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 (3-3)التشكيل الدفاعي 

 بدنيه بليالة يتمتعون العبين تمتلن التي الفرق لبل من عادة ويستعمل الدفاع في باإليجابية التشكيل هذا يتصف

 هذا ظل في الدفاعية واجباتهم تنفيذ تؤهلهم التي الخبرةالميدانية ويمتلكون والرشالة بالسرعة ويتميزون عاليه

 باإلضافة لرجل رجل الدفاع بطريمه يلعبون وكأنهم للمهاجمين عدديه تغطيه منهم تتطلب حيث الصعب التشكيل

 هو التشكيل هذا الستخدام المدافع الفريك لجوء من األساسي والغرض منهم بكل الخاصة المنطمة تغطيه إلى

   عليهم المضاد الهجوم وشن تمريراته لطع وبالتالي البعيد هجومه تنظيم في الخصم الفريك فرص من الحد

 ألتسعه منطمه خط على األمامي الدفاعي الخط في مدافعين ثالث يمف حيث دفاعيين خطين من التشكيل يتكون

 أمتار الستة منطمه إمام الخلفي الدفاعي الخط في اآلخرين الثالثة ويمف أمتار

 : األتي الشكل على الدفاعية واجباتهم تحديد يمكن التشكيل هذا في المدافعين الالعبين لمراكز وطبما

 (هجوم المراكز) مرحلة بناء الهجوم 

 تمتاز وثٌما ارتباطا بها ترتبط ( الجماعً السرٌع الهجوم) الثانٌة المرحلة تتبع ثالثة مرحلة المرحلة هذه تعد

 فً ناجحة الجماعً السرٌع الهجوم نجاح فرصه إن المهاجمون الالعبون أدرن ما فمتى الحركً الطابع باستمرار

 بتمرٌرات هاٌعل السٌطرة تؤمن الخلف إلى الكره بتحرن الجماعً السرٌع الهجوم نشاط ٌتولف الحالة هذه

  ألصى إلى الكرة تأمٌن على التركٌز المرحلة هدف إن حٌث معٌنه موالع الالعبٌن ٌتخذ حٌن فً ودلٌمه صحٌحة

 مرحله) الثانٌة المرحله الى االنتمال ٌحدث إن ٌجب انه إال التعمل من لكثٌر المرحلة هذه احتٌاج ورغم ممكن لدر

 . (الجماعً السرٌع الهجوم

 لبناء المرحلتٌن بٌن الراحة ٌشبه ما ٌحدث إن دون مستمرةومتصلة حركه كل فً  انسبٌه بصوره المرحلة لهذه

 وٌجب وتوجٌهها الهجوم عملٌه تنظٌم وهدفه الدفاعٌة مولعه ٌتخذ  دفاع ضد النهائً للشكل الطرٌك ٌكون الهجوم

   .الجٌد التصوٌب فرصه لخلك الهجوم اللعب ومحاوله الهجوم لخطه طبما مراكزهم احتالل الالعبٌن على



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في أ-

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في ب-

 2والخلفي رلم  5واجبات المدافعين في الوسط اإلمام رلم ت-

 

 مهاجمٌن ثالثة لٌام بفضل ( الهجومً اللعب ٌبداء هنا من) معٌنا مركزا الهجوم بناء مرحله فً العب كل إن

 ٌتبعهم إن بشرط الراحة فرصه المنافس الفرٌك ٌمنحوا ال حتى الهجوم ولٌام المنافس منطمه تجاه السرٌع بالتوجه

 ٌودي ثم مراكزهم إلى ٌصلوا إلىإن بٌنهم فٌما التمرٌرات بوسطه بالكره بالتمدم الثالثةاآلخرون المهاجمون مباشره

 .المرمى للتصوٌب المناسبة ألفرصه خلك بغرض واجباته العب كل

 -:االتٌه الحاالت فً الهجوم بناء مرحله تستخدم

 . ألخطه لتغٌر أو للهجوم معٌنه خطه لبدء استعداد .1

   الولت الكتساب أو الالعبٌن عدد لنمص اللعب إبطاء حاله فً .2

 الهجومٌة خططه إلحباط سرعته فً الخصم مجاراة وعدم اللعب لتهدئه .3

   الالعبٌن لوى ادخار محاوله عند أو الالعبٌن لراحة .4

   منظم دفاع ضد .5

 وجٌزة بفترة المباراة انتهاء لبل وخاصة األهداف فارق على المحافظة محاوله فً الرغبة .6

  هما الالعبٌن من مجموعتٌن إلى المرحلة هذه فً المهاجم الفرٌك تمسٌم وٌمكن

 



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في  -أ 

تغطٌه منطمه التصوٌب البعٌد وذلن بمماومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتولف على المدافعٌن 

فً هذه المنطمة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في  -ب 

ٌتولف علٌهم تغطٌه المنطمة الخلفٌة على خط منطمه المرمى من الجانبٌن وحتى منطمه الالعب 

على إن ٌكونا حذرٌن فً حركتهما التً تمتصر على الجانبٌن وبصوره موازٌة لخط  2المدافع 

منطمه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌك المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌك المهاجم وذلن التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 

 ( البعٌد التصوٌب منطمة) الخلفٌٌن المهاجمون مجموعة .1

   ( المرٌب التصوٌب منطمة) األمامٌٌن المهاجمون مجموعة .2

 المنطمة فً وٌمف المنافس الفرٌك مرمى من متر 14-10 مسافة وعلى الخلف فً الخلفٌون المهاجمون ٌمف

   اآلتٌة المركز علٌهم ٌطلك العبٌن 3-2 من الخلفٌة

 أٌمن مساعد                          ( العاب صانع) وسط               أٌسر مساعد

   األتً فً الخلفٌٌن المهاجمٌن واجب وٌتركز

 للتصوٌب منهم احد لمطع أو لزمالئهم الثغرات وفتح المنافس الفرٌك دفاع لخلخله الخلفً السرٌع التمرٌر إن .1

   المرمى على

 الدائرة ومهاجمً الهجوم جناحً إلى التمرٌر  .2

   حدوثه عند المضاد الهجوم عرلله أو منع .3

  مناطمهم خارج إلى المدافعٌن لجذب وذلن الحرة ألرمٌه منطمة خارج من التصوٌب محاوالت من اإلكثار .4

 الدائرة العبً إلى الكرة تمرٌر ٌسهل مما الدفاعٌة

 ٌطلك لذلن المرمى منطمه عند المنافس الفرٌك دفاع منطمه فً معٌنه مراكز فٌحتلون األمامٌون المهاجمون إما

