلىاألرض ، وٌكون هذا االلتراب بمٌل نسب

وال ٌكون خط االلتراب على امتداد الخط الواصل بٌن المكان المراد توصٌل 

 . مكان الكرة الثابتةالكرة الٌه و

بجانب الكرة وللخلؾ للٌال وعلى بعد من  الضاربةتوضع لدم الرجل الثابتة ؼٌر  -

 الكرة بحرٌة . ركلبأن ت الضاربةسم بحٌث تسمح للرجل  ۱۱-۱5

من  ًنثتمرجح الرجل الضاربة للخلؾ بعد أن تلؾ الخارج من مفصل الفخذ و -

الرجل الضاربة لألمام على أن ٌفرد وٌشد مفصل  مفصل الركبة ، ثم تمرجح

 الكرة. ركلالكرة وتتم عملٌة  ًالمدم لٌمابل وجه المدم الداخل

الكرة ٌتجه الكتؾ الممابل للرجل الثابتة لألمام والكتؾ األخرى  ركلفً لحظة  -

 الخلؾ للٌال .

رة الك ركلتعمل الذراعان على حفظ التوازن بالجسم وتكون الرأس مثبتة لحظة  -

 وٌكون النظر مثبت على الكرة أثناء ركلها.

ٌجب أن ٌموم الالعب بمتابعة الرجل الضاربة خلؾ الكرة بعد االنتهاء من عملٌة  -

 ركل الكرة 

 مالحظة :

ة مع وضع الجسم فلو كان الجسم مابال ركلمن المهم جدا أخذ المكان الصحٌح لل

 . ارتفعت الكرة عالٌا   لألمام على الكرة تسٌر منخفضة واذا مال الجسم للخلؾ

 الكرة بوجه المدم الداخلً : ركلالخطوات التعلٌمٌة ل -

الكرة بوجه المدم الداخلً من الولوؾ بدون استخدام كرة ألخذ  ركلأداء حركة  -

 .مع مالحظة أن تتم مرجحة الرجل الضاربة من مفصل الفخذ  باألداءاإلحساس 

منه ثم ٌموم الالعب بااللتراب م( 6-5)توضع الكرة أمام الالعب وعلى بعد من  -

 .  من الكرة بالجري الخفٌؾ والمٌام بأداء الحركة دون أن ٌركل الكرة
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ٌمؾ الالعب بجانب الكرة وٌمٌل عنها بحٌث ٌواجه كتؾ الرجل ؼٌر الضاربة )  -

الكرة  ركلالكرة الٌه وٌأخذ الوضع الصحٌح ل ركلاالرتكاز( المكان المطلوب 

الكرة بالمدم  ركلتة بجوار الكرة وللخلؾ للٌال ثم ٌتمدم بوٌضع المدم الثاب

 الضاربة على أن تكون الكرة بٌن ٌدي زمٌله الجالس على األرض أمامه .

إلى الزمٌل الذي  ًٌكرر التدرٌب السابك مع اضافة ركل الكرة بوجه المدم الداخل -

 .م( 6-5)ٌبعد مسافة 

الكرة إلى  ركلالكرة عن طرٌك  للكرة فً التحكم فً مسار الراكلٌموم الالعب  -

 الزمٌل مرة متوسطة االرتفاع ومرة مرتفعة .

وٌموم الالعب األول الذي معه  م( 45)ٌمؾ العبان والمسافة بٌنهما حوالً  -

 ثم ٌركل الكرة بوجه المدم الداخلً عالٌا   م( ,3)لألمام حوالى  الجريالكرة ب

 لالعب الثانً الذي ٌسٌطر علٌها وٌموم بنفس الدور الذي لام به الالعب األول.

)  اتجاهاتوهً لادمة من عدة  ًالكرة بوجه المدم الداخل ركلٌموم الالعب ب -

 الجانب األمام(.

من ٌدٌه ولبل لمسها لألرض ٌموم  بأسماطهاٌمؾ الالعب ممسن بالكرة ثم ٌموم  -

 ً.مستخدما وجه المدم الداخلم( , 6-5)من  ها إلى الزمٌل الذي ٌبعدركلب

والذي م( , 6-5)ٌموم الزمٌل برمً الكرة عالٌا إلى زمٌله الثانً الذي ٌبعد من   -

 لبل أن تلمس األرض ) طابرة ( . ًٌردها إلٌه بوجه المدم الداخل

ها بوجه المدم ركلمن ٌدٌه وٌموم ب بأسماطهاٌمؾ الالعب ممسكا بالكرة ثم ٌموم  -

 لحظة مالمستها لألرض ) نصؾ طابرة ( .  ًالداخل

م( , 6-5) الكرة المادمة عالٌا من الزمٌل والذي ٌبعد من ركلٌموم الالعب ب -

 . لحظة مالمستها لألرض ) نصؾ طابرة(

الكرة بوجه  ركلپاردات وٌموم ب 6ٌمؾ الالعب على خط المرمى عند خط ال  -

 ( .لوسٌةالمدم الداخلً فً المرمى الخالً ) 

 فس التدرٌب السابك من عند خط منطمة الجزاء . ٌكرر ن -

  ًالكرة بوجه المدم الداخلً : ركلاألخطاء الشابعة ف 

للداخل من مفصل الفخذ نتٌجة االلتراب  الضاربةولؾ الرجل  دورانصعوبة   -

 م .إلى الكرة فً خط مستمٌ

إعالة الحركة الطبٌعٌة المسار الرجل الضاربة للكرة نتٌجة وضع لدم الرجل  -

 الثابتة بجانب الكرة وبمسافة لرٌبة منها .

ة الموة المناسبة نتٌجة وضع لدم الرجل الثابتة خلؾ الكرة ركلال اكتسابعدم  -

 الكرة . ركلكبٌرة مما ٌعٌك مرجحة الرجل الضاربة أثناء  بمسافة
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ة بالمدم ولٌس بوجه المدم الداخلً ٌنتج عنه ضعؾ الضر بإبهامالكرة  ركل -

 مسار الكرة .والتوجٌه الخاطا ل

مٌل الجذع لألمام بصورة مبالػ فٌها ٌؤدي إلى خروج الكرة فً مسار منخفض  -

 . الكرة من الجزء السفلً لها ركلنتٌجة لعدم تمكن الالعب من 

 الكرة بوجه المدم األمامً : ركل-3

ت استخداما أثناء ركالالكرة بوجه المدم األمامً من أكثر أنواع ال ركلتعتبر مهارة 

التصوٌب على المرمى وكذلن أثناء التمرٌر المصٌر والطوٌل سواء األرضً أو 

، وهً مهارة ٌستخدمها جمٌع الالعبٌن بال استثناء بمن فٌهم حارس المرمى  ًالعال

ة بالموة والدلة على حد سواء، إال أن أداء هذه المهارة ركلنظرا لما تمتاز به هذه ال

المراحل األولى من التعلٌم نظرا للناشبٌن فً ٌشكل درجة من الصعوبة عند تعلمها 

االصابة لى األرض مما ٌسبب عامل الخوؾ منة للكرة إبالتجاه ابهام المدم الضار

 تعلٌمننصح باتباع الخطوات التعلٌمٌة السلٌمة عند  فأننالدى الناشا ، ولذلن 

 . الناشبٌن هذه المهارة 

 : طرٌمة األداء 

 مستمٌم .لكرة والهدؾ على خط واحد ٌمترب الالعب بحٌث ٌكون هو وا -

سم ( وتشٌر  ۰5 - ۰۱توضع لدم الرجل الثابتة بجانب الكرة وعلى بعد من ) -

والهدؾ الذي ستلعب الٌه الكرة وتثنً ركبتها للٌال لحفظ  لالتجاهممدمة المدم 

 . التوازن

من مفصل الفخذ مع شد المدم  ركلتمرجح الرجل الضاربة للخلؾ لبل عملٌة ال -

 ها بوجه المدم األمامً .ركلة عند مالمستها للكرة لبالضار

 ٌمٌل الجذع لألمام للٌال والذراعان فً الجانب لحفظ التوازن . -

 تكون ركبة الرجل الضاربة عمودٌة على الجزء األمامً من الكرة .  -

 ها .ركلوجه نظر الالعب على الكرة أثناء ٌ -

ها من منتصفها أما إذا أردنا ركلإذا أردنا خروج الكرة فً مستوى أرضً ٌكون  -

 . الكرة من نمطة مالمستها لألرض ركلخروجها عالٌة ٌكون 

 إلتمام عملٌة المتابعة .  ركلللكرة بعد ال الضاربةابع الرجل تٌجب المٌام بت -
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 : الخطوات التعلٌمٌة 

وٌؤدي  الضاربة المدمأمام  بأسماطهاٌموم الالعب بمسن الكرة فً ٌده ثم ٌموم  -

 . م(6)الكرة بوجه المدم األمامً على حابط أمامه ٌبعد  ركل

الكرة وهً نصؾ طابرة  ركلٌكرر نفس التدرٌب السابك لكن الالعب ٌموم ب -

 لحظة مالمستها لألرض .

 .  الكرة بوجه المدم األمامً وهً نصؾ طابرة ركلتكرر الخطوة السابمة مع  -

خطوتٌن ثم  الجرية ٌموم باحدهما ممسن بالكر م(۰۱-۳)العبان المسافة بٌنهما  -

ها إلى زمٌله لبل أن تلمس األرض وٌتبادل الالعبان ركلٌسمط الكرة أمامه وٌ

 الكرة بنفس الطرٌمة .  ركل

وٌموم الالعب الذي معه م( , 6-5)ٌمؾ العبان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما   -

جه المدم ) من أسفل إلى أعلى ( لزمٌله الذي ٌردها إلٌه بوالكرة برمٌها عالٌا  

 األمامً لبل أن تلمس األرض .

ها بعد أن ترتد من ركلنفس الخطوة السابمة لكن الالعب الراكل للكرة ٌموم ب -

 األرض مرة واحدة . 

 . م(45-8من )زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن  نفس الخطوة السابمة مع -

 الكرة بوجه المدم من الثبات وهً على األرض بعد التحرن خطوة واحدة . ركل -

 خطوات . 4: 3الكرة بوجه المدم األمامً من الثبات بعد المشً من  ركل -

الكرة بوجه المدم األمامً من الحركة وهً على األرض بعد االلتراب عدة  ركل -

 خطوات .

 

  ًالكرة بوجه المدم األمامً : ركلاألخطاء الشابعة ف 

الكرة مما  ركلالالعب ؼٌر عمودٌا على الكرة أثناء االلتراب ل اتجاهأن ٌكون  -

 ٌؤدي إلى عدم دلة توجٌه الكرة إلى المكان المراد لعبها الٌه .

ؼٌر الوضع  اتجاهااللتراب ثم وضع لدم الرجل الثابتة ) االرتكاز ( فً   -

 ة مما ٌؤدي إلى صعوبة فً دلة توجٌه الكرة.ركلال التجاهالصحٌح 

من  مرجحة الالعب للرجل الضاربة من مفصل الركبة فمط وعدم مرجحتها -

 ة .ركلمفصل الفخذ مما ٌؤدي إلى ضعؾ ال
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األمامً مما الكرة بوجه المدم ركلفرد مفصل المدم تماما أثناء أداء  اكتمالعدم  -

سن المدم مع الجزء الضارب للكرة من أسفلها فترتفع إلى  اشترانٌؤدي إلى 

 أعلى بعٌدة عن هدفها الصحٌح .

الكرة  ارتفاعمما ٌؤدي إلى  الكرة بصورة كبٌرة ركلمٌل الجذع للخلؾ أثناء  -

 عن األرض بصورة مبالػ فٌها . 

 

 الكرة بوجه المدم الخارجً ركل-4

وجه المدم الخارجً هو المكان المحصور بٌن مفصل المدم الخارجً ومنطمة 

ت التً ٌجب أن ٌجٌد أدابها ركالة تعتبر من الباألصبعٌن الصؽٌرٌن ، وهذه الضر

ت الركنٌة والتصوٌب على المرمى والتمرٌرات ركالالالعب نظرا الستخدامها فً ال

البٌنٌة والطوٌلة والجانبٌة وٌمكن االستفادة منها فً التصوٌب المباشر من أمام 

المنحرفة( سواء  التصوٌبٌةالموسٌةمنطمة الجزاء للتؽلب على حابط الصد باستخدام 

رس فً الهواء وهً تشكل درجة من الصعوبة لحاالكرة على األرض أو كانت

 .التصوٌبة سرٌعة ولوٌة المرمى لمسكها وصدها إذا كانت

 طرٌمة األداء :

بانحراؾ للٌل للخارج عن الخط الواصل بٌن الكرة والمكان  االلترابال ٌكون  -

 المراد توصٌلها إلٌه.

وتزداد سرعة الالعب  م( ,6-5)االلتراب من مسافة تتراوح مابٌن  ٌكون -

الكرة  ركلأن تكون الخطوة األخٌرة لبل تدرٌجٌا كلما الترب من الكرة على 

 أوسع تلكالخطوات .

 ًوتبعد الكرة للجانب بحوال ( ,سم ۰۱ً)توضع المدم الثابتة خلؾ الكرة بحوال -

 سم( . 35-25) من

 ركلللٌال من مفصل المدم وتشد عضالت مشط المدم عند الضاربةتلؾ المدم  -

 الكرة بمنطمة الجانب الخارجً لوجه المدم األمامً . 

ٌجب مراعاة مٌل الجزء العلوي للجسم ) الجذع( للٌال لألمام وإلى الجانب فً   -

الرجل ؼٌر الضاربة وتعمل الذراعان على حفظ توازن الجسم مع تثبٌت  اتجاه

 الرأس أثناء مالمسة المدم الضاربة للكرة على أن ٌكون النظر مثبتا علٌها .

الكرة  ركللبل المرجحة ٌنظر الالعب إلى الهدؾ المراد توصٌل الكرة الٌه ثم ت -

 .ربة بوجه المدم األمامً الخارجً مع متابعتها بالرجل الضا

 

 الكرة بوجه المدم الخارجً : ركلالخطوات التعلٌمٌة ل 
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ٌمؾ الالعب بجانب الكرة بحٌث ٌواجه كتؾ الرجل الثابتة ) االرتكاز ( المكان   -

مع مالحظة مرجحة الرجل  ركلالمراد لعب الكرة الٌه وٌموم بأداء حركة ال

 بدون كرة . ركلالضاربة من مفصل الفخذ وإتمام حركة ال

بدون  ركلخطوات وأداء حركة ال 4: 3تمرٌن السابك مع االلتراب من ٌكرر ال  -

 كرة أٌضا.

ٌمؾ الالعب وأمامه الكرة على بعد خطوة واحدة وٌموم بااللتراب هذه الخطوة   -

 م( .6-5)الكرة بوجه المدم الخارجً إلى الزمٌل الذي ٌبعد مسافة  ركلو

 م(. 45-8من )ن نفس التمرٌن السابك مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌ  -

، وٌموم م( 6) ٌمؾ الالعب ممسن بالكرة بٌن ٌدٌه وٌبعد عن حابط مرتفع حوالً -

 ها بوجه المدم الخارجً طابرة لبل أن تلمس األرض لترتدركلالكرة و بأسماط

 من الحابط وهكذا . 

