


 الهجوميهالمهارات 

 مسك الكره 

التً ٌعتمد علٌها كونها  االساسٌهمن المهارات  السلهتعد مهاره مسن فً كره 

 .االساس التً تبنى علٌه عملٌه الهجوم

ان مسن الكره هوعملٌه أستمبال الكره من لبل الزمٌل والسٌطره علٌه ووضعها 
 .روف اللعبهظتحت تصرفه بهدف المناوله او المحاوره أوالتهدٌف حسب 

 



 أستالمهاىناك خطوات اثبتو عند مسك الكره او 
 االلتراب بأتجاه الكره 

مسن الكره والسٌطره علٌا 

جذب الكره بأتجاه الجسم 

 االستعداد ألداء مهاره اخرى 

 



 المناوالت -2

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

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

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

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

 .التً ٌسجلها أال هداف وكتحصٌل حاصل زٌادة نسبه 

 انواع المناوالت                                   

 المناوله بالٌدٌن وتمسم الى-1

 المباشرةالمناولة الصدرٌة .

 المناولة المرتدة الغٌر مباشرة.

 فو ق الرأسالمناولة .

 مناولة الدفعة البسٌطة .

 

 



 :الصدريهالمناوله 

فً لعبه كره  أالساسٌةتسمى هذه المناولة بمناولة الفرٌك وتعتبر المناولة 

 أالصابع. وتشترن فً أداءها عضالت الرسغ  أالداءألنها سهله . السلة 

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

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

 (بالمناولة الصدرٌة لكون مسار الكرة ٌكون مباشر من مستوى الصدر



 :ألمرتدهالمناوله .

باستخدام  التسمحاللعب هذا النوع من المناولة له لٌمه فعاله عندما تكون حالة أن 
وتسمى بالمناولة المرتدة او غٌر المباشرة وذلن لكون الكرة . المناوالت المباشرة 

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

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

تساعد  أالرتدادعملٌة من أألرض ألن تأثر سرعة المناولة عن طرٌك ارتدادها 

 .جزء من لوة وسرعة الكرة امتصاص على 



 



المناوله من فوق الرأس 

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

. الخصمالكره وبعدها عن  ألرتفاعان ٌمطعها وذلن على المدافع من الصعب 

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

 .المستلمللخلف إلى مستوى أكتاف 



 البسيطه الدفعهمناوله 

أٌضا الوالف لرٌبا  األرتكازالعب الكثٌرة من لبل المناوالت هذا النوع من تستخدم 
ٌستخدم  باألتجاهزمٌل لاطع العب الحرة وٌدافع من لرب وهنان دائرة الرمٌة من 

 .weave))االلعبون فً حركه الحٌاكة وكذلن ٌستخدمها الجهة المماطعة 

  

 

 المناوله بيد واحده-2

 .المناوله من الكتف

 .السرٌعه الطبطبهالمناوله من 

 .الغٌر مباشره المرتدهالمناوله 



 :الطبطبهمهاره .3

من لبل مع األرض التحرن فً الملعب عن طرٌك ارتداد الكرة بٌد واحدة هً 
بجانب المناولة واألساسٌة الطبطبة أٌضا الوسٌلة الهجومٌة الفعالة وتعتبر . االعب

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

 .  والتصوٌب الهجوم  أستراتٌجٌةلخلك فرصة جٌدة 

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

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

ً  -السلة وذلن لحاجتها المصوى للتوافك العضلً   .الجسمأعضاء   جمبعفً العصب

 

 



 :مهاره التصويب -4

  بإستخدامالهدف على شكل حركة رمً  بإتجاهالتصوٌب هو عملٌة دفع الكرة 
هنان أنواعا من التصوٌبات فً لعبه كره ان على الرغم من . أوذراعٌنذراع 

.  معٌنة تصوٌبةالتً تستخدم فً تنفٌذ كل االسالٌب هنان أنواع من وكذلن  السله
 :انواع من التصوٌبات وهً هنان ثالثة 