-2 من الحرة الرمٌة وخط المرمى منطمة خط بٌن الدائرة على أي المنطمة فً وٌمف الدائرة مهاجمً علٌهم

   االتٌه المراكز علٌهم وٌطلك العب4

 أٌمن ( جناح) زاوٌة             ( الدائرة العب) وسط               أٌسر ( جناح) زاوٌة

 



 األتًواجب المهاجمٌن اإلمامٌن فً وٌتمركز 

على المرمى أو التحرن فً مكان خال أضافه للتمرٌر إلى الزمٌل على الدائر او العب خلفً لذلن التصوٌب . 1

 علٌهم إجادة أداء التصوٌب من المفز أو السموط و الحركات الخداعٌة وغٌرها 

العب الجناح بسحب المدافع إلى جانب الملعب لفتح الثغرات وسط الملعب حتى ٌتمكن مهاجم أخر من ٌموم . 2

 المطع أو التصوٌب 

من رشالة وسرعة حركه وتصمٌم وعزٌمة ما لدٌهم فً كافة احداث اللعب معتمدٌن فً ذلن على االشتران . 3

 فً استغالل الكرة

المسافة لتشمل هذه وإنما تمتد من خط منطمه المرمى المسافة المرٌبة مجال حركتهم فال تمتصر على امتداد . 4

 الرمٌة الحرةبٌن خط منطمه المرمى وخط المنطمة المحصورة 



   الهجوم بناء لمرحله تكتيكيه مبادئ

 هذه لنجاح التدرٌب إثناء علٌها التركٌز ٌجب الهجوم بناء مرحله إثناء الهجومً للتحرن تكتٌكٌه مبادئ هنان

   وهً المرحلة

 تلٌها والتً الجماعً السرٌع الهجوم مرحله لبلها التً الهجومٌة والمراحل الهجوم من المرحلة هذه بٌن الربط.1

  هدف إحراز ٌضمن وبالتالً المهاجم الفرٌك سٌطرة تحت الكرة بماء ٌؤمن مما الهجوم إنهاء مرحله

 بأدائه ٌموم الذي الهجومً التحرن لنوع والتمرٌن الممارسة خالل من المهاجم الالعب عند المثابرة صفه تنمٌه .2

 الالعب لدى ٌكون إن على الدفاعٌة األخطاء فً أعضائه ولوع وسهوله المدافع الفرٌك إرادة لمامه تضعف حتى

   واستثمارها استغاللها وسرعه األخطاء هذه مثل بولوع مسبما التولع على ألمدره المهاجم

 من واحد وشكل نوع على التدرٌب ٌمتصر ال إن ٌمضً الهجومٌة التحركات على التدرٌب فً والتغٌٌر التنوٌع .3

   الهجومً التحرن إشكال

 األداءإثناء من ٌمكنهم مما الهجومً التحرن إتمان من كبٌره درجه إلى المهاجمون الالعبون ٌصل إن ٌجب .4

   والفكري الجسمانً الجهد ٌوفر مما عالٌه بدرجه المبارٌات

 



 الفرٌك مرمى على الخطورة من كبٌر بدرجه المهاجم الفرٌك حركات تتسم إن ٌجب .5

 خاطئة بحركات والمٌام الدفاعٌة موالعهم ترن على المدافعٌن ٌضطر مما المنافس

 ألثغره فتح ٌسهل مما المهاجم لماللاة والخروج

   االستالم و التمرٌر تبادل إثناء علٌها بالتامٌن الكرة على ألمحافظه .6

   الخداع أو المراوغه عنصر الهجومً التحرن ٌتضمن إن .7

 األصلً مركزه غٌر أخر مركز ولعب احتالل أجاده فً العب كل ٌتخصص إن .8

   الهجومً التحرن ضمن
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 14المادة 

 امتار7رمية ال 

 - : عند أمتار 7 الـ رمٌة تمنح

 أداري أو الالعب من ,الملعب من مكان أي فً لانونٌة غٌر بطرٌمة هدف لتسجٌل واضحة فرصة إضاعة – أ

 .المنافس الفرٌك

 . هدف لتسجٌل الواضحة الفرصة ولت أثناء فً , الرسمٌة غٌر الصافرة إطالق – ب

 الملعب فً بالتواجد له مصرح غٌر شخص أي تدخل خالل من هدف لتسجٌل الواضحة الفرصة إضاعة – ج

 ٌطبك 1:9 المادة عند عدا ما () الالعبٌن أولفت صافرة أو الملعب دخل متفرج) المثال سبٌل على

 المفاجئ الكهربائً التٌار انمطاع مثل( المفاجئة الماهرة الظروف) حالة فً أٌضا تطبك المادة هذه وبالمثل(التعلٌك

 .هدف لتسجٌل واضحة فرصة أثناء تماما المباراة ٌولف الذي
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 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في ب-
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2:14 

 1 : 14 ) المادة فً كما ضده مخالفة وجود من بالرغم وجسمه الكرة على تماما   مسٌطرا   المهاجم الالعب كان إذا

 لتسجٌل الفرصة من االستفادة من الالعب ٌتمكن لم وإن حتى أمتار 7 الـ رمٌة إلعطاء سبب هنان فلٌس ،) أ

 . هدف

 حتى والتمهل التدخل عن االمتناع دائما   الحكام على ٌجب أمتار 7ال رمٌة لمنح لرار إمكانٌة هنان ٌكون عندما

 . بالفعل ومبررا وضروري عادل أمتار 7 الـ رمٌة لرار بان واضحة بصورة ٌتأكدوا

 عندها , المدافعٌن من المانونً غٌر التدخل من بالرغم هدف وتسجٌل االستمرار من المهاجم الالعب تمكن إذا

 , المخالفة بسبب جسمه على السٌطرة أو الكرة الالعب فمد إذا ولكن أمتار 7 الـ لرمٌة واضح سبب أي هنان لٌس

 . أمتار 7 الـ رمٌة تمنح عندها أهدرت لد للتسجٌل الواضحة الفرصة أن حٌث

3:14 

  واضح تأخٌر هنان كان إذا فمط ولكن المستمطع الولت إعطاء للحكام ٌمكن أمتار 7 الـ رمٌة احتساب ٌتم عندما

 والمعاٌٌر المبادئ مع متوافما ٌكون أن ٌجب المستمطع الولت ،ولرار الرامً أو المرمى حارس تبدٌل مثل)

 . (2) رلم إٌضاح فً الموضحة
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تغطٌه منطمه التصوٌب البعٌد وذلن بمماومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتولف على المدافعٌن 

فً هذه المنطمة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في  -ب 
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منطمه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌك المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌك المهاجم وذلن التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 

 