 .  الكرة بوجه المدم الخارجً وهً نصؾ طابرة ركلنفس التمرٌن السابك مع  -

)على األرض( وٌمؾ زمٌله على بعد  م(6)ٌمؾ الالعب والكرة أمامه على بعد  -

من الكرة وٌموم الالعب الضارب بااللتراب من الجري ولعب م( , 45-42)

مرة متوسطة االرتفاع ومرة عالٌة  ارتفاعهاالكرة إلى زمٌله مع التحكم فً 

لكرة لتأخذ منه ا ركلومرة أرضٌة وٌراعً هنا مٌل الجذع والمكان الذي ٌ

 المختلفة . االرتفاعات

ٌبدأ التمرٌن بأن ٌدحرج الالعب لنفسهالكرة  ( ,25-45)العبان المسافة بٌنهما  -

ها إلى زمٌله الذي ٌتناوب لعبها إلٌه ركلثم ٌموم بااللتراب و م( , 3)لمسافة 

 بنفس الطرٌمة .

مسافات  الكرة بوجه المدم الخارجً أثناء لدومها إلٌه من ركلٌموم الالعب ب -

 الجانب ( -مختلفة )األمام  واتجاهات

ٌموم الالعب بااللتراب من منطمة الجزاء وٌموم بالتسدٌد على المرمى مستخدما  -

 وجه المسم الخارجً .

 

  ًالكرة بوجه المدم الخارجً : ركلاألخطاء الشابعة ف 

ودلة  واتجاهالكرة بجزء آخر ؼٌر وجه المدم الخارجً مما ٌؤثر على سٌر  ركل -

 . األداء

 المدم للداخل من مفصل الفخذ . دورانبمٌل وزاوٌة مما ٌصعب  االلتراب -

( ٌؤدي إلى عدم دلة توجٌه الكرة إلى  االرتكازبعد الكرة عن الرجل الثابتة )  -

 المكان الصحٌح .



 كلٌة الكوت الجامعة                                                                                        

 

ها متوسطة االرتفاع بوجه المسم الخارجً وٌكون ركلارتفاع الكرة عالٌا أثناء  -

 .  لألرض ٌر مرجحة المدم الضاربة الٌكون موازٌا  سبب ذلن أن خط س

 

 

 

 

 

 ت يٌر ااععة االستعمال ركالال -ثانٌا 

  المدم (: بممدمة أسفلالكرة بسن )  ركل -4

 طرٌمة األداء :    

 ٌكون الالعب والكرة على خط واحد تمرٌبا .  -

 توضع المدم الثابتة بجوار الكرة .   -

 .الكرة من أسفلها بممدم المدم ركلالرجل الضاربة خلفا ثم أماما ل تمرجح  -

 ٌمٌل الجذع خلفا مع رفع الذراعٌن جانبا لحفظ التوازن .  -

 

 : الكرة بكعب المدم ركل -2

 طرٌمة األداء :

 

ٌموم االعب بتمرٌر الرجل الضاربة فوق الكرة ، بحٌث ٌواجه كعب المدم ممدم  -

 الكرة.

الكرة برفك وسهولة من  ركلالرجل الضاربة بحركة لصٌرة ، بحٌث ت تمرجح -

 منتصفها بكعب المدم . 

 

 الكرة بأسفل المدم :  ركل -3

 طرٌمة األداء :

 

 ٌكون الالعب الكرة على خط واحد .  -

 ٌموم الالعب بوضع المدم الثابتة بجوار الكرة .  -
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الرجل الضاربة خلفا للٌال ثم أماما مع ثنً مشط المدم الضاربة حتى ٌمابل  تمرجح

 . المدم الحذاء الكرة ثم تمد ركبة الرجل الضاربة عند مالمستها الكرة بأسفل اسفل

 

 

 

 

 Running with the Ballالجري بالكرة :  -2 

تعتبر مهارة الجري بالكرة من المهارات األساسٌة التً ٌجب أن ٌتمنها جمٌع 

الالعبٌن بال استثناء سواء المدافعٌن أو المهاجمٌن وهً مهارة تتم بعدة طرق 

مختلفة ٌختار فٌها الالعب الطرٌمة المناسبة له والتً تناسب أٌضا مع طبٌعة 

 .أثناء تأدٌته للمهارة  ًوالخططٌالمولؾ المهار

والجري بالكرة ٌتطلب مهارة فابمة من الالعب للتحكم فً الكرة والسٌطرة علٌها 

بها مع إحساسه بالمسافة والزمن والمكان الذي ٌؤدي فٌه المهارة وهذا  يأثناء الجر

عن  بالكرة بعٌدا   االحتفاظمع  االنطالقٌتطلب لدر كبٌر من السرعة والمدرة على 

 متناول المنافس.

بها تحت سٌطرة الالعب لكً ٌتمكن من  االحتفاظبالكرة  يلجروتضمن مهارة ا

المنافس بالمرور بالكرة بٌنهما وهذا العبً الفرٌك التخلص من العب أو أكثر من 

جسمه  حركاتٌتطلب من الالعب المدرة على تؽٌٌر االتجاه وسرعته فً استخدام 

شخصٌة الالعب على  تعتمد أٌضا   وهذه المهارة أٌضا   يفً الخداع أثناء الجر

 وفردٌته وهً تتطلب مهارات فنٌة عالٌة ٌجب التدرٌب علٌها بجدٌة .

بتعلٌم مهارة الجري بالكرة بأنواعها المختلفة فً سن  االهتماموٌجب على المدربٌن 

 استخداممبكرة للناشبٌن حتى ٌتمكنوا من إجادتها وٌجب أن ٌعلموا العبٌهم ضرورة 

جسم الالعب كعابك ) حاجز ( بٌن الالعب  استخدامة المدمٌن فً أداء المهارة وكٌفٌ

 عن متناول المنافس . والمنافس لالحتفاظ بالكرة بعٌدا  

 

 وتستخدم مهارة الجري بالكرة فً الحاالت التالٌة :

 عندما الٌجد الالعب أمامه فرصة لتمرٌر الكرة لزمٌله المرالب من منافس -
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مسافة ومساحة خالٌة والٌجد أمامه منافس ٌحاول  اكتسابعندما ٌرٌد الالعب  -

 الكرة منه استخالص

عندما ٌرٌد الالعب التحرن فً مكان ٌرٌد سحب منافسه الٌه إلبعاده عن التؽطٌة  -

 وفتح ثؽرة فً مساحة ٌتحرن فٌها زمٌله.

عندما ٌرٌد الفرٌك االحتفاظ بالكرة لدر أكبر فً محاولة لتعطٌل الالعب ،   -

 بالكرة . يهنان مساحات خالٌة تسمح لالعبٌن بالجر تخصوصا إذا كان

 

 لهذه المهارة منها : استخدامهوهنان مبادئ أساسٌة ٌجب أن ٌراعٌها الالعب أثناء 

التمرٌر حٌث أنه مهما بلؽت  بإمكانهالٌجوز لالعب الجري بالكرة إذا كان   -

 سرعة الالعب فلن تكون أكبر من سرعة الكرة نفسها.

منافسه بالمرور بالكرة منه على ٌفاجبالذي ٌجري بالكرة أن  ٌجب على الالعب -

الجانب المعاكس ) الرجل الثابتة ( وبسرعة حتى ال ٌتمكن من اللحاق به ولطع 

 .الكرة  

 طرق الجري بالكرة :

 الجري بالكرة باستخدام وجه المدم الخارجً.  - أ

 .  الداخلًالجري بالكرة باستخدام وجه المدم  - ب

 .خدام وجه المدم األمامً بالكرة است يالجر - ت

  

 : الجري بالكرة باستخدام وجه المدم الخارجً -أ

هذه الطرٌمة ٌفضلها بعض الالعبٌن ألنها تسمح لهم بالتحرن السرٌع و حماٌة الكرة 

 حاجزمن محاوالت استخالصها منهم وهً تتمٌز باستخدام الالعب لجسمه لٌصبح 

من الطرق األخرى للجري بالكرة نظرا  بٌن الكرة والمنافس ، كما أن أدابها أسهل

الرجلٌن  التشرٌحًوالذي ٌتناسب مع المواسم  الحركةاآلراء المٌكانٌكً  لسهولة

 .اثناء الجري 

 طرٌمة األداء :

 تمرجحعلى ان  للكرةلمسها  لبلللٌال  ذلؾ لدم الرجل الضاربة من مفصل الفخت -

شد عضالت  عدملبل مالمستها أٌضا للكرة مع مالحظة  لألماممن الخلؾ 
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سمح بدفع الكرة تفً مفصل المدم بصورة مناسبة  ارتخاءالرجلٌن مع وجود 

 على الكرة . المستحوذوالسٌطرة علٌها من أن تبتعد عن متناول الالعب 

 منثنٌه( للخلؾ للٌال وإلى جانب الكرة وهً  االرتكازلدم الرجل الثابتة ) توضع -

 .ثمل جسم الالعب مركزالركبة وٌنتمل علٌها من 

 .ٌتحرن الذراعان حركة طبٌعٌة بجانب الجسم حسب سرعة اللعب  -

 للكرةالعادي وتكون العٌنٌن موجهتٌن  كوضعالجريٌمٌل الجذع لألمام للٌال  -

 .المنافسٌن لرؤٌةالزمالءالملعب  اتجاهلحظة مالمستها ثم لألمام فً 

بها بحٌث تصبح  الجريوتحت سٌطرته أثناء  الكرة لرٌبة من الالعب تكون -

 م( .4)دابما مسافتها أمامه التزٌد عن 

 : المدم الداخلً وجهالجري بالكرة باستخدام  -ب 

 عندتستخدم هذه الطرٌمة عند لٌام الالعب بالجري بالكرة فً شكل منحنً أو 

العب ال تحجٌزضرورة تؽٌٌر االتجاه أثناء الجري بسرعة ومن ممٌزاتها سهولة 

على الكرة باستخدام جسمه وكلتا لدمٌه فً االحتفاظ بالكرة بعٌدا عن متناول 

المدم  ٌبوجهالمنافس إال أن استخدام هذه المهارة ألل بكثٌر من استخدام مهارة الجر

 الخارجً أثناء المباراة نظرا للوضع التشرٌحً الذي سبك التنوٌه عنه . 

 طرٌمة األداء -

لداخل لتتحرن الرجل الدافعة للكرة من الخلؾ االمام على أن تتجه المدم الضاربة -

 للٌال لبل لمسها الكرة . 

ٌجب أن تكون المدم الضاربة للكرة مرتخٌة أثناء دفع الكرة لألمام لٌكون دفعها  -

بموة مناسبة مع سرعة جرى الالعب والمسافة التً ٌجري فٌها حتى التبعد عنه 

 الكرة . 

ع الرجل الدافعة للكرة فً خطوات متالحمة متخذ خطوات طبٌعٌة أثناء تتاب -

 الجري .

توضع لدم الرجل ؼٌر الدافعة للكرة للخلؾ للٌال وإلى جانب الكرة على أن  -

 من الركبة وٌنتمل علٌها مركز ثمل جسم الالعب . منثنٌهتكون 

 الجذع لألمام للٌال كوضع الجري العادي .  ٌمٌل -

عٌة بجانب الجسم حسب سرعة الالعب لالحتفاظ ٌحركة طبٌتحرن الذراعان  -

 باتزان الجسم.

 . والالعبٌن والملعبٌكون النظر موزع بٌن الكرة  -

 -بها بحٌث التزٌد  الجريتكون الكرة تحت سٌطرة الالعب ولرٌبة منه أثناء  -

 تمرٌبا . م(4)المسافة بٌن الالعب والكرة عن 
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 ه المدم األمامً :الجري بالكرة باستخدام وج - ج

تستخدم هذه المهارة عندما ٌجد الالعب مسافة كبٌرة بٌنه وبٌن ألرب منافس له أثناء 

الجنب والجناحٌن  يالجري بالكرة وهً من المهارات التً ٌجب أن ٌجٌدها ظهٌر

إال أن أدابها ٌتصؾ بالصعوبة نظرا للوضع التشرٌحً للمدم أثناء الجري بالكرة 

 ٌكون دابما ألل من النوعٌن السابمٌن . دامهااستخوبالتالً فإن 

 طرٌمة األداء : -

بالكرة بوجه المدم الداخلً والخارجً ولكن ٌمد مشط المدم  يكما فً طرٌمتً الجر

خطوات  ًالدافعة ألسفل بحٌث ٌتم مالمسة الكرة بوجه المدم األمامً وتتبع بال

 طرٌمةاألداء السابمة 

 ري بالكرة :األخطاء الشابعة فً طرق الج -د

بها مما الٌعطٌه فرصة  يأن ٌتجه نظر الالعب دابما على الكرة أثناء الجر -

 . أدابه للمباراة أثناءلكشؾ الملعب ومالحظة ماٌدور 

أن تكون لدم الرجل الضاربة مشدودة وؼٌر مرتخٌة مما ٌؤدى إلى لوة ركل   -

 . عن متناول الالعب والسٌطرة علٌها ابتعادهابها وبالتالً  يالكرة أثناء الجر

بالكرة مما ٌعٌك سرعة الالعب  يتصلب حركة الجذع ومٌله للخلؾ أثناء الجر -

 بالكرة . يوحركته أثناء الجر

 الخطوات التعلٌمٌة المهارة الجري بالكرة : -ه 

 متر ومعهما كرة : ۰۱) ولؾ ( العبٌن متمابلٌن بٌنها 
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ٌموم الالعب الذي معه الكرة بالمشً بالكرة بٌن المدمٌن بالجانب األمامً   -4

 للمدم ثم ٌسلمها لزمٌله الذي ٌموم بالمثل. ًالداخل

 التدرٌب السابك بالجري بالكرة بالمدمٌن . -2

 ٌسارٌموم الالعب الذي معه الكرة بالمشً بالكرة بوجه المدم بالمدمٌن ) لمسة  -3

 ولمسة ٌمٌن(.

 سابك بالجري بالكرة بالمدمٌن بوجه المدم .التدرٌب ال  -4

 ٌموم الالعب الذي معه الكرة بالمشً بالكرة بالجانب األمامً الخارجوالمدمٌن. -5

 .التدرٌب السابك بالجري بالكرة بالجانب األمامً والخارجً بالمدمٌن  -6

 .المدم على الكرة والجري بها أسفلوجه ٌموم الالعب الذي معه الكرة بوضع   -7

 

 ) Dribbling المحاورة )المراوية   -3

 وهووخداعه مع لدرته على تؽٌٌر اتجاهه  المنافسالمراوؼة فً فن التخلص من 

أو  بجذعهٌحتفظ بالكرة بسرعة مستخدما بعض حركات الخداع التً ٌؤدٌها إما 

بمدمٌه وهً سالح الالعب وعامل أساسً فً تنفٌذ الخطط الهجومٌة الفردٌة 

 والجماعٌة .

وؼة تعتبر من أصعب المهارات األساسٌة فً كرة المدم ، لذلن ٌجب أن والمرا

كل العب بأسلوبه الممٌز فً  احتفاظٌجٌدها المهاجم والمدافع على حد سواء مع 

مهارة المراوؼة ، ولكً ٌتحمك ذلن ٌجب أن ٌتمتع الالعب المحاور بمدرة بدنٌة 

رات البدنٌة التً تحمك ذلن عالٌة تساعده على نجاح مهارة المراوؼة ومن أهم المد

 المهارىالرشالة والمرونة والسرعة الحركٌة والتً تساعد على تحسٌن األداء 

 للمراوؼة.