 0السلمٌة  التصوٌبة

 0التصوٌب بالمفز

 .من الثبات التصوٌب  



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

 .السٌطرة على الكرة وارتخاء الجسم  -1

 .المدرة على التركٌز  -2

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

 .وضعٌة الكرة  -4

 .الهدف  بإتجاهالكرة انطالق  -5

 .متابعة الذراع الرامٌة للكرة بعد التصوٌب  -6

 .تمدٌر لوس طٌران الكرة  -7



 Lay-up))السلميه التصويبه

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

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

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



بالقفز التصويب((jump-shot 

حٌث ان التصوٌب بالمفز ٌعتبر من االسلحة الهجومٌة الفعالة فً لعبة كرة السلة ، 
جمٌع المناورات الهجومٌة التً تستطٌع السٌطرة على اللعب كما هو التصوٌب ان 

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

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

كل لوى الجسم ٌجب  بلمفزالتصوٌب التصوٌب وهو فً الهواء ٌؤدي المهاجم 

استغالها واستثمارها من اجل الحصول على اي امكانٌة من الكفاءة للتصوٌب سواء 
بخصوص وضعٌة الجسم ، المدمٌن ، الركبتٌن ، الورن ، المرفمٌن ، االكتاف 

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

 





  (Free Throw)  الحره الرميه

ً تعطى للمهاجم التصوٌب لممصود  بهذا النوع من التصوٌب ، هو الفرصة الت
ً  االحٌانوهً فً كثٌر من عرللة من لبل المدافعٌن بدون  والخسارة الربح تعن

  اعطاء زٌاده فً تمرٌن هذا النوع منوجب على المدربٌن لذا . للفرٌك 
 . جدأبنسبة عالٌة  المبارةالتصوٌب لكون فرصة حدوثه اثناء 





 الدفاعيواملهارات 

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

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

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

 .  فرلً متكامل

 .السلههناك ثالث مهارات اساسيه في كره 

 0الدفاع رجل لرجل-1

 0الدفاع المركب-2

 0الدفاع المنطمه-3

 



 دفاع رجل لرجل -1

هو منع الفرٌك المهاجم من اصابة الهدف وذلن بان : المهارههذه الغرض من 
الفرٌك المهاجم محاوال  العبىالفرٌك المدافع احد  العبىٌتولى كل العب من 

 فىحراسته ومتابعته لمنعه من استالم الكرة او التصوٌب على الهدف او اشتراكه 
 .تنفٌذ خطة هجومٌة 



 دفاع المركب -2

ن مثل هذا الدفاع ٌستخدم عادة ضد الفرٌك الذي ٌركز فً خطته الهجومٌة على 
العب جٌد أو أكثر حٌث ٌستخدم طرٌمة دفاع رجل لرجل مع الالعبٌن الجٌدٌن و 

 0البمٌة من الالعبٌن المدافعٌن ٌلعبون بطرٌمة دفاع المنطمة 



 0دفاع المنطمه -3

وتتطلب هذه الخطة تعاون بٌن اعضاء الفرٌك واخذ كل العب المساحة المحددة له 
حٌث ان تخلف أي العب عن منطمته المحددة ٌؤدي , بالتشكٌل الدفاعً فً ولت واحد 

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





 القانون في كره السلة



 Game lost by forfeitخسارة المباراة باالنسحاب – 20مادة  

 Rule  لاعدة  20-1 

 :سوف ٌخسر الفرٌك المباراة باالنسحاب إذا  

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

 جاهزٌن

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

 .حال بأفعاله دون لعب المباراة •  

 .رفض اللعب بعد أن طلب منه الحكم األول ذلن•

 

 



 

 Penalty الجزاء 20-2

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

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

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

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

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

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

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

 



