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blocking the movement of the 

opponent (to) 

 body contact تالحم جسدى 

 body fake；body feint خداع بالجسم

 bottom corner of goal الزاوية السفلى للمرمى 

 bounce (to) وثب الى  –ارتداد الى 

 bounce pass مرتد تمرير 

 bounce shot تصويب مرتد

 break a tie (to) كسر التعادل ل

 االخالل بالنظام الدفاعى 

 اختراق النظام الدفاعى ل
break the defence system (to)；

break through defence (to) 

 captain’s band قائد الفرقة -كابتن الفرقة

 catch (to) استحواذ ل

 catching مسك

 catching at chest height استالم من مستوى الصدر

 catching at head height استالم من مستوى اعلى الرأس

 catching in saving استحواذ امن 

 catching of a low pass استالم من تمريرة منخفضة 

 catching the ball while jumping استالم الكرة اثناء الوثب

 catching the ball with one hand بيد واحدة  استالم الكرة

 centre back ظهير أوسط

 centre line العب محورى مركزى 

 centre of the court منتصف الملعب

 centre-forward الوسط المهاجم

 change of position تغيير مراكز 

 charge with hands يحمل بيديه 



 

 6 كرة اليد أساسيات 

 charge with hands (to) يحمل بيديه ل

 checking يالزم –يراقب 

 choice of sides اختيار الجانبين 

 choice of throw-off اختيار اتجاه الرمى 

 clear(to) وثب/ أجاز / اتفاق

 close match نهاية المباراة 

 collision مشترك  –دفاع مركب 

 combined defence يدخل مرماه هدف 

 concede a goal (to) تغييرمستمر فى المراكز 

；continuous change of position تحول مستمر 

continuous shifting 

 corner throw رمية عند ركن الملعب 

 court player العب ملعب 

 court referee حكم ملعب 

 cover the angle (to) تغطية الزاوية ل 

 cross pass تمرير قطرى 

 cross step تحرك قطرى 

 crossbar of the goal المرمى  عارضة

 crossing تقاطع

 cut around (to) قطع نحو 

 cut around the defence (to) قطع دائرى نحو الدفاع 

 cut to an open area (to) تحرك بالقطع لمنطقة ما 

 cutting；cutting around قطع دائرى  –قطع 

 dangerous shot تصويبة خطيرة 

 dead angle زاوية ميتة 

 defence blocking حائط صد دفاعى 

 defence line خط الدفاع

 defender’s basic attitude موقف المدافع االساسى 

 defensive wall حائط دفاعى 

 diagonal pass تمرير قطرى 

 direct shot تصويب مباشر 

 dive shot；diving shot تصويب بالغطس )السقوط(



 

 7 كرة اليد أساسيات 

 dodge (to) 

 double body feint；double feint خداع مزدوج بالجسم 

 double dribble تنطيط مزدوج 

 double screen حجز مزدوج 

 drawing away from a player’s رسم اتجاه الالعبين بالعالمات 

marker 

 dribble with the left (the right) تنطيط باليد اليمنى أو اليسرى 

hand 
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 feint خداع

 feint (to) خداع ل

 field handball ملعب كرة اليد

 field player العب الملعب

 field shot ويب ميدانىصت

 first period；first half نصف أول  –فترة أولى 

 forward لالمام
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 free area around the court منطقة االمان المحيطة بالملعب
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 front defender مدافع أمامى 

 frontal attack هجوم مباشر 
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full-court man-to-man pressing 

defence 
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 goal area violation انتهاك منطقة المرمى 

 هدف من الهجوم الخاطف 

 هدف من الهجوم المضاد 
goal from fast break； 

goal scored on counterattack 

 goal line خط المرمى 

 goal net هدف صحيح 

 goal post هدف للمنافس

حكم  –حطم خط المرمى 

 الملعب
goal referee；goal-line referee 
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 goal scorer هداف

 goalkeeper throw رمية حارس مرمى 

 group match مباريات المجموعة 

 guard (to) حارس ل 

 guard an opponent (to) مالزمة خصم 

 guarding مالزمة 

جل فى نصف دفاع رجل لر

 ملعب 

half court man-to-man defence 

 handball court；handball field ملعب كرة يد 

 handball game；handball match مباراة كرة يد 
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 high dribble تنطيط عالى 

 hip shot تصويب من مستوى الحوض

 hip throw رمى من مستوى الحوض 

رير من مستوى اعلى من تم

 الحوض 

hip-high pass 

تصويب من مستوى اعلى من 

 الحوض 

hip-high shot 

 hit the crossbar (to) اصطدام بالقائم 

 hit the post (to) اصطدام بالمنافس 

 hold an opponent with the hands مسك الخصم باليدين 

(to) 

 hold the ball (to) السيطرة على الكرة 

 hold the opponent (to) السيطرة على المنافس 

 hold up (to) يصمد 

 holding of the ball يملك الكرة  –يسيطر 

 horizontal beam عارضة افقية 

 illegal conduct towards opponent سلوك غير قانونى تجاه الخصم 

 illegal dribble محاورة غير قانونية 

 illegal substitution تبديل غير قانونى 

 incomplete defence دفاع غير كامل 

 increase the lead (to) 

 individual checking مالزمة فردية  –مراقبة 
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 individual fast break بالعب –هجوم خاطف فردى 

 indoor handball كرة يد الصاالت المغطاة

 intentional throw (at the defender) تمرير بينى )من بين المدافعين(

 interception of the ball اعتراض الكرة 

 interchanging of position تبادل مراكز 

 International Handball Federation االتحاد الدولى لكرة اليد 

(IHF) 

 invalidate a goal (to) الغاء هدف 

 jump وثب  -قفز 

 jump pass تمرير بالوثب

 jump shot ثبتصويب بالو
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 leading scorer هداف

 leave the playing area (to) مغادرة منطقة اللعب

 left back الظهير األيسر 

 left wing attack المهاجم  األيمنالجناح 

 line player عب الخطال –العب الدائرة 

 line shot خط التصويب 

 line violation انتهاك الخط

 line-up يصطف

 lob pass تمرير مقوس

 lob shot تصويبة ساقطة 

 long pass تمرير طويل

 long-distance shot تصويب من مسافة بعيدة

 longitudinal pass تمرير طولية 

 low dribble تنطيط منخفض

 low pass تمرير منخفض

 low shot تصويب منخفض

 make a save (to) امنجعله  –امن  إجراء

 make a timely pass (to) تمرير فى وقت مناسب

 man advantage الالعب  المتقدم

 man-to-man (system) نظام رجل لرجل

-man-to-man defence；man-to دفاع رجل لرجل 



 

 11 كرة اليد أساسيات 

man marking 

 match entitlement استحقاق المباراة

 match protocol بروتوكول المباراة 

 match report تقرير المباراة

 misplaced pass تمرير فى غير محله

 mixed defence دفاع مركب

 mixed defensive system نظام الدفاع المركب 

 

 moving تحرك

 nine-metre line م 9خط ال

 nine-metre shot م  9تصويب ال

 not keeping the distance of three م 3عدم االحتفاظ بمسافة ال 

metres 

طاولة  –طاولة التحكيم 

 التسجيل 

official’s table (table for the 

timekeeper) 

 one-hand ball catching اصطياد واحد للكرة 

العب حر  –العب غير مراقب 

 العب غير مطوق بقيود فنية

open player 

 opponent’s half of the court نصف ملعب الفريق المنافس

نب من الملعب للفريق الجا

 المنافس

opponent’s side of the court 

 opposing half النصف المقابل من الملعب 

 option of sides الجانب االختيارى 

 out خارج

 out of balance diving shot تصويب بالسقوط

 outdistance an opponent (to) اجتياز المنافس 

 overhead pass الرأس أعلىالتمرير 

 overhead shot الرأس أعلىالتصويب 

 own goal هدف فى مرماه 

 own half (of the court) نصف ملعبه

يشق طريقه بين المدافعين 

 بالتنطيط 

pass an opponent while dribbling 

(to) 

 pass behind the back يمر خلف الظهير 

 passer ممرر



 

 12 كرة اليد أساسيات 

 passing between two players تمرير بين العبين 

 passing in pairs من الالعبين أزواجالتمرير فى 

 passing line التمرير عبر الخط

 passive game；passive play مباراة سلبية  –لعب سلبى 

 penalty area منطقة الرمية الجزائية 

 penalty save صد رمية الجزاء

 penalty shot；penalty throw عقوبة الرمى

 penalty shot goal بة التصويب على المرمى عقو

-penalty to be repeated；penalty عقوبة اعادة الرمية 

throw to be repeated 

 penetrate (to) اختراق

 penetrate into the defence (to) اختراق الدفاع ل

 penetrating play اختراق اللعب

 period of thirty minutes مدة الثالثين دقيقة 

 pick up an opponent (to) التزام بالعب منافس

 pivot محور 

 pivot (to) دار على محور

 pivot away from one’s opponent دار على محور ل

(to) 

 pivot foot دار محوريا بعيد عن المنافس

 pivot into one’s opponent (to) فى محور واحد مع المنافس

 pivot player العب اساسى محورى 

 pivot shot تصويب من العب محورى 

 pivot throw (to) رمى من العب محورى 

 place for substitutions مكان البدالء

 play the ball (to) اللعب على الكرة 

 playing system نظام اللعب

 playmaker صانع اللعب

 play-off for third place مباراة تحديد المركز الثالث

 position play موقف اللعب

 powerful shot تسديدة قوية

 protect the ball (to) يحمى الكرة 



 

 13 كرة اليد أساسيات 

 protection of the ball حماية الكرة 

 protective dribble حماية التنطيط 

 punch an opponent (to) ضرب بشدة للمنافس

 receiver استقبال 

 reception of a low pass استقبال تمريره منخفضة 

 referee throw رمية حكم

 resin كوال –مادة صمغية  -راتنج

 resolve a tie (to) حسم التعادل

 

 restart of the game بدء المباراة إعادة

 reverse shot التصويب إرجاءتكتم /

 reversed wrist pass التمرير الكرباجى إرجاءتكتم / 

 revolve (to) يتعاقب –يدور حول 

 right back ظهير أيمن 

 right-wing attack جناح يمين مهاجم 

rolling ball 

 rule overtime (to) قواعد الوقت االضافى 

 rules / refereeing قواعد الحكام

 run behind the defence (to) الجرى خلف المنافسين

 run diagonally (to) الجرى القطرى 

 running fake خداع بالجرى

 running shot تصويب بالجرى

 safe zone منطقة امنة

 save(to) يثبت/يصد الكرة

 scorer هداف 

 scoring يسجل 

 scoring chance فرصة التسجيل

 second period فتره ثانية 

 sense of the ball اإلحساس بالكرة 

 sense of the game بالمباراة  اإلحساس

 set attack مجموعة الهجوم

 set play مجموعة اللعب

 setting up the throw افتتح الرمى 

 seven-m penalty throw م7عقوبة رمية ال



 

 14 كرة اليد أساسيات 

 seven-metre line م7خط رمية  ال

 seven-metre throw م 7رمية ال

 shifting مراوغة / تحول

 shifting with dribble مراوغة بالتنطيط 

 shifting without the ball مراوغة بدون تنطيط 

 shoot from a narrow angle (to) تصويب من زاوية ضيقة 

 shoot over the bar (to) تصويب من فوق العارضة 

من خالل الحائط تصويب 

 البشرى 

shoot through the wall (to) 

 shoot wide (to) تبادل التصويب الهائل 

 shooter مصوب

تظاهر بالتصويب / خداع 

 التصويبب
shooting fake；shooting feint 

مركز التصويب / موقف 

 التصويب 
shooting position；shooting 

stance 

 shooting strength قوة التصويب 

 shooting technique األداء الفنى للتصويب

 short pass تمرير قصير 

 shot تصويب 

 shot after feint تصويب بعد الخداع

 shot at goal；shot on goal المرمى تصويب على

 shot at shoulder height تصويب من اعلي الكتف

 shot from pass تصويب من تمرير قوية 

 shot in bending sideways تصويب من انحناءات جانبية 

 shot over the block تصويب من اعلي حائط الصد

تصويب من الزاوية السفلى 

 للمرمى

shot to the lower corner 

 shuffle attack نظم الهجوم

 side ball reception استقبل الكرة من الجانب األخر

 side step خطو جانبى 

 sideline خط الجانب 

 signal for the end of the game اشارة نهاية المباراة 

 sliding ينزلق



 

 15 كرة اليد أساسيات 

 snatch the ball (to) خطف الكرة 

 snatch the ball from an opponent نافسانتزاع الكرة من الم

(to) 

 spin shot；spinned shot تصويبه دورانيه

 standing shot تصويب من الثبات

 starting fake；starting feint بداية التمويه / الخداع

 starting throw of the game رمية اإلرسال للمباراة

 starting whistle صافرة البداية 

 stationary play بت من منطقة ثابتة لعب ثا

 steal خطف

 step خطوة

 step aside خطو جانبى 

 stepping regulations تخطى اللوائح –خالف القانون 

 stepping violation مخالفة تصاعدية 

 strike the ball (to) ضرب الكرة 

 striker مهاجم

 substitution area مناطق االستبدال 

 substitution line طقة االستبدال خط من

 substitution of players الالعبين البدالء

 substitution of the goalkeeper حارس المرمى البديل

 substitution tactics الخطط البديلة 

 succession of passes سلسلة / تمرير متسلسل

 suspension time إيقاف مؤقت

 switching تبديل

 take a free-throw (to) ول على رمية حرة الحص

 take advantage of an opponent االستفادة من المنافس

(to) 

 team line-up : team roster اصطفاف الفريق / قائمة الفريق

 team work فريق عمل 

 technique / tactics فنى أداء

 temporary suspension تعليق مؤقت

 throw after fake رمى بعد الخداع



 

 16 كرة اليد أساسيات 

 throw over the defensive wall الحائط الدفاعى اعليرمى 

 throw over the wall (to) رمى خالل الحائط الدفاعى 

 throw through the defensive wall رمى خالل الحائط

(to)；throw through the wall (to) 

 thrower الرامى

 throw-in رمية الجانب

 throwing arm الذراع الرامى

 throwing line خط الرمى

 throwing motion حركة الرمى 

 throw-off ارم

 

；tight checking；tight control رقابة / حراسة مشددة

tight guarding 

 time-out وقت مستقطع 

 trapping the ball محاصرة الكرة 

 turn away for a corner (to) ابتعاد عن ركن الملعب

 turn away from opponent (to) نافستعاد عن الماب

 turn into the opponent (to) يتحول الى منافس 

 turn-around shot يتحول للتصويب 

 two-hand catching مسك باليدين 

تمرير باليدين من مستوى 

 الصدر 

two-hand chest pass 

 two-hand pass تمرير باليدين 

 two-minute suspension دقيقتين  إيقاف

 two-player play العبان يلعبان

 unguarded player العب بدون حراسة 

 unguarding feint خداع بدون حراسة 

 upper goal corner الزاوية العليا للمرمى 

 use a scoring chance (to) استغالل فرصة التهديف

 wall حائط

 ward off an attack (to) صد الهجوم

 wind up (to) أدار بذراعه

 wind-up for a shot دار بذراعه للتصويب



 

 17 كرة اليد أساسيات 

 wind-up of the arm دار بذراعه

 wing (right / left) جناح أيمن أيسر 

 wing attack الجناح المهاجم 

 winger (right, left) األيسرالجناح المهاجم األيمن / 

 winning goal هدف الفوز

 wrist pass تمرير كرباجى 

 wrist shot تصويب كرباجى 

 zone defence دفاع المنطقة 



 

 18 كرة اليد أساسيات 

 نبذة عن تاريخ كرة اليد وتطورها: ثالثا: 

 : نشأة كرة اليد:أوالا 

ظهرررت كرررة اليررد كأحررد األلعرراب الجماعيررة فرري مرحلررة مبكرررة إذا مررا قورنررت  

وعلى الررغم  الهوكي( –الطائرة  –السلة  –باأللعاب الجماعية األخرى )كرة القدم 

 تاريخ محدد بدأت فيه اللعبة.لمن ذلك ال يوجد هناك تأكيد 

تردل النقروا الفرعونيررة فري مقررابر بنري حسررن بمحافظرة المنيررا بمصرر أن فكرررة  

سرنة قبرل المريالد. وهنراك  3000رمي الكرة ولقفها هي لعبة قديمة جرداا ترجرع إلرى 

كا( بنت الملرك ة إلى )توسيالتي تستخدم فيها الكربعض اآلراء ترجع أصل األلعاب 

 )أونيماس( أحد ملوك اإلغريق التي كانت تلعبها مع وصيفاتها.