وفً كرة المدم الحدٌثة تعتبر مهارة المراوؼة ألل أهمٌة من مهارات التمرٌر 

مساحة خالٌة من  اكتسابوالسٌطرة على الكرة ألنها ؼالبا ألل بطء وتأثٌر فً 

فإنه ٌوجد كثٌر جدا تمرٌر التً تتصؾ بالدلة والسرعة ، وبالرؼم من ذلن مهارة ال

مهارة  ياللعبٌة التً التسمح لالعب المستحوذ على الكرة أن ٌؤدمن الموالؾ 

 استخدامفً مساحات صؽٌرة أو  المنافسالتمرٌر بحرٌة نتٌجة الدفاع الضاؼط من 

الفرٌك المنافس المصٌدة التسلل كخطة دفاعٌة وٌصبح الحل األمثل الكتساب مساحة 

 جدٌدة والتؽلب على الموالؾ السابمة هو إجادة الالعب للمراوؼة .

وبالرؼم من أهمٌة المراوؼة للفرٌك فإنها سالح ذو حدٌن ، فإذا أجاد العبً الفرٌك 

مفٌدا من الناحٌة الخططٌة للفرٌك  طرق المحاورة بنجاح فإن ذلن ٌعتبر استخدامفً 
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إلى إكساب المهاجم الثمة  باإلضافةألنه ٌنمص من عدد المدافعٌن للفرٌك اآلخر ، 

المراوؼة وادابها بصورة ؼٌر مجدٌة  استخدامبالنفس وعلى الجانب اآلخر فإن سوء 

 ٌؤدي إلى هدم خطط الفرٌك الهجومٌة وإهدار الفرص فً امتالن الكرة .

ن ٌضع الالعب المهاجم نصب عٌنٌه أن المراوؼة ال بد أن تكون بسبب لذلن ٌجب ا

ولها هدؾ لفابدة الفرٌك ولٌس االستعراض ونسبة أداء المراوؼة كبٌرة بالنسبة 

لالعبً الهجوم وتمل بالنسبة لساعدي الدفاع وألل لبالً أفراد الدفاع , وكلما امتاز 

وتزود بمهارة أداء الطرق المختلفة الالعب بطرٌمة أدابه السهلة لتنفٌذ المراوؼة 

للمراوؼة , كلما أفاده ذلن كثٌرا  فً تنفٌذ خطط الفرٌك الهجومٌة وأعطى فرٌمه 

 فرصه تفضٌل للفوز بالمباراة .

  

 ومن أهم صفات وشروط المراوؼة الناجحة ما ٌلً : -5

 اختٌار الطرٌمة المناسبة للمولؾ اللعبً والتً ؼالبا ال ٌتولعها المنافس .  -

 ع.المدافع بتحرن خاد المنافسعلى إلناع  المهاجملدرة الالعب  -

 .المفاجأةبعنصر  تتصفالمراوؼةان   -

 . لدرة اللعب المهاجم على تؽٌر اوضاع جسمه بسرعة ورشالة -

لمراوؼة حتى ال لاستخدام أكثر من نوع وطرٌمة  علىلدرة الالعب المهاجم  -

 .المراوؼة التً ٌموم بتنفٌذها المهاجم عتولع نو فًالمدافع  منافسهٌنجح 

 . لدرة الالعب المهاجم على تؽٌر سرعة رتم األداء -

 : هً للمراويةوهنان عدة طرق 

 المراوية من االمام . -

 المراوية من الجانب . -

 المراوية من الخلف .  -

 المراوية من األمام : -أوال 

وذ على الكرة متمدما بها وهذه المهارة تستخدم عندما ٌكون الالعب المهاجم المستح

وهاجمه أحد المدافعٌن من الجهة األمامٌة ، فٌمكنه أن ٌراوغ المدافع الناشا 

 من األمام وهً : المراوؼةباستخدام إحدى طرق 

  .المراوؼة بالتموٌه للجانب مرة واحدة 

   . المراوؼة بالتموٌه للجانب مرتٌن 

  المراوؼة بدفع الكرة لألمام والجانب. 
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 بتمرٌر الكرة من جانب المنافس المندفع .  المراوؼة 

  . المراوؼة بالطرٌمة الممصٌة 

  . المراوؼة بسحب الكرة خلفا 

 . المراوؼة بالتموٌه للتصوٌب 

 

 

 

 

 

 ب مرة واحدة نالمراوؼة بالتموٌه للجا -4

 طرٌمة األداء : -

وحٌنما  عالالعب المداف اتجاهٌمترب الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة لألمام فً 

ٌمترب منه ٌموم المهاجم بالتموٌه بعمل مخادعة واحدة على أحد الجانبٌن ، وذلن 

الجذع ألحد الجانبٌن وكان الالعب  بمٌل، وٌتم ذلن  االتجاهبدفع جسمه كله فً هذا 

سٌجري إلى هذا الجانب ، وعندما ٌستجٌب المدافع لحركة المهاجم محاوال 

 األخٌر والمراوؼة منه .  االتجاهالكرة فً  الكرة ٌموم المهاجم بدفع استخالص

 ب مرتٌن : نالمراوؼة بالتموٌه الجا  -2

 طرٌمة األداء؛ -

ٌمترب الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة من الالعب المدافع وعند االلتراب منه 

فإنه ٌموم بحركة خداعٌة على أنه سٌمر بالكرة من الجانب األٌمن وذلن بمٌل الجسم 

م على الرجل الٌمنى وعندما ٌستجٌب المدافع لحركة الخداع ٌموم ودفع ثمل الجس

المهاجم بتكرار التموٌه إلى الجانب العكسً على الجانب األٌسر وبنفس الطرٌمة ثم 

ٌعود المهاجم مرة أخرى للتموٌه نحو الجهة الٌمنى عندما ٌعود المدافع للجانب 

 ى . من الجهة الٌمنبالكرة  بالمروراألٌسر فٌتخلص المهاجم من المدافع 

 

 ب : نة بدفع الكرة إلى األمام والجاؼالمراو  -3

 طرٌمة األداء : -
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الالعب المدافع وحٌنما ٌصل إلٌه وعلى بعد  اتجاهٌمترب الالعب المهاجم بالكرة فً 

ٌاردات ٌموم المهاجم بالمٌل بالجذع على أحد الجانبٌن مع نمل  3-۱ٌتراوح مابٌن 

ثمل الجسم على رجل هذا الجانب ثم ٌدفع الكرة بوجه المدم الداخلً أو باطن المدم 

إلٌها مركز  انتملالرجل التً  اتجاهلألمام وإلى جانب المدافع المندفع نحو الكرة فً 

 علٌها . ستحواذواالثمل جسم المدافع ، ثم الجري خلؾ الكرة 

 

 

 

 

 المندفع :المراوؼة بتمرٌر الكرة من جانب المنافس   -4

 طرٌمة األداء  -

الالعب المدافع وعندما ٌمترب منه ٌموم  اتجاهٌمترب الالعب المهاجم بالكرة فً 

المهاجم بتمرٌر الكرة من جانب المنافس المندفع والمرور بسرعة من الجانب اآلخر 

 واللحاق بالكرة لبل أن ٌصل إلٌها المنافس . 

 صٌة : مالمراوؼة بالطرٌمة الم  -5

 طرٌمة األداء :  -

 علٌهالمنافس المدافع الذي ٌشدد خططه  اتجاهٌمترب الالعب المهاجم بالكرة فً 

فٌوهمه المهاجم أنه سٌلعب الكرة بوجه المدم الخارجً على أن تدور الرجل فوق 

دورة شبه كاملة وتعود مرة أخرى خلؾ الكرة لتدفعها بوجه المسم الخارجً  الكرة

ستمر الالعب فً حرٌة بالكرة ، كما ٌمكن لالعب المهاجم بدفع الكرة ثم ٌلألمام 

 . بوجه المدم الخارجً للرجل العكسٌة أٌضا  

 المراوؼة بسحب الكرة خلفا :   -6

 طرٌمة األداء :  -

 سٌمومبأن  بخداعةالمنافس المدافع وٌموم  اتجاهٌمترب الالعب المهاجم بالكرة فً 

 بأسفلبإٌماؾ الكرة وعندما ٌموم المدافع بمهاجمته ٌسحب الالعب المهاجم الكرة 

 المدافع .  اتجاهوٌتابع حركة المدم الالعبة لألمام فً عكس المدم الالعبة للخلؾ 

 المراوؼة بالتموٌه للتصوٌب :  -7
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 طرٌمة األداء :  -

من األمام عندما ٌمترب الالعب المهاجم  المراوؼةتستخدم هذه الطرٌمة من طرق 

 من منطمة جزاء المنافس .

ا ٌبدأ المدافع المدافع المنافس وعندم اتجاهٌمترب الالعب المهاجم بالكرة فً 

بالضؽط على المهاجم ٌوهمه المهاجم بالتصوٌب بأن ٌأخذ وضع تنفٌذ مهارة 

التصوٌب بأن ٌمرجح ساق الرجل للخلؾ مع نمل مركز ثمل الجسم على الرجل 

الثابتة ثم ٌموم بمرجحة الرجل لألمام وبدال من تصوٌب الكرة فإنه ٌموم بدفع الكرة 

مروره من المدافع الذي ٌرتكز فً مكانه وٌستمر  جرى المهاجم بعد اتجاهبرجله فً 

 المهاجم فً الجري بالكرة .

 

 : الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة من األمام 

 كره : ومعهمامتر  ۰۱( كل العبٌن متمابلٌن بٌنهما  ولوؾ)  -

ٌمشً الالعب الذي ٌمثل المهاجم بالكرة وٌمثل الالعب الممابل مدافع سلبً   -4

ثابت ولبل أن ٌصل المهاجم المدافع بمترٌن ٌنحرؾ عنه للٌال وٌمر بالكرة من 

 .اآلخرالجانب

 المدافع السلبً بالمشً.  الترابالتمرٌن السابك من  -2

 .المهاجم والمدافع ) مدافع سلبً (  الجريالتمرٌن السابك من   -3

 التمرٌن السابك من الجري للمهاجم والمدافع إٌجابً ٌهاجم .  -4

ٌمشً الالعب الذي ٌمثل المهاجم بالكرة وٌمثل المدافع الممابل مدافع سلبً ثابت  -5

وٌمترب المهاجم بالكرة ولبل أن ٌصل للمدافع بمترٌن ٌعمل مخادعة واحدة على 

 ر بالكرة من الجانب اآلخر .أحد الجانبٌن ثم ٌم

متر فً ممابلته ثم  ۱ٌمؾ المهاجم ومعه الكرة وأمامه المدافع السلبً على بعد  -6

ٌمٌن ( ثم المرور بالكرة  -ٌسارٌموم المهاجم بعمل مخادعتٌن على الجانبٌن ) 

 . الٌسارمن 

 بمترٌنالمهاجم بالمشً ثم لبل الوصول للمدافع  الترابالتمرٌن السابك من  -7

 ؾ الكرة وٌعمل مخادعتٌن ثم ٌمر بالكرة سلبٌة .بول

 بالجري . والترابهمع سلبٌة المدافع  الجريالتمرٌن السابك من  -8

 التمرٌن السابك من الجري مع إٌجابٌة المدافع الذي ٌزاحم ألخذ الكرة. -9

 

 : الجانبالمراوؼة من  -ثانٌا 
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بالكرة وبجواره وعلى إحدى  الجريتؤدي هذه المهارة عندما ٌموم الالعب المهاجم ب

 فٌمومعلى الكرة  االستحواذجانبٌة ٌجري المدافع المنافس على خط واحد محاوال 

 الالعب المهاجم باستخدام إحدى طرق المراوؼة من الجانب وهً :

 .طرٌمة المحطات ) تؽٌٌر السرعة (  -4

 .طرٌمة حركة الدراجة ) تحرٌن المدم فوق الكرة(   -2

 .  المرور خلؾ المنافس  -3

 المراوؼة بطرٌمة المحطات ) تؽٌٌر السرعة (.  -4

 طرٌمة األداء : -

 بها لألمام وبجواره المنافس الجريٌموم الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة ب  -

 .المدافع

ٌموم المهاجم بالولوؾ فجأة بالكرة بإٌمافها بنعل المدم بحٌث تكون ركبة الرجل  -

 المستعملة فرٌك الكرة مباشرة .

ستجٌب المدافع لحركة الولوؾ من المهاجم ٌموم المهاجم بسحب الكرة عندما ٌ -

 لإلمام .ها بباطن المدم المستعملة لألمام وتكملة الجري ركلو

 .ٌموم المدافع بمتابعة الجري فً محاولة للحاق بالمهاجم الستخالص الكرة منه -

 المدمها بباطن ركلٌموم المهاجم بتكرار إٌماؾ الكرة بنفس األداء السابك ثم   -

 بها لألمام عندما ٌمؾ المدافع أثناء اٌماؾ الكرة . الجريو

 .بالكرة فجأة وبنفس الطرٌمة  الجريٌستمر الالعب المهاجم ب -

 

 المراوؼة بطرٌمة حركة الدراجة ) تحرٌن المدم فوق الكرة ( :  -2

 طرٌمة األداء : -

بالكرة وبجواره الالعب المنافس المدافع الذي  الجريبدأ الالعب المهاجم بٌ -

 ٌحاول االستحواذ على الكرة .

ٌبدأ الالعب المهاجم بمرجحة الرجل من فوق الكرة فً أضٌك حٌز ممكن   -

 . الكرة فوقتكون ركبة الرجل المستعملة  بحٌث

فً هذه الحالة ٌوهم المهاجم منافسه المدافع بانه سٌمؾ بالكرة فجأة فتختل سرعة  -

منافس وٌفمد توازنه بٌنما ٌنطلك الالعب المهاجم بالكرة وٌستمر فً الجري بها ال

 فً نفس االتجاه . 

 

 المراوؼة بالمرور خلؾ المنافس : -3

 طرٌمة األداء : -
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ٌموم الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة بالجري بها وٌموم المدافع المالزم  -

 ه . للمهاجم بالجري بجانبه لمحاولة استخالص الكرة من

ٌموم المهاجم بالولوؾ فجأة بالكرة بأن ٌضع نعل لدمه فوق الكرة وركبة الرجل  -

 المستعملة فوق الكرة . 

 ٌموم الالعب المنافس المدافع باالندفاع لألمام بحكم سرعته فً الجري . -

ٌموم المهاجم باالستمرار فً الجري بالكرة من خلؾ المدافع المندفع بضرب  -

 الكرة بباطن المدم المستعملة فوق الكرة مباشرة . 

 

 

 ب :نالخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة من الجا 

الكرة وٌمثل  ومعهأحدهما المهاجم  ٌمثل،  متجاورٌن( كل العبٌن  ولوؾ) -

 األخرالمدافع .

بالكرة وبجانب المدافع السلبً ثم ٌمؾ المهاجم فجأة بالكرة) الكرة ٌمشً المهاجم  -4

رة من خلؾ المدافع تحت نعل لدمه وركبته فوق منتصؾ الكرة ( ثم ٌمر بالك

 بباطن المدم .