4:14 

 3 فمرة 7 : 15) الملعب حكم صافرة بعد ثوان (3 ) خالل , المرمى على الكرة بتصوٌب أمتار 7 ألـ رمٌة تؤدى

 . ( أ1 : 13 ،

 

5:14 

 خلف متر 1 من أكثر ٌبتعد وال م7الـ خط خلف مكانه ٌأخذ أن أمتار 7 الـ رمٌة ٌؤدي الذي الالعب علً ٌجب

 لبل م 7 خط ٌتجاوز أو ٌلمس أن الرامً لالعب ٌجوز ال الحكم صافرة إطالق وبعد ( 6 : 15 ، 1 : 15 ) الخط

 .(أ 1 : 13 ، 3 فمرة 7 : 15) ٌده الكرة تترن أن

 



5:14 

متر خلف  1م وال ٌبتعد أكثر من 7أمتار أن ٌأخذ مكانه خلف خط الـ 7ٌجب علً الالعب الذي ٌؤدي رمٌة الـ 

م  7وبعد إطالق صافرة الحكم ال ٌجوز لالعب الرامً أن ٌلمس أو ٌتجاوز خط (  6:  15،  1:  15) الخط 

 (.أ 1:  13،  3فمرة  7:  15)لبل أن تترن الكرة ٌده 

 

6:14 

لبل أن تلمس المنافس أو , أمتار  7ٌجـــب عدم لعب الكرة ثانٌة من لبل الرامـــً أو زمالئه بعـــد أداء رمٌة الـ 

 ( .أ 1: 13،  3فمرة  7:  15) المرمى 

7:14 

والبماء كذلن حتى خروج الكرة , ٌجب بماء زمالء الرامً خارج خط الرمٌة الحرة , أمتار  7عند تنفٌذ رمٌة الـ 

وفً حالة عدم تطبٌك ذلن سوف تكون هنان رمٌة حرة ضد الفرٌك المنفذ , (6:  15، 3: 15)من ٌد الرامً 

 ( .أ 1: 13،  3فمرة  7:  15) أمتار 7لرمٌة الـ 
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 3 ) بعد وعلى الحرة الرمٌة خط خارج البماء المدافع الفرٌك العبً جمٌع على ٌجب , أمتار 7 الـ رمٌة تنفٌذ عند

 7 الـ رمٌة تعاد ذلن تطبٌك عدم حالة فً الرامً،و ٌد من الكرة تخرج حتى , أمتار 7 خط من األلل على أمتار (

 . شخصٌة عموبة بدون لكن هدف تسجٌل ٌتم لم إذا أمتار

9:14 

 لبل وذلن (11 : 5 , 7 :1) ( أمتار 4 الـ خط أي) خطه حدود المرمى حارس اجتاز إذا أمتار 7 ال رمٌة تعاد

 .المرمى لحارس شخصٌة عموبة ٌوجد وال .هدف تسجٌل ٌتم لم إذا الرامً ٌد من الكرة خروج

 

10:14 

 والكرة الصحٌح المكان فً ووالفا   م7 الـ رمٌة لتنفٌذ مستعدا   الرامً كان ما متى المرمى حارس بتبدٌل ٌسمح ال

  :16 ,ج 7 :8 ) رٌاضـــً غـــٌر كسـلون تُعالب أن ٌجـب الحالة هـذه فً التبــدٌل إلجــراء محاولة وأي ,ٌده فً

 .( د 3 :16 ، ب 1





 تدريسي المادة 

 اسراء فاضل د.م

 أحمد حميد م.م



 (3-3)التشكيل الدفاعي 

 بدنيه بليالة يتمتعون العبين تمتلن التي الفرق لبل من عادة ويستعمل الدفاع في باإليجابية التشكيل هذا يتصف

 هذا ظل في الدفاعية واجباتهم تنفيذ تؤهلهم التي الخبرةالميدانية ويمتلكون والرشالة بالسرعة ويتميزون عاليه

 باإلضافة لرجل رجل الدفاع بطريمه يلعبون وكأنهم للمهاجمين عدديه تغطيه منهم تتطلب حيث الصعب التشكيل

 هو التشكيل هذا الستخدام المدافع الفريك لجوء من األساسي والغرض منهم بكل الخاصة المنطمة تغطيه إلى

   عليهم المضاد الهجوم وشن تمريراته لطع وبالتالي البعيد هجومه تنظيم في الخصم الفريك فرص من الحد

 ألتسعه منطمه خط على األمامي الدفاعي الخط في مدافعين ثالث يمف حيث دفاعيين خطين من التشكيل يتكون

 أمتار الستة منطمه إمام الخلفي الدفاعي الخط في اآلخرين الثالثة ويمف أمتار

 : األتي الشكل على الدفاعية واجباتهم تحديد يمكن التشكيل هذا في المدافعين الالعبين لمراكز وطبما

 14المادة 

 امتار7رمية ال 

 - : عند أمتار 7 الـ رمٌة تمنح

 أداري أو الالعب من ,الملعب من مكان أي فً لانونٌة غٌر بطرٌمة هدف لتسجٌل واضحة فرصة إضاعة – أ

 .المنافس الفرٌك

 . هدف لتسجٌل الواضحة الفرصة ولت أثناء فً , الرسمٌة غٌر الصافرة إطالق – ب

 الملعب فً بالتواجد له مصرح غٌر شخص أي تدخل خالل من هدف لتسجٌل الواضحة الفرصة إضاعة – ج

 ٌطبك 1:9 المادة عند عدا ما () الالعبٌن أولفت صافرة أو الملعب دخل متفرج) المثال سبٌل على

 المفاجئ الكهربائً التٌار انمطاع مثل( المفاجئة الماهرة الظروف) حالة فً أٌضا تطبك المادة هذه وبالمثل(التعلٌك

 .هدف لتسجٌل واضحة فرصة أثناء تماما المباراة ٌولف الذي



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في أ-

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في ب-

 2والخلفي رلم  5واجبات المدافعين في الوسط اإلمام رلم ت-

 

2:14 

 1 : 14 ) المادة فً كما ضده مخالفة وجود من بالرغم وجسمه الكرة على تماما   مسٌطرا   المهاجم الالعب كان إذا

 لتسجٌل الفرصة من االستفادة من الالعب ٌتمكن لم وإن حتى أمتار 7 الـ رمٌة إلعطاء سبب هنان فلٌس ،) أ

 . هدف

 حتى والتمهل التدخل عن االمتناع دائما   الحكام على ٌجب أمتار 7ال رمٌة لمنح لرار إمكانٌة هنان ٌكون عندما