وتدل صور قدماء المصريين أن ممارسة هذه األنواع من األلعاب كانت متاحة  

 لجميع أبناء الشعب.

وترجع أول بدايرة لللعراب المتشرابهة بكررة اليرد إلرى نهايرة القررن الثرامن عشرر  

 Morposon Urania toالشررعبية لتاسررع عشرررث حيررث ظهرررت وبدايررة القرررن ا

posnyrces  .وكانت تمارس باليد عن طريق رمي ولقف الكرات 

 Rolleball sprelاأللمانيررة ظهرررت لعبررة  وفرري العصررر المتوسررط فرري المرردن 

وفيها يقف الالعبون على شكل دائررة يتقراذفون الكررة فيمرا بيرنهم ث ثرم ظهررت بعرد 

وتلعررب فرري  Torballفرري الرردنمارك و Handballيرردة هرري ذلررك ثالثررة ألعرراب جد

 وتلعب في تشيكوسلوفاكيا )سابقاا( التشيك والسلوفيك حاليا. Hazenaألمانيا و 

 ثانياا: مرحلة التطور والنمو العالمي:

يمكننا أن نعررف اآلن أن كررة اليرد لعبرة مشرتقة ومسرتوحاة مرن بعرض األلعراب  

ا بعدة مراحل الشعبية وتطورت ونمت إلى الوضع ال  : حالي مرورا

 Holgernislsonلسررون أدرج الرردنماركي هولجرني1904 – 1898فرري عررام  -

 كرياضة بديلة لكرة القدم. Handballرياضة 

ظهرت بعض األلعاب التي تشابهت في طريقة ممارستها مع  – 1910في عام  -

 لعبة كرة اليد.

لمراني ممارسرة مدرس التربيرة الرياضرية األ رابتكر ماكس هيز 1917في عام  -

الت اكرررة اليررد كوسرريلة إحمرراء لالعبررات الجمبرراز تكسرربهم النشرراط داخررل الصرر

 المغلقة في فصل الشتاء.

والتري قردمها  Torballال األلمانيرة الشرعبية بوقد استوحى اللعبة من لعبة التور 

×  40ألول مرة في ألمانيا على ملعرب  Herman Bachrmanمان هيرمان باشر

 1917عبرة فري بررلين م إلرى أنره ترم توحيرد قروانين الل 4مرمى م ونصف قطر ال20

 .Karl Shelenzز على يد كارل شيلن

 –القرردم  –ألعرراب القرروى  –إقبررال الالعبررين مررن األلعرراب األخرررى السررباحة بعررد  

 Volvo ث  Krijstol Antnwالجمبرراز علررى ممارسررة اللعبررة جرراء التشرريكيان 

Karos كرة ولمسها أسفل الركبة .م ومنعا ضرب ال 6ووضع دائرة الـ 



 

 19 كرة اليد أساسيات 

 أقيم أول اتحاد اللعبة في تشيكوسوفاكيا. 1927فى عام  -

لمختلفرة وقواعردها وترم نشرر تم توجيه طريقة اللعب بين الدول ا 1930فى عام  -

 اللعبة.

 أفراد بين السويد والدنمارك. 7أقيمت أول مباراة كرة يد  1935فى عام  -

 في كونبهاجن في الدنمارك. أنشئ أول اتحاد دولي للعبة 1946فى عام  -

أفراد وفازت بها ألمانيا ثم روسريا  7أقيمت أول بطولة عالم  فى 1978فى عام  -

 ثم بولندا.

 

 نشأة كرة اليد بمصر

لعبرة كررة اليرد ث وأنشرأت لهرا المالعرب . وقرد ادخلرت تعتبر مصر أول دولة عربيرة 

للتربيرة الرياضرية حمل " محمد فضالى " لواء نشرها بواسطة طلبة المعهرد العرالى 

فردا ( ضمن برنامج مادة  11للمعلمين بالقاهرة ث فقام أوال بتدريس لعبة كرة اليد ) 

األلعاب بالمعهد ث وأصدر نشرات شرح فيها قانون اللعبة ومبادئها األساسية . وفى 

أفرراد ( ضرمن برنرامج مرادة األلعراب  7م أدخل فضالى لعبة كرة اليد )  1946سنة 

لعاب الكبيررة ث وإسرتمر تقردم اللعبرة وإنتشرارها حترى أدخلهرا كثيرر مرن اإلعدادية لل

المدارس ضمن برامجها الرياضية ث وعمت جميع األوساط المدرسرية ث واألهليرة ث 

م أقيمت أول بطولة محلية لكرة اليد على كأس نرادى  1957والعسكرية ث وفى سنة 

إجتماع ضرم منردوبين عرن الجزيرة الرياضى ث وقد دعا " محمد فضالى " إلى عقد 

الهيئات ث واألندية التى تهتم باللعبة ث وتقررر فرى هرذا اإلجتمراع العمرل علرى تكروين 

م أدخلررت لعبررة كرررة اليررد ضررمن برنررامج األلعرراب  1958إتحرراد اللعبررة ث وفررى سررنة 

الرياضررية بمعهرردى التربيررة الرياضررية للمعلمررات بالقرراهرة واإلسرركندرية وفررى نفررس 

الجررراء مررن خريجررى ث وخريجررات معاهررد التربيررة الرياضررية العررام أرسررلت بعثررات 

دراسات بمعهدى ليبزج بألمانيا الشرقية ث حيث درسوا ضمن برامجه لعبة كرة اليد 

ث وعادوا ليدرسوا اللعبرة علرى أصرولها الحديثرة فرى المعاهرد ث واألنديرة ث والهيئرات 

د المصرررى اإلتحرراد الرردولى علررى قبررول اإلتحرراوافررق م  1960األخرررى وفررى سررنة 

 كعضو دائم باإلتحاد الدولى لكرة اليد .

اإلنضرمام و  1960ث وفري عرام 1957اليرد عرام  وقد تأسس االتحاد المصرر  لكررة

الى اإلتحاد الدولي لكرة اليد. كانت اول بطولة رسمية بمصر هري كرأس الجزيررة ث 

ضرررد المنتخرررب  1960بينمرررا اقيمرررت اولرررى المباريرررات الدوليرررة لمصرررر فررري عرررام

. وتلى ذلك قيام اإلتحراد  17 – 29الفي بمصر والتي انتهت بفوز الضيوف اليوغس

المصرررر  لليرررد بارسرررال اولرررى بعثاتررره الخارجيرررة لاشرررتراك فررري المدرسرررة الدوليرررة 

سافر المنتخب القرومي المصرر  األول الرى  1961للمدربين بيوغسالفيا. وفي عام 

ا ويوغسرالفيا والتري يوغسالفيا حيث خاض المنتخب مبارتين ضد كرالا مرن رومانير

  3 – 8وامام يوغسالفيا  11 – 18 انتهتا بهزيمة مصر امام رومانيا



 

 20 كرة اليد أساسيات 

وفي نفس العام تمكنت مصرر مرن الفروز بمسرابقة دورة األلعراب العربيرة التري  

اقيمرت فري المغرب.وفري نهايرة العرام خراض المنتخرب القرومي المصرر  الرذ  كران 

ة وديرة ضرد المانيرا بمصرر والتري يشرف على تدريباته المدرب منير جرجس مبارا

. ثم خاضت مصر مبارتين ضرد المانيرا فري المانيرا 15 – 18انتهت بفوز الضيوف 

ا بفوز المانيا   12 – 20و  11 – 19وقد انتهتا ايضا

المشاركة األولى للمنتخب القومي المصر  للمررة األولرى فري  1964شهد عام

ي اقيمرت بتشيكوسرلوفاكياث وجراء ت تاريخه في بطولة العالم لكرة اليد للرجرال والتر

  مصر فيها في المركز الثالث عشر

نجح المنتخب القرومي المصرر  فري الحصرول علرى الميداليرة  1965وفي عام 

الذهبيررة فرري دورة األلعرراب العربيررة الثانيررة ث كمررا نجررح فرري إحررراز لقررب البطولررة 

 .األفريقية التي اقيمت بعاصمة الكنغو برازفيل

المصريون في المهرجان الدولي للشباب ببلغاريا حيرث  شارك 1968وفي عام

 15-18 حصلوا على المركز السادس بعد فوزهم على فرنسا

مشررراركة المنتخرررب القرررومي المصرررر  فررري تصرررفيات دورة  1972شرررهد عرررام 

األلعرراب األوليمبيررة الترري اقيمررت بتررونسث والترري تغلررب فيهررا الفريررق القررومي بقيررادة 

 .المنتخب التونسيالمدرب كمال عبدالحميد على 

تولى د. حسن مصطفى الرئيس الحالي لاتحاد المصر  لكرة  1975وفي عام

اليد تدريب المنتخب القومي المصر ث وتمكن المنتخب من الحصول علرى المركرز 

 .14 – 16األول بكأس فلسطين بعد تغلبه في المباراة النهائية على الكويت 

ا لاتحراد المصرر  لكررة اليرد انتخاب د. حسن مصطفى رئيس 1985شهد عام  ا

وكان هدفه األساسي هو وصول كرة اليد المصرية الى مرتبة الصفوة في عالم كرة 

 .اليد ودفع اللعبة نحو المستوى الدولي في طريقها للعالمية

وشهدت التسعينات العصر الذهبي لكرة اليد المصررية. فمنرذ بدايرة تلرك الحقبرة 

طررف ثمررار جهررده الشرراق. وكانررت البدايررة فرري برردأ المنتخررب القررومي المصررر  فرري ق

حررين تمكررن المنتخررب القررومي المصررر  مررن الفرروز بالميداليررة الفضررية  1991يونيررو

 .بدورة العاب البحر المتوسط بأثينا

فررازت مصررر بعررد فترررتين مررن الغيرراب بلقررب كررأس األمررم  1991وفرري سرربتمبر

فريقيرا علرى اللعبرة. األفريقية التي اقيمت بالقاهرة وانهت بذلك سريطرة دول شرمال ا

وبعد مرور عامين فازت مصر بالميدالية الذهبية فري دورة األلعراب األفريقيرة التري 

 .اقيمت بالقاهرة

تمكررن المنتخررب القررومي المصررر  للشررباب مررن تحقيررق انجرراز  1993وفرري عررام

ملحوظ حيث فازت مصر للمرة األولى في تاريخها ببطولة العالم لكرة اليد التاسرعة 

ن يترررولى تررردريب الفريرررق فررري ذلرررك الوقرررت المررردرب المصرررر  جمرررال للشرررباب.وكا

اعضاءا بالمنتخرب القرومي  1993شمس.وقد اصبح تسعة من العبي منتخب الشباب

 .1999للرجال الذ  شارك في بطولة
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استضررافة مصررر لمنتخررب العررالم ث حيررث لعبرروا امررام المنتخررب  1994شررهد عررام

المرة األولرى التري يلعرب فيهرا . وكانت هذه هي 1994القومي المصر  في ديسمبر

منتخررب العررالم مبرراراة ضررد منتخررب مررن خررارج اوروبررا. وقررد انتهررت المبرراراة بفرروز 

وكان هذا هو  –مشاهد  15.000امام اكثر من  24 – 26منتخب العالم على مصر 

 .اعلى معدل للحضور تحظى به مباراة لمنتخب العالم

رتيرب السرادس فري بطولرة قفزت مصرر سرتة خطروات لترأتي فري الت 1995وفي عام

. وفي يونيو من نفس العام قامرت مصرر بتنظريم 1995العالم التي اقيمت بايسلندا في

 .دورة للحكام والمدربين الدوليين

ا فري دورة األلعراب األوليمبيرة  1996حصلت مصر على المركز السادس ايضا

فري المركرز لترأتي  1997ث كما احتفظت بترتيبها العالمي فري بطولرة العرالم باليابران

ا  لقد كان دور مصر في تطوير كرة اليد ونشرر اللعبرة لريس فقرط فري  ث السادس ايضا

ا فرري القررارة األفريقيررة وفرري المنطقررة بأكملهررا  وراء مررنح وكرران ذلررك مصررر بررل ايضررا

  اإلتحاد الدولي لكرة اليد مصر حق تنظيم بطولة العالم السادسة عشر

يرث حصرلت علرى المركرز ح 2001حققت مصر أفضل مراكزها فى بطولرة  -

من المراكرز  الرابع ثم تدهورت نتائج الفريق القومى المصرى فى البطوالت التالية

الرابع عشر وحتى السرابع عشرر واخيررا خسرارته لبطولرة افريقيرا المقامرة بالقراهرة 

2010 

 مميزات وصفات كرة اليد:

هررا يعررد التنررافس المتبررادل مررن أجررل االسررتحواذ علررى الكرررة والسرريطرة علي 

لتحقيق أكبر قردر مرن األهرداف مرن األمرور المحببرة والشريقة إلرى نفرس الممارسرين 

باإلضافة إلى بساطة اللعبة وقيمتهرا البدائيرة والحركيرة واالجتماعيرة حيرث يسرتخدم 

المدرب اللعبة في التنشئة السليمة نفسيا واجتماعيا لالعبين الصغار من أجل تكوين 

 شخصية سوية متزنة.

تتناسرب سررعة أداء  ث كرة اليرد مرن ناحيرة طبيعرة األداء مميزات وصفات -1

 واإليقاع السريع لحالي لانسانية ثاللعبة مع طبيعة وأسلوب الحياة 

كما أن المهارات األساسية لكررة اليرد اشرتقت أساسرا مرن حركرات اإلنسران 

 الرمي. –الوثب  –اللقف  –الجر   –الطبيعية 

رة اليررد إلمكانررات معقرردة وال مررن حيررث طبيعررة اإلمكانررات : ال تحترراج كرر -2

مالعب كبيرة وال تحتراج لوسرائل إيضراحية صرعبة باإلضرافة إلرى سرهولة 

 فهمها وممارستها.