 .التمرٌن السابك مع حركة المهاجم والمدافع بالكرة ) سلمً (  -2

 ابٌة المدافع .التمرٌن السابك مع حركة المهاجم والمدافع بالكرة مع إٌج  -3

تحت  فجأةٌمشً المهاجم بالكرة وبجانبه المدافع السلبً ثم ٌولؾ المهاجم الكرة  -4

ها بباطن المدم فجأة ثم ٌكرر ركلنعل لدمه ثم ٌستمر فً المشً بها ثانٌة بعد 

 .  3,  ۱التمرٌن السابك مثل 

 

 المراوؼة من الخلؾ : -ثالثا  

تؤدي هذه المهارة فً الحاالت التً ٌستمبل فٌها الالعب المهاجم الكرة وهو مرالب 

من المنافس المدافع الذي ٌمؾ خلفه مباشرة فً محاولة لمنعه من التمدم بالكرة 

منه ، فٌموم الالعب المهاجم باستخدام إحدى طرق المراوؼة  استخالصهاومحاولة 

 مه إلحدى الطرق التالٌة :من الخلؾ للتؽلب على المدافع باستخدا

 المراوؼة بثنً الجذع للجانب .   -4

 المراوؼة بثنً الجذع للجانبٌن . -2

 المراوؼة بثنً الجذع للجانب وترن الكرة تمر . -3
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 المراوؼة بثنً الجذع للجانب :   -4

 طرٌمة األداء : -

 ٌموم الالعب زمٌل المهاجم بتمرٌر الكرة إلٌه .  -

عندما تمترب الكرة من الالعب المهاجم وعندما تكون على مسافة من متر إلى  -

حسب سرعة الكرة ، ٌبدأ الالعب المهاجم بعمل مخادعة على الجانب  مترٌن

الذي تأتً منه الكرة بحٌث ٌبدأ فً مٌل جذعه ناحٌة الٌسار إذا كانت الكرة آتٌة 

 إلٌه ناحٌة الٌسار.

المدافع المنافس  اتجاهالكرة ناحٌة الٌسار لحظة  ماستالٌبدأ الالعب المهاجم فً  -

 الوالؾ خلفه من ناحٌة الٌسار .

الكرة بالتحول بسرعة خاطفة إلى الجانب  استالمهٌموم الالعب المهاجم لحظة  -

 األٌمن والجري بالكرة بعد ترن المنافس المدافع .

 

 الجذع للجانبٌن :  بثنًالمراوؼة  -4

 طرٌمة األداء : -

 زمٌل المهاجم بتمرٌر الكرة إلٌه . ٌموم الالعب  -

عندما تمترب الكرة من الالعب المهاجم على بعد متر إلى مترٌن حسب سرعة  -

الكرة ، ٌبدأ الالعب المهاجم بعمل حركة مخادعتٌن على الجانبٌن ، فٌبدأ بمٌل 

جذع الناحٌة الٌسرى ثم الناحٌة الٌمنً وبسرعة بأخذ الكرة وٌؽٌر اتجاهه للناحٌة 

 المنافس المدافع خلفه . تاركا  مرة أخرى لٌتابع الجر بالكرة  الٌسرى

 ٌتم أداء هذه الطرٌمة بنجاح عندما ٌستجٌب المدافع الخداع المهاجم .  -

 

 : الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة من الخلؾ 

أحدهم زمٌل المهاجم وٌمرر الكرة  ٌمثلالعبٌن معهم كرة ،  ثالثة( كل ولوؾ)  -

 المدافع . خلفهمتر وٌمؾ  ۰۱بعد  علىلزمٌله المهاجم الذي ٌمابل 

الالعب المهاجم لزمٌلة الكرة أرضٌة فٌموم المهاجم بعمل مخادعة ألحد  ٌمرر -

 الجانبٌن ثم ٌتم الكرة بباطن المدم وٌمر بها من الجانب اآلخر .

 وخلفه المدافع السلبً بالمشً.  التمرٌن السابك مع التراب المهاجم -

 ي.التمرٌن السابك مع التراب المهاجم وخلفه المدافع السلبً بالجر  -

 . يالتمرٌن السابك مع التراب المهاجم اإلٌجابً بالجر -

الالعب لزمٌله المهاجم الذي ٌمابله وخلفه المدافع فٌموم المهاجم بعمل  ٌمرر -

 .اطن المدم وٌمر بها من الجانب اآلخر مخادعتٌن على الجانبٌن ثم ٌستلم الكرة بب

 . المهاجم وخلفه المدافع السلبً من المشً الترابالتمرٌن السابك مع  -
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 .  الجريالمهاجم وخلفه المدافع السلبً من  الترابالتمرٌن السابك مع  -

 المهاجم وخلفه المدافع اإلٌجابً الذي ٌزاحمه الترابالتمرٌن السابك مع  -

ٌمرر الالعب الكرة لزمٌله المهاجم الذي ٌمابله وخلفه المدافع السلبً فٌموم  -

المهاجم بعمل مخادعة على أحد الجانبٌن ثم ٌترن الكرة تمر من جانب المدافع 

 لٌلحك بها )تمرر الكرة إلى الجانب للٌال من الالعب (.

 .المهاجم والمدافع السلبً بالجري الترابالتمرٌن السابك مع  -

 

 دئ الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة :مبا 

ٌجب على المدرب أن ٌتبع هذه الخطوات التعلٌمٌة بصورة عامة أثناء التطبٌك 

العملً للخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة المختلفة سواء المراوؼة من األمام أو 

 من الجانب أو من الخلؾ .

 أداء حركة المراوؼة بدون كرة من الثبات .  -4

 أداء حركة المراوؼة بدون كرة من المشً .  -2

 أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة بدون منافس من الثبات .  -3

 .أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة مع وجود منافس سلبً من الثبات   -4

 . أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة مع وجود منافس سلبً من الحركة  -5

مع وجود منافس إٌجابً ٌحاول  أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة  -6

 الكرة من المهاجم . استخالص

 

 Tacklingالمهاجمة ) المزاحمة (- 4

 المنافسالحابز علٌها ، أو عدم تمكٌن  المنافسالمهاجمة فً فن استخالص الكرة من 

 من االستحواذ علٌها بشتى الطرق حتى تصبح تحت سٌطرة الالعب .

والمهاجمة من أسلحة الدفاع المهمة والضرورٌة جدا ألنها أحد أسباب الفوز الفرٌك 

 المنافسلو أحسن المدافعٌن والمهاجمٌن على السواء المٌام بدورهم الدفاعً بمهاجمة 

من تسجٌل هدؾ  المنافسفً المكان والتولٌت المناسب لالستحواذ على الكرة ومنع 

. 

وهنان بعض الصفات التً ٌجب أن ٌتمٌز بها الالعب المدافع حتى ٌحمك سمة 

 المهاجمة بنجاح منها :

 .التولٌت السلٌم  -4
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 .الجرأة والشجاعة والتصمٌم   -2

 والبدٌهة . االنتباهسرعة   -3

 المدرة على التولع السلٌم .  -4

 على الكرة .  االنمضاضالموة عند  -5

 . االحتماللوة  -6

 التوازن والرشالة .  -7

 

 : المبادئ األساسٌة لنجاح مهارة المهاجمة 

 . أن ٌتحرن المدافع لرٌبا من المهاجم استعدادا ألداء المهاجمة  -4

  التولٌت المناسب لتأدٌة المهاجمة فً اللحظةالمناسبة اختٌارأن ٌحسن المدافع  -2

 .  أن ٌضع المدافع المدم ؼٌر المهاجمة على جانب الكرة وخلفها للٌال -3

 ال  مع حفظ توازن الالعب ألداء المهاجمة .ثنً الركبتٌن للٌ -4

 رفع مشط المدم المهاجمة للٌال  ألعلى مع لؾ الركبة للخارج . -5

 

 : وتنمسم المهاجمة إلى األلسام اآلتٌة 

 من االمام . المهاجمة -1

 المهاجمة من الجانب . -2

 المهاجمة من الخلف .  -3

 

 : المهاجمة من االمام -4

الالعب المستحوذ على الكرة من أمام  الترابتؤدي هذه المهارة حٌنما ٌكون 

الالعب المدافع مباشرة وجه لوجه ، وتعتبر المهاجمة من األمام من أكثر طرق 

 فً كرة المدم .  استخداماالمهاجمة 

 طرٌمة األداء : -

الالعب المنافس المستحوذ على  اتجاهفً  الجريٌمترب الالعب المدافع ب -

 .الكرهلٌواجها 

 مع لالتجاه الذي سٌموم فٌه المدافع بمحاولة استخالص الكرةتشٌر المدم الثابتة  -

 نمل ثمل جسم الالعب على المدم الثابتة .

تستدٌر لدم الرجل المهاجمة للكرة للخارج من مفصل الفخذ بشد عضالت  -

ومفصل الرجل مع انثنابها للٌال من مفصل الركبة بحٌث ٌواجه باطن المدم الكرة 

 كرة بباطن المدم .ستؤدي مهارة ركل ال وكأنها
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ترفع لدم الرجل المهاجمة للٌال عن األرض لٌواجه باطن المدم الكرة من  -

مع الكرة بأن مركز ثمل الالعب ٌنتمل على الرجل  االلتحاممنتصفها وفً لحظة 

 المهاجمة الكرة بموة لألمام .

 بمٌل الجذع لألمام أثناء مالمسة باطن المدم المهاجمة للكرة والذراعان بجوار -

 الجسم لحفظ التوازن والعٌنٌن مثبتتان على الكرة مع مٌل الرأس للٌال لألمام. 

 

 : الخطوات التعلٌمٌة للمهاجمة من األمام 

كرة ألخذ اإلحساس  استخدامأداء الالعب لمهارة المهاجمة من األمام بدون  -4

 بالحركة .

وٌؤدي مهارة  متر۱ٌمترب الالعب بالمشً من الكرة التً تبعد عنه  -2

 المهاجمة من األمام .

 . يٌكرر الخطوة السابمة مع أداء المهارة من الجر -3

أمتار والكرة فً منتصؾ المسافة بٌن الالعبٌن ٌبدأ  6العبان المسافة بٌنهما  -4

التمرٌن بأن ٌمترب الالعبان من الكرة بالمشً فً ولت واحد وعند الوصول 

 اتجاهة بالضؽط على الكرة كال فً إلى مكان الكرة ٌبدأن فً أداء المهاجم

 . استخالصهااآلخر لمحاولة

أمتار والكرة مع الالعب األول ٌبدا التمرٌن بان  45العبان المسافة بٌنهما  -5

بها ومراوؼة الالعب المدافع  الجريٌحاول المهاجم المستحوذ على الكرة ب

جمة من الثانً ، فً حٌن ٌحاول الالعب المدافع الثانً بأداء مهارة المها

 الكرة من المهاجم  واستخالصاألمام 

 

 : المهاجمة من الجانب -2

تؤدي هذه المهارة عندما ٌرٌد االعب المدافع أن ٌستخلص الكرة من الالعب 

المهاجم المستحوذ على الكرة والذي ٌجري بجانبه وتتم المهاجمة فً هذه الحالة 

 : ةاآلتٌ بإحدىالطرق

 تشتٌت الكرة من أمام الالعب .   - أ

 الكتؾ المانونً . - ب

 الزحلمة من الجانب .  - ت

 

 المهاجمة من الجانب بتشتٌت الكرة من أمام الالعب  - أ

 : طرٌمة األداء 
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ٌتحرن الالعب المدافع بسرعة بحٌث ٌتمكن من مجاراة الالعب المستحوذ على  -

 لكرة حتى ٌصبح متمكنا من الكرة .با الجريالكرة فً سرعته أثناء 

للكرة حركة الجري العادي أثناء الجري بجوار تأخذ الرجل ؼٌر المهاجمة  -

 الالعب المستحوذ على الكرة .

تموم الرجل المهاجمة للكرة بعد الخطوة األخٌرة لبل مهاجمة الكرة مباشرة  -

ها من منتصفها بوجه ركلباالرتفاع عن األرض مع فرد مشطها فً اتجاه الكرة لت

 المدم األمامً أو بباطن المدم .

الالعب  اتزانالجري العادي والذراعان بجوار الجسم لحفظ ٌتخذ الجذع وضع  -

 والعٌنٌن تنظران إلى الكرة والملعب . 

 

 

 المهاجمة بطرٌمة الكتؾ المانونً :  - ب

 : طرٌمة األداء 

ٌموم الالعب المدافع باستخدام الكتؾ المانونً عندما ٌكون ثمل جسم الالعب  -

 .المستحوذ على الكرة مرتكزا على الرجل البعٌدة

ٌبدأ المدافع بكتؾ الالعب المستحوذ على الكرة بالمنطمة المانونٌة للكتؾ وجانب  -

المرٌبة من الكرة عن األرض والكرة  المنافسرجل  ارتفاعالعضد فً لحظة 

 . والرجل البعٌدة

 

 

 :المهاجمة بالزحلمة من الجانب  - ت

 : طرٌمة األداء 

ٌموم  -وٌسبك المدافع عندما ٌتمدم المهاجم المستحوذ على الكرة لألمام جرٌا  -

 .  جانبا وخلفا من المهاجم المستحوذ على الكرة يالمدافع بالجر

عندما تكون الكرة على لدم المهاجم البعٌدة عن المدافع ورجل المهاجم األخرى  -

الخلؾ ، ٌموم المدافع بالزحلمة بالرجل البعٌدة عن المهاجم على مسافة لدم ، 

لمدم مع مد الرجل األخرى مثنٌة من الركبة والسند بالذراع باالكرة  ركلو

 المرٌبة من المهاجم على األرض والذراع األخرى ترفع عالٌا . 

 

  : الخطوات التعلٌمٌة للمهاجمة من الجانب 

 : المانونًالمهاجمة بطرٌمة الكتؾ  :أوال 
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)ولوؾ( العبٌن ٌمثل أحدهما المهاجم ومعه كرة وبجانبه مدافع ٌلتصك كتفه 

 .  بكتفالمهاجم

ٌمشً المهاجم بالكرة وبجانبه المدافع ملتصك بكتفه وعندما ٌكون مركز ثمل   -4

المهاجم على المدم البعٌدة عن المدافع ٌموم المدافع فً اللحظة التً ترتفع فٌه 

 لكتؾ المانونً والمهاجم سلبً ) بدون كرة أوال  ا ركلرجله المرٌبة عن األرض ب

 .  ثم بكرة(

المهاجر بالكن المانونً  ركلالتمرٌن السابك مع الجري بالكرة وٌموم المدافع ب -2

 . ًوالمهاجم سلب

بالكرة مع إٌجابٌة المهاجم ومحاولته الهروب بالكرة  الجريالتمرٌن السابك مع   -3

. 

 

  المهاجمة بطرٌمة الزحلمة : -ثانٌا 

المدافع بخلفا لالع توضع الكرة على األرض وٌمؾ على بعد مناسب منها وجانبا   -4

 . المدم ) بدون كرة ثم بالكرة ( بأسفل ممدمةالكرة  ركللمة وحالذي ٌموم بالز

ٌسارومرة المدافع بالمشً والزحلمة بدون كرة مرة  الترابالتمرٌن السابك مع  -2

 . ٌمٌن

ومرة  ٌسارالمدافع بالجري والزحلمة بدون كرة مرة  الترابالتمرٌن السابك مع  -3

 ٌمٌن .