 . بالفعل ومبررا وضروري عادل أمتار 7 الـ رمٌة لرار بان واضحة بصورة ٌتأكدوا

 عندها , المدافعٌن من المانونً غٌر التدخل من بالرغم هدف وتسجٌل االستمرار من المهاجم الالعب تمكن إذا

 , المخالفة بسبب جسمه على السٌطرة أو الكرة الالعب فمد إذا ولكن أمتار 7 الـ لرمٌة واضح سبب أي هنان لٌس

 . أمتار 7 الـ رمٌة تمنح عندها أهدرت لد للتسجٌل الواضحة الفرصة أن حٌث

3:14 

  واضح تأخٌر هنان كان إذا فمط ولكن المستمطع الولت إعطاء للحكام ٌمكن أمتار 7 الـ رمٌة احتساب ٌتم عندما

 والمعاٌٌر المبادئ مع متوافما ٌكون أن ٌجب المستمطع الولت ،ولرار الرامً أو المرمى حارس تبدٌل مثل)

 . (2) رلم إٌضاح فً الموضحة



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في  -أ 

تغطٌه منطمه التصوٌب البعٌد وذلن بمماومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتولف على المدافعٌن 

فً هذه المنطمة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في  -ب 

ٌتولف علٌهم تغطٌه المنطمة الخلفٌة على خط منطمه المرمى من الجانبٌن وحتى منطمه الالعب 

على إن ٌكونا حذرٌن فً حركتهما التً تمتصر على الجانبٌن وبصوره موازٌة لخط  2المدافع 

منطمه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌك المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌك المهاجم وذلن التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 

 

4:14 

 3 فمرة 7 : 15) الملعب حكم صافرة بعد ثوان (3 ) خالل , المرمى على الكرة بتصوٌب أمتار 7 ألـ رمٌة تؤدى

 . ( أ1 : 13 ،
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 خلف متر 1 من أكثر ٌبتعد وال م7الـ خط خلف مكانه ٌأخذ أن أمتار 7 الـ رمٌة ٌؤدي الذي الالعب علً ٌجب

 لبل م 7 خط ٌتجاوز أو ٌلمس أن الرامً لالعب ٌجوز ال الحكم صافرة إطالق وبعد ( 6 : 15 ، 1 : 15 ) الخط

 .(أ 1 : 13 ، 3 فمرة 7 : 15) ٌده الكرة تترن أن

 



5:14 

متر خلف  1م وال ٌبتعد أكثر من 7أمتار أن ٌأخذ مكانه خلف خط الـ 7ٌجب علً الالعب الذي ٌؤدي رمٌة الـ 

م  7وبعد إطالق صافرة الحكم ال ٌجوز لالعب الرامً أن ٌلمس أو ٌتجاوز خط (  6:  15،  1:  15) الخط 

 (.أ 1:  13،  3فمرة  7:  15)لبل أن تترن الكرة ٌده 

 

6:14 

لبل أن تلمس المنافس أو , أمتار  7ٌجـــب عدم لعب الكرة ثانٌة من لبل الرامـــً أو زمالئه بعـــد أداء رمٌة الـ 

 ( .أ 1: 13،  3فمرة  7:  15) المرمى 

7:14 

والبماء كذلن حتى خروج الكرة , ٌجب بماء زمالء الرامً خارج خط الرمٌة الحرة , أمتار  7عند تنفٌذ رمٌة الـ 

وفً حالة عدم تطبٌك ذلن سوف تكون هنان رمٌة حرة ضد الفرٌك المنفذ , (6:  15، 3: 15)من ٌد الرامً 

 ( .أ 1: 13،  3فمرة  7:  15) أمتار 7لرمٌة الـ 
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 3 ) بعد وعلى الحرة الرمٌة خط خارج البماء المدافع الفرٌك العبً جمٌع على ٌجب , أمتار 7 الـ رمٌة تنفٌذ عند

 7 الـ رمٌة تعاد ذلن تطبٌك عدم حالة فً الرامً،و ٌد من الكرة تخرج حتى , أمتار 7 خط من األلل على أمتار (

 . شخصٌة عموبة بدون لكن هدف تسجٌل ٌتم لم إذا أمتار

9:14 

 لبل وذلن (11 : 5 , 7 :1) ( أمتار 4 الـ خط أي) خطه حدود المرمى حارس اجتاز إذا أمتار 7 ال رمٌة تعاد

 .المرمى لحارس شخصٌة عموبة ٌوجد وال .هدف تسجٌل ٌتم لم إذا الرامً ٌد من الكرة خروج

 

10:14 

 والكرة الصحٌح المكان فً ووالفا   م7 الـ رمٌة لتنفٌذ مستعدا   الرامً كان ما متى المرمى حارس بتبدٌل ٌسمح ال

  :16 ,ج 7 :8 ) رٌاضـــً غـــٌر كسـلون تُعالب أن ٌجـب الحالة هـذه فً التبــدٌل إلجــراء محاولة وأي ,ٌده فً

 .( د 3 :16 ، ب 1





 تدريسي المادة 

 اسراء فاضل د.م

 أحمد حميد م.م



 (3-3)التشكيل الدفاعي 

 بدنيه بليالة يتمتعون العبين تمتلن التي الفرق لبل من عادة ويستعمل الدفاع في باإليجابية التشكيل هذا يتصف

 هذا ظل في الدفاعية واجباتهم تنفيذ تؤهلهم التي الخبرةالميدانية ويمتلكون والرشالة بالسرعة ويتميزون عاليه

 باإلضافة لرجل رجل الدفاع بطريمه يلعبون وكأنهم للمهاجمين عدديه تغطيه منهم تتطلب حيث الصعب التشكيل

 هو التشكيل هذا الستخدام المدافع الفريك لجوء من األساسي والغرض منهم بكل الخاصة المنطمة تغطيه إلى

   عليهم المضاد الهجوم وشن تمريراته لطع وبالتالي البعيد هجومه تنظيم في الخصم الفريك فرص من الحد

 ألتسعه منطمه خط على األمامي الدفاعي الخط في مدافعين ثالث يمف حيث دفاعيين خطين من التشكيل يتكون

 أمتار الستة منطمه إمام الخلفي الدفاعي الخط في اآلخرين الثالثة ويمف أمتار

 : األتي الشكل على الدفاعية واجباتهم تحديد يمكن التشكيل هذا في المدافعين الالعبين لمراكز وطبما



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في أ-

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في ب-

 2والخلفي رلم  5واجبات المدافعين في الوسط اإلمام رلم ت-



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في  -أ 

تغطٌه منطقه التصوٌب البعٌد وذلك بمقاومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتوقف على المدافعٌن 

فً هذه المنطقة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في  -ب 

ٌتوقف علٌهم تغطٌه المنطقة الخلفٌة على خط منطقه المرمى من الجانبٌن وحتى منطقه الالعب 

على إن ٌكونا حذرٌن فً حركتهما التً تقتصر على الجانبٌن وبصوره موازٌة لخط  2المدافع 

منطقه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌق المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌق المهاجم وذلك التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 



 (2)والخلفي رلم(5)واجبات المدافعين في الوسط اإلمام رلم -ت 
ٌقوم بتشتٌت التصوٌب البعٌد وخاصتاً فً منطقه الوسط وٌتعاون ذلك مع (5)المدافع 1.