من الناحية البدنيرة والنفسرية لالعبرين: يرؤد  التنرافس الردائم برين الالعبرين  -3

ا إلى حركة دائمة لجميع عضالت الجسرم وأطرافره وسررعة  ا ودفاعا هجوما

 مثابرة واالبتكار في األداء.التفكير والتصرف وال

ا لسرعة  -4 من ناحية المشاهدين: يستمتع المشاهدين بالمباريات واألداء نظرا

عادة األداء وإحراز عردد كبيرر مرن األهرداف كرال المررميين ممرا يردخل السر
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واإلثررارة فرري نفرروس المشرراهدين وممارسررة اللعبررة داخررل الصرراالت المغلقررة 

زة طررروال العرررام حيرررث تجرررذب والمالعرررب المفتوحرررة يجعرررل اللعبرررة مميررر

المشرراهدين باسررتمرار وتعمررل علررى الترررويح عررنهم وشررغل أوقرراتهم طرروال 

 العام.

ا لقرب المشاهدين مرن الالعبرين أثنراء  - يزداد ارتباط المشاهدين باللعبة نظرا

 األداء ومالحظة تفاصيل األداء واالستمتاع بها.

اء البرردني والعقلرري لررذا تتميررز كرررة اليررد بأنهررا لعبررة شررعبية يمتررزج فيهررا األد -

والنفسي واالجتماعي واألخالقي بما ينمي ويطور شخصية الالعب ليكون 

 شخصية اجتماعية سوية.

 

  -أهمية رياضة كرة اليد :

إكتسرربت رياضررة كرررة اليررد فررى كثيررر مررن الرردول األوربيررة أعرردادا كبيرررة مررن 

قد إبتدات فرى و ثالمشجعبين ث مما تعتبر معه من األلعاب الرياضية المنتشرة دوليا 

ويرزداد اآلونة األخيرة أن تجد لها صدا كبيررا فرى الردول األخررى غيرر األوربيرة ث 

عدد العبى كرة اليد فرى كرل مكران سرواء اكران ذلرك فرى أمريكرا الجنوبيرة أو شرمال 

غير أن التطور الحرالى يظهرر لنرا أن ممارسرة رياضرة كررة  ثأفريقيا أو شرق آسيا 

ميدانية صغيرة أو داخل الصراالت ) كررة اليرد سربعة اليد إتجهت لتكون فى مالعب 

أفراد ( وذلك باإلضافة إلى ممارستها فى المالعب الميدانية الكبيرة ) كرة اليد أحرد 

د ظهر هذا اإلتجاه بوضوح وق ثعشر فردا ( والتى نشأت فى ألمانيا فى أول األمر 

 العالم فى السنوات األخيرة . تفى بطوال

كررة اليرد بالبسرراطة ومرا لهرا مرن قيمرة تربويرة وبدنيررة ال ونظررا إلرى أن رياضرة 

يمكررن تجاهلهررا ث فرران هررذه اللعبررة تعررد مررن اللعبررات المحببررة إلررى نفرروس الشررباب ألن 

نرات إلرى هرذه الصراع المسرتمر والمتبرادل للحصرول علرى الكررة يجرذب البنرين والب

وال تعد األسس والمهارات الفنية لرياضة كرة اليرد مرن األمرور ث اللعبة جذبا شديدا 

المعقدة إطالقا ث فان لقف الكرة ورميها كعنصرين أساسين للعبة حركرات غالبرا مرا 

 يكون التالميذ قد سبق لهم معرفتها منذ وقت بعيد .
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ونظرا إلى أن إجادة فن األداء والتكيف للمباراة تتطلب خواصا حركيرة أساسرية 

رد الفعرل سررعة ة والجلد والرشاقة وقروة الوثرب والرمرى ث باإلضرافة إلرى كالسرع

ومررا إلررى ذلررك ث فانرره يجررب علينررا أن نغرررس هررذه الصررفات فررى التلميررذ فررى سررنوات 

ذلك للوصرول بهرا  طفولته وشبابه المبكر ث ونعمل على تحسينها فى السن الذى يلى

لررى مقرردرة عاليررة علررى وينرردر أن نسررتطيع إعررداد العرب يصررل إ الدرجررة المثلررىإلرى 

األداء بعررد أن يتعرردى سررن البلررو  دون أن يكررون قررد غرسررت فيرره هررذه األسررس فررى 

 سنوات عمره المبكرة .

وأخيرا نجد أنه من أصعب الواجبرات أن نحراول تجنرب الرنقف الفنرى لالعبرين  

كبرار السررن ث بينمررا نجررد أن صررغار السررن مررنهم يتمكنررون مررن إسررتيعاب فنررون األداء 

المناسبة والتعود عليها . وتخلق كل من الخصائف الحركية التى  وطرق التصرف

يتم التدريب على إستيعابها جيدا والمهارات الحركية المكتسربة وحرده تتطرور عنهرا 

 المتطلبات النفسية اآللية الالزمة لتكوين وإتمام القدرات العالية لالعب.

نرررواع إن رياضرررة كررررة اليرررد وسررريلة رياضرررية مفضرررلة كرياضرررة تعويضرررية أل

الرياضررات األخرررى ث فرران الكثيررر مررن العبررى ألعرراب القرروى مررثال يحرررزون نجاحررا 

مرموقا فى كرة اليد ث كما أن العبى كرة اليرد يصرلون إلرى مسرتويات عاليرة بشركل 

 ملحوظ فى ألعاب القوى .

ويمكن بسهولة مالحظة تحسن العادات األخالقية والنفسية للتالميرذ أثنراء اللعرب 

طفال فى أعلرى درجرات اإلنفعرال ث وذلرك يرؤدى بهرم إلرى الخرروج ث حيث يكون األ

عن عادة التراجرع ويجعلهرم يكتسربون صرفة اإلنفتراح والوضروح وعرن طريرق ذلرك 

يتسنى للمردرس أو المدرسرة أو المشررف علرى التردريب أن يتعررف علرى الصرفات 

سررب األساسررية المميررزة للتلميررذ ث ممررا يمكنرره طبقررا لررذلك مررن إتخرراذ األسررلوب المنا

 واإلجراءات التربوية لتوجيه التالميذ .

ونظرا ألن درس كرة اليد يتم فى معظم األحروال بطريقرة مرنرة ث فهنراك بعرض 

النقرراط األساسررية الكثيرررة الواجررب مراعاتهررا لتربيررة التالميررذ علررى إحترررام النظررام 

وتفهمرره ث ويكررون ذلررك ضررروريا حتررى يسررتطيع كررل تلميررذ اإلسررتمرار فررى الترردريب 
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المدرسة  –ظة على النظام فى الوقت نفسه ث مثال ذلك عندما يقوم المدرس والمحاف

يتهم . بالعمل مع جماعة أخرى ث وال يستطيع أن يوالى اإلشراف المباشر على بق –

العبون قواعد اللعب ث وأن يتسم لعبهم بأمانة وبمرا ومن الضرورى أن يستوعب ال

 يرؤدى إلرى الحرمران النهرائى أو ال يجعل المنافس يحصل على إمتيراز مرا ث وبمرا ال

اإلسررتبعاد لالعررب " المخررالف " مررن اللعررب أو إلررى مررا يزيررد علررى ذلررك مررن إيقرراف 

المباراة . وتعرد السريطرة علرى الرنفس عنرد صردور " قررارات خاطئرة مرن الحكرم " 

 ضد المنافس أو الزميل أمرا يبين حسن إستيعاب النظام .

جحررة لتربيررة التالميررذ علررى التفكيررر ويمكررن إعتبررار رياضررة كرررة اليررد وسرريلة نا

والتصرررف الجمرراعى ث فرران اللالعبررون يضررطرون أثنرراء اللعررب إلررى التفكيررر فررى 

وإذا ما  ثالمصلحة الذاتية لفريقهم فى إطار كونهم فريقا متكامال طبقا لقانون اللعبة 

حدث وتصرف األطفال ضد مصلحة فريقهم ث فان هذا التصرف الخراطئ سررعان 

ويالحظ أن اإلتجاهات الفردية تنطوى سريعا تحت  ثة أفراد الفريق ما يتكشف لكاف

لررواء العمررل الجمرراعى ث ويوصررى دائمررا باإلسررتفادة مررن ذلررك سررواء أثنرراء الرردرس أو 

التدريب مع إعطاء أهمية كبيرة لهدف التدريب على التفكير والتصررف الجمراعين 

 مية بمكان .ث وإعتبار أن تطوير الروح الجماعية داخل الفريق من األه

وسرائل ممترازة  –مثلها فى ذلك مثل كافة اللعبات األخرى  –وتوفر لنا كرة اليد 

تساعد على تربية التالميرذ علرى اإلعتمراد علرى الرنفس ث  حيرث يضرطر كرل العرب 

أثنرراء المبرراراة إلررى أن يتخررذ بنفسرره قراراترره السررريعة والمناسرربة لكررل موقررف مررن 

وتترراح إمكانيررة كبيرررة لتعررود التالميررذ علررى  المواقررف معتمرردا فررى ذلررك علررى نفسرره ث

التصرف باإلعتماد على النفس إذا قسمناهم إلى فرق متعددة وتركناهم يلعبون دون 

ومن الممكن  الفريق ث التربية الرياضية أو للمشرف على –إشراف مباشر لمدرس 

وذلرك فرى  ثوب تحقيقرة مرن اللعرب لقرادة الفررق إعطاء بيان مكتروب بالهردف المطلر

ات المتدربررة أو الررة ترروفر مسررتوى جيررد مررن النرراحيتين التربويررة والتريبيررة للجماعررح

ويترك فى هذه الحالة لقائرد المجموعرة المتدربرة أمرر وطريقرة  ثالفصول المدرسية 

تنفيذها ث مثال : التصويب على المرمى من المواجهة من تمرير الكرة وإستقبالها ث 

 التعرف التام على محتوى مادة التدريب . ومن الطبيعى أن ذلك ال يتأتى إال بعد



 

 25 كرة اليد أساسيات 

وتسمح ممارسرة المتردربين ألعمرال قيرادة الفريرق وقيرادة المجموعرات المتدربرة 

والتحكيم بأن يؤدى التالميذ أعماال فيها إعتمادا حقيقرى علرى الرنفس . وينطبرق ذلرك 

ظة أيضا بالنسبة للقيام ببعض المهام األخرى مثل : تخطيط وإعداد الملعب والمحاف

 على األدوات والكرات .

ولرياضة كرة اليد أهمية كبيرة فرى تكروين الشخصرية ث حيرث تنمرى فرى العبهرا 

قرروة اإلرادة والشررجاعة والعزيمررة والتصررميم واألمانررة بوجرره خرراب ث فانهررا تتطلررب 

مثال من حارس المرمى إتخاذ موقف خلقى نظيف فى تصرفه عندما يحيط حرارس 

 –فى وضع يسمح لره تبرين المواقرف بشركل واضرح  الذى ال يكون –المرمى الحكم 

علمررا بمررا إذا كانررت الكرررة قررد تخطررت المرمررى بالفعررل أم ال . هكررذا ينبغررى أن تكررون 

تصرفات صغار العبينا لرياضة كرة اليد ث عادلة ونظيفة حترى ولرو أدى ذلرك إلرى 

 اإلضرار بمصالح فريقهم نفسه .

اراة تحرررت بعرررض الظرررروف إن قررروة الرغبرررة ال يكفرررى ال يضررراحها تأديرررة المبررر

الخارجيررة غيررر المالئمررة ث وإنمررا يتحقررق ذلررك بمواصررلة الالعبررين لكفرراحهم داخررل 

الملعب دون تخاذل حتى لو كان من الواضح أن فريقهم ال أمل له فى الفروز بالفعرل 

 فى المباراة .

إن هرذه الخصررائف ال يمكررن أن يكتسرربها التالميررذ عفرروا ث وإنمررا يجررب أن تربررى 

 التريب واللعب . فيهم أثناء

 

 متطلبات األداء في كرة اليد: 

 يقسم متطلبات األداء في كرة اليد 

 األشخاب -2   االحتياجات -1 
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 متطلبات كرة اليد :
 

 اإلحتياجات

 

األشخاص  
Personnel 

مكان اللعب  -

Playing area 

 Goalالمرمى : -

 Ballالكرة :  -

 

 

الالعبين :  -

Players 

اإلداريين :  -

Officials 

الحكام :  -

Referees 
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 Playing area   (Corut)أوالا: االحتياجات 

 مكان اللعب: -1

 م عرض( 20× م طول 40ملعب كرة يد قانوني مساحته ) - 

م خلرف كرل مرمرى 2الجرانبين وم علرى خرط  1تحيط بها فري الخرارج مسراحة  - 

 باإلضافة إلى وجود شبكة خلف المرمى. تعتبر كمناطق أمان

 

 

سم ما عردا الخرط الواصرل برين  5ترسم جميع الخطوط داخل الملعب بعرض  - 

 سم. 8العارضتين للمرمى يكون بعرض 

م علرى شركل 6يحتو  الملعب على منطقتين مرمى التي ترسرم بنصرف قطرر  - 

 بخط مستقيم يتضمنه خط المرمى األصلي .نصف دائر  يتصل 

م ويرسرم 6م ويرواز  خرط منطقرة الرـ 9خط الرمية الحرة يرسم بنصف قطر  - 

 م.15سم . والمسافة بينهما  15بخطوط متقطعة طول كل منها 

 م عن خط المرمى.4سم ويبعد 15خط حارس المرمى بطول  - 

مرمى وموازياا لكرل مرن م عن خط ال 7م ويبعد  1خط الرمية الجزائية بطول  - 

 خط حارس المرمى وخط المرمى.

خطوط التبديل ترسم على جرانبي خرط منتصرف الملعرب وعمرود  علرى خرط  - 

م علرى كرال الجرانبين بعيرداا عرن خرط المنصرف  4.5سرم ويبعرد  15الجانب وبطرول 

 الذ  يقسم الملعب إلى نصفين متساويين.

م ومسرراحة عارضررة  3رضرره م وع 2المرمررى : عبررارة عررن مسررتطيل ارتفاعرره  -ب

 وبداخله شبكة تسمح باستقرار الكرة داخل المرمى. 8×  8المرمى 

تصنع الكرة بحيث تكون سهلة االستخدام سرواء مرن الجلرد أو مرواد  Ballالكرة  -ج

جرم 350مم( أمرا السريدات 60-58جم ومحيطها )450مطاطة ووزن الكرة للرجال 

 مم(.56-54ومحيطها )

 Personalاألشخاص  -2

تقوم اللعبة على أساس المنافسة بين مجموعتين من الالعبين يدير شرئونهم فنيرا  

 إداريين ويحكم منافساتهم حكام المباراة .

 : Playerالالعبين  -أ

حررارس مرمررى( وال يسررمح بزيررادة عرردد 2العررب( )12العررب ) 14عرردد الالعبررين 

 الالعبين في الملعب عن سبعة العبين أحدهم حارس المرمى.

زم الالعبون بز  موحد اللون ومخالف للون الفريق المنافس ولهم أرقرام غيرر يلت -

 مكررة . ويختلف ز  حارسي المرمى عن الفريق وعن بعضهما.

 :اإلداريين  -ب



 

 28 كرة اليد أساسيات 

هم الذين يقومون بتهيئرة كرل ظرروف المنافسرة المسرجل والميقراتي علرى طاولرة  

ة لهرم علرى كراسري التسجيل والمدرب واإلدار  والطبيب على األماكن المخصصر

 البدالء.