 المدافع بالمشً والزحلمة بالكرة .  الترابالتمرٌن السابك مع  -4

 المدافع بالجري والزحلمة بالكرة . الترابالتمرٌن السابك مع  -5

والزحلمة ) مهاجم  ًالتمرٌن السابك مع المشً المهاجم بالكرة والمدافع بمش -6

 .  (ًسلب

 التمرٌن السابك مع إٌجابٌة ومحاولة الهرب من المدافع .  -7

 

 : المهاجمة من الخلف  -3

تؤدي هذه المهارة عندما ٌكون المنافس مستحوذا على الكرة ومتمدما بها أو أن تكون 

الكرة فً طرٌمها إلٌه ، فٌموم الالعب المدافع بالجري خلؾ المهاجم لمهاجمته من 

الطرق  بإحدىتٌتها لبل الوصول إلٌه وٌتم ذلن الخلؾ للحصول على الكرة أو تش

 التالٌة :

 .  المنافستشتٌت الكرة بالمدم من أمام   - أ
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 . الكرة بالرأس ركلو المنافسالوثب خلؾ  - ب

 . التزحلك خلؾ المهاجم  - ت

 :  المنافستشتٌت الكرة المدم من أمام  -أ

 : طرٌمة األداء 

 ٌمترب الالعب المدافع خلؾ الالعب المهاجم . -

الالعب المدافع على عند تمرٌر الكرة لالعب المهاجم ولبل الوصول إلٌه ٌنمض  -

الكرة بالجري بسرعة ولطع الكرة من امامه سواء كانت ارضٌة او مرتفعة 

 . وتولٌت األداءلٌراعً سرعة الجري 

 

 الكرة بالرأس :  ركلو المنافسالوثب خلؾ  - ب

 : طرٌمة األداء 

 المهاجم . ٌمترب الالعب المدافع خلؾ الالعب -

على  باالنمضاضعند لعب الكرة ألعلى وأمام المهاجم ٌموم الالعب المدافع  -

 الكرة بالرأس . ركلوأعلى من مستواه ل المنافسالكرة بالوثب عالٌا خلؾ 

 . بالذراعٌنالمنافسالذراعان بجوار الجسم لحفظ التوازن مع عدم دفع  -

س والعٌنان تنظران على الكرة بالرأ ركلٌتم مرجحة الجذع خلفا ثم أماما ل -

 الكرة. 

 

 المهاجمة بالتزحلك :  - ت

 : طرٌك األداء 

حتى ٌصبح المدافع  الكرةعلى  المستحوذالمهاجم  ؾالمدافع خل الالعبٌجرى   -

 جانبا وخلفأ ومتمكنأ من الكرة ومستعدأ الداء مهارة الزحلمة من الخلؾ .

. ٌثنى الالعب المدافع الرجل ؼٌر المهاجمة الكرة من مفصل الركبة مع انتمال  -

 . من األرض معدمل الالعب علٌها حتى تمترب المث مركز

 المهاجمة الرجلعضالت ومفصل تفرد الرجل المهاجمة فً اتجاه الكرة مع شد  -

 . الكرة بوجه المدم األمامً إلى الجانب ركلوت

لرجل المهاجمة لثناء إمتداد الرجل المهاجمة مع فرد الذراع أ خلؾللٌمٌل  عالجد -

 دإلمتصاص صدمة إرتطام الجسم باألرض والذراع األخرى تفررض فً اتجاه األ

 .لكرة لألعلى لإلحتفاظ بتوازن الجسم ، والعٌنٌن تنظران 
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 الخطوات التعلٌمٌة للمهاجمة من الخلؾ : -

ألول ومعه الكرة وٌمابله على الالعب ا)ولوؾ( كل ثالثة العبٌن معهم كرة ، ٌمؾ 

وٌمثل  ثالثٌمثل المهاجم وٌمؾ خلفه الالعب الومتر الالعب الثانً األمامً  5د بع

 .المدافع

ٌمرر الالعب الكرة لزمٌله المهاجم )ارضٌة أو مرتفعة( فٌجري المدافع من  -ا

 الخلؾ بسرعة وٌأخذ الكرة لبل أن تصل للمهاجم ) مهاجم سلبی (

 ) مهاجم سلبً ( شًالتمرٌن السابك مع مشً المهاجم والمدافع خلفه بالم -۱

 التمرٌن السابك مع جري المهاجم والمدافع بالجري )مهاجم سلبی( -۲ 

 . التمرٌن السابك مع جري المهاجم والمدافع بالجري مع إٌجابٌة المهاجم -4

ب المدافع ثفٌ هالٌة لزمٌله المهاجم الذي ٌمابلعالالعب الكرة بٌدٌة  ٌرمً-5

 الكرة بالرأس ) مهاجم سلبی ( ركلالعلى من المهاجم وٌ

 التمرٌن السابك مع إلتراب المهاجم والمدافع بالمشً ) مهاجم سلبی( -6

 ) مهاجم سلبً ( . الجريالتمرٌن السابك مع إلتراب المهاجم والمدافع ب -۹

مهاجم ومحاولته التمرٌن السابك مع إلتراب المهاجم والمدافع مع إٌجابٌة ال -8

 الوصول إلى الكرة أوال .

 

 ةالسٌطرة على الكر -5

Ball Control 

السٌطرة على الكرة هو إخضاع الكرة تحت تصرؾ الالعب والهٌمنة علٌها وجعلها 

، وذلن للتصرؾ فٌها بالطرٌمة المناسبة حسب ظروؾ  المنافسبعٌدا عن متناول 

اإلرتفاعات والمستوٌات سواء كانت المباراة والسٌطرة على الكرة تتم فً جمٌع 

الكرات األرضٌة أو المنخفضة اإلرتفاع أو المرتفعة ، كذلن فإن السٌطرة على 

الكرة تتطلب تولٌتا دلٌما للؽاٌة وحساسٌة بالؽة من أجزاء الجسم المختلفة لالعب 

والتً تموم بالسٌطرة على الكرة بسرعة عالٌة ثم حسن التصرؾ فٌها بحكمة وهذا 

من الالعب كشؾ جوانب الملعب المختلفة ، كذلن ٌمكن المول أن هذه  ٌتطلب
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المهارة ٌجب أن ٌؤدٌها كال من المدافع والمهاجم بدرجة كبٌرة من اإلتمان والتحكم 

 لما لها من أهمٌة بالؽة فً إخضاع الكرة لسٌطرة الالعب . 

 مبادئ عامة ٌجب أن تراعً أثناء السٌطرة على الكرة : -

وأسس عامة ٌجب على الالعب أن ٌتبعها أثناء لٌامه بالسٌطرة على  هنان مبادئ

الكرة وهً ضرورة سرعة التحرن للسٌطرة على الكرة والنجاح ذلن ٌجب أن ٌتبع 

 التالً :

 أن ٌموم الالعب بوضع جسمه فً اإلتجاه المباشر لمكان إستمبال الكرة . -۰

ها إلٌه خصوصا فً التحرن بسرعة فً إتجاه الكرة ولٌس إنتظار وصول -۱

 لرٌب من الالعب . المنافسالموالؾ التً ٌكون فٌها 

اإلهتمام بتوازن الجسم أثناء السٌطرة على الكرة مع شدة االنتباه والتركٌز فً  -3

 مهام ابتعاد الكرة عن الالعب بعد السٌطرة علٌها .

 أن ٌمرر بسرعة وفً ولت مبكر أي جزء من أجزاء الجسم سوؾ ٌستخدمه فً -4

 السٌطرة على الكرة .

حدوث أي  ۔ ضرورة استخدام أكبر مسطح من الجسم للسٌطرة على الكرة دون5

 ة السٌطرة على الكرة .ضٌة لحنأخطاء ف

ٌجب على الالعب لبل استالمه للكرة والسٌطرة علٌها أن ٌكون لد إتخذ المرار  -6

لولت أثناء السلٌم فً حسن التصرؾ فً الكرة حسب ممتضٌات الظروؾ المحٌطة با

 المباراة.

ٌجب مراعاة إسترخاء جزء من الجسم الذي سٌموم بالسٌطرة على الكرة مع  -۹

 مراعاة سرعة تحرن الكرة اثناء السٌطرة علٌها.

عدم إبتعاد الكرة من الالعب الذي ٌموم بالسٌطرة على الكرة أكثر من الالزم  -8

 علٌها .  المنافسخوفا من حصول 

 لكرة :أنواع السٌطرة علً ا

ٌجب أن ٌالحظ أن الكرة التسٌر على األرض أو فً الهواء طوال زمن المباراة ، 

كذلن فإن سرعة الكرة تختلؾ حسب لوة ركلها وبالتالً فإن السٌطرة على الكرة 

مكانها وإرتفاعها أثناء المباراة ، فهنان الكرات العالٌة والمرتفعة والكرات لتخضع 
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رتفاع ولذلن ٌمكن تمسٌم أنواع السٌطرة على الكرة األرضٌة والكرات المنخفضة اإل

 إلى ثالث ألسام :

 أنواع السٌطرة على الكرة

 وجه المدم ( -خارج المدم  -: ) باطن المدم  م الكرةاستال -1

 -لصدر ا -اعلى الفخذ  -باطن المدم  -: )وجه المدم االمامً  امتصاص الكرة -2

 الراس (

 اسفل المدم ( -خارج المدم  -: ) باطن المدم  كتم الكرة -3

 

 -استالم الكرة:  -۰

 طرق ومناطك استالم الكرة : 

 استالم الكرة بباطن المدم . -أ

 استالم الكرة بوجه المدم األمامً . -ب 

 استالم الكرة بوجه المدم الخارجً . - ث

 استالم الكرة بباطن المدم : -أ 

لدى الالعبٌن نظرا لكبر حجم ومساحة  تعتبر منطمة باطن المدم األكثر إستخداما

 المنطمة المستخدمة فً إستالم الكرة . 

 طرٌمة األداء : -

 ٌمترب الالعب من الكرة وهو مواجه لها . -ا

 توضع المدم الثابتة على األرض وٌشٌر سنها إلى اإلتجاه الذي تأتً منه الكرة. -۱

 ثمل الالعب .ثنً ركبة المدم الثابتة للٌال وٌنتمل علٌها مركز  -۱

مفصل ً ورانها للخارج من مفصل الفخذ وثنرخی مفصل المدم المستلمة مع دٌ - 4 

 مةالركبة وتمتد لألمام مع لفها للخارج بحٌث تكون الركبة ومشط المدم المستل

 لخارج حتى ٌواجه منطمة باطن المدم الكرة .ل

ب المدم للخلؾ حتى فً لحظة مالمسة الكرة لباطن المدم ٌموم الالعب بعملٌة سح -5

 تصبح الكرة فً زاوٌة لابمة بٌن المدمٌن مع إرتخاء عضالت الجزء المستلم للكرة .
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لحفظ لٌمٌل الجذع لألمام للٌال أثناء اإلستالم مع وضع الذراعان بجوار الجسم  -6

 . التوازن وتثبٌت الرأس والتركٌز فً النظر على الكرة أثناء اإلستالم

 إلستالم الكرة بباطن المدم : الخطوات التعلٌمٌة - 

 تؤدى حركة إستالم الكرة من الالعب بدون كرة ألخذ إحساس األداء . -

تستخدم كرة معلمة ألخذ إحساس مكان إستالم الكرة مع الكرة أثناء مالمستها  -

 وسحبها للخلؾ.

أمتار  5ٌستلم الالعب الكرة المتدحرجة الٌه ببطا من العب زمٌله ٌمؾ على بعد  -

. 

 أمتار . 5ٌموم الالعب باستالم كرة أرضٌة سرٌعة آتٌة من زمٌل على بعد  - 

أمتار وٌموم بتمرٌر الكرة  5ٌمؾ الالعب ومعه كرة أمام حابط وٌبعد عنه مسافة  -

 . إٌماؾ واستالم الكرة المرتدة من الحابط بباطن المدم الجريتجاه الحابط ثم 

ن تمرٌر واستالم الكرة من الحركة مع أمتار ٌتبادال 6العبان المسافة بٌنهما  -

 التدرج فً زٌادة المسافة وسرعة الكرة. 

 األخطاء الشابعة : -

السٌطرة  ٌؤدي الى فمدتصلب مفصل المدم لحظة مالمسة الكرة لباطن المدم مما  -

 على الكرة وإبتعادها عن متناول لدم الالعب .

خاء مفصل المدم أثناءإستالم * وإصالح هذا الخطأ ٌجب أن ٌتعود الالعب على إرت

 . الكرة بتكرار األداء

المبالؽة فً سحب المدم المستلمة للكرة مبكرا أو متأخرا لحظة لمسها للكرة مما  -

 ٌفمد إمكانٌة السٌطرة علٌها وإخضاعها لالعب .

* وإلصالح هذا الخطأ ٌتدرب الالعب على التولٌت المناسب لسحب المدم للخلؾ 

 الكرة . أثناء السٌطرة على

مدم ؼٌر باطن المدم مما ٌعرض الالعب ن ٌستخدم الالعب جزء مخالؾ من الأ -

 إلى عدم السٌطرة على الكرة وإخضاعها تحت متناول لدمٌه .
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* وإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على ضرورة إستخدام المنطمة المستلمة للكرة 

المها رجل رة لحظة إستوهً باطن المدم مع التنبٌه على مواجهة باطن المدم الك

 الالعب من مفصل الفخذ.

 استالم الكرة بوجه المدم األمامً : -ب 

ٌستخدم وجه المدم األمامً الستالم الكرة المنخفضة التً فً مستوى أعلى من 

األرض وتحت مستوى الركبة ولكنها ال تستخدم الستالم الكرة األرضٌة نظرا 

 رة. للوضع التشرٌحً للمدم أثناء استالم الك

 طرٌمة األداء : -

 تمتد الرجل المستلمة للكرة مع فرد مشط المدم لألمام بدون تصلب فً مفصل-4

 . المدم

ٌموم الالعب بسحب لدمه ألسفل وللخلؾ للٌال لحظة مالمسة الكرة الوجه المدم  -۱

 األمامً وذلن للحد من سرعة إندفاع الكرة .

 مام فً إتجاه الكرة مع إنثناءه للٌال .ٌالحظ أن مشط المدم الثابتة ٌشٌر إلى األ -۱

 التوازن. الذراعان بجوار الجسم لحفظ -3

 .العٌنٌن تنظران إلى الكرة  -4

 األخطاء الشابعة : -

 تصلب مفصل المدم لحظة مالمسة وجه المدم األمامً الكرة. -

ٌموم المدرب باستخدام كرة معلمة وٌمؾ الالعب بأداء  * وإلصالح هذا الخطأ

 بتكرار إستالمه للكرة مع إرتخاء مفصل المدم . المهارة 

 . اصطدام وجه المدم األمامً باألرض أثناء السٌطرة على الكرة -

* وإصالح هذا الخطأ ٌموم المدرب بتدرٌب الالعب على رفع المدم المستلمة للكرة 

 عن األرض لحظة مالمستها للكرة .

الكرة بالمنطمة المحصورة بٌن وجه المدم األمامً وساق المدم مما ٌفمد  إستالم -

 . السٌطرة على الكرة واخضاعها المتناول الالعب
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* وإصالح هذا الخطا ٌموم المدرب بتدرٌب الالعب على المكان الصحٌح إلستالم 

 الكرة وهو وجه المدم األمامً .

 

 استالم الكرة بوجه المدم الخارجً -ج

 .األداء : طرٌمة -

ٌمترب الالعب من الكرة وهو مواجه للمكان الذي تأتً معه الكرة بحٌث ٌكون  -

 الكتؾ مواجه لمكان الكرة .