 (6,4)الالعبٌن 
ٌقف عند منطقه المرمى وٌتمٌز غالبا بكبر حجم جسمه وٌقوم بتنظٌم ( 2)المدافع رقم  2.

لكً ( 5)دفاعات فرٌقه من هذا المركز كما ٌجب إن ٌتعاون مع الالعب األمامً رقم 
 تكون حركه الالعبٌن المدافعٌن فً الخط األمامً

 (3-3)مميزات التشكيل الدفاعي 
المدافعٌن الذٌن ٌقفون فً خط  للالعبٌنٌساعد على استغالل المهارات الدفاعٌة الفردٌة 1.

 الدفاع الخلفً 
 ٌحد من خطورة التصوٌب المباشر للمهاجمٌن الخلفٌٌن 2.
 ٌعرقل حركه المهاجمٌن األمامٌٌن على دائرة المرمى فً منطقه الوسط 3.

 (3-3)عيوب التشكل الدفاعي 
 االجنحهألتغطٌه الدفاعٌة تكون ضعٌفة فً 1.
 ألتغطٌه على خط المرمى تكون فردٌه 2.
 .صعب الربط والتناسق فً حركه المدافعٌن فً الخط األمامً والخط الخلفً 3.





 تدرٌسً المادة 

 اسراء فاضل د.م

 أحمد حمٌد م.م



 (3-3)التشكٌل الدفاعً 

 بدنٌه بلٌالة ٌتمتعون العبٌن تمتلن التً الفرق لبل من عادة وٌستعمل الدفاع فً باإلٌجابٌة التشكٌل هذا ٌتصف

 هذا ظل فً الدفاعٌة واجباتهم تنفٌذ تؤهلهم التً الخبرةالمٌدانٌة وٌمتلكون والرشالة بالسرعة وٌتمٌزون عالٌه

 باإلضافة لرجل رجل الدفاع بطرٌمه ٌلعبون وكأنهم للمهاجمٌن عددٌه تغطٌه منهم تتطلب حٌث الصعب التشكٌل

 هو التشكٌل هذا الستخدام المدافع الفرٌك لجوء من األساسً والغرض منهم بكل الخاصة المنطمة تغطٌه إلى

   علٌهم المضاد الهجوم وشن تمرٌراته لطع وبالتالً البعٌد هجومه تنظٌم فً الخصم الفرٌك فرص من الحد

 ألتسعه منطمه خط على األمامً الدفاعً الخط فً مدافعٌن ثالث ٌمف حٌث دفاعٌٌن خطٌن من التشكٌل ٌتكون

 أمتار الستة منطمه إمام الخلفً الدفاعً الخط فً اآلخرٌن الثالثة وٌمف أمتار

 : األتً الشكل على الدفاعٌة واجباتهم تحدٌد ٌمكن التشكٌل هذا فً المدافعٌن الالعبٌن لمراكز وطبما

 (1-2-3)التشكٌل الدفاعً 



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعٌن األمامٌٌن فً أ-

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعٌن الخلفٌٌن فً ب-

 2والخلفً رلم  5واجبات المدافعٌن فً الوسط اإلمام رلم ت-

 
  عن مسئوال مدافع العب كل ٌكون بحٌث الفردي التشكٌل ضمن الفردي الدفاع مستوى ارتفاع التشكٌل هذه تطلبٌ

 فً بالتمدم له السماح وعدم خطورته من والحد بمرالبته ٌموم حٌث مركزه فً له المهاجم وعن له المحددة المنطمة

 الخط فً األمامً المدافع وضع الغرض هذا اجل ومن الكرة على مستحوذا كان إذا وخاصة المرمى منطمه

  الكرة لطع من تمكنه بحٌث الحركة بسرعة عاده الالعب هذا وٌمتاز أمتار التسعة منطمه إمام األول الدفاعً

 الخط هذا وفً خاطف مضاد هجوم شن فً الكره تلن استغالل وبالتالً المهاجم الفرٌك العاب صانع إلى الممررة

 خطر من والحد العالً التصوٌب لصد المامة طوال من ٌكونا إن ٌفضل مدافعان العبان ٌمف الثانً الدفاعً

 فً أمتار ألتسعه منطمه داخل تمدمهم منع أو إلٌهم المررة الكرات بمطع وذلن أمتار ألتسعه خط على المهاجمٌن

 المرمى منطمه لخط المرٌبة المنطمة تغطٌه عن مسئولٌن مدافعٌن ثالثة فٌمف التشكٌل لهذا الثالث الدفاعً الخط

   الدائرة على ٌلعب الذي المهاجم لالعب



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعٌن األمامٌٌن فً  -أ 

تغطٌه منطمه التصوٌب البعٌد وذلن بمماومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتولف على المدافعٌن 

فً هذه المنطمة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعٌن الخلفٌٌن فً  -ب 

ٌتولف علٌهم تغطٌه المنطمة الخلفٌة على خط منطمه المرمى من الجانبٌن وحتى منطمه الالعب 

على إن ٌكونا حذرٌن فً حركتهما التً تمتصر على الجانبٌن وبصوره موازٌة لخط  2المدافع 

منطمه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌك المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌك المهاجم وذلن التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 

 (1-2-3) الدفاعً التشكٌل مزاٌا

   الدائرة على المرٌب للمهاجم الكره توصٌل وٌمنع المهاجم للفرٌك األلعاب فعالٌه من ٌحد1.

 منطمه باتجاه تمدمهما حركه وتعطٌل أمتار ألتسعه خط على الخلفٌٌن المهاجمٌن حركه من ٌحد2.

   المهاجمٌن لهؤالء التصوٌب خطورة من ٌحد وبالتالً المرمى

   الكرة على الحصول حاله فً الخصم على خاطف هجوم بناء سرعه على ٌساعد3.

 

 (1-2-3) الدفاعً التشكٌل عٌوب

 ألرلابه الدفاعٌةفً الجناح للتحرن فً مجال واسع وخال من لالعبٌن المهاجمٌن ٌعطً الفرص 1.