 الحكام :  -جـ

وهم السلطة المطلقة في حدود القانون داخرل الملعرب لمرا يلقري علريهم مرن مسرئولية 

إدارة المبرراراة بصررورة صررحيحة ويرردير المبرراراة حكمرران يتبررادالن األمرراكن والمهررام 

آلخرر أحدهما الحكم األول واآلخر الحكم الثاني وأحياناا يكون أحدهما حكم ملعب وا

 حكم مرمى.



 

 29 كرة اليد أساسيات 

 المبادئ األساسية لتعليم المبتدئين في كرة اليدا :ثاني
اذا اسرتطاع فرتبنى فلسرفة تعلريم المبتردئين كررة اليرد علرى تحقيرق أهرداف محرددة  

المدرب إخراج واجباتره التدريبيرة بالصرورة التري تحقرق هرذه األهرداف يسرتطيع أن 

 يمة للعبة وهذه األهداف هي:ينجح في إكساب المبتدئين األداءات الحركية السل

تحقيررق المتعررة والتشررويق للمبتررد  ألن هررذا مررن شررأنه زيررادة دافعيررة المبتررد   -1

 لممارسة اللعبة وتكوين عالقة حب وصداقة مع الالعبين.

 بناء العالقات االجتماعية بين الالعبين وزيادة ارتباطهم ببعضهم. -2

حركررة األدوات  تنميرة وتكييررف توافررق الالعررب وإمكاناترره مررع سرررعة وتطررور -3

 المنافس(. - الزميل –المكان  –والمتغيرات المحيطة )الزمان 

تحقيق هذه األهداف تتطلب من المدرب تصميم برنامج تدريبي لره إطرار محردد  

يتضرمن أداءات حركيررة أساسررية فري كرررة اليررد مرن خررالل تقررديمها فري ظررروف شرربه 

 ما:طبيعية لذا يتجه المدربون إلى سلوك اتجاهين أساسيين ه

 ممارسة المباريات التعليمية. -1

 ممارسة بعض التدريبات الحركية الموجهة. -2

 أوالا: ممارسة المباريات التعليمية:

تمارس مباريات المبتدئين التعليمية بأعداد مخفضة من الالعبين المبتدئين  -1

على استخدام بعض القوانين مثل معينة مععلى ملعب ذو مقاييس  4ضد  4

 المرمى وقاعدة الثالث خطوات.التصويب خارج منطقة 

القوانين والضوابط مما يحقرق لره الهردف من من الممكن أن يضع المدرب  -2

 من التدريب.

 في حالة الهجوم : -أ

 منع التنطيط في حالة االنفراد بحارس المرمى. -

 عدم االحتفاظ بالكرة مع الالعب ألكثر من ثانية. -

 سرعة التحرك بعد التمرير. -

 في الدفاع: -ب

 دفاع بالمالزمة )فرد لفرد( في جميع أنحاء الملعب.ال - 

 في حراسة المرمى: -جـ

 لالعبين في هذه المرحلة.فى احد من اال يجب تحديد حراسة المرمى  

 ثانياا: التدريبات الحركية الموجهة -2

 تدريبات حركية عامة -أ

 تدريبات حركية خاصة. -ب

 تدريبات حركية متقدمة. -جـ

 الحركية العامة:أوالا: التدريبات 



 

 30 كرة اليد أساسيات 

تهردف الترردريبات الحركيررة العامرة إلررى إلررزام المبترد  بررالتحرك بحركررات عامررة  

 تستخدم فيهرا عضرالت جسرمه الكبيررة والرئيسرية دون الردخول فري حركرات دقيقرة.

 اللقف –الحجل  –الوثب  –مثال : الجر  

 وتتضمن هذه المرحلة مجموعة تدريبات هي: 

ا ولقفها بعد ارتدادها من( الجر  للمام مع ر1تدريب )  األرض. مي الكرة أماما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ولقفها أثناء نزولها من الهواء2تدريب )  ( الجر  للمام مع رمي الكرة أماما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الجر  خط  ( 3ترررررررررررردريب )

الكرررررة فرررري  متعرج مع رمي 

ولقفهررا بعرررد  اتجررررراه الجرررررر  

ارتررررردادها مرررررن  األرض.



 

 31 كرة اليد أساسيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولقفها أثناء  في خط متعرج مع رمي الكرة في اتجاه الجر  ( الجر 4تدريب )

 نزولها من الهواء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 كرة اليد أساسيات 

( : الجر  لالمام مع نطر الكرة بالرسرغين مرن خلرف الظهرر ولقفهرا بعرد 5تدريب )

 ارتدادها من األرض.

 

 

 



 

 33 كرة اليد أساسيات 

( : الجر  للمام مع نطر الكرة بالرسغين من خلف الظهرر ولقفهرا أثنراء 6تدريب )

 لها من الهواء.نزو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( : الجر  المتعرج مع نطر الكرة بالرسغين من خلف الظهر ولقفها بعد 7تدريب )

 ارتدادها من األرض. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( الجر  المتعرج مع نطر الكرة بالرسغين من خلف الظهر ولقفها أثنراء 8تدريب )



 

 34 كرة اليد أساسيات 

 نزولها من الهواء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( : الجررر  9) تررررررردريب 

مرررررررع رمررررررري  م للمرررررررررا

ولقفهرررررا بعرررررد  الكرررررررررررة 

مررررررن األرض  ارتررردادها 

الكررررررة باليرررررد  ثم تنطيط 

 اليمنى ثم التكرار مع تنطيط الكرة باليد اليسرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترردر

يرررب 

(

10

( الجر  للمام مع رمي الكرة ولقفها أثناء نزولها من الهواء ثم تنطيط الكررة باليرد 

 اليمنى ثم التكرار مع تنطيط الكرة باليد اليسرى.

 



 

 35 كرة اليد أساسيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تررردر

يررررب 

(11

( الجر  المتعرج مع رمي الكرة ولقفها بعد ارتدادها من األرض ثرم تنطريط الكررة 

 بالتبادل بين اليدين في اتجاه الجر .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12 ) تررررررررررررررردريب 

المتعرررررررج  الجرررررررررررررررر  

الكررررررررررررررة  مررررررع رمرررررري 

نزولها من  ولقفهررا أثنرراء 

تنطررررررررررريط  الهررررررواء  ثررررررم 

بين اليردين  الكرررة بالتبررادل 

فررررررري اتجررررررراه  .جر ال

 

 

 

 



 

 36 كرة اليد أساسيات 

 

 

 

 

 

 

 

( الجر  للمام مع تبادل تنطيط الكرة باليد اليمنى مرة وباليرد اليسررى 13تدريب )

 مرة بعد االستحواذ عليها باليدين في كل مرة.

 

 

 



 

 37 كرة اليد أساسيات 

( الجر  ناحية اليمين مع تنطيط الكرة مرة واحدة باليد اليمنى ثم مسك 14تدريب )

مررع تنطرريط الكرررة مرررة واحرردة باليررد  الكرررة وتغييررر االتجرراه والجررر  ناحيررة اليسررار

 اليسرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( رمي الكرة ناحية اليمين ثم لقفها بعرد ارتردادها وتغييرر االتجراه ناحيرة 15تدريب )

اليسار لعمرل تنطريط مررة واحردة باليرد اليسررى ثرم رمرى الكررة ناحيرة اليسرار لعمرل 

 العكس.

 



 

 38 كرة اليد أساسيات 

 لهواء.( نفس التدريب السابق مع لقف الكرة من ا16تدريب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترردر

( تبادل الجر  ناحيرة اليمرين لالرتقراء بالقردم اليسررى والهبروط علرى نفرس 17يب )

 قدم االرتقاء مع رفع اليد الممسكة للكرة إلى أعلى الرأس ثم عمل العكس.

 

( الجررررر  18ترررردريب )

ا مرررع رمررري الكررررة  أمامرررا

ولقفها بعد ارتردادها مرن 

األرض ثررررررم االرتقرررررراء 

والهبروط  بالقدم اليسرى

علررررى نفررررس القرررردم ثررررم 

تكررررررار رمررررري الكررررررة 

ولقفها بعد ارتردادها مرن 

األرض ثررررررم االرتقرررررراء 

بالقرردم اليمنررى والهبرروط 

عرررررل

ى 

نررررررف

س 

القرررد

 م.

 

 



 

 39 كرة اليد أساسيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نفس التدريب السابق مع لقف الكرة من الهواء.19تدريب )

 



 

 40 كرة اليد أساسيات 

 ( الجررر  ناحيررة اليمررين ثررم رمرري الكرررة فرري نفررس االتجرراه ولقفهررا بعررد20ترردريب )

ارتدادها من األرض ثم االرتقاء على القدم اليسرى ثم الجر  ناحية اليسار ورمري 

الكرررة فرري نفررس االتجرراه ولقفهررا بعررد ارترردادها مررن األرض ثررم االرتقرراء علررى القرردم 

 اليمنى.

 

 ( نفس التدريب السابق مع لقف الكرة من الهواء.21تدريب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 كرة اليد أساسيات 

مرري الكرررة فرري نفررس االتجرراه ولقفهررا بعررد ( الجررر  ناحيررة اليمررين ثررم ر22ترردريب )

ارتدادها من األرض ثم تغيير االتجاه ناحية اليسار وتنطيط الكرة باليرد اليسررى ثرم 

الجررر  واالرتقرراء بالقرردم اليمنررى ث ثررم رمرري الكرررة ناحيررة اليسررار ولقفهررا ثررم تغييررر 

القرردم االتجراه ناحيرة اليمررين وتنطريط الكرررة باليرد اليمنرى ثررم الجرر  واالرتقرراء علرى 

 اليسرى.

 

 ( نفس التدريب السابق مع لقف الكرة من الهواء.23تدريب )

 

 

 

 

 

 

 

 

( مررع التركيررز علررى 23( إلررى )1( يررؤد  الالعبررون الترردريبات مررن )24ترردريب )

 عنصر الجودة في األداء.

( مررع التركيررز علررى 23( إلررى )1( يررؤد  الالعبررون الترردريبات مررن )25ترردريب )

 عنصر السرعة في األداء.

 ثانيا : مرحلة التدريبات الحركية الدقيقة



 

 42 كرة اليد أساسيات 

 رعة فري األداءالسو االلية والوصول إلى درجة عالية من اإلتقان  بعدتبدأ المرحلة 

فرري المرحلررة الترردريبات الحركيررة العامررة ن مجموعررة مشررتقة مررهررذه التحركررات ث و

  .سنيةيتم تحريك المبتد  تحركات تتميز بالدقة المناسبة لمرحلته الث حيث  السابقة

ومتغيررات إمكاناتره البدنيرة ايجراد عالقرة متكافئرة برين وتهدف هذه المرحلة إلى  

حيرث تختلرف سررعته وخطواتره برين  التوقيرت ( – الحيرز المكرانيالبيئة المحيطة ) 

للبردء فري القصيرة والمسرتقيمة والمتعرجرة والوثرب والهبروط فرى اتجاهرات متعرددة 

 باستخدام الكرة. التدريبات الحركية الدقيقةسلسلة من 
 وتشمل هذه المرحلة على التحركات التالية: 

 ( عمل خداع باليد الحاملة للكرة ثم تنطيط الكرة بنفس اليد.26تدريب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( عمررررل 27) تررررررررردريب 

الحاملرررررررررررررة  خداع باليد 

تنطيط الكرة  للكررررة ثرررم 

 بنفس اليد ثم االرتقاء بالقدم اليسرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمرررررررررل  ( 28تررررردريب )

الحاملررررة  باليررررررد خررررررداع 

تنطرررررريط  للكرررررررررة ثرررررررررم 

اليرررد ثرررم  الكررررررة برررررنفس 



 

 43 كرة اليد أساسيات 

 االرتقاء بالقدم اليمنى.



 

 44 كرة اليد أساسيات 

 ( عمل خداع باليد الحاملة للكرة ثم تنطيط الكرة باليد األخرى.29تدريب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تررررردر

يررررررب 

(30

 )

عمل خداع باليرد الحاملرة للكررة ثرم تنطريط الكررة باليرد األخررى. ثرم االرتقراء بالقردم 

 اليسرى.



 

 45 كرة اليد أساسيات 

( عمررل خررداع باليررد الحاملررة للكرررة ثررم تنطرريط الكرررة باليررد األخرررى. ثررم 31ب )ترردري

 االرتقاء بالقدم اليمنى.

 

 

( عمل خداع بالوثب في اتجاه اليمين لالرتقاء بالقردم اليمنرى ثرم تنطريط 32تدريب )

 الكرة ثم الوثب ثم عمل خداع بالوثب في اتجاه اليسار ثم تنطيط الكرة ثم الوثب.



 

 46 كرة اليد أساسيات 

اليرد ( عمل حركة خداع بالتصويب ثم الدوران مع تنطيط الكررة برنفس 33تدريب )

 الحاملة للكرة .

 

( عمل حركة خداع بالتصويب ثم الدوران مع تنطيط الكررة برنفس اليرد 34تدريب )

 الحاملة للكرة  ثم االرتقاء بالقدم اليسرى.



 

 47 كرة اليد أساسيات 

س اليرد ( عمل حركة خداع بالتصويب ثم الدوران مع تنطيط الكررة برنف35تدريب )

 الحاملة للكرة  ثم االرتقاء بالقدم اليمنى.

 

( الجر  بالكرة )بدون تنطيط ( في اتجاه اليمين واالرتقاء باليسار عند 36تدريب )

 خط منطقة المرمى .

 



 

 48 كرة اليد أساسيات 

قاء باليسار عند الجر  بالكرة )بدون تنطيط ( في اتجاه اليمين واالرت( 37تدريب )

المرمرى يتردرب علرى وضرع برؤرة جسرمه  مع وجود العب فري خط منطقة المرمى

 على خط مستقيم مع يد المهاجم الحاملة للكرة.

 

( الجر  برالكرة )بردون تنطريط( فري اتجراه اليسرار واالرتقراء براليمين ) 38تدريب )

 عند خط منطقة المرمى( .

 

براليمين )  الجر  برالكرة )بردون تنطريط( فري اتجراه اليسرار واالرتقراء( 39تدريب )

مررع وجررود العررب فرري المرمررى كحررارس مرمررى )دون  نطقررة المرمررى(عنررد خررط م

 تصويب (
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قراء باليسرار فري اتجراه اليمرين واالرت الكررة  تنطريط الجر  بالكرة مع (40تدريب )

مرع وجرود العرب فري المرمرى يتردرب علرى وضرع بررؤرة  عنرد خرط منطقرة المرمرى

 .جسمه على خط مستقيم مع يد المهاجم الحاملة للكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتررد

يرررب 

(

( الجر  مع تنطيط الكرة في اتجاه اليسار واالرتقاء باليمين ) عنرد خرط منطقرة 41

 )دون تصويب (مرمى المرمى(مع وجود العب في المرمى كحارس

 

مررع ارتقرراء الالعررب مررن  41ث  40ث  39ث  38ث  37ث  36( ترردريبات 42ترردريب )

 سم. 50د قطرها عن سم أو من داخل دائرة ال يزي 20صندوق ال يزيد ارتفاع عن 
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تررررردري

ب 

(43 )

الجررررر

  مع 

 التمرير باليد الداخلية.

مع عمل حركة خداع برالتمرير قبرل الجر  مع التمرير باليد الداخلية ( 44تدريب )

 التمرير.