 توضع المدم الثابتة على األرض بحٌث ٌشٌر سن المدم إلى اإلتجاه الذي تأتً منه  -

 .الكرة مع ثنً الركبة للٌال

الرجل المستلمة للكرة من مفصلی الفخذ والركبة وٌتم استدارة وجه المدم  ىتثن -

 للٌال حتى ٌواجه وجه المدم الخارجً للكرة . للداخل

ٌتم سحب الكرة بوجه المدم الخارجً مع مراعاة ارتخاء مفصل المدم المتصاص  -

 لوة اندفاع الكرة. 

فً إتجاه الرجل المستلمة للكرة  ٌمٌل الجذع للٌال فً إتجاه الرجل الثابتة ثم ٌمٌل -

لحظة االستالم مع وضع الذراعان فً الجانب لحفظ التوازن مع النظر إلى الكرة 

 والتركٌز علٌها .

 

 الخطوات التعلٌمٌة إلستالم الكرة بوجه المدم الخارجً : - 

 ٌموم الالعب بأداء المهارة بدون إستخدام كرة ألخذ اإلحساس . -

 أمتار وٌموم بدحرجتها 6م الكرة اآلتٌة إلٌه من زمٌل على بعد ٌموم الالعب باستال -

 ببطء .

بسرعة للزمٌل الذي ٌسطٌر علٌها بأستالمها الكرة مع دحرجة  نفس التدرب السابك-

 بوجه المدم الخارجً .

 ىاألول بتمرٌر الكرة بباطن المدم الٌموم الالعب أمتار  45العبان ٌمفان على بعد  -

لذي ٌجري إلستالم الكرة بوجه المدم الخارجً إلى الجانب مع تبادل الالعب الثانً ا

 تمرٌر الكرة واستالمها بٌن الالعبان .
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 ة :بعاألخطاء الشا

تصلب المدم المستلمة الكرة مما ٌؤدي إلى فمدان السٌطرة علٌها . * وإلصالح هذا  -

 .الخطا ٌنبه المدرب إلى ضرورة إرتخاء مفصل المدم أثناء مالمسة

لكرة مبكرا أو متأخرا عن اللحظة المناسبة الستالم الكرة لتحرن الرجل المستلمة  -

مما ٌفمد الجزء المستلم للكرة حساسٌة اإلستالم الصحٌح وبالتالً بعد الكرة عن 

 .متناول ٌد الالعب

 * وإصالح هذا الخطا ٌركز المدرب على التولٌت الصحٌح لتحرن الرجل المستلمة

 للكرة.

 : الكرة إمتصاص -۲

 ٌنمسم هذا النوع من السٌطرة على الكرة إلى :

 إمتصاص الكرة بوجه المدم األمامً .  - أ

 إمتصاص الكرة بباطن المدم .  - ب

 إمتصاص الكرة بأعلى الفخذ . - ت

 إمتصاص الكرة بالصدر - ث

 امتصاص الكرة بالرأس .  - ج

 

 إمتصاص الكرة بوجه المدم األمامً :  -أ

 طرٌمة األداء : -

 إلى المكان المتولع سموط الكرة فٌه .ٌمترب الالعب  -

توضع الرجل الثابتة خلؾ المكان المتولع سموط الكرة فٌه وٌموم الالعب  -

باالرتكاز علٌها بحٌث ٌنتمل مرکز ثمل الجسم علٌها وٌكون إرتكاز الالعب على 

 مشط المدم الثابتة مع حدوث إنثناء فً مفصل الركبة .

لى وٌفرد مفصل لدمها لٌمابل وجه المدم األمامً ترفع الرجل الممتصة للكرة ألع -

 للكرة مع مالحظة ضرورة إسترخاء مفصل المدم الممتصة .
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 دم السفلفً اللحظة التً سبك مالمسة الكرة لوجه المدم األمامً تنخفض الم -

المتصاص الكرة والتملٌل من لوة إندفاعها وسرعتها بالتدرٌج والسٌطرة علٌها 

 مام الالعب .ووضعها على األرض أ

ٌمٌل الجزء العلوي من الجسم لألمام للٌال أثناء رفع الرجل الممتصة للكرة مع  -

 رفع الذراعان بجوار الجسم لحفظ التوازن مع تثبٌت الرأس والعٌنٌن تنظران للكرة

 الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بوجه المدم األمامً : -

 مدم األمامً بدون إستخدام كرة .لالالعب مهارة إمتصاص الكرة بوجه ٌؤدي ا -

ٌموم الالعب بمسن كرة بٌدٌه وٌموم باسماطها أمامه مباشرة ثم ٌموم بامتصاصها  -

 بوجه المدم األمامً بعد إرتدادها من األرض .

نفس الخطوة السابمة ولكن الالعب ٌسمط الكرة من إرتفاع الصدر وٌموم  -

 بامتصاص الكرة بوجه المدم األمامً .

س الخطوة السابمة ولكن الالعب ٌموم بامتصاص الكرة السالطة من إرتفاع نف -

 أعلى من الرأس بعد رمٌها ألعلى وإمتصاصها بوجه المدم األمامً .

أمتار ٌموم الالعب األول برمً الكرة  6العبان ٌمفان أمام بعضهما وعلى مسافة  -

السٌطرة علٌها فً مسار منحنً بحٌث تسمط أمام الالعب الثانً الذي ٌموم ب

 بامتصاصها بوجه المدم األمامً ثم ٌتبادل رمً الكرة لزمٌله الالعب األول وهكذا .

 

 األخطاء الشابعة : -

 علٌها . شد مفصل المدم الممتصة بموة عند لمس الكرة مما ٌؤدي إلى فمدان السٌطرة

ترخاء ٌه إلى ضرورة اسب* وإلصالح هذا الخطأ ٌجب على المدرب أن ٌنبه الع

 مفصل المدم عند مالمسة الكرة .

 عدم توافك حركة سحب الرجل الممتصة للكرة مع سرعة سموط الكرة . -

* وإصالح هذا الخطأ ٌموم المدرب بالتركٌز على تدرٌب العبٌه على التولٌت السلٌم 

 السحب الرجل الممتصة للكرة .

شد مفصل لدم الرجل الممتصة للكرة بموة عند لمسها مما ٌؤدي إلى فمدان  -

 السٌطرة علٌها وإبتعادها من متناول رجل الالعب .
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* وإلصالح هذا الخطأ ٌجب على المدرب أن ٌعلم العبٌه إلى ضرورة إرتخاء 

 مفصل المدم أثناء مالمسة الكرة.

 إمتصاص الكرة بباطن المدم : -ب

التشرٌحً لرجل الالعب فإنه الٌستطٌع أن ٌرفع رجله عن األرض نظرا للوضع  -

أكثر من الالزم الضطراره للؾ الرجل للخارج من مفصل الفخذ حتى ٌواجه باطن 

المدم الممتصة للكرة ، كذلن فإن هذه الطرٌمة للسٌطرة على الكرة تستخدم أثناء 

 إمتصاص الكرة اآلتٌة من إرتفاع بسٌط فوق مفصل الركبة 

 رٌمة األداء :ط -

 ىٌشٌرال من مكان الكرة ثم ٌضع المدم الثابتة فً إتجاه الجريٌمترب الالعب ب -

 لٌال .لمفصل ركٌة المسم الثابتة ثنً اتجاه الكرة مع 

ترفع الرجل المنصة الكرة بما ٌتناسب مع مستوى إرتفاع الكرة وتثنً ركبة  -

مدم الكرة وتسحب للخلؾ ال للخارج لٌمابل باطن دمهامشط ل وٌدورالرجل المنصة 

 لمس الكرة مما ٌساعد على امتصاص لوتها أٌضا . لحضةللٌال 

ق رجل اإلرتكاز وتركز العٌنٌن على الكرة وتعمل الذراعان وٌمٌل الجذع للٌال ف -

 بت الرأس لحظة مالمسة باطن المدم الكرة . تثحك التوازن و علی

 المدم :: الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بباطن 

 ٌؤدي الالعب الحركة بون كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة . -

الالعب كرة بٌده وٌموم برمٌها ألعلى ثم ٌتم السٌطرة علٌها بامتصاص  ٌمسن -

 الكرة بطن المدم

أمتار وأحدهما ممسكا بالكرة ٌبدأ  4العبان ٌمفان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما  -ا

ألول الكرة بٌدٌه فً مسار منحنى لالعب الثانً الذي التمرٌن بأن ٌرمً الالعب ا

 ٌموم امتصاصها بباطن المدم ، على أن ٌتبادل الالعبان األداء فٌما بٌنهما.

 األخطاء الشابعة : -

مما ٌؤدي الى عدم سحب الرجل الممتصة للكرة للخلؾ لحظة لمس الكرة  -

 . الكرة أمام الالعبارتداد
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حب الرجل عند لمس الكرة لالعب بالتركٌز على سوالصالح هذا الخطأ ٌموم ا* 

 بسرعة .

عدم مالمسة الكرة لباطن المدم لحضت امتصاصهاومالمستها لجزء اخر من المدم  -

كوجه المدم الخارجً او كعب المدم من الداخل وبالتالً تبتعد الكرة من متناول 

 الالعب .

متصاص الكرة بباطن *الصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على ان ٌموم الالعب بأ

 المدم .

 . أداء المهارة فً التولٌت السلٌم عدم -

لتصحٌح هذا الخطأ فإن المدرب ٌركز على التولٌت السلٌم ألداء المهارة بالصورة 

 ة حالصحٌ

 إمتصاص الكرة بأعلً الفخذ :  -ج

 طرٌمة األداء -

 . ٌمترب الالعب بالجري إلى مكان هبوط الكرة من أعلى -

عب بوضع المدم الثابتة فً اإلتجاه الذي تأتً منه الكرة مع ثنً ركبتها ٌموم الال -

 للٌال من مفصل الركبة وٌنتمل علٌها مركز ثمل الالعب .

الكرة الهابطة من أعلى وتنی من  ترفع الرجل الممتصة للكرة ألعلى فً إتجاه -

ركبتها مع عمل زاوٌة لابمة بٌن الفخذ والجذع ، وٌموم الالعب باستخدام أعلى 

الفخذ فً إمتصاص الكرة من أسفلها ولحظة لمسها تسحب الرجل الممتصة للكرة 

 إلى الخلؾ وألسفل بصورة سرٌعة ، فتكون الكرة أمام الالعب .

أخذ الجذع وضعه الطبٌعً وتمٌل الرأس لألمام للٌال تركز العٌنٌن على الكرة وٌ -

 وتكون الذراعان بجوار الجسم لحفظ إتزان الالعب 

 الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بأعلى الفخذ : -

 ٌؤدى الالعب المهارة بدون استخدام الكرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة -

اسماطها أعلى الفخذ لٌمتصها ٌمسن الالعب الكرة فً ٌدٌه أمام الصدر وٌموم ب -

 بفخذه
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ٌموم الالعب بمسن كرة بٌدٌه أمام الصدر وٌموم باسماطها على أعلى الفخذ ثم  -

ٌموم بتنطٌطها عدة مرات على أعلى الفخذ ثم ٌسٌطر علٌها مرة أخرى بامتصاصها 

 بأعلى الفخذ مرة أخرى والسٌطرة علٌها أمام الالعب

أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌموم برمٌها فً 6  العبان المسافة بٌنهما -

مسار منحنى لالعب الثانً الذي ٌسٌطر علٌها بامتصاصها بأعلى الفخذ ثم ٌتبادل 

 . األداء مع الالعب األول وهكذا

أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌموم برمً الكرة  45العبان المسافة بٌنهما -

ة بٌنه وبٌن الالعب األول الذي ٌجري لألمام فً مسار منحنً لمنتصؾ المساف

 بامتصاص الكرة بأعلى الفخذ . وٌموم

 األخطاء الشابعة : -

طرة علٌها عدم تمدٌر المسافة الصحٌحة لمكان الكرة وبالتالً عدم المدرة فً السٌ -

 .وإمتصاصها بأعلى الفخذ

ر المسافة * وإصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على تدرٌب الالعب على دلة تمدٌ

 واإلرتفاع الصحٌح للكرة والتولٌت المناسب المتصاص الكرة بأعلى الفخذ .

عدم إعطاء مسافة كافٌة بٌن الزاوٌة المحصورة لكال من الفخذ والجذع وبالتالً  -

 ٌتم إستمبال الكرة فً مكان ضٌك الٌسمح بأداء المهارة بالطرٌمة الصحٌحة .

على اإلحساس بامتصاص الكرة عدة مرات * وإلصالح هذا الخطأ ٌتدرب الالعب 

 مع التركٌز على االلتراب من مكان الكرة وتمدٌر مكان وخط سٌر الكرة بدلة .

 

 د. امتصاص الكرة بالصدر :

 طرٌمة األداء : - 

 . الالعب فً إتجاه خط سٌر الكرة وٌواجهها بجذعه بٌمتر -

ع الولوؾ فتحا( أو ثم ٌمؾ الالعب مواجه للكرة مع تباعد المدمٌن ) فً وض -

) الوضع أماما( وفً كلتا الحالتٌن ٌجب االحتفاظ        وضع رجل أمام األخرى 

 بمسافة بٌن المدمٌن حسب راحة الالعب .

 تثنً الركبتٌن للٌال وٌنتمل علٌهما مرکز ثمل الالعب مع اإلحتفاظ بتوازن الجسم. -
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ٌمٌل جسم الالعب خلفا مع بروز الصدر لألمام لبل وصول الكرة ورفع الذراعٌن  -

 الالمام لحفظ التوازن والعٌنٌن تنظران للكرة

فً لحظة مالمسة الكرة للصدر فإن عضالت الصدر تكون مرتخٌة تماما وسٌموم  -

الالعب بسحب الصدر للخلؾ للٌال فً حركة إمتصاص الكرة مع بروز الكتفٌن 

مام فتسمط الكرة من الصدر بعد إمتصاصها أمام الالعب ، فٌموم باٌمافها بالمدم لال

 .حتى تخضع لسٌطرته 

 الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بالصدر : -

ٌموم الالعب بأداء المهارة بدون كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة ٌمسن الالعب  -

 رة علٌها بامتصاهها بصورة مباشرة .بالكرة بٌدٌه وٌموم برمٌها ألعلى ثم ٌتم السٌط

نفس التدرٌب السابك لكن الالعب ٌموم برمً الكرة ألعلى من مستوى الرأس ثم  -

 . ٌسٌطر علٌها بامتصاصها بالصدر

األول الذي  لالعبأمتار والكرة مع ا 6العبان ٌمفان أمام بعضهما المسافة بٌنهما  -

برمٌها عالٌا لالعب الثانً الذي ٌموم بدوره بامتصاصها بالصدر وٌتناوب الالعبٌن 

 أداء المهارة.

أمتار والكرة مع الالعب األول  45العبان ٌمفان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما  -

الذي ٌرمٌها فً منتصؾ المسافة بٌن الالعبٌن فٌموم الالعب بالجري فً إتجاه الكرة 

 موم بامتصاصها بالصدر ، ثم ٌتبادل أداء المهارة مع الالعب األول وهكذا .وٌ

التمرٌن السابك ولكن الالعب األول الذي ٌمسن الكرة ٌموم برمٌها الالعب الثانً  -

فً اتجاهات وإرتفاعات مختلفة وٌموم الالعب الثانً بالجري إلى مكان وإتجاه الكرة 

 وٌسٌطر علٌها بامتصاصها بالصدر .

