
 )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) 