 بدون توقف.  44إلى  26وعة التدريبات من ( عمل مجم45تدريب )

 الدفاعية الحركية ( مرحلة التدريبات 3
رعة فري السرو االليرة والوصول إلى درجة عاليرة مرن اإلتقران  بعدالمرحلة تلك تبدأ 

فررري التررردريبات الحركيرررة الدقيقرررة ن مجموعرررة مشرررتقة مرررهرررذه التحركرررات ث و األداء

المبتد  تحركات شاملة للخلرف يحراول فيهرا ضربط وفيها يتحرك  ث المرحلة السابقة

سررعة واتجراه حركرة  سرعة تردد حركات قدميه واتجاهها أثناء تحركه للخلف مع

 العب آخر
ومتغيررات إمكاناتره البدنيرة ايجراد عالقرة متكافئرة برين وتهدف هذه المرحلة إلى  

حيرث تختلرف سررعته وخطواتره برين  التوقيرت ( – الحيرز المكرانيالبيئة المحيطة ) 

القصرريرة والمسررتقيمة والمتعرجررة والوثررب والهبرروط فررى أثنرراء تحركرره للخلررف فررى 

 لى تحرك المنافس وسرعته واتجاهاته موقف دفاعى بناء ع

وتشررمل هررذه المرحلررة  

 على التحركات التالية:

( الجرررررررر  46تررررررردريب )

المتعررررج للخلرررف )ثرررالث 

خطرروات لليمررين ثررم ثررالث 

  خطوات لليسار(.
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( من المرحلة األولى ث يقوم العب مدافع بتبادل 4( أداء التدريب رقم )47تدريب )

ا ويساراا متت ا حركات القدمين لالعب المتحرك بالكرة.التقهقر يمينا  بعا

ا ويسراراا 12( أداء التدريب رقم )48تدريب ) ( مع وجود مدافع يتبادل التقهقرر يمينرا

ا حركات القدمين أمام الال  عب المتحرك بالكرة.متتبعا

ا ويسراراا 14( أداء التدريب رقم )49تدريب ) ( مع وجود مدافع يتبادل التقهقرر يمينرا

ا حرك  .المهاجم  ات القدمين لالعبمتتبعا

ا ويسراراا ( مع وجود مدافع يتبادل التقهقرر 16( أداء التدريب رقم )50تدريب ) يمينرا

ا حركات القدمين لالعب  .المهاجم  متتبعا

( مع وجود مهاجم عند القفز ووضع اليرد علرى 17( أداء التدريب رقم )51تدريب )

 كتف ذراع التصويب.

( مررع وجررود مرردافع يتقهقررر ويتتبررع حركررات 21قررم )( أداء الترردريب ر52ترردريب )

القدمين أمام الالعب المتحرك بالكرة إال في حاالت االرتقاء فيلرزم أن يتقردم للمرام 

 ويضع يده على كتف اليد الحاملة للكرة.

ا حركات العب مدافع ( مع وجود 23( أداء التدريب رقم )53تدريب ) يتقهقر متتبعا

كرة إال في حالة االرتقاء فيلرزم أن يتقردم للمرام ويضرع القدمين لالعب المتحرك بال

 يده على كتف اليد الحاملة للكرة.

( مررع وجررود مرردافع أمررام الالعررب المتحرررك 26( أداء الترردريب رقررم )54ترردريب )

 بالكرة يتقهقر ويتتبع حركاته .

( مرررع وجرررود مررردافع أمرررام 28( ث )27( أداء التررردريب رقرررم )56( و )55تررردريب )

 متحرك بالكرة يتقهقر ويتتبع ويتقدم لالمام في حالة االرتقاء.الالعب ال

( مررع وجررود مرردافع أمررام الالعررب المتحرررك 29( أداء الترردريب رقررم )57ترردريب )

 بالكرة يتقهقر ويتتبع حركاته.

( مرررع وجرررود مررردافع أمرررام 31( ث )30( أداء التررردريب رقرررم )59( و )58تررردريب )

 حركاته لالمام عند االرتقاء. الالعب المتحرك بالكرة يتقهقر ويتتبع

 ( مع وجود مدافع يتتبع ويتقهقر.33( أداء التدريب رقم )60تدريب )

( مرررع وجرررود مررردافع يتتبرررع 35( ث )34( أداء التررردريب رقرررم )62( و 61تررردريب )

 ويتقهقر ويتقدم لالمام عند األرتقاء .

العررب ( مررع وجررود مرردافع يتحرررك ويتتبررع ال32( أداء الترردريب رقررم )63ترردريب )

 المتحرك بالكرة ثم يتقدم نحوه لوضع يده على كتبه عند االرتقاء.

( أداء الترررردريبات 70( ث )69( ث )68( ث )67( ث )66( ث )65( و )64ترررردريبات )

( بأربعررررررة العبررررررين 53( ث )52( ث )51( ث )50( ث )49( ث )48( ث )47أرقررررررام )
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ت واحرد مرع تبرادل مهاجمين مع كرل منهمرا كررة وينفرذان التحركرات برالكرة فري وقر

المراكررزث ويقرروم الالعبرران اآلخررران بالتحركررات الخلفيررة الدفاعيررة فرري وقررت واحررد 

بشرط مالزمة كل منهما لزميله المهاجم ويتطلب ذلك تنظريم عمليرة تبرادل المراكرز 

 بينهما خالل عملية التقهقر.

 ( تررؤد  الترردريبات77( ث )76( ث )75( ث )74( ث )73( ث )72( ن )71ترردريبات )

( بأربعررررة العبررررين ث 60( ث )59( ث )58( ث )57( ث )56( ث )55( ث )54أرقررررام )

 مهاجمان يتحركان بالتواز  ومدافعان يتقهقران ويتتبعان تحركاتهما بالتواز .

 

ا : المرحلااة الرابعااة : مرحلااة التاادريبات الجماعيااة علااى شااكل ألعاااب  رابعااا

 منظمة أو ألعاب صغيرة:
ك المبتد  مع مجموعرة مرن المبتردئين فري تردريبات ويتم في هذه المرحلة تحري 

جماعية يتم تبسيطهما وتقننها لتؤد  في شكل لعبرة منظمرة أو لعبرة صرغيرة أو فري 

 شكل مسابقة أو تتابع.

علررى اسررتغالل وتهرردف هررذه المرحلررة إلررى تنميررة القرردرة عنررد الطفررل المبتررد   

الكررة تحرت التعامل مرع  إمكاناته البدنية إلى أقصى درجة ممكنة ليصبح قادراا على

  أو الشروط الموضوعة مسبقا لالداء  طفل آخر ضغط الحيز المكانى أو

 : األلعاب التالية وتشمل هذه المرحلة 

 ابق بعيدا -1

 منطقة اللعب : 

يمكن استخدام أى شكل من المناطق كما يوضح الرسم ولكرن يجرب أن يتناسرب مرع 

 عدد المشاركين 

 



 

 53 كرة اليد أساسيات 

 

 

 التشكيل : 

 تساووين فى العدد منتشرين فى أنحاء الملعب فريقين م

 القوانين :

أعضرراء الفريررق الواحررد يحرراولون االحتفرراظ بررالكرة فيمررا بيررنهم باسررتخدام التمريررر 

والتنطريط والتحركررات فرى ضرروء القواعرد والقرروانين المتعلقرة بلعبررة كررة اليررد حيررث 

ثروانى أو تحررك تمنح الكرة للفريق االخر اذا احتفظ بهرا الالعرب الكثرر مرن ثرالث 

 بها ألكثر من ثالث خطوات أو خرج خارج منطقة اللعب 

 التعليق : 

هررذه اللعبررة ممتررازة وتحترراج الررى جهررد برردنى عررالى والسرريطرة علررى الكرررة واللعررب 

خاصة اذا كانت االعرداد صرغير فرى المجموعرة ث فضرال عرن تحقيقهرا الهردف مثرل 

مرترردة مررن االرض والكرررات التحرررك فررى المسرراحات الخاليررة واسررتقبال الكرررات ال

المقوسة )اللوب( على عكس التمرير المباشر ث يسرتمتع كرل الالعبرون تقريبرا بهرذه 

 اللعبة خاصة فى المساحات االكثر اتساعا والتى تلعب فى حدود وقت معين 

  

 سجل وابقى بعيدا -2

 ث يحراول أو اثنرين بالعرب هراجم زائرد العردد قد تلعب هذه اللعبة بفريق م

الفريرق المهرراجم تمريرر الكررة فيمررا بيرنهم ويحراول الفريررق المردافع قطررع  العبرو

 الكرة .

 تعتمد على سن وعدد المشاركين        منطقة اللعب :
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 فريقين منتشرين داخل منطقة اللعب         ل :ــالتشكي

 القواعد : 

 .كل فريق يحاول الوصول لتكوين عشر نقاط  -

 العب مررها دة الكرة مباشرة الخر اال يسمح باع -

 تمريرات ناجحة 5تمنح نقطة للفريق المهاجم مقابل كل  -

تعطى نقطتين للفريق المدافع مقابل كل قطع للكرة أو بسبب خروج الكررة   -

 خارج حدود منطقة اللعب

تعطى نقطة للفريق المدافع فى حالة ارجاع الكرة من المهاجم لزميله الذى  -

 مررها اليه كأخر العب 

 –الرثالث ثروانى  –ا يمكن اضافة القواعد الخاصة بلعبة كررة اليرد : تدريجي التعليق

 الثالث خطوات ...الخ

 

 عشر تمريرات فى كل منطقة  -3

 مساحة مقسمة الى مناطق متساوية    : منطقة اللعب

 فريقين متسساويين موزعين بالتساوى على مناطق اللعب   :ل ــالتشكي

 د : ــالقواع

 مكن الخروج منها .كل العب ملتزم بمنطقته وال ي -

 تمريرات ناجحة 5تمنح نقطة للفريق المهاجم مقابل كل  -

تعطى نقطتين للفريق المدافع مقابل كل قطع للكرة أو بسبب خروج الكررة   -

 خارج حدود منطقة اللعب

تعطى نقطة للفريق المدافع فى حالة ارجاع الكرة من المهاجم لزميله الذى  -

 مررها اليه كأخر العب 

 تحديد عدد التمريرات فى كل منطقة تدريجيا من الممكن  -

 تمريره للالفريق الذى يستحوذ على الكرة ينبغى عليه العد بصوت عالى  -

 :التعليقات 

ترردئين علررى متابعررة الكرررة وااللتررزام هررذه اللعبررة تهرردف الررى اجبررار المب 

بأمررراكنهم بالملعرررب وعررردم الجررررى وراء الكررررة والتحررررك فرررى المسررراحات 

 المهاجمين  الخالية ومراقبة
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 استمر فى لمس الكرة  -4

 :  مساحة واسعة أو صالة مغطاة  منطقة اللعب

 : فريقين متساويين فى العدد  ل ــالتشكي

 د : ـــالقواع

 يبدأ اللعب برمية ارسال عادية كما فى مباريات كرة اليد -

الفريق المستحوذ يحاول العبور لنهاية ملعب المنافس عن طريق التمرير  -

 يحصل على نقطة فقط حيث 

الفريق المدافع يحاول ارغام المهاجمين على التمرير السيئ و قطع الكرة  -

 واالستحواذ عليها 

اذا لمس مدافع مهاجم مستحوذ على الكرة وجب على المهاجم ترك الكرة   -

 فورا 
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ت بطريقة غير قانونية يعتبر او لعباذا اصطدمت الكرة باالرض وخرجت  -

 حصل على نقطة الفريق االخر مسجال وي

 

 خط نهاية كرة اليد  -5

 أى منطقة لها خطة نهاية من كل جانب  : منطقة اللعب

 فريقين متساويين فى العدد يبدأون اللعب من أى مكان   ل :ــالتشكي

 ولكن يجب تحديد اتجاه الهجوم 

 : دــالقواع 

 يمرر المهاجمون ذهابا وايابا فيما بينهم للعبور الى خط الملعب االخر  -

 حاول المدافعون اعتراضهم واالستحواذ على الكرة ي -

 التعليق : 

 تطبق تدريجيا قواعد لعبة كرة اليد 
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 بيت الهدف  -6

دائرة أو أكثر نصف قطرها ستة أمتار تحتوى على هدف على منطقة اللعب : 

م من خط 8تبعد الدائرة ما ال يقل عن  شكل قمع فى خط الوسط

 البداية 

 متساويان يبقى جميعهم خارج الدائرة فريقان  : لــالتشكي

 د : ـــالقواع

 يبدا اللعب من وراء خط البداية  -

يحاول الالعبون  -

تمرير الكرة فيما 

بينهم ثم التصويب 

 على الهدف 

يحاول المدافعون  -

قطع الكرة 

ويبدأون من وراء 

 الخط مرة أخرى 

 التعليق : 

يمكن اضافة عدد  -

محدد من 
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 التمريرات قبل التصويب 

 

 

 

 

 

 

 الكرة مع حارس المرمى  -7

: نفس اللعبة السابقة على النحو المستهدف اال أن الفريق المدافع من  التعليق

حقه اضافة حارس 

مرمى داخل الدائرة 

 لحماية الكرة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرة يد الكراسى  -8

أى  منطقة اللعب :

مساحة مناسبة لحجم 

 وعدد المشاركين 

فريقان    ل :ــالتشكي

ى العدد منتشرين فى الملعب مع وجود العب واحد متساويان ف

على كرسى فى 

نهاية المنطقة 

 المقابلة 

 د : ـالقواع

يبدأ  -

اللعب 

فى 

منتصف 

الملعب 
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 برمية االرسال 

يحاول كل فريق تمرير الكرة فيما بين الالعبين بعد ذلك يحاولون  -

ث تمريرها لزميلهم الجالس على الكرسى فى نهاية المنطقة المقابلة حي

 يحصلون على نقطة 

 التعليق :

 هذه اللعبة جيدة جدا لدقة التمرير  -

من الممكن اضافة عدد محدد من التمريرات قبل وصول الكرة لالعب  -

 على الكرسى 

 تفيد هذه اللعبة فى استكشاف المناطق الخالية الستالم الكرة  -

 

 هدف واحد لكرة اليد  -9

 منطقة اللعب :

فى  امتار 3نتصف مع دائرة ال تقل عن منطقة مستطيلة مقسمة من الم

  منتصفها مقعد سويدى 

 التشكيل : 

المقعد السويدى وباقى الالعبين منتشرين  محارس مرمى لكل فريق يقف اما

 فى الملعب 

 القواعد : 

 رمية الجانب  بما فيهاتطبق جميع قواعد كرة اليد تدريجيا  -

خر يسمح فقط ال يسمح بعبور الالعبين من نصف الملعب للنصف اال  -

 بنقل الكرة 

 نقطة واحدة لكل فريق فى حالة اصابة المقعد السويدى  -

 المقعدتمرر عشر تمريرات قبل اصابة  -

 



 

 60 كرة اليد أساسيات 

 
 

 قلم كرة اليد -10

تترألف كررل هرذه اللعبررة مررن عردد التعررديالت الترى يررتم ادخالهررا عليهرا مررن قرروانين 

مطلوبة فى كرة اليرد اللعبة االساسية مثل كيفية أداء وشروط االداء للمهارات ال

ث والن هذه اللعبة تتشرابه كثيررا مرع اللعبرة الرسرمية فهرى فرصرة ممترازة لرتعلم 

القواعررد واالسررتراتيجيات واالسرراليب وكيفيررة التمركررز فررى الملعررب والنهررا ال 