 

 األخطاء الشابعة : - 

عدم الرجوع بالصدر للخلؾ للٌال لحظة مالمسة الكرة مما ٌؤدي إلى ارتبان فً  -

 شكل األداء وإبتعاد الكرة عن سٌطرة الالعب .

وإصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على إحساس الالعب بالتولٌت السلٌم الستخدام 

 الصدر فً السٌطرة على الكرة لحظة مالمسته لها .
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دفع الكتفٌن لألمام لحظة مالمسة الصدر للكرة مما ٌؤدي إلى عدم السٌطرة دم ع -

 علٌها وإبتعادها عن متناول الالعب .

هذا الخطأ ٌركز المدرب على التركٌز على دفع الالعب للكتفٌن لالمام والصالح 

 لحظة لمس الكرة للصدر .

 .عضالت الصدر أثناء السٌطرة على الكرة وإمتصاصها بالصدر -

هذا الخطأ مركز المدرب على اهتمام الالعب بضرورة إرتخاء وعدم شد  والصالح

 در .الص عضالت

عدم لدرة الالعب على متابعة الكرة بنظرة أثناء مالمستها للصدر مما ٌؤدي إلى  -

 فمدان السٌطرة على الكرة .

* وإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على متابعة الالعب الكرة بنظرة وأخذ 

 حساس بالتولٌت السلٌم إلمتصاص الكرة بالصدر .اإل

عدم رفع الذراعٌن جانبا وعالٌا أثناء إمتصاص الكرة بالصدر مماٌؤدي إلى فمدان  -

 السٌطرة على الكرة نتٌجة عدم االتزان السلٌم لالعب .

 * وإلصالح هذا االخطأ ٌركز المدرب على أن ٌموم الالعب برفع الذراعان للجانب. 

 

 : الكرة بالرأسامتصاص  -

 طرٌمة األداء : - 

 . عب من اإلتجاه المادم منه الكرة مع مراعاة تمدٌر مكان هبوطهاالٌمترب ال -

الوضع فتحأ (او لدم امام بٌبدأ الالعب بالولوؾ مواجها للكرة مع تباعد المدمٌن )  -

ن م على الرجلٌلركبتٌن للٌال مع توزٌع ثمل الجس) الوضع أماما( وثنً ااالخرى 

 . بالتساوی

إلمتصاص الكرة مع مراعاة  ٌبدأ الالعب فً تحرٌن الرأس األمام إستعدادا -

 إرتخاء عضالت الرلبة .

فً لحظة لمس الكرة للجبهة ٌموم الالعب بسحب رأسه للخلؾ مع زٌادة ثنً  -

 الركبتٌن لتهبط الكرة أمام الالعب وٌتم السٌطرة علٌها

 العٌنٌن تنظران للكرة والذراعان فً الجانب لحفظ التوازن .  -
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 الخطوات التعلٌمٌة إلمتصاص الكرة بالرأس : -

 ٌموم الالعب بأداء المهارة بدون إستخدام كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة . -

 ٌمسن الالعب الكرة بٌدٌه ثم ٌرمٌها ألعلى للٌال وٌموم بامتصاصها بالرأس. - 

ثم ٌسٌطر الالعب الكرة بٌدٌه ثم ٌرمٌها لمسافة أعلى من التمرٌن السابك ٌمسن  -

 .علٌها بامتصاصها بالرأس

ٌموم الالعب بالسٌطرة على الكرة برأسه بتنطٌطها عدة مرات برأسه ثم ٌرفعها  -

 عالٌا وٌموم بامتصاصها بالرأس مع تكرار األداء .

العب األول الذي ٌرمٌها فً مسار أمتار والكرة مع ال 6العبان المسافة بٌنهما  -

منحنً لالعب الثانً الذي ٌموم بالسٌطرة علٌها بامتصاصها بالرأس وٌتبادل أداء 

 المهارة مع زمٌله بالتناوب .

أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌرمٌها عالٌا فً  45العبان المسافة بٌنهما  -

لثانً الذي ٌجري فً إتجاه مسار منحنً فً منتصؾ المسافة بٌنه وبٌن الالعب ا

الكرة وٌموم بالسٌطرة علٌها بامتصاصها بالرأس ، مع تبادل أداء المهارة مع 

 . الالعب األول وهكذا

 األخطاء الشابعة : -

عدم سحب الرأس أثناء إمتصاص الكرة بطرٌمة صحٌحة مما ٌؤدي إلى فمدان  -

 السٌطرة على الكرة .

على دلة أداء الالعب لحركة سحب الرأس إلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب *

 .األسفل فً التولٌت السلٌم

 وجود لاعدة إرتكاز مناسبة للرجلٌن أثناء عملٌة إمتصاص الكرة بالرأس .عدم  -

صالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على أن ٌراعً الالعب المسافة بٌن المدمٌن مع إل* 

 توزٌع مركز الثمل الجسم بٌن الرجلٌن بالتساوی . 

 :  كتم الكرة -۲

 ٌنمسم كتم الكرة إلى األنواع التالٌة :

 كتم الكرة بباطن المدم . - أ

 . المدمكتم الكرة بأسفل   - ب
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 كتم الكرة بوجه المدم الخارجً .  - ت

 .كتم الكرة بالمصبة أو المصبتٌن - ث

 كتم الكرة بالبطن .  - ج

 كتم الكرة بباطن المدم : -أ

 طرٌمة األداء : - 

 ٌمترب الالعب من الكرة اآلتٌة أمامه بحٌث ٌواجه كتؾ الرجل الثابتة إتجاه -

 إلتراب الكرة .

تثنً ركبة الرجل الثابتة للٌال وٌشٌر مشطها إلى المكان المادم منه الكرة، وٌنمل  -

 . ثمل جسم الالعب على هذه المدم الثابتة

ها من الركبة والفخذ على أن ترفع الرجل التً ستكتم الكرة للخلؾ للٌال مع إنثناب -

 ٌستدٌر مشط المدم للخارج للٌال وٌكون مع الساق زاوٌة لابمة .

تمرجح المدم الكاتمة لألمام لٌمابل باطن المدم الكرة المرتدة من األرض  -

 االمتصاص لوتها وارتدادها إلى األرض مرة أخرى بعد السٌطرة علٌها .

اعان على حفظ التوازن وتكون الرأس مثبتة ٌمٌل الجذع لألمام للٌال وتعمل الذر -

 والعٌنٌن تركزان على الكرة . 

 الخطوات التعلٌمٌة لكم الكرة بباطن المدم : -

 ا ٌؤدى الالعب المهارة بدون استخدام كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة .

 ٌمسن الالعب الكرة بٌدٌه وٌموم باسماطها أمامه مباشرة وٌموم بكتمها بباطن - 

 المدم .

الى ب برمً الكرة متوسطة االرتفاع أمتار ٌموم الالع6العبان المسافة بٌنهما  -

 . من الكرة وٌموم بكتمها بباطن المدم الجريالثانً الذي ٌمترب بالعب إل

 تكرار التمرٌن السابك مع زٌادة إرتفاع الكرة .-

رة بارتفاع رأس أمتار ٌموم الالعب األول برمً الك 45العبان المسافة بٌنهما  -

الالعب الثانً لتسمط الكرة أمامه فٌتمدم إلٌها وٌسٌطر علٌها بكتمها بباطن المدم ، ثم 

 تبادل أداء نفس المهارة مع الالعب األول وهكذا . 

 األخطاء الشابعة : -
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عدم إرتخاء مفصل لدم الرجل الكاتمة للكرة مما ٌؤدي إلى إبتعاد الكرة عن  -

 السٌطرة علٌها الالعب وعدم لدرته فً

* اإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب فً التنبٌه على الالعب بضرورة إرتخاء 

 مفصل المدم أثناء مالمسة الكرة والسٌطرة علٌها .

عدم لدرة الالعب على نمل ثمل الجسم على الرجل الثابتة مما ٌؤدي إلى دفع  -

 سٌطرة على الكرة .الرجل الكاتمة للكرة بموة أكبر من الالزم فٌفمد الالعب ال

* اإلصالح هذا الخطا ٌموم الالعب بتأدٌة المهارة بدون كرة ألخذ اإلحساس بأداء 

 تؤدىالمهارة وإنتمال نمل الجسم على الرجل الثابتة وبعد التأكد من جودة األداء 

 . المهارة باستخدام الكرة

 

 

 

 

 :  كتم الكرة بأسفل المدم -ب 

 طرٌمة األداء : -

 الالعب إلى المكان الذي ستسمط فٌه الكرة .ٌمترب  -

توضع لدم الرجل الثابتة على األرض جانبا وإلى الخلؾ للٌال من المكان المتولع  -

 سموط الكرة فٌه.

 ثنً ركبة الرجل الثابتة للٌال مع إنتمال ثمل جسم الالعب على هذه الرجل. -

ترفع الرجل الكاتمة ألعلى للٌال وهً مثنٌة ومرتخٌة من مفصل الركبة والفخذ مع  -

تكوٌن زاوٌة مناسبة تساعد على إرتداد الكرة إلى األرض بعد إرتطامها باألرض 

 مرة أخرى والتسمح بمرور الكرة من أسفلها .

تة ٌمٌل الجذع لألمام للٌال وتعمل الذراعان على حفظ التوازن والرأس مثب -

 والعٌنٌن مركزان على الكرة ومكان سموطها .

 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بأسفل المدم : -
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 ٌؤدي الالعب مهارة كتم الكرة بأسفل المدم بدون إستخدام كرة . -

ٌمسن الالعب كرة بٌدٌه ثم ٌموم باسماطها أمامه مباشرة ثم ٌموم بكتمها بأسفل  -

 المدم

وٌموم باسماطها من إرتفاعات مختلفة ثم ٌموم بكتمها ٌموم الالعب بمسن الكرة  -

 بأسفل المدم .

أمتار ثم ٌجری  ۲,۱ٌموم الالعب بمسن الكرة ثم ٌرمٌها عالٌا ولألمام لمسافة  -

 خلفها وٌموم بكتمها بأسفل المدم .

 4: 3ها ألعلى ولألمام ركلٌموم الالعب بتنطٌط الكرة بوجه المدم األمامً ثم ٌموم ب -

 ثم ٌجري خاللها بسرعة وٌموم بكتمها باسفل المدم .أمتار 

أمتار ٌموم الالعب األول برمً الكرة فً مسار منحنی  45العبان المسافة بٌنهما  -

الالعب الثانً الذي ٌجرى للكرة بسرعة وٌسٌطر علٌها بكتمها بأسفل المدم وٌتبادل 

 أداء المهارة مع الالعب األول بالتناوب .

سابك ولكن ترمً الكرة فً إتجاهات ومسافات مختلفة وٌموم نفس التمرٌن ال -

 الالعب بالجري إلٌها وٌكتمها بأسفل المدم .

 األخطاء الشابعة : - 

عدم ممدرة الالعب فً نمل ثمل جسمه على الرجل الثابتة أثناء مالمسة أسفل المدم  -

ة السٌطر وإبتعاد الكرة عنه أثناء للكرة مما ٌؤدي إلى عدم حفظ توازن الالعب

 علٌها.

* وإصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على إحتفاظ الالعب بتوازنه أثناء كتم الكرة  

 بأسفل المدم والتركٌز على احتفاظ الرجل الثابتة بانتمال ثمل الجسم علٌها.

فشل الالعب فً تكوٌن زاوٌة مناسبة بٌن األرض وأسفل المدم الكاتمة مما ٌسبب  -

 الكرة .فً فمدان السٌطرة على 

إلصالح هذا الخطأ ٌموم الالعب بتأدٌة المهارة بدون كرة ألخذ اإلحساس بتحدٌد 

 الزاوٌة المناسبة بٌن األرض والمدم الكاتمة .

 : د. كتم الكرة بوجه المدم الخارجً

 طرٌمة األداء : - 
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 من المكان المتولع سموط الكرة فٌه.  الجريٌمترب الالعب ب -

 . توضع الرجل الثابتة خلؾ مكان تولع هبوط الكرة مع إنثنابها من الركبة للٌال - 

تلؾ الرجل الكاتمة للكرة للداخل من مفصل الفخذ ثم تمرجح أمام الرجل الثابتة ثم  -

تمرجح مرة أخرى للخارج وهً منثنٌة من مفصل الركبة لتمابل الكرة السالطة 

 لمدم لتمتص لوة الكرة وتكتمها على األرض .بوجه المدم الخارجً بعد فرد مفصل ا

 الجذع مابال للٌال للخلؾ لبل مالمسة الرجل الكاتمة للكرة والعٌنان تركزان على -

الكرة وكتمها لحفظ التوازن مع لحضة مالمسة  ٌاللالكرة ثم ٌمٌل الجذع لألمام ل

 .تثبٌت الرأس 

 

 

 

 

 

 الخارجًالخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بوجه المدم  -

 الالعب المهارة بدون كرةٌؤدي  -

 ثم ٌموم بكتم هامام مباشرةٌمسن الالعب كرة بٌدٌه وٌسمطها من أمام صدره  -

 .الخارجً دمالكرة بوجه الم

 ٌتم كتمها .تفس الخطوة السابمة مع زٌادة إرتفاع الكرة عند إسماطها  -

 ريوٌج مامالالعلى لٌموم الالعب بتنطٌط الكرة بوجه المدم األمامً ثم ٌرفعها  -

 .مها على األرض بوجه المسم الخارجًتخلفها ثم ٌموم بالسٌطرة علٌها بك

 لالعب الثانً فًأمتارو الكرة مع الالعب الذي ٌرمٌها  6العبان المسافة بٌنهم  -

المدم  جهم الكرة بوتالثانً بك مسار منحنى بحٌث تسمط أمامه فٌموم الالعب

 ثم ٌتبادل األداء مع الالعب األول وهكذا الخارجً

 

 األخطاء الشابعة:
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مفصل  عدم دوران بالتولٌت الخاطا فً مرجحة الرجل الكاتمة الكرة مما ٌسب -

 .المدم بصورة صحٌحة تساعد على مواجهة وجه المسم الخارجً لكرة

التركٌز على التولٌت الصحٌح لمرجحة الرجل * وإصالح هذا الخطأ ٌموم الالعب ب

 الكاتمة للكرة والتدرج فً أداء المهارة بإسماط الكرة من ٌد الالعب من إرتفاعات

 مختلفة.

 :  كتم الكرة بالمصبة أو المصبتٌن -د

 طرٌمة األداء : -

 لمادمه منه الكرة .ا فً اإلتجاه الجريٌمترب الالعب ب - .

 ثنً للٌال )فً حالة الكتم بالمصبة (تتشٌر المدم الثابتة إلى إتجاه الكرة و -

فً حالة إستخدام المصبتٌن تثنً الركبتٌن للٌال عندما تسمط الكرة على بعد  -

 سم . ۱۱:   ۰5حوالی

ثنً الجذع لألمام للٌال مع رفع الكعبٌن عن األرض والذراعٌن بجانب الجسم  -

 ن تركزان على الكرة .لحفظ التوازن والعٌنٌ

مشط  فً حالة كتم الكرة بالمصبة الواحدة ٌتم عمل زاوٌة حادة على األرض من

 المدم ألسفل وثنً الركبة .

فً حالة كتم الكرة بالمصبتٌن ٌجب أن تكون مضمومتٌن مع ترن مسافة التزٌد  -

رة سم بٌنهما وعند إرتداد الكرة من األرض تثنً الركبتٌن لممابلة الك 45عن 

 . المرتدة

ٌالحظ عند مالمسة الكرة للمصبة أو المصبتٌن تمد الركبة ) الركبتٌن للٌال  -

 االمتصاص سرعة الكرة . 