 الدفاعٌة الثالثة وال ٌمكنٌحتاج هذا التشكٌل إلى تناسك كبٌر فً عمل المدافعٌن فً الخطوط 2.

 من لبل الفرق المتمدمةإتمانه إال 



 الرمٌة الجانبٌة



 

 المدافع للفرٌك الملعب العب ٌكون عندما أو الجانب، خط بكاملها الكرة تعر عندما الجانبٌة الرمٌة تمنح•

 أو للسمف الكرة مالمسة عند أٌضا   وتمنح .الفرٌك لمرمى الخارجً الخط عبورها لبل الكرة لمس من آخر

 .الملعب فوق مثبتة مواد أي

 من آخر العبه ٌكون الذي للفرٌك المنافس بواسطة الحكام من الصافرة إطالق بدون الجانبٌة الرمٌة تؤدى•

 .الملعب فوق مثبتة مواد أي أو السمف مالمستها أو الخط عبورها لبل الكرة لمس

 من الخارجً المرمى خط عرت اذا أو الجانب خط الكرة فٌه عرت الذي المكان من الجانبٌة الرمٌة تؤدى•

 الكرة مالمسة بعد الجانبٌة الرمٌة وتؤدي الجانب ذلن فً الخارجً المرمى خط و الجانب خط إلتماء نمطه

  السمف فٌه الكرة لمست الذي للمكان جانبً خط ألرب على نمطة ألرب من فوله مثبتة مواد أي أو السمف

 .الملعب فوق مثبتة مواد أي أو

  وال ٌده الكرة تغادر حتى الصحٌح الوضع فً وٌبمى الجانب خط فوق بمدمه الولوف الرامً على ٌجب•

 .األخرى المدم لوضعٌة حدود

 أي على ٌنطبك ال هذا  الرامً، من أمتار 3 من بألل اإللراب للمنافسٌن ٌُمكن ال الجانبٌة الرمٌة أداء عند•

 .مباشرة مرماهم منطمة خط خارج بالولوف لاموا إذا حال،





 تدريسي المادة 

 اسراء فاضل د.م

 أحمد حميد م.م



 (3-3)التشكيل الدفاعي 

 بدنيه بليالة يتمتعون العبين تمتلن التي الفرق لبل من عادة ويستعمل الدفاع في باإليجابية التشكيل هذا يتصف

 هذا ظل في الدفاعية واجباتهم تنفيذ تؤهلهم التي الخبرةالميدانية ويمتلكون والرشالة بالسرعة ويتميزون عاليه

 باإلضافة لرجل رجل الدفاع بطريمه يلعبون وكأنهم للمهاجمين عدديه تغطيه منهم تتطلب حيث الصعب التشكيل

 هو التشكيل هذا الستخدام المدافع الفريك لجوء من األساسي والغرض منهم بكل الخاصة المنطمة تغطيه إلى

   عليهم المضاد الهجوم وشن تمريراته لطع وبالتالي البعيد هجومه تنظيم في الخصم الفريك فرص من الحد

 ألتسعه منطمه خط على األمامي الدفاعي الخط في مدافعين ثالث يمف حيث دفاعيين خطين من التشكيل يتكون

 أمتار الستة منطمه إمام الخلفي الدفاعي الخط في اآلخرين الثالثة ويمف أمتار

 : األتي الشكل على الدفاعية واجباتهم تحديد يمكن التشكيل هذا في المدافعين الالعبين لمراكز وطبما

 الدفاع رجل لرجل

 تطبٌك إثناء مدافع العب لكل الدفاعٌة المسؤولٌة تحدٌد خاللها من المدرب ٌستطٌع رئٌسٌه أسالٌب ثالث هنان

   لرجل رجل الدفاع طرٌمه

 : بالتعيين الدفاع أسلوب– 1

 مدافع العب كل ٌتولى حٌث مدافع العب لكل مهاجم العب بتحدٌد مسبما ٌموم المدرب فان ألسلوب لهذا طبما

   التنفٌذ طرٌمه عن النضر بغض المدرب لبل من له حدد والذي عنه المسئول المهاجم ومتابعة مرالبه

 :االلتماط الدفاع أسلوب– 2

 أعضاء ٌفمد عندما مباشره منه لرٌب ومهاجم العب أي ومتابعة مرالبه مدافع كل على ٌتعٌن األسلوب لهذا وطبما

   المدافع الفرٌك لصالح المولف ٌنجلً حتى المهاجم ذلن مع وٌبمى الكرة على السٌطرة المدافع فرٌمه

  :بالتغيير الدفاع أسلوب– 3

 بٌن التفاهم من عالٌه درجه ٌتطلب وهذا ٌواجهه الذي المهاجم الالعب ومتابعة مرالبه الالعب ٌتولى بحٌث

   المدافعٌن



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في أ-

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في ب-

 2والخلفي رلم  5واجبات المدافعين في الوسط اإلمام رلم ت-

 

   لرجل رجل الدفاع طريمة مزايا

 إن ٌمكن ألطرٌمه بهذه الدفاع ٌتمن الذي الالعب إن حٌث األخرى الدفاعٌة الطرق وإتمان لتعلم ضرورٌة تعتبر .1

 بسهوله للدفاع أخرى طرٌمه إٌه وٌتمن ٌتعلم

 دفاعٌه بمٌزة الهجومٌة المٌزة ممابله ألطرٌمه هذه بواسطة وٌمكن واضح بشكل مدافع العب كل مسؤولٌة تحدد .2

   الالعبٌن لبمٌة بالنسبة وهكذا خطورة األكثر المهاجم لالعب جٌد مدافع العب ٌعٌن بحٌث

   هجومٌه طرٌمه أي ضد تستخدم إن ممكن .3

   لرجل رجل الدفاع طريمه عيوب

 استعادتهم عند معٌنه أماكن فً المدافعٌن الالعبٌن ولوف لعدم نظرا خاطف هجوم الطرٌمة هذه من ٌصعب .1

   الكره على السٌطرة

  و البدنً اإلعداد مستوى فً المدافع الفرٌك أعضاء على أعضاؤه ٌتفوق الذي المهاجم الفرٌك ضد فعاله غٌر  .2

 المهارى

 طوٌلة لفترة استخدامها ٌمكن ال لذا كبٌر مجهود إلى تحتاج .3



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في  -أ 

تغطٌه منطمه التصوٌب البعٌد وذلن بمماومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتولف على المدافعٌن 

فً هذه المنطمة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في  -ب 

ٌتولف علٌهم تغطٌه المنطمة الخلفٌة على خط منطمه المرمى من الجانبٌن وحتى منطمه الالعب 

على إن ٌكونا حذرٌن فً حركتهما التً تمتصر على الجانبٌن وبصوره موازٌة لخط  2المدافع 