    خسارة المباراة باإلخفاق  – 21مادة  

 Rule لاعدة 21-1

سوف ٌخسر الفرٌك المباراة باإلخفاق إذا لل عدد العبً الفرٌك 

 .أثناء المباراة عن العبٌن اثنٌن داخل الملعب جاهزٌن للعب

 Penalty الجزاء 21-2

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

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

 فإن النتٌجة تسجل لصالحه 

 

 



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

 .نمطة واحدة بالتصنٌف( 1)

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

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

 .سوف ٌخسر تسلسله باإلخفاق

 



 RULE FIVE – VIOLATIONSالماعدة  الخامسة ــ  المخالفات 

 Violations المخالفات  – 22مادة   

 

 Definition  تعرٌف 22-1

 .المخالفة هً كسر للمواعد

 

 Penalty الجزاء 22-2

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

 

 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود – 23مادة  

 



 الالعب خارج الحدود والكرة خارج الحدود – 23مادة  

 Definition تعرٌف 23-1

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

 جسمه باألرض أو أي شًء 

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

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

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

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

 .الملعب

 



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

 لمسها أو لمسته لبل 

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

 .بخالف العب

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

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

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

 .كرة ممسوكة، تحدث حالة كرة لفز



 Dribblingالمحاور  – 24مادة   

 

 Definition تعرٌف 24-1

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

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

 .أو ٌتعمد رمٌها باتجاه اللوحه

 



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

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

 .ومعاودة لمسها ثانٌة لبل أن تلمس العباً آخر

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

 .للكرة أن تستمر على ٌده أو كلتا ٌدٌه

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

 .العباً آخر لبل أن ٌلمسها ثانٌة بٌده الالعب الذي رماها

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

 .الكرة على تماس مع ٌده

 



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

 .ٌستعٌدها متعثراً بالكرة

 .التالٌة ال تعتبر محاورة 24-1-4

 .التصوٌبات المتتالٌة من أجل إصابة مٌدانٌة•

 .التعثر بالكرة فً بداٌة أو نهاٌة المحاورة•

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

 .ضرب الكرة من سٌطرة العب آخر•

 .حرف تمرٌرة واستعادة السٌطرة على الكرة•

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

 .تلمس األرض، شرٌطة االّ ترتكب مخالفة الجري

 



 Ruleلاعدة    24-2

ال ٌسمح لالعب بالمحاورة مرة ثانٌة بعد أن أنهى محاورته 

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

 :بسبب

 .تصوٌبه إلصابة مٌدانٌة•

 .لمس الكرة من لبل منافس•

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

 



 Traveling الجري  –  25مادة  

 

 Definition   تعرٌف 25-1

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

 فً هذه المادة ، بإحدى 

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

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

 ٌمسن بكرة حٌة داخل 

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

 المدم األخرى 

 .المسماة لدم االرتكاز على تماس فً نفس النمطة مع األرض

 



 Ruleلاعدة    25-2

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

 :أثناء الولوف بكلتا المدمٌن على األرض •

 .لحظة رفع إحدى المدمٌن ، تصبح األخرى لدم ارتكاز -

 :أثناء التحرن أو المحاورة •

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

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

 .إحدى المدمٌن ، تصبح األخرى لدم االرتكاز 

 



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

 :أثناء الولوف بكلتا المدمٌن على األرض • 

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

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

 ( .للٌدٌن)لبل ترن الكرة للٌد 

 :أثناء التحرن  •  

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

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

 



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

 (الٌدٌن)الٌد 

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

 :االرتكاز

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

 ( .الٌدٌن)الٌد 

مٌدانٌة ، ٌمكن إلحدى أو كلتا  الصابةللتمرٌر أو التصوٌب  -

 المدمٌن أن ترفع   

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

 



  :         الالعب الوالع ، الممدد أو الجالس على األرض 

ٌكون من المشروع عندما ٌمع العب ممسن بالكرة على األرض • 

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

 .السٌطرة على الكرة

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

 .الولوف وهو ممسن بالكرة

 



 لتوجهكمشكرا 
 نلتقي في المحاضرة القادمة



 المحاضرة العاشرة
         كيف تُلعب الكرة - 13مادة  
 Definition تعريف        13-1