من  المهارات فهى تركز على الجانب المعرفى فى كررة اليرد  رتتطلب عدد كبي

الصررعوبة وهررى هامررة وضرررورية لتعلرريم  ث تررنظم هررذه اللعبررة بصررورة متدرجررة

 المبتدئين فى كرة اليد وتتضمن هذه اللعبة توجيها يتم التدريب عليها هى :

 التحرك فى المساحات المفتوحة وال يجب ان يجرى الجميع خلف الكرة  -1

 العب فى مركز كلما امكن وتحرك الى منطقة اخرى عند اللزوم  -2

لهجومية وال يجب االهتمام بواحدة مسئوليات الدفاعية واانت تتحمل كل ال -3

 واهمال االخرى 

 تعرف على القواعد والتزم بها  -4

فى المستويات االعلى والمراحل السنية االكبر هناك نواحى يجب  -5

 الحدود والعالمات داخل الملعب  –مساحة الملعب  –االهتمام بها وهى 

 : التشكيل

 دا مناطق التهديف ماعفريقين متساويان منتشران فى جميع انحاء الملعب  -

 القواعد :

تطبيق جميع قواعد كرة اليد فقط ال يوجد حارس مرمى ويوجد قمع يتم  -

 التصويب عليه 



 

 61 كرة اليد أساسيات 

 يمكن لعب هذه اللعبة فى مساحات متعددة  -

 تطبق كل االستراتيجيات والقواعد والمهارات االساسية فى كرة اليد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صف ملعب كرة يدن -10 

 كرة يد قانونى  ملعبمنطقة اللعب : 

 فريقين متساويين التشكيل : 

 القواعد :

 تطبق قواعد كرة اليد الدولية  -

غير ان اللعب يكون على مرمى مشترك للمهاجمين والمدافعين على  -

 نصف ملعب فقط 

 يتبادل الالعبون المهاجمون والمدافعون أماكنهم بعد فترة زمنية محددة  -

 هات فى النصف االخر من الملعب نفس التوجي -

 :  التعليق

 تؤدى هذه اللعبة لمضاعفة عدد المشاركين 

 

 

 

 



  
  
  
  
  

  الفصل الثانى 
  

  الهجوم مهاريا
  
  

  
  األداءات الحركية الهجومية بدون كرة -
  األداءات الحركية الهجومية بالكرة -
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٧٠ 

  الثانىالفصل 
  :الهجوم مهاريا: أوال 

 إلـى  الرياضيينيهدف التدريب الرياضي الحديث إلى الوصول بمستوى        
األداء يعكس ضرورة االتجـاه     أرقى مراحل األداء المتكامل ، وارتفاع مستوى        

 التدريب وفي كرة اليد يعد      ات ومراحل إلى أساليب أكثر دقة وتطور خالل عملي      
يعتمـد   ىاالستخدام المتقن للمهارات الحركية والقدرات الفردية هو األساس الذ        

 األنشطة الرياضـية    أوجه ، وتطور كرة اليد كأحد       الحركى لالعب عليه األداء   
 المتغيرة صـاحبة ظهـور أشـكال         الكثيرة المتنوعة و   فالجماعية ذات المواق  

متباينة لنوعية النشاط الحركي والخططي تظهر خالل المنافسات نتيجة للتدريب          
   المتكرر عليها كمواقف مشابهة لمواقف المنافسة

  
   فى كرة الید المھاريأھمیة األداء 

ان هـذا    القاعدة األساسية ألي لعبة رياضية سواء ك       المهارييعد األداء   
 دفاعيا أو هجوميا أو كفاءة عالية فى حراسة المرمى ، ويستطيع            المهارياألداء  

الالعب اكتساب عناصر اللياقة البدنية من خالل التدريب على مهارات وخطـط          
اللعب المختلفة ، وتعد المهارات الحركية للعبة هى العمـود الفقـرى للعمليـة              

عب الغير معـد مهاريـا ال يـستطيع    التدريبية فى الوقت الراهن خاصة أن الال      
  السيطرة على الكرة وعلى تحركاته 

وكرة اليد تختلف فى طبيعتها كلعبة جماعية عن العديـد مـن األلعـاب      
 الـديناميكي المتبـادل بـين     ها وتتابع إيقاعهاالجماعية األخرى من حيث سرعة      

 عمليات الدفاع والهجوم المتواصل دون توقف طوال زمن شـوطى المبـاراة ،            
وبالتالي فان اغلب فترات المباراة يكون فيها اللعب حول منطقة المرمى وينـدر             
فى وسط الملعب ، لذا فان على العبي كرة اليد إتقـان المهـارات الهجوميـة                
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 الواجـب  ألداءتوجب علـيهم تمـام االسـتعداد        س ي إذوالدفاعية على حد سواء     
   . من فترات الهجوم الدفاعي أثناء تنفيذه للمهارات الهجومية وفى أى فترة

 طبيعة األداء فى كرة اليد تعتمد على كفاءة الالعب فى أداء المهارات             و
الحركية بالكرة أو بدون الكرة وتوظيف تلك المهـارات أثنـاء القيـام بالعمـل               

 كمرحلـة تاليـة إلـى       الخططيالخططي حيث ترجع عمليات التغير فى األداء        
بحيث ال توجد ظـروف ثابتـة لـألداء         التغير السريع فى طبيعة سير المباراة       

 والخططى وإنما ينفذ طبقا إلمكانات الفريق المنافس وقدراته المهاريـة           المهاري
  والبدنية والخططية

الهجوم في كرة اليد هو ذلك الموقف الخططي الذي يتواجد فيه الفريـق            
  .في حالة استحواذ الكرة على الكرة ثم ينتهي الهجوم بفقدان الكرة

إلعداد المهاري لالعبي كرة اليد ألي لعبـة رياضـية هـو القاعـدة     يعتبر ا   
  .األساسية بجانب اإلمكانات البدنية والخططية والنفسية

وخاصة في مرحلة تدريب الناشئين حيث تعد هذه المرحلة هي أصـعب       
مراحل التعلم فالالعب غير المعد مهاريا ال يستطيع التصرف واتخـاذ القـرار             

المنافس والزمالء ولعبة كرة اليد مـن       مع  مناسب لما يقوم به     باألداء الحركي ال  
األلعاب سريعة اإليقاع والتغير مما يتطلب بسرعة رد فعـل كبيـرة وإمكانـات      

  .مهارية متنوعة تساعد الالعب على تنفيذ واجباته الهجومية في إطار الفريق
جميعها علـى   وتعمل  والمهارات في كرة اليد عديدة ومتنوعة ومتطورة         

مساعدة الفريق في إحراز القدر األكبر من األهـداف فـي مرمـى المنـافس               
ويستخدم الالعبون أداءات حركية مختلفة اختلفت تـسمياتها وتقـسيماتها بـين            

 أداء  دالمراجع والدراسات المختلفة وتشير هنا إلى أنه كل ما يقوم به الالعب يع            
  .حركيا

وفرت فيه ثالث شـروط     ويطلق على األداء الحركي لفظ المهارة متى ت        
يـة وهـي   الكفااألداء للهدف المطلوب منـه ،  أساسية هي الفاعلية وهي تحقيق     
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والتكيف وهو تنفيذ األداء تحت أي ظروف وعلـى ذلـك           تنفيذه بأقل مجهود ،     
  :تقسم األداءات الحركية في كرة اليد إلى

  .دون كرةبأداءات حركية مفردة هجومية  -١
 .لكرةأداءات حركية مفردة هجومية با -٢

 .لكرة وبدون كرةأداءات حركية مركبة با -٣

  :األداءات الحركية الهجومية بدون كرة
وتهدف هذه األداءات الهجومية إلى مساعدة الالعـب المهـاجم علـى             -

اكتساب ميزة اتخاذه موقع هجومي مناسب أفضل من المـدافع وأقـرب       
  .للمرمى المنافس

قت عليه المهارات   وقد أشارت إلى ذلك بعض الدراسات والمراجع وأطل        
الهجومية بدون كرة أو فن األداء اليد في الخاص بلعبة كرة اليـد واشـترطت                
امتالك الالعبون لهذه المهارات كشرط أساسي لمسايرة إحداث المباراة والتعامل          
معها وإذا نظرنا لالعبين داخل الملعب نجد أنه العب واحد فقط يمتلـك الكـرة             

 مهارات بدون كرة مما يـدل علـى        رين يؤدون الهجوم وخمسة العبين آخ   أثناء  
  .األهمية القصوى لهذه األداءات الهجومية بدون كرة

  :وضع االستعداد الهجومي -أ 
هو الوضع الذي يكون فيه الالعب مستعدا لالنتقال في توقيتات مختلفـة          

يستطيع بعدها التعامل مع الزميل أو الكرة ويستطيع منه اكتشاف مواقع الفريـق         
تواجد الكرة فيمـا    ومكان  فع والتشكيالت الدفاعية المختلفة وأماكن زمالءه       المدا

  .يعرف بمتغيرات الزمان والمكان والزميل المنافس
  

  : التحركات الهجومية بدون كرة -ب 
ر الالعب لوضعه مـن  ي ويقصد بالبدء في كرة اليد تغي  وتتضمن البدء والعدو    

ية إلى بداية االنطالق السريع المفـاجئ       التمركز فيه الثابت ألداء واجباته الدفاع     
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لقطع مسافة معينة في أفضل زمن ممكن مع احتفاظه باالستعداد الكامل الستقبال            
  .الكرة وفق ما يتطلبه موقف اللعب والتصرف فيها

 كبيـر   يعتمد بالضرورة على قدر   فهو  ولكون البدء أداء حركي مفاجئ       
لالعب إلى مرحلة العـدو وهـي       بعد ذلك ينتقل ا   من سرعة رد الفعل والتوافق      

 وفي كرة اليـد نظـرا      دقطع مسافات معينة في أفضل زمن ممكن ويختلف العد        
الرتباطه بتركيز الالعب على التنسيق بين مسافة الجري والسرعة وتوقع لحظة           
استالم الكرة والتوافق بين العين واليد والقدم وسرعة اتخـاذه القـرار بـاألداء              

  .لظروف موقف اللعب وتمركزه وتمركز المنافسينالحركي المناسب وفقًا 
  :التوقف -ج  

التوقف كأداء حركي هو األداء المعاكس تماما للبـدء يـؤدي الالعـب              
التوقف عن طريق زيادة مساحة ارتكازه على األرض بخطوة أو أكثر مع ثنـي              

األرض مما  نصف الركبتين للهبوط بمركز ثقل الجسم إلى مسافة أقل بينه وبين            
مل على احتفاظ الالعب بتوازنه ويستخدم التوقـف فـي عمليـات الخـداع              يع

وللحصول على تمركز هجومي جيد بعيدا على الرقابة اللصيقة للمدافعين بعد أن            
  .قام بعملية بدء أو بدء وعدو للهروب من المدافعين

  : التحركات الجانبية والتحرك للخلف-د
مية وخلفية ويبنـى الالعـب   يتحرك الالعبون أن تحركات جانبيه أو أما  

قراره بالتحرك سعيا إلى اتخاذ تمركـز جيـد بحيـث يـستطيع إدراك جميـع               
  . التوقيت–  المكان– المنافس –المتغيرات المحيطة به الزميل 

أغلب التحركات التي يؤديها الالعبون على الدائرة هي تحركات جانبية           
كيل معين أو طريقة لعـب      وأمامية وخلفية وكذلك جميع الالعبون دون تميز تش       

  .محيطة فالتحركات هي أداءات أساسية في كرة اليد
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  :تغيير سرعة واتجاه الجسممع  الجري -هـ 
 هروبـه مـن     يهدف المهاجم من الحركة مع تغيير سرعته إلى ضمان         

نتباهه وخداعه ومع دمج التغير في االتجاه أثناء الجـري    رقابة المدافع وتشتيت ا   
 مثـل   بما يقتضيه موقف اللعب ينتج شكالً من أشـكال الجـري          يمينا أو يسارا    

  .الجري الزجزاجي أو الجري على شكل مقوس أو منحنى
  : التحرك الترددي-و

عند تمركز الالعبين المهاجمين أمام مرمى الفريق المنافس تبدأ عمليـة            
تبادل الكرة فيما بينهم للتحضير الواجب الخططي المتفق عليه وهذا التحـضير            

 succession of فيما يعـرف بالسلـسلة  طلب تبادل الكرة فيما بين الالعبين يت

passes   بين المهاجمين التشويش علـى المـدافعين        ل الكره  وتتطلب عملية تباد 
واإلخالل بتصورهم الخططي الدفاعي وهذا يتطلب ضغط الالعب المهاجم على          

مرة أخرى وإعادة   المدافع باتخاذ خطوة أو أكثر في اتجاهه قبل الرجوع للخلف           
   piston movementتمرير الكرة فيما يعرف باسم 

  
  :األداءات الحركية الهجومية بالكرة

يعد البناء المهاري الفردي لالعبين هو المحور الذي تبني عليه اللعبـة             
  .والكرة هي الوسيلة واألداة المشتركة في معظم المهارات المؤداة

د وإخراج خالصة الخبرة والتفكير     يسعى كل المدربين إلى بذل كل الجه       
في تعلمها واالرتقاء بها وتطوير نواحي القوة فيها وتشجيع االبتكار واالستحداث           

  .وزيادة إنتاجية هذه المهارات
يتميز الالعب الذي يتملك أداءات حركية ذات فاعلية كبيـرة يـستطيع             

خططيا أثناء  و   أدائها في أي توقيت وتحت أي ظرف بكونه العبا متميزا مهاريا          
المنافسات على الرغم من كون المهارات المستخدمة في كـرة اليـد جميعهـا              

  .مهارات طبيعية رمي وقفز ووثب ولكنها توجه لتنفيذ تصور الفريق الهجومية
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  Catching the Ballمسك الكرة : أوالً 
يعد مسك الكرة هو الخطوة األولى التي نعتمد عليها بعد ذلـك جميـع               
 يوجه الالعب كل تركيزه وجهده في مسك الكرة بطريقة سليمة تحـت          المهارات

ضغط الفترة الزمنية القانونية وهي الثالث ثـواني قبـل اتخـاذ األداء التـالي               
المناسب والتدريب الجيد يكسب الالعب اآللية في السيطرة على الكرة ومـسكها            

اء مثـل طـول     مع األخذ في االعتبار تأثير الصفات األنثروبومترية علـى األد         
  .األصابع وكبر حجم الكف

  
             مسك الكرة بيد واحدة    مسك الكرة باليدين

Catching with both hands         Catching with one hands  
يتحول مسك لكرة باليدين سريعا إلى مسك باليـد الواحـدة نظـرا ألن               

الكرة باليـدين قـصيرة   غالبية المهارات تؤدى بيد واحدة لذلك تكون فترة مسك         
  . على الكرةتسببا حيث يكون هناك نقل قليل بضغط

وتساعد األصابع المنتشرة حول الكرة في اكتمال هذا التقعر مما يـؤدي             
  .بسهولة االنتقال لمسك الكرة باليد الواحدة

ينثني رسغ اليدين ويراعى بعد الكرة عن الجـذع والـرجلين لتفـادي              
  .االصطدام بها

  
 Catching with one handة باليد الواحدة مسك الكر

يعتبر مسك الكرة باليد الواحدة هو الشائع واألكثر استخداما ومن األمور            
 الهامة أن يكون في مقدر الالعب القياد باألداء التالي دون فقـد الكـرة ولـذلك             