منطمه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌك المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌك المهاجم وذلن التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 

   لرجل رجل الدفاع طريمه استخدام مجال

 تخلص حاله فً المجازفة من نوع وفٌها كبٌرا جهدا ٌتطلب لرجل رجل الدفاع طرٌمه إتباع كان لما

 إال الطرٌمة هذه استخدام إلى ٌلجا المدافع الفرٌك فان الدفاعٌة المرالبة من وإفالته المهاجمٌن احد

  مواصلة فً االستمرار خاللها المدافع الفرٌك ٌستطٌع لصٌرة زمنٌه ولفترات خاصة حاالت فً

   األتٌة الحاالت فً لرجل رجل الدفاع طرٌمة وتستخدم عالً بمستوى البدنً الجهد

 الذي الكرة على والحصول المهاجم الفرٌك على للضغط وذلن المباراة من األخٌرة الدلائك فً .1

   األهداف من للٌل بفارق تفوله نتٌجة ممكنه فتره أطول بها االحتفاظ هو ٌرغب

   الفوز هو المطلب ٌكون التعادل عند .2

 الهجومٌة خطته تطبٌك من ومنعه المهاجم الفرٌك لمفاجئة .3



 رمية حارس المرمى
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 (3-3)التشكيل الدفاعي 

 بدنيه بليالة يتمتعون العبين تمتلن التي الفرق لبل من عادة ويستعمل الدفاع في باإليجابية التشكيل هذا يتصف

 هذا ظل في الدفاعية واجباتهم تنفيذ تؤهلهم التي الخبرةالميدانية ويمتلكون والرشالة بالسرعة ويتميزون عاليه

 باإلضافة لرجل رجل الدفاع بطريمه يلعبون وكأنهم للمهاجمين عدديه تغطيه منهم تتطلب حيث الصعب التشكيل

 هو التشكيل هذا الستخدام المدافع الفريك لجوء من األساسي والغرض منهم بكل الخاصة المنطمة تغطيه إلى

   عليهم المضاد الهجوم وشن تمريراته لطع وبالتالي البعيد هجومه تنظيم في الخصم الفريك فرص من الحد

 ألتسعه منطمه خط على األمامي الدفاعي الخط في مدافعين ثالث يمف حيث دفاعيين خطين من التشكيل يتكون

 أمتار الستة منطمه إمام الخلفي الدفاعي الخط في اآلخرين الثالثة ويمف أمتار

 : األتي الشكل على الدفاعية واجباتهم تحديد يمكن التشكيل هذا في المدافعين الالعبين لمراكز وطبما

 لانون كرة اليد: 13المادة 
 

 : الحرة الرمٌة قرار

 :عندما للمنافس حرة برمٌة استئناف ثم المباراة بإٌقاف الحكام ٌقوم كمبدأ،    1:13

 أنظـر ) علٌهـا االستحــواذ لفقدان تؤدي أن ٌجب والتً للقانون مخالفة الكرة على المستحوذ الفرٌق ٌرتكب   ( أ

 : 7 ، 4 – 2 : 7 ب، 8 : 6 ، 4 : 6 ب–أ 2 : 6 ، 11–6 : 5 ، 14 : 4 ، 13 : 4 ، 6 : 4 ، 4 : 4 المــواد

7 – 8 ، 7 : 10 ، 8 : 8 ، 11 : 4 ، 12 : 3 ، 13 : 9 ، 14 : 5 – 7 ، 15 : 2 – 5 ). 

  المواد أنظر ) بحوزته تكون عندما للكرة الفرٌق بفقدان تتسبـب للقانـون مخالفــة المــدافع الفـــرٌق ٌرتكــب ( ب

 . ( 7 : 13 ، 8 : 8 ، 8 : 7 ، ب 8 : 6 ، 4 : 6 ، ب 2 : 6 ، 14 : 4 ، 13 : 4 ، 6 : 4 ، 4 : 4



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في أ-

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في ب-

 2والخلفي رلم  5واجبات المدافعين في الوسط اإلمام رلم ت-

 

 .الحرة الرمٌة احتساب بواسطة مبكرا اللعب إٌقاف وتجنب المباراة باستمرار السماح الحكام على ٌجب

 على المدافع الفرٌق استحوذ إذا الحرة الرمٌة احتساب عدم الحكام على ٌجب بأنه ( أ1:13) المادة حسب ٌعنً هذا

 .للمخالفة المهاجم الفرٌق ارتكاب من بالرغم مباشرة الكرة

 فقد المهاجم الفرٌق بأن لهم ٌتضح عندما إال التدخل عدم الحكام على ٌجب (ب 1:13)المادة وحسب وبالمثل،

 .المدافع الفرٌق ارتكبها التً المخالفة بسبب الهجوم فً االستمرار على قادر غٌر أنه أو الكرة على االستحواذ

 اللعب إٌقاف الحكام ٌقرر أن الممكن من ،فإنه القوانٌن مخالفة بسبب الشخصٌة العقوبة إعطاء من بد ال كان وإذا

 تؤجل ان ٌجب فانه واال للمخالفة، المرتكب للفرٌق المنافس الفرٌق على الفرصة ٌضٌع ال ذلك كان ،إذا حاال

 .القائمة الحالة هذه من االنتهاء حتى العقوبة

 بصورة فٌها اللعب إٌقاف ٌجب والتً (6- 5:4 أو 3- 2:4) المواد مخالفة حالة فً (2:13) المادة تطبق ال

 .المٌقاتً تدخل خالل من فورٌة



 6,4رلم  االجنحهواجبات المدافعين األماميين في  -أ 

تغطٌه منطقه التصوٌب البعٌد وذلك بمقاومه المهاجمٌن الخلفٌٌن (6,4)ٌتوقف على المدافعٌن 

فً هذه المنطقة ومنعهم من التصوٌب بصوره مباشره وعلٌهم أٌضا االنسحاب أو التراجع إلى 

 . الخلفٌٌنالخلف عند دائرة المرمى لمساعده المدافعٌن 

   

 3,1رلم  االجنحهواجبات المدافعين الخلفيين في  -ب 

ٌتوقف علٌهم تغطٌه المنطقة الخلفٌة على خط منطقه المرمى من الجانبٌن وحتى منطقه الالعب 

على إن ٌكونا حذرٌن فً حركتهما التً تقتصر على الجانبٌن وبصوره موازٌة لخط  2المدافع 

منطقه المرمى حٌث ان أٌه حركه لإلمام تشكل ثغره على الفرٌق المدافع ٌمكن أن تستغل من 

 أعضاء الفرٌق المهاجم وذلك التساع المجال المكانً الذي ٌكون ضمن مسئولٌاتهم الدفاعٌة 