فقط ، ويمكن أن ( اليدين)تلعـب الكـرة ، أثناء المباراة ، باليد  13-1-1
 ترمى،’تمرر،

 .يحاور بها في أي اتجاه ضمن قيود هذه القواعد ’تدحرج أو ’تضرب ، ’

 

         Rule    قاعدة 13-2
يجب على الالعب أن ال يجري بالكرة،يتعمد ركلها أو صدها بأي جزمن 

 جزءمنالساق، أو يضربها بقبضة اليد، إما أن تحتك أو تلمس الكرة بأي 
 .الساق بدون قصد فال يعتبر مخالفة 

 .يعتبر مخالفة  2-13كسر ما ورد بالمادة 

 



     السيطرة على الكرة - 14مادة  

 Definition تعريف 14-1
تبدأ سيطرة الفريق عندما يكون العباً من ذلك الفريق  14-1-1

 مسيطراً على كرة حية بأن 

 .يمسك أو يحاور بها أو أن تكون تحت تصرفه كرة حية 

 :تستمر سيطرة الفريق عندما  14-1-2

 .يكون العبا من ذلك الفريق مسيطرا على كرة حية  •

 .تكون الكرة في حالة تمرير بين أفراد الفريق  

 

 :تنتهي سيطرة الفريق عندما  14-1-3

 .يحقق منافس السيطرة  

 .تصبح الكرة ميتة  

الالعب من رمية الصابة ميدانية أو في الرمية ( يدي)تترك الكرة يد  
 .الحرة

 



  الالعب في وضع التصويب  - 15مادة  

 Definition    تعريف 15-1
 ثم ( باليدين)تكون التصويبة الصابة ميدانية أو رمية حرة،عندما تمسك الكرة باليد  15-1-1

 .تقذف في الهواء تجاه سلة المنافسين

 .تجاه سلة المنافسين( باليدين)الدفع هو عند توجيه الكرة باليد 

 . التغميس هو عند إجبار الكرة الى اسفل سلة المنافسين بيد واحدة أو كلتا اليدين

 .يعتبر الدفع والتغميس أيضا من قبيل التصويب الصابة ميدانية 

 وضع التصويب 15-1-2

يبدأ عندما يبدأ الالعب في الحركة المستمرة التي يعقبها عادة إطالق الكـرة ، وفـي تقدير  
 .الحكم انه قد بدأ محاولة التسجيل برمي، دفع الكرة تجاه سلة المنافسين 

 الالعب ، وفي الحالة التي يكون فيها ( يدي)ينتهي عندما تترك الكرة يد    

 .الرامي في الهواء ، تعود كال القدمين الى األرض 

 الالعب الذي يحاول التسجيل من قبل   ( ذراعي)من المحتمل أن يتم إمساك ذراع 

المنافس، فيمنعه من التسجيل، ومع ذلك يعتبر بأنه قد قام بمحاولة التسجيل، وفي هذه الحالة 
 .الالعب ( يدي)فانه ليس من الضروري أن تترك الكرة يد 

 .ال يوجد عالقة بين عدد الخطوات المصرح بها والتي استخدمت ووضع التصويب
 



 الحركة المستمرة في وضع التصويب 1-3-

الالعب وبدأت حركة ( يدي)تبدأ عندما تستقر الكرة في يد    

 .التصويب التي هي عادة الى أعلى 

أو حركة الجسم في / الالعب و ( ذراعي)يمكن أن تشمل ذراع 

 .محاولته التصويب الصابة ميدانية 

الالعب أو  إذا ما تم القيام ( يدي ) تنتهي عندما تغادر الكرة يد  

 .بحركة تصويب جديدة كلياً 

 