   يراعي ما يلي
  .أن يكون اإلبهام والخنصر حزاماً حول الكرة بثبات ومرونة -
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تد األصابع الثالث األخرى حول الكرة مكملة للتقعر الحادث فـي           أن تم  -
 .شكل اليد

أن يكون هناك فراغـاً بـين        -
الكف والكـرة فـال تكـون       
ــد ،   ــاطن الي ــسة لب مالم
وتدريبات هذه المهارة يصعب    
أدائها منفردة ، فهـي تـؤدي       
ضمناً خالل التـدريب علـى      

 :أداء ما يليمهارات االستقبال أو التمرير أو التصويب ولكن يمكن 

مسك الكرة ثم عمل دوائر كبيرة بالذراع القابضة، ثم زيادة سرعة هـذه       -
الدوائر مع مالحظة عدم انفالت الكرة من بين األصابع، وهذه الـدوائر            

  .يمكن أن تؤدي لألمام ثم للخلف
مسك الكرة ثم عمل خداعات بالتصويب أو بـالتمرير مـع مالحظـة               -

 لألمام بـسرعة وقـوة دون انفـالت        وصول الذراع إلى كامل امتدادها    
 .الكرة من بين األصابع

 يقف العبان متواجهان يشتركان في مسك كرة واحـدة بقـوة، وعنـد              -
سماع إشارة البدء من المدرب يسحب كـل العـب ذراعـه للخلـف              
محاوالت الكرة لالستحواذ عليها دون استخدام الذراع الحرة ، ويفـوز           

 . زميلهالالعب الذي ينجح في سحب الكرة من

  
  :األخطاء الشائعة لمهارة مسك الكرة

  .أن تؤدي بتشنج وبتقلص في عضالت الجسم -
 .حمل الكرة على كف اليد -
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  Recerving the Ball"  استالم الكرة"استقبال الكرة : ثانيا
استالم الكرة هو االستحواذ عليها والسيطرة عليها بعيدا عـن متنـاول             

تخدام اليدين معا حتـى فـي المـستويات العليـا         المنافس وتتم هذه المهاراة باس    

لالعبين لذا يجب التنبيه على عدم استقبال الكرة بيد واحدة من المبتدئين حتى ال              
  .تثبت هذه العادة غير الصحيحة لدى الناشئين

 يجب أن يركز بصره جيدا على الكـرة أثنـاء عمليـة           الالعب المبتدئ  
على الكرة ومع تقدم الالعـب فـي جميـع          االستقبال حتى تتم السيطرة الكاملة      
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أرجاء الملعب مشتركًا في جميع الوحدات الخططيـة الهجوميـة يجـب علـى              
ورؤية ما مساحة أكبر مـن الملعـب زميـل          الالعب توزيع بصره على الكرة      

  .ومنافس وأداة ومرمى
  

وطبيعة اللعب الحديث تحتم على العب كرة اليد أن يتواجد فـي جميـع    
تركاً في جميع الواجبات الخططية الهجومية لـذلك يجـب أن           أرجاء الملعب مش  

يكون هذا الالعب في أي لحظة من لحظات المباراة مستعداً الستقبال الكرة مـن   
  . زميله في أي اتجاه ومن أي مسافة

ويجب على الالعب المبتدئ أن يستخدم نظرة خالل عمليـة االسـتقبال            
 اندفاعها إليه حتى تتم السيطرة الكاملـة        فيدور برأيه ناظراً إلى اتجاه الكرة أثناء      

عليها، ولكن مع تكرار عمليات االستقبال والتمرير وتقـدم الالعـب واكتـسابه           
للخبرات المتتابعة يفضل أال يركز بصره على الكرة وأن يوزع مجـال بـصرة          
لرؤية أكبر مساحة من الملعب مع مالحظة الكرة الممرة إليه وأماكن المـدافعين        

  . المرمىوحالة حارس
  

  : أنواع استقبال الكرة
  : وينقسم استقبال الكرة في كرة اليد حسب حالة الكرة

  :كرة في الهواء يتم االستقبال لها بأي طريقة من الطريقتين التاليين) أ(
  .لقف الكرة) ١(
  إيقاف الكرة) ٢(

  .كرة مالمسة لألرض يتم استقبالها عن طريق مهارة االلتقاط) ب(
  Hold the Ballلقف الكرة ) أ(

وهذه المهارة تؤدي الستقبال كرة يـسهل االسـتحواذ عليهـا أثنـاء                
اندفاعها في اتجاه الالعب في الهواء فينقض عليها الالعب ليلقفها ويضمها بكلتا            
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يديه في اتجاه صدره ويتوقف لقف الكرة حسب المـستوى الـذي تـصل إليـه           
  :الالعب المستلم، وعلى ذلك تقسم إلى

  . في مستوى أعلى من الرأسلقف الكرة -١
 .لقف كرة في مستوى الرأس -٢

 .لقف كرة في مستوى الصدر -٣

 .لقف كرة في مستوى الحوض -٤

 .لقف كرة في مستوى الركبة -٥

وفي خالل األساليب األربعة األولى يتم االستقبال باليدين معاً عن طريق           
 جعل اإلبهامين متالصقين واألصابع منتشرة المتصاص الكرة مع فرد الـذراع          
أماماً، هذا ويمكن ثني الركبتين للنزول الستقبال الكرة في مستوى الحوض مـع             
االحتفاظ بشكل الذراعين أو الوثب عالياً للقف الكرة مع االحتفاظ أيضاً بوضـع             

أما في األسلوب الخامس واألخير فيجـب       . اليدين مفتوحة واإلبهامين متالصقين   
الكفين واألصـابع السـتقبال     مراعاة وضع الكفين ليلتصق الخنصرين ويتشكل       

  .الكرة وبالتالي يواجه باطن الساعدين ألعلى مع ثني الجذع أماماً أسفل

 :الكرة بالید الواحدة استقبال -ب

نظـراً الحتمـال تعثرهـا       وتستعمل عند استحالة استقبالها باليدين معاً،     
 :وسقوطها ويراعى النقاط الفنية التالية

الكرة وعند مالمستها لألصابع ترتـد إلـى        ذراعه باتجاه    يمد المستقبل  -١
 ٠الخلف المتصاص قوتها

 ٠توتر األصابع حتى ال تصطدم الكرة بها وترتد إلى األرض عدم -٢

  ٠ثقل الجسم على القدم الخلفية تؤخذ خطوة إلى الخلف مع -٣
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   Stop the Ball إيقاف الكرة -ب
ته الزائـدة أن    كثيراً ما يضطر الالعب للتغلب على سواء التمرير أو قو         

يستخدم يده أو ذراعيه معاً لقطع مسار الكرة فتسقط أمامه علـى األرض ممـا               
  .يسهل عليه بعد ذلك االستحواذ عليها أثناء ارتدادها من األرض

استقبالها باليدين أو باليد الواحـدة بـسبب وجـود           تستعمل عند استحالة  
 :تاليصحيحة وتؤدي كال خصم قريب أو بسبب عدم تمريرها بطريقة

األرض ثم يمسكها بكلتـا      يستقبل التلميذ الكرة بدفعها بيده المفتوحة إلى       -١
 ٠يديه

 اليـد  فـإن  إذا كان الخصم قريباً ووصلت الكرة في مستوى منخفض -٢

 األرض توضع على الكرة مباشرة وبسرعة دون ارتداد عن

 تدفع الكرة بحركة من الرسغ إلعادتها إلى األرض مـرة ثانيـة أمامـاً       -٣
 ٠القدم المماثلة لليد الدافعة وخارج

ارتداد للكرة على أن يكون      تم تبادل ثني ومد الركبتين قليالً لمتابعة كل        -٤
 ٠النظر أماماً لمتابعة تحركات التالميذ

الكرة أثناء تنطيطها، ففي الجري السريع يكون تنطـيط           ارتفاع يختلف -٥
استخدام التنطيط المـنخفض    لمهاجم فعليه    الكرة عالياً أما إذا تصدى مدافع     

 ٠المدافع لحماية الكرة بوضع جسمه بينها وبين

 :التعليمية الخطوات

  ٠للمهارة أداء نموذج مع شرح مختصر -١
باليدين،  ثم لقفها) اليسرى/ اليمنى (يتم تعليم تنطيط الكرة مرة واحدة   -٢

) إقعـاء / الجلـوس   (مريح  -٣ويفضل البدء بكرة صغيرة من وضع       
 ٠لألرض وقريب

 يتم استمرار التنطيط أكثر من مرة من نفس الوضـع الـسابق ثـم     -٣

 ٠الوقوف
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من وضع الوقوف يتم أخذ اإلحساس بتطبيق التنطيط مرة واحدة بكرة             -٤
 ٠ثم التنطيط باستمرار) باليد اليمنى ثم اليسرى(عادية  يد

 ٠بالتبادل/ اليسرى / باستمرار باليد اليمنى  من المشي يؤدي التنطيط -٥

مـن  (  باستمرار دون النظـر للكـرة        على أداء التنطيط  يتم التركيز    -٦
 ٠)الجري/ المشي 

أطواق، خطوط مـستقيمة، خطـوط       (تحديد مناطق معينة للتنطيط بها     -٧
  ٠)متعرجة

  
  Pick up the Ball التقاط الكرة -ج

في بعض المواقف يجد الالعب الكرة مالمسة لألرض سواء سـاكنة أو            
انقضاض فجائي لرفعها عن األرض باليدين      متدرجة وبالتالي يؤدي عليها عملية      

معاً واالستحواذ عليها ومتابعة الحركة ، وهذه المهارة يجب أن تؤدي بـسرعة             
خاطفة لمتابعة أداء التمرير أو التصويب ويجب التنبيه على الناشـئ أال يعتقـد              

  :أنها فترة للتكاسل والراحة فيؤديها باستهتار وبطء وأساليب التقاط الكرة هي
  .اط كرة ساكنةالتق -١
 .التقاط كرة متدرجة في نفس اتجاه حركة الالعب -٢
 .التقاط كرة متدحرجة في عكس اتجاه حركة الالعب -٣
 .التقاط كرة متدحرجة ألحد الجانبين -٤

في جميع هذه األساليب يجب أن تتم عملية االلتقاط باليدين معـاً ، يـد               
ل حركـة   تحمل الكرة من أسفل واألخرى تسند الكرة من أعلى وتـؤدي خـال            

  .الالعب بدون أن يصل إلى وضع السكون
   الخطوات التعليمية 

 ٠الذراعين إلى أسفل مع انثناء الركبتين قليالً مد -١

 ٠الكرة تركيز النظر على -٢
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 عند وصول الكرة تلتقط باألصابع وهي متجهة من األمام إلى الخلف فيمـا  -٣

 ٠تمتد الركبتان وترفع الكرة إلى مستوى الصدر

   .األخرى بمهمة السند اليد بينما تقوم كن استخدام يد واحدة اللتقاطهايم -٤
 :أداء عملية االستقبال يجب مالحظة ما يلي وعند

  ٠استقبالها يجب أن يتابع النظر للكرة حتى لحظة -
 ٠المستقبل يجب أن تمسك الكرة بخفة ودون تصلب حتى ال تتعثر بين يدي -

 ٠إال في حاالت استثنائيةيجب أن تتم عملية االستقبال باليدين  -

أن يكون باطنا الكفين في مواجهة الكرة سواء كان االسـتقبال لكـرة              يجب -
 ٠الصدر أو منخفضة عالية أو في مستوى

باليدين بأسرع  عند االضطرار إلى استقبال الكرة بيد واحدة، يجب أن تمسك -
  ٠ما يمكن

 ٠رةالك یجب التركیز وعدم التفكیر في الخطوة التالیة الستقبال
  :األخطاء الشائعة لمهارة استقبال الكرة

  .استخدام يد أثناء االستقبال -١
 .أن تكون اليدان مفردوتين بتصلب أثناء استقبال الكرة -٢
 .أن يتم التفكير في عملية التمرير أو التصويب قبل إتمام االستقبال -٣
أال يكون اتجاه اإلبهامين متالصقين عند اللقف في مـستوى الحـوض             -٤

 .ألعلى من ذلكوالمستويات ا
  

  Passing the Ballتمرير الكرة : ثالثا 
يعتبر لها بين الالعبين لذلك     دوتباالتمرير هو الوسيلة الوحيدة لنقل الكرة        

الفريق الذي يجيد التمرير السريع والمتفق بأنواعه من الفرقة الصعبة جدا حتـى    
الحتفاظ بـالكرة   لو لم يتميز بالتصويب الجيد من المسافات المتوسطة والبعيدة ا         

عن طريق التمرير المتقن يجعل الفريق في موقف متميز مسيطرا على أجـواء             
  .المباراة إلى أقرب نقطة إلصابة الهدف
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  :أنواع التمرير
تناولت العديد من الدراسات والمراجـع والخبـراء التمريـر وقـسمته             

لذي تقسيمات كثيرة ومتنوعة تارة حسب مستوى خروجها وتارة حسب المكان ا          
ع مثـل التمريـرة الكرباجيـة أو        تخرج منه وأحيانًا حسب شكل حركة الـذرا       

ولية وتعد كل التقسيمات صحيحة ولكن عادة مـا تخـضع هـذه             التمريرة البند 
  :التمريرات ألسس يجب مراعاتها تتلخص في اآلتي

مـن  وبصورة مباشرة ر الكرة بالحدة والدقة الالزمين ،    يجب أن يتميز مرو     -١
يسهل علـى المنـافس إفـساد       ) باللو(ن التمرير المقوس    قصر طريق أل  أ

  .التصور الهجومي للفريق المهاجم في الوصول للمرمىويفسد  التمريرة ،
أن يتم االلتزام بطريقة تعليمية واحدة تؤدي إلى تحقيق الهـدف مـن             يجب   -٢

تعليم التمرير بطريقة واحدة وسليمة وملزمة لجميع الالعبين ويجب أن يهتم           
شكل العام لألداء دون الدخول في التفاصيل الدقيقة للمهاراة على أن           بداية بال 

الالزم للتعليم والتدريب كما يجب أن يتم أثناء التعلـيم          يتم تخصيص الوقت    
والتدريب إكساب الالعبين القدرة على االتصال المتبادل بالنظر أثناء استالم          

 عملية تمرير الكرة     على وتمرير الكرة حيث يعني توقع استقبال الكرة السليم       
أما في التدريب ذو المستوى العالي يمكن أن يأتي التمرير بناء علـى              بداية

  .مواقف اللعب والموقف الخططي المعرض له الفريق
يسعى الالعب دائما إلى تأمين الكرة بالضغط المستمر على الكرة بأصـابعه             -٣

طرته ظروف  سواء في التمرير أو في التصويب أثناء االستالم حتى إذا اض          
المنافسة إلى إدخال أي تغييرات على وضع الكرة وجسمه طبقًات لمتطلبات           

 .موقف اللعب

يكون الالعب الحائز على الكرة هو المسئول هو األول عن نجاح التمريـر،              -٤
فهو الذي يحدد التوقيت والنوع واالتجاه واالرتفاع ودقة التمريـر، ويمكنـه    

ريرهـا علـى    ير الكرة أو عدم تم    للعب تأخير تمر  بناء على موقف خطط ا    
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، كما أنه من الطبيعي أن نذكر هنا أهمية تصرف الالعب الزميـل     اإلطالق
 .في هذا المجال حيث أنه الالعب الذي يعد نفسه الستقبال الكرة