3:13 

 اللعب، خارج الكرة تكون عندما ( ب – أ1:13) المادة تحت حرة رمٌة إلى العادة فً تؤدي التً المخالفة تمت إذا

 .الحالً التوقف سبب تناسب التً بالرمٌة اللعب ٌستأنف عندها

4:13 

 فً اللعب الستئناف كطرٌقة أٌضا الحرة الرمٌة تستخدم (ب-أ 1:13) المادة فً إلٌها المشار للحاالت باإلضافة

 :للقوانٌن مخالفة هناك تكن لم وان حتى (اللعب فً الكرة تكون عندما :مثال) اللعب إٌقاف ٌتم عندما معٌنة حاالت

 .الفرٌق نفس إلى الكرة ترجع أن ٌجب اللعب، توقف وقت فً الكرة على مستحوذا الفرٌقٌن أحد كان إذا - أ

 كان الذي للفرٌق الكرة تمنح أن ٌجب اللعب، توقف وقت فً الكرة على مستحوذا الفرٌقٌن من أي ٌكن لم إذا - ب

 .علٌها استحوذ من آخر

5:13 

 فً الكرة وكانت صافرته، الحكم أطلق عندما الكرة بحوزته الذي الفرٌق ضد الحرة بالرمٌة قرار هناك كان إذا

 . (ب8:8) األرض على الحال فً ٌضعها أن أو ٌتركها أن علٌه ٌجب الفرٌق هذا من العب حوزة فً اللحظة هذه

 



6:13 

وكمبدأ من مكان حدوث ( ب  5:15أنظر على أي حال ) تؤدى الرمٌة الحرة عادة بدون صافرة من الحكم 

 :المخالفة، وتستثنى الحاالت التالٌة من هذا المبدأ

تؤدى الرمٌة الحرة بعد الصافرة ،وكمبدأ من المكان الذي ( ب  -أ 4:13)فً الحاالت المذكورة تحت المادة 

 .كانت فٌه الكرة عند التوقف 

المباراة بسبب مخالفة ارتكبها العب ( االتحاد الوطنً/ من االتحاد الدولً أو القاري)إذا أوقف الحكم أو المراقب 

أو إداري الفرٌق المدافع، ونتج عن ذلك تحذٌر شفوي أو عقوبة شخصٌة ، عندها ٌجب أن تنفذ الرمٌة الحرة من 

المكان الذي كانت فٌه الكرة عندما تم إٌقاف اللعب، شرط أن ٌكون هذا المكان هو األفضل من مكان حدوث 

 .المخالفة

أو  3- 2:4)ٌطــبق نفس االستثناء المذكور فً الفقرة السابقة إذا قام المٌقاتً بإٌقاف اللعب بسبب مخالفات المواد 

، تمنح الرمٌات الحرة بسبب اللعب السلبً و التً ٌجب أن تلعب (11:7)وكما هو موضح فً المادة (. 6- 5:4

 .من المكان الذي كانت به الكرة عند إٌقاف اللعب





ً المادة   تدرٌس

 اسراء فاضل د.م

 أحمد حمٌد م.م



 رمٌة االرسال



 المنافس للفرٌك الحك وٌكون الكرة وإختار بالمرعة فاز الذي للفرٌك المباراة بداٌة فً اإلرسال رمٌة تؤدى -1

 .المنافس للفرٌك اإلرسال رمٌة تكون الجهة بالمرعة فاز الذي الفرٌك إختار إذا وبالعكس الجهة، إختٌار فً

 رمٌة له تكن لم الذي الفرٌك اإلرسال رمٌة وٌُؤدي المباراة من الثانً الشوط فً الجهتن الفرٌمان ٌتبادل

 .إضافً ولت كل لبل جدٌدة لرعة تجرى المباراة، بداٌة فً اإلرسال

 

 . الهدف علٌه احتسب الذي للفرٌك إرسال برمٌة الهدف تسجٌل بعد اللعب ٌُستأنف -2

 

 أن وٌجب الجانبٌن، من متر 1,5 بحوالً السماح مع اللعب منتصف من إتجاه أي فً اإلرسال رمٌة تؤدى-3

  األلل على مكانه ٌأخد أن اإلرسال رمٌة ٌؤدي الذي الالعب على وٌجب ، الحكم صافرة بعد ثوان 3 خالل تُؤدى

   .الخط خلف أو على واألخرى المنتصف خط على واحدة بمدم

 

 كل   الالعبن جمٌع ٌتواجد أن ٌجب )اإلضافً الولت من فترة وأي  شوط كل بداٌة فً اإلرسال رمٌة أداء عند-4

 نصفً من أي فً بالتواجد الرامً لمنافس ٌُسمح الهدف تسجٌل بعد اإلرسال رمٌة أداء عند لكن و .ملعبه فً

 اإلرسال رمٌة ٌُؤدي الذي الالعب من األلل على أمتار 3 االبتعاد المنافسٌن على ٌجب الحالتٌن كلتا فً .الملعب



 الرمٌة الجانبٌة



 المدافع للفرٌك الملعب العب ٌكون عندما أو الجانب، خط بكاملها الكرة تعر عندما الجانبٌة الرمٌة تمنح•

  للسمف الكرة مالمسة عند أٌضا   وتمنح .الفرٌك لمرمى الخارجً الخط عبورها لبل الكرة لمس من آخر

 .الملعب فوق مثبتة مواد أي أو

 

 آخر العبه ٌكون الذي للفرٌك المنافس بواسطة الحكام من الصافرة إطالق بدون الجانبٌة الرمٌة تؤدى•

 .الملعب فوق مثبتة مواد أي أو السمف مالمستها أو الخط عبورها لبل الكرة لمس من

 

  الخارجً المرمى خط عرت اذا أو الجانب خط الكرة فٌه عرت الذي المكان من الجانبٌة الرمٌة تؤدى•

  مالمسة بعد الجانبٌة الرمٌة وتؤدي الجانب ذلن فً الخارجً المرمى خط و الجانب خط إلتماء نمطه من

 فٌه الكرة لمست الذي للمكان جانبً خط ألرب عى نمطة ألرب من فوله مثبتة مواد أي أو السمف الكرة

 .الملعب فوق مثبتة مواد أي أو السمف

 

  وال ٌده الكرة تغادر حتى الصحٌح الوضع فً وٌبمى الجانب خط فوق بمدمه الولوف الرامً على ٌجب•

 .األخرى المدم لوضعٌة حدود

 

 . الرامً من أمتار 3 من بألل اإللتراب للمنافسن ٌُمكن ال الجانبٌة الرمٌة أداء عند•