       اإلصابة متى تحدث وقيمتها - 16مادة  

     تعريف 16-1

تحدث اإلصابة عندما تدخل كرة حية السلة من أعلى وتستقر بها أو تمر  16-1-1
 .خاللها 

تعتبر الكرة داخل السلة عندما يكون أقل جزء من الكرة داخل واسفل  16-1-2
 مستوى الحلق 

                 Rule قاعدة                                              16-2

 :  تقيد اإلصابة للفريق المهاجم لسلة المنافسين التي دخلتها اإلصابة كما يلي 16-2-1 

 .بنقطة واحدة (  1)تحتسب اإلصابة من الرمية الحرة  

 بنقطتيـن  اإلصابـة من منطقة اإلصابة الميدانية بنقطتين( 2)تحتسـب   

 .بثالث نقاط اإلصابة من منطقة اإلصابة الميدانية بثالث نقاط ( 3)تحتسب    

إذا لُمست الكرة بطريقة مشروعة من قبل العب مهاجم أو مدافع في الرمية الحرة   
األخيرة أو الوحيدة بعد أن لمست الكرة الحلق وقبل أن تدخل السلة، تحتسب اإلصابة 

 .بنقطتين  ( 2)

 



إذا ما سجل العب بالمصادفة إصابة ميدانية في سلة فريقه،  16-2-2
 تحتسب اإلصابة 

بنقطتين ويتم تسجيلها وكأنها أحرزت من قبل رئيس الفريق المنافس ( 2)  
 .المتواجد على ارض الملعب 

إذا ما سجل العب بطريقة متعمدة إصابة ميدانية في سلة فريقه  16-2-3
 .، تعتبر مخالفة وال تحتسب اإلصابة 

خالل اسفل السلة،  بأكملهامنإذا ما تسبب العب بمرورالكرة  16-2-4
 .تعتبر مخالفة 

(  ثالثة أعشار الثانيه) 0:003يجب أن تشير ساعة المباراه الى  16-2-5
أو أكثرلالعب لكي يحقق سيطره على الكره من رمية إدخال أو من 
متابعه بعد رميه حره وحيده أو أخيره في محاولة تصويبه إلصابه 

 .ميدانيه

عشري أوعشر ) 0:001أو  0:002إذا كانت ساعة المباراه تشير الى 
، فإن النمط الوحيد لإلصابه الميدانيه المتحققه يكون بضرب الكره (الثانيه

 .مباشرة

 



 رمية اإلدخال - 17مادة  

 تعريف 17-1 

تحدث رمية اإلدخال عندما تمرر الكرة من خارج الحدود  17-1-1

 الى داخل الملعب من 

 .قبل الالعب المنفذ لرمية اإلدخال 

 



 Procedure اإلجراء        2-
يجب على الحكم أن يسلم الكرة أو أن يضعها تحت تصرف الالعب المنفذ  17-2-1

 :ويمكنه أيضا أن يقذف أو يرتد بالكرة شريطة أن.لرمية اإلدخال

 .أربعة أمتارمن الالعب المنفذ لرميةاإلدخال(4)يكون الحكم على بعد اليزيدعن  

يكون الالعب المنفذ لرمية اإلدخال في المكان الصحيح كماهومحدد من قبل   
 .الحكم 

يجب على الالعب أن ينفذ رمية اإلدخال عند اقرب مكان للمخالفة ، أو من  17-2-2
 حيث 

 .أوقفت المباراة من قبل الحكم ، باستثناء خلف اللوحة مباشرة 

يجب أن تنفذ رمية االدخال الالحقة عند امتداد خط المركز مقابل طاولة  17-2-3
 :المسجل  في الحاالت التالية 

 .عند بداية جميع الفترات بخالف الفترة األولى 

 .  حرة ناجمةعن خطأ فني، سوء سلوك أو خطأ عدم أهلية(رميات)عقب رمية

 يجب على الالعب المنفذ لرمية اإلدخال أن يضع إحدى قدميه على أحد جانبي 

 امتداد خط المركز مقابل طاولة المسجل، ويحق له أن يمرر الكرة الى زميل 

 بالفريق في أي مكان على أرض الملعب 

 