 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بالمصبة أو المصبتٌن : -

 ٌؤدى الالعب المهارة بدون إستخدام الكرة . -

ثم ٌموم برفع الكرة  العب ٌموم بتنطٌط الكرة بوجه المدم األمامً عدة مرات -

 األعلى وعند سموطها أمامه ٌموم بالسٌطرة علٌها بكتمها بالمصبة أو المصبتٌن .
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أمتار ٌموم الالعب األول برمی  6العبان ٌمفان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما  -

الكرة فً مسار منحنى لالعب الثانً الذي ٌسٌطر علٌها بكتمها مرة بالمصبة ومرة 

 بادل األداء بٌن الالعبٌن .بالمصبتٌن مع ت

أمتار وترمً الكرة  45نفس التمرٌن السابك مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن إلى  -

فً منتصؾ المسافة وٌموم الالعب الكاتم للكرة بالجري إلٌها والسٌطرة علٌها بكتمها 

 بالمصبة .

 

 األخطاء الشابعة : - 

 التولٌت الؽٌر صحٌح فً كتم الكرة . -

رتفاع كرة بأوإصالح هذا الخطأ ٌموم الالعب بالتركٌز على أداء المهارة بإسماط ال* 

 بسٌط والتدرج بزٌادة اإلرتفاع الكرة مع أخذ اإلحساس بتولٌت الى كتم الكرة.

 عدم ضم المصبتٌن معا وترن مسافة كبٌرة بٌنهما أثناء كتم الكرة . -

لالعب بضرورة ضم المصبتٌن المدرب على تعلٌماته  ز* وإصالح هذا الخطأ ٌرك

سم وتكرار أداء المهارة إلٌماؾ الكرة  ۰۱معا مع عدم زٌادة المسافة بٌنهما عن 

 المرتدة مع مساعدة األرض فً كتم الكرة . 

 : كتم الكرة بالبطند. 

 طرٌمة األداء : - 

 فً إتجاه الكرة الجريٌمترب الالعب ب -

 الركبتٌن للٌال .  ٌشٌر مشطى المدمٌن فً إتجاه الكرة مع ثنً-

 . ٌمٌل جذع الالعب لألمام للٌال لٌمابل الكرة المرتدة من األرض بزاوٌة -

عند إرتداد الكرة من األرض ٌواجه الالعب الكرة باستخدام منطمة عضالت  -

 البطن وجزء من الصدر لكتم الكرة ألسفل مرة أخرى على األرض .

الذراعان بجوار الجسم لحفظ ٌراعى أن تكون العٌنٌن مركزة على الكرة و -

 .التوازن
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 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بالبطن : -

 ٌؤدى الالعب مهارة كتم الكرة بالبطن بدون إستخدام كرة . -

العبان المسافة بٌنهما و أمتار والكرة مع الالعب األول ٌموم برمٌها فً مسار  -

ي ٌموم بالسٌطرة علٌها بكتمها ٌؤدي إلى إرتدادها من األرض أمام الالعب الثانً الذ

 بالبطن .

 أمتار . 8نفس التمرٌن السابك مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن إلى  -

أمتار والكرة مع الالعب األول  45نفس التمرٌن السابك ولكن تزداد المسافة إلى  -

سرٌعا فً  الجريبرلٌها فً منتصؾ المسافة بٌن الالعبٌن وٌموم الالعب الثانً ب

 ه الكرة وٌموم بالسٌطرة علٌها بكتمها بالبطن . إتجا

 األخطاء الشابعة : -

 عدم مٌل الجذع لألمام إلستمبال الكرة المرتدة من األرض بالبطن . -

* وإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على أداء الالعب للمهارة بدون كرة ثم 

مسافة إسماط الكرة على األرض أمام الالعب للسٌطرة  التدرج فً زٌادة إرتفاع

 .بالبطن علٌها بكتمها

 تصلب عضالت البطن عند مالمسة الكرة مما ٌؤدي إلى إبتعادها عن الالعب -

 وعدم السٌطرة علٌها .

* وإصالح هذا الخطأ ٌنبه المدرب على الالعبٌن ضرورة إرتخاء عضالت البطن 

 فً أداء المهارة . عند إستخدامها

 

 رمٌة التماس  -6
تعتبر مهارة رمٌة التماس ذات طابع خاص من ناحٌة االداء المانونً الذي 

نص علٌه المانون صراحة وخصص لها شروط خاصة ٌجب على الالعب 

الذي ٌموم بادابها ان ٌتبعها , ونصت المادة المانونٌة لرمٌة التماس على انه 

اس خالل المباراة سواء كانت على االرض او اذا تخطت الكرة كلها خط التم

 فً الهواء بانه ٌجب ادخالها للملعب لتصبح فً اللعب من مكان خروجها .

 

 طرق اداء رمٌة التماس 
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 رمٌة التماس من الثبات : -4

 رمٌة التماس والمدمان متالصمتان  - أ

 رمٌة التماس والمدمان متباعدتان  - ب

 رمٌة التماس ورجل امامأ ورجل خلفأ  - ت

 التماس من االلتراب رمٌة  -2

 رمٌة التماس من االلتراب بالمشً  - أ

 رمٌة التماس من اللتراب بالجري  - ب

 

    رمٌة التماس من الثبات: -1

 

ٌمؾ الالعب خلؾ خط التماس وٌمكنه ان ٌمؾ والمدمان -

 متالصمتان او متباعدتان لمسافة مناسبة او الولوؾ الوضع امامأ

 ) رجل امامأ ورجل خلفأ (

ٌموم الالعب بمسن الكرة بحٌث تكون اصابع الٌد موزعة -

ومنتشرة على الكرة مع مالمسة االبهامان بعضهما من خلؾ 

 الكرة والكفان محٌطان بها .

ٌثنً الالعب الركبتٌن للٌأل مع ثنً الذراعٌن من المرفمٌن ودفع -

 الكرة العلى خلؾ الراس .

بالكرة عالٌا خلؾ ٌمٌل الجذع خلفأ والذراعٌن والٌدٌن ممسكة -

الراس ثم فرد الجسم بفرد الركبتٌن ودفع الجذع لالمام مع فرد 

 الذراعٌن ولذؾ الكرة بموة وسرعة من الٌدٌن .

 .متابعة الكرة بالٌدٌن بعد رمٌة التماس  -

ترمى الكرة من الثبات فً ثالث مستوٌات هً السفل ومرتفع -

 وعالً .

 

 رمٌة التماس من االلتراب -2

 االداء طرٌمة -

نفس طرٌمة رمٌة التماس من الثبات مع وجود اختالؾ وهو انة ٌمترب الالعب من 

 خط التماس عدة خطوات اماما بالمشً او الجري 
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التراب الالعب بالمشً او بالجري ٌعطٌه مٌزة سرعة ولوة رمً الكرة لمسافة  -

 اكبر داخل الملعب .

 الخطوات التعلٌمٌة لرمٌة التماس :

 بٌن على شكل صفٌن متمابلٌن )ولوؾ ( الالع -

تعلٌم الالعب المسكة الصحٌحة للكرة وكٌفٌة المبض علٌها صحٌحا بكلتا  -4

 الٌدٌن ووضعها خلؾ الراس .

 ٌموم الالعب بتمثٌل رمٌة التماس من الثبات ) بدون كرة ( -2

 التمرٌن السابك بالمشً بدون كرة . -3

 التمرٌن السابك الجري بدون كرة . -4

 معه كرة وٌرمً رمٌة التماس لزمٌله من الثبات. كل العب بالصؾ االول -5

 كل العب بالصؾ االول معه كرة وٌرمً رمٌة التماس لزمٌله  من المشً . -6

 كل العب بالصؾ االول معه كرة وٌرمً رمٌة التماس لزمٌله  من الجري. -7

ٌرمً الالعب رمٌة التماس لزمٌله الممابل الذي ٌتحرن فً جوانب مختلفة  -8

 مختلفة . وعلى ابعاد

 

 االخطاء الشابعة فً رمٌة التماس 

 رمً الكرة بٌد واحدة .-

*الصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب فً توجٌه الالعبٌن الى ضرورة مسن 

 الكرة بالٌدٌن ووضعها خلؾ الراس .

 عدم توزٌع االصابع على الكرة اثناء المبض علٌها بالٌدٌن . -

ٌن الى ضرورة واهمٌة توزٌع * الصالح هذا الخطا ٌوجه المدرب الالعب

وانتشار االصابع حول الكرة بكلتا الٌدٌن حتى ٌمكن السٌطرة علٌها جٌدأ 

 اثناء رمٌة التماس .

 رمً الكرة من امام جسم الالعب .-

* الصالح هذا الخطأ ٌذكر المدرب الالعبٌن بمانونٌة رمٌة التماس من حٌث 

فع الذراعٌن والٌدٌن الزام الالعب برمً الالعب من خلؾ الراس بعد ر

 والكرة خلؾ راس الالعب الداء رمٌة التماس .

 عدم مٌل جذع الالعب خلفا ثم دفعه لالمام بموة لحضة رمً الكرة . -

*الصالح هذا الخطا ٌركز االمدرب على اعطاء تمرٌنات مرونة للعمود 

الفمري وتمرٌنات لوة لعضالت الجذع والذراعٌن حتى ٌتمكن الالعب من 

 مٌة التماس بالطرٌمة الصحٌحة .اداء ر
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 حراسة المرمى  -7

ٌتكون فرٌك كرة المدم من احدى عشر العبا احدهما  حارس المرمى , 

واشترط لانون  كرة المدم ان ٌرتدي حارس المرمى زي مخالؾ عن بالً 

زمالبه بالفرٌك واعطاه مٌزة فنٌة اخرى وهً مسن الكرة بٌدٌه داخل منطمة 

ى لٌامه بأستخدام كافة المهارات االساسٌة االخرى التً جزابه , باالضافة ال

 ٌستخدمها بالً زمالبه داخل الملعب .

 المهارات االساسٌة لحارس المرمى : -

 حارس المرمى الى  مهاراتتنمسم 

 بدون كرة  مهارات - أ

 بأستخدام الكرة مهارات   - ب

 

 حارس المرمى بدون كرة  مهارات - أ

 الوفمة االساسٌة )وضع االستعداد ( -4

 التحرن لسد الثؽرات  -2

 

 حارس المرمى بأستخدام الكرة : مهارات  - ب

 الحركات الدفاعٌة لحارس المرمى : -4

  امسان الكرات المواجهة بالٌدٌن 

 مسن الكرة االرضٌة  -                  

 مسن الكرة متوسطة االرتفاع  -                  

 مسن الكرات العالٌة فوق الراس  -                  

 

  االرتماء لمسن الكرة 

 . دفع الكرة بضربها بالمبضة او المبضتٌن الى داخل الملعب 

  تشتٌت )ابعاد( الكرة بجوار المابم او فوق العارضة: 

 ابعاد الكرات االرضٌة بجوار المابم  -

 ابعاد الكرات متوسطة االرتفاع  بجوار المابم  -

 ابعاد الكرات العالٌة االرتفاع فوق العارضة  -

  تشتٌت الكرة بالرجل 

 

 

 الحركات الهجومٌة لحارس المرمى : -2
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 . دحرجة الكرة على االرض من اسفل 

 . رمً الكرة بالٌد من اعلى 

 . ركل الكرة بالمدم 

 

 

 

 

 

 

 

 امنٌاتً لكم بالنجاح والتوفٌكمع 

 



 الركلة الركنية 17قانون 



















 

 

 الستماعكم جزيأل شكرأ



 الركلة الركنية 17قانون 



















 

 

 الستماعكم جزيأل شكرأ



 السٌطرة على الكرة





 السٌطرة على الكرة هو إخضاع الكرة تحت تصرف

الالعب والهٌمنة علٌها وجعلها بعٌدا عن متناول 

 .المنافس 

 

 اإلرتفاعاتوالسٌطرة على الكرة تتم فً جمٌع 

والمستوٌات سواء كانت الكرات األرضٌة أو 

 .أو المرتفعة  اإلرتفاعالمنخفضة 



 كذلك فإن السٌطرة على الكرة تتطلب توقٌتا دقٌقا

للغاٌة وحساسٌة بالغة من أجزاء الجسم المختلفة 

لالعب والتً تقوم بالسٌطرة على الكرة بسرعة 

عالٌة ثم حسن التصرف فٌها بحكمة وهذا ٌتطلب من 

الالعب كشف جوانب الملعب المختلفة ، كذلك ٌمكن 

القول أن هذه المهارة ٌجب أن ٌؤدٌها كال من المدافع 

والمهاجم بدرجة كبٌرة من اإلتقان والتحكم لما لها 
 .  من أهمٌة بالغة فً إخضاع الكرة لسٌطرة الالعب 

 



المباشر  اإلتجاهأن ٌقوم الالعب بوضع جسمه فً  -١
 .الكرة  إستقباللمكان 

إنتظارالكرة ولٌس  إتجاهالتحرك بسرعة فً  -٢ 
وصولها إلٌه خصوصا فً المواقف التً ٌكون فٌها 

 .المنافس قرٌب من الالعب 

3- بتوازن الجسم أثناء السٌطرة على الكرة  اإلهتمام
مع شدة االنتباه والتركٌز فً مهام ابتعاد الكرة عن 

 .الالعب بعد السٌطرة علٌها 
 



4- أن ٌقرر بسرعة وفً وقت مبكر أي جزء من أجزاء
 .الجسم سوف ٌستخدمه فً السٌطرة على الكرة 

5 ۔ ضرورة استخدام أكبر مسطح من الجسم للسٌطرة على
السٌطرة على  لحضةالكرة دون حدوث أي أخطاء فنٌة 

 .الكرة 

6-  ٌجب على الالعب قبل استالمه للكرة والسٌطرة علٌها
القرار السلٌم فً حسن التصرف فً  إتخذأن ٌكون قد 

الكرة حسب مقتضٌات الظروف المحٌطة بالوقت أثناء 
 .المباراة

 



جزء من الجسم الذي  إسترخاءٌجب مراعاة  -٧

سٌقوم بالسٌطرة على الكرة مع مراعاة سرعة تحرك 
 .السٌطرة علٌها اثناءالكرة 

8-  الكرة من الالعب الذي ٌقوم بالسٌطرة  إبتعادعدم

على الكرة أكثر من الالزم خوفا من حصول المنافس 
 .  علٌها 

 



 على األرض أو فً  التسٌرٌجب أن ٌالحظ أن الكرة

الهواء طوال زمن المباراة ، كذلك فإن سرعة الكرة 

تختلف حسب قوة ركلها وبالتالً فإن السٌطرة على 

أثناء المباراة ،  وإرتفاعهاالكرة تخضع لمكانها 

فهناك الكرات العالٌة والمرتفعة والكرات األرضٌة 

ولذلك ٌمكن تقسٌم   والكرات المنخفضة االرتفاع
 :أنواع السٌطرة على الكرة إلى ثالث أقسام 

 



 ( وجه القدم  -خارج القدم  -باطن القدم) 
 

 

 

 





 

( اعلى -باطن القدم  - االمامًوجه القدم 

 ( الراس -الصدر  -الفخذ 

 





 ( القدم  اسفل -خارج القدم  -باطن القدم) 
 





      

 

 الستماعكم جزيألشكرا        