الرابعة  وخالل ( 4)الدقيقتين األخيرتين من الفترة ( 2)خالل  2-4-

 الدقيقتين  ( 2)

األخيرتين من كل فترة إضافية ،عقب وقت مستقطع تم منحه للفريق 

المستحق  لحيازة الكرة من منطقته الخلفية، يجب أن تنفذ رمية 

اإلدخال عند خط اإلدخال في المنطقه األماميه للفريق مقابل طاولة 

 .المسجل

عقب خطأ شخصي ارتكبه العب من الفريق الذي يسيطر  17-2-5

على كرة حية ،أوالفريق المستحق للكرة ، يجب أن تنفذ رمية اإلدخال 

 .الالحقة من اقرب مكان لوقوع المخالفة 

حيثما تدخل الكرة في السلة،لكن ال يتم احتساب  17-2-6

اإلصابةالميدانية أو الرميةالحرة،  يجب أن تنفذ رمية اإلدخال الالحقة 

 .عند امتداد خط الرمية الحرة

 



عقب إصابة ميدانية ناجحة أو رمية حرة أخيرة أو وحيدة  17-2-7

يستطيع أي العب من الفريق غير المسجل لإلصابة أن ينفذ . ناجحة

رمية اإلدخال من أي مكان خلف خط النهاية حيث سجلت اإلصابة 

وهذا ينطبق أيضا بعد أن يسلم أو يضع الحكم الكرة تحت تصرف 

الالعب المنفذ لرمية اإلدخال بعد الوقت المستقطع أو بعد أي إيقاف 

للمباراة عقب إصابة ميدانية ناجحة أو رمية حرة أخيرة أو وحيدة 

 ناجحة

أو الى /يمكن لالعب الذي ينفذ رمية اإلدخال أن يتحرك جانبياً و

الخلف، ويمكن للكرة أن تمرر بين أعضاء الفريق على أو خلف خط 

الخمس ثوان يبدأ عندما تكون الكرة تحت ( 5)النهاية، لكن احتساب 

 .تصرف أول العب خارج الحدود

 



 Rule  قاعدة       17-3

 :يجب على الالعب المنفذ لرمية اإلدخال االّ  17-1-3

 .خمس ثوان لترك الكرة( 5)يستنفذ أكثر من •

 (.يديه)يخطو على أرض الملعب بينما تكون الكرة في يده •

يتسبب في أن تلمس الكرة خارج الحدود، بعد أن تركت في رمية •
 .اإلدخال

 .يلمس الكرة في الملعب قبل أن تلمس العباً آخر•

 .يتسبب في أن تدخل الكرة بالسلة مباشرة •

يتحرك جانبا خارج خط الحدود،من المكان المحدد لرمية االدخال  
متر واحد قبل ( 1)التجاه واحد أو لكال االتجاهين مسافة تزيد كليا عن

لفريقه، بعد إصابه ميدانيه  النهايهأوأثناءترك الكرة، بخالف خط 
 .ناجحه أو رميه حره أخيره ناجحه

 



وعلى كل من المسموح له ان يتحرك من خط الحدود الى 
 الخلف مباشرة طالما تسمح الظروف بذلك

 :يجب على الالعبين اآلخرين االّ  17-3-2•

يتجاوزوا بأي جزء من أجسامهم خط الحدود قبل أن ترمي 
 .الكرة عبرخط الحدود

مترواحد من الالعب المنفذ ( 1)يتواجدواعلى مسافة تقل عن •
لرمية اإلدخال، عندما يكون لموقع رمية اإلدخال حيز يقل 

 . مترين بين خط الحدود وأية عوائق خارج الحدود( 2)عن 

 .يعتبر مخالفة  3-17كسر ما ورد في المادة •

  الجزاء17-4•

تمنح الكرة للمنافسين لرمية إدخال من موقع رمية اإلدخال •
 .األصلية

 



 شكرا لتوجهكم