سواء كان األمر يتعلق بتمرير الكرة أو بالتصويب علـى المرمـى، فمـن               -٥
بقدر اإلمكان باليـد الراميـة      الالزم أن يحاول الالعب السيطرة على الكرة        

وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى درجة عالية من تأمين الرمية وأيضاً مع             
إدخال أي تغيير يراه على اتجاه الكرة، وذلك بالضغط بهذه اليـد ضـغطة              

، ومما يساعده على االحتفـاظ       إضافية قد يستخدم فيها بعض األصابع فقط      
تمكن العب كرة اليد المتدرب تـدريباً       بالكرة تحت السيطرة باليد، حيث ال ي      

جيداً من االستغناء عن مهارة مسك الكرة والتحكم فيها باتباع هذه المراحـل    
السابقة عند أدائه للتمرير، كما يجب التأكد من وجود القدم المعاكسة للذراع            

 .الرامي أماماً
 

  ويقسم التمرير إلى 
   Short Pass التمرير القصير -١

رة مقارنة بالتمرير الطويل ويجب أن يتميز       ثر يستخدم بك  التمرير القصي  
أيضا بالخبرة والدقة التي تسمح للكرة بالوصول سريعا ومباشرة إلـى الالعـب             

  .المستقبل
 ويؤدي قرب هـذا     ينويجب أن يتم مراعاة توقيتُ وسرعة جري الالعب        

الـذى  اللـوب  اليوم دافعا في خط مستقيم ثم ننتقل بعد ذلك إلى التمرير المرتد و        
  .يمكن اللجوء إليه في مستوى متقدم لالعبين

  
  :طريقة أداء التمرير قصير المدى

يعتمد التمرير قصير المدى على حركة الذراع الكاملة للكرة حيث يـتم             
الزاوية بـين العـضد     (دفع الكرة باألصابع الحاملة بحيث يكون المرفق مرتفع         
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الذراع الحاملة للكـرة بالـسحب      ، يتم تحريك    )  درجة   ٩٠والجذع ال تقل عن     
ويـتم سـحب    ) بالنسبة لالعب األيمن  (للخلف عندما تكون الرجل اليمنى أماماً       

الذراع الرامي من الخلف لألمام وتمرير الكرة عندما تكـون الرجـل اليـسرى        
والتمرير القصير ال يحتاج إلى أي حركة ارتكاز مـن الرجـل اليـسرى      . أماماً

 لف الجذع ، وقد تكون حركة الجذع أقوى عندما          وتكون هناك حركة بسيطة في    
تكون المسافة بين الممرر والمستقبل أكبر ، وهنا يتم التمرير بمرجحة الـذراع،             
أما في حالة التمرير بالدفع فال يحتاج مرحجة وإنما يفرد الذراع الحامل للكـرة              

  .لألمام ويستخدم هذا إذا كانت المسافة قصيرة وال تحتاج إلى مرجحة
  Push Passلتمرير بالدفع ا -

في هذا النوع تدفع الكرة للمستلم بيد واحدة أو باليدين معـاً لألمـام أو                
بـه  تتـصف   لمـا   ، ويكثر استعمال هذه التمريرة في كرة اليد الحديثة           للجانب

سرعة في نقل الكرة بين أفراد الفريق، وهذه التمريرات يكثر استخدامها خـالل             
داد والتمهيـد لبـدء عمليـات خططيـة هجوميـة           مراحل بناء الهجمات واإلع   

منظمة،كما أنها غالباً ما تستخدم لتهدئة الملعب واستهالك زمن المبـاراة ولكـن    
  .دون التعرض لعقوبة اللعب السلبي 

  Wrist Passالتمرير بالنطر   -
التمريرة الكرباجية، وهذا النوع من     العديد من المراجع    وقد تطلق عليها     

ثر األنواع استخداماً لسهولة تحويل هذه المهارة إلى تـصويب          التمريرات من أك  
ولهـذا  . مفاجئ ، وأيضاً يكثر استخدام هذه التمريرة عند بدء تنظيم الهجمـات           

  :النوع من التمريرات عدة أساليب قد يطلق عليها البعض أنواع التمرير وهي 
  .ر من مستوى الرأسيالتمرير بالنط -
 .فمن مستوى الكتر بالنطالتمرير  -

 .للجانب القريب من الذراع الرامية من مستوى الحوضر بالنطالتمرير  -

 وتقسمها مراجع اخرى من حيث وضع الجسم باالرتكاز أو بالجرى  -
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تتصف هذه التمريرات كلها بحركة نطر من مفصل الرسغ يتبعها حركة            
كربجة باألصابع ، وقد يجد بعض الالعبين صعوبة عند أداء هذه التمريـرة إذا              

م يكن في إمكانهم اإلمساك بالكرة بيد واحدة،        ل
إذا أنها تتطلب حركة تمهيدية بعكـس اتجـاه         
التمريرة مما يلزم القبض بقوة أصـابع اليـد         

  .على الكرة
 )الكرباجي(التمرير  -

  ٠االرتكاز منالكرباجي التمرير   -أ
 ٠من الجريالكرباجي التمرير  -ب

 
  

 مـن ) الكربـاجي (األداء الفني للتمرير   -أ

  :االرتكاز

بعد استقبال الكرة يتم سحب الكرة باليدين        -١
 ٠الكتف إلى الجانب حتى مستوى

يجب أن يكون الرسغ مرناً أثنـاء عمليـة          -٢
 ٠الكتم بالطريقتين

الممررة ممسكة للكرة ويكـون انثنـاء        اليد -٣
 الكوع بزاوية حادة واليد الحرة سـاندة للكـرة  

  بأطراف األصابع
حة الذراع الراميـة بحيـث      اإلعداد لمرج  -٤

  األصابع خلف الكرة وممسكة بها دون الضغط عليها من اليد تكون
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 تقوم الذراع الرامية بإتمام حركة المرجحة للخلف ويتوقف مـداها علـى             -٥
كلمـا زادت المـسافة زادت حركـة    (مسافة المكان المراد توصيل الكرة إليـه       

 ٠)بالمرجحة اإلعداد

إعداد  الوقت الذي يرجع فيه الكرة إلى الخلف كمرحلة       يقوم التلميذ في نفس      -٦
الحاملـة للكـرة    اليد ثني المرفق مع مواجهته للخلف وتكون راحةببالمرجحة 

 ٠إلى أعلى ولألمام

يؤدي الجذع مهمة كبيرة جداً في نقل قوة القدمين والـدفع            ) حركة الجذع   (-٧
ثم حركة دفع قوية    ) من الجانب إلى الخلف   (الجذع   الناتج عنها بحركة لف من    

 ٠من الخلف إلى الجانب

أثناء مسك الكرة بعـد  (الرجل المعاكسة لليد أماماً ويكون ثقل الجسم         توضع -٨
 موزعاً على القدمين، ثم ينتقل ثقل الجسم علـى القـدم ويـصبح               )استقبالها

وذلك أثنـاء مرجحـة الـذراع الراميـة         (األمامية   االرتكاز على مشط القدم   
 ٠)للخلف

تدفع القدم الخلفية ويرتفع كعبها عن األرض بقـوة          ثناء االستعداد للتمرير  أ -٩
الخلف لألمام بحيـث تـصل القـوة         دفع سريعة مرتبطة بحركة لف الجذع من      
 ٠المحصلة للقدم والجذع لليد الممررة للكرة

عملية التمرير عن طريق الدوران القوي السريع للجذع والقدم الخلفية           تتم -١٠
لكرباجية للذراع الممررة لتحقيق حدة التمرير بنتيجة فـرد الجـذع           ا مع الحركة 

، والـذراع  الكربـاجي  الذراع كما لو كانت تقوم بالضرب  وانقباضه مع تحريك
 ٠الجسم الحرة تكون مرتخية أمام

 تستكمل الذراع الرامية حركتها حتى الجانب اآلخر لجسم التلميذ ويتم نقل           -١١
عمل على إيقاف اندفاع الجسم بمساعدة ثنـي الجـزء          القدم الخلفية لألمام لكي ت    

 ٠الجذع ثنياً خفيفاً مع اتجاه النظر نحو الكرة العلوي من
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 :من الجري) الكرباجي(األداء الفني للتمرير  -ب

استقبال الكرة بكلتا اليدين كمرحلة أولى لإلعداد للتمرير، ويالحظ عـدم            يتم -١
 ٠إلى ارتفاع الكتفالجري وتنقل الكرة  توقف حركة

 اليد ( لتصحيح الكرة في يد واحدة تسحب الكرة بعد ذلك مباشرة إلى الخلف -٢
باليد الحرة إلى مستوى الكتف، ويتوقف مدى سحبها علـى           بعد تأمينها ) الرامية

اإلعداد للمرجحة أصغر من حيث المدى والـزمن         مسافة التمرير وتكون حركة   
 ٠بخطوة ارتكاز المصحوبالكرباجي منها في حالة التمرير 

 تتداخل مرحلة اإلعداد بالمرجحة مع حركة الرمي عنـدما تكـون الرجـل         -٣
 ٠اليمنى مفرودة ولألمام بينما يكون كتف الذراع الرامية والكرة في الخلف

الرمي تبدأ من تحريك القدم اليسرى لألمام مع مراعـاة عـدم أخـذ        حركة -٤
 ٠القدم حركة ارتكازية بهذه

 ٠لجذع بحركة دوران بسيطة ناتجة عن حركة الجري أماماًيقوم ا -٥

الحركة بتقدم القدم اليمنى لألمام مما يؤدي إلى تناسق مع الحـوض             تستمر -٦
دافعة تعتبر أمراً ضرورياً إلتمام حركة التمرير بـالقوة          حيث ينتج عن ذلك قوة    

 ٠الكاملة

 مام مع تجنب لـف    الرمي المنثنية بسرعة وباستقامة إلى األ      يتم سحب ذراع   -٧
 ٠الكرة بأي صورة من الصور والعمل على نقل القوة بكاملها إلى اليد

يصحب سحب الذراع الرامية تقديم الرجل اليسرى في نفس الوقت، وذلـك             -٨
 ٠إيقاف حركة الجري أو عرقلتها دون
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تجاه الجانب اآلخر للجـسم   يراعى عدم أرجحة الذراع الرامية لمسافة بعيدة -٩
ويصعب بعد ذلـك   ك يسهم بدرجة كبيرة في ثني الجذع في هذا االتجاهإذ أن ذل

  ٠متابعة الجري بصورة طبيعية
   : )الكرباجي( في التمرير التعليمية الخطوات

 ٠عمل نموذج واضح للتالميذ -١

مهارة مسك الكرة بيد واحدة وباليدين وإجادة استقبالها من          التأكيد على إتقان   -٢
 ٠مختلفة اتجاهات وأوضاع

 ٠تطبيق األداء الفني للمهارة بدون الكرة -٣

 ٠وتطبيقها بالطريقة الجزئية تقسيم المهارة إلى أجزاء -٤

 ٠الجري/ المشي  / االرتكاز/ تطبيق أداء المهارة بكرة من الثبات  -٥

  ٠بتغير المكان/ تطبيق أداء المهارة من الجري باتجاهات متعددة  -٦
  Swing Passالتمرير باألرجحة  -

هذه قد يطلق عليها البعض التمريرة البندولية إذ أن شكل حركة الذراع           و 
  .المرجحة تشبه حركة البندول

وهذا النوع من التمرير غالباً ما يستخدم ببطء ظاهري وغالبـاً مـا يتتبعـه              
  .المنظمةخداع بالتمرير، وقد يستخدم أيضاً بهدوء لإلعداد للهجمات 

  :يوأساليب هذا النوع من التمرير ه
 للخلف  -٣     للجانب - ٢      لألمام -١: مستوى الحوضمن   -أ

  من بين-٣ من خلف الرأس -٢ من خلف الظهر -١:  الجانبمستوى  من-ب

 الساقين

 :الفني للمهارة  األداء–التمرير البندولي في مستوى الحوض لألمام )١)/(أ(

ـ      اليد تستقر الكرة في   -١ يلها باليـد الحـرة     الممررة المفتوحة بعد تأمين توص
 ٠الذراع مرتخياً وممتداً للجانب المراد التمرير منه، ويظل

 ٠حركة البندول تتأرجح الذراع الرامية خلفاً بارتخاء ثم لألمام بسرعة -٢
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 ٠الرسغ عندما تمر الكرة من جانب الجسم يتم دفعها وتوجيهها من -٣

 ٠يمنىال يفضل وضع القدم اليسرى أماماً عند التمرير باليد -٤

  لبندولي في مستوى الحوض للجانب التمرير ا) ٢)/(أ(
 :للمهارة األداء الفني

 ونقلها إلـى  تستقر الكرة باليدين بعد االستقبال، ويقوم التلميذ بتحريك الكرة -١

 ٠الرامية اليد

 بعد االستقبال، ويقوم التلميذ بتحريك الكرة ونقلها إلـى  تمسك الكرة باليدين -٢

 ٠الرامية اليد

بالدوران مع الفرد  اليد وتبدأ هذه تمسك الكرة بالطريقة الصحيحة بيد واحدة -٣
 ٠ألعلى والكف باطنه متجه للجانب حتى مستوى الحوض بحيث يكون الكوع

الرسغ إلى الجانب، وحتى يتجه باطن الكـف         قوي من بنطر  يتم دفع الكرة     -٤
  ٠ألعلى

  الظهر لي في مستوى الحوض من خلف البندو التمرير) ١)/(ب
 : األداء الفني للمهارة

االستحواذ علـى الكـرة ومـسكها        أثناء -١
باليدين يتم نقل الكرة باليد الممررة إلى الجانب        

  ٠يتم تأمين مسكها باليد الحرة على أن

بعد السيطرة الكاملة على الكرة بيد واحدة        -٢
للذراع الممتدة للتمريـر   تتم األرجحة البندولية
  ٠ل حركة رسغ اليدخلف الظهر باستغال

المهارة من الثبات أو من الجري ويالحظ أن يتجـه بـاطن        يمكن تأدية هذه   -٣
عملية دفع الكرة بالرسغ وفي حالة تأديتها مـن   الكف لليد الممررة إلى أعلى بعد

أثناء تقارب القدمين بجوار بعـضهما   الثبات أو من الجري يجب أن تمرر الكرة
  الممررة أماماً م الرجل المعاكسة لليدأو أثناء تقد) فتحة مناسبة(
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   :الفني للمهارة  األداء–التمرير البندولي للجانب من خلف الرأس ) ٢)/(ب(
مستوى  على الكرة وترفع إلى    ليدا تسيطر -١

كرباجيـة  الرأس كما لو كانت ستؤدي تمريره       
الجـذع   مع تحريك الكرة للخلف وللجانب يتابع     

  ٠لفة للجانب نفسه
الذراع الرامية لتمرير الكرة خلف     تتأرجح   -٢

الجانبي المجاور مـع مراعـاة    الرأس للزميل
دوران كتف الذراع الرامية خلفاً وعدم انثنـاء        

  ٠لألمام الرأس
 ٠الرسغ وتسهم األصابع في توجيه الكرةنطريتم دفع الكرة في حركة  -٣

  البندولي للجانب من بين الساقين التمرير ) ٣)/(ب(
  :مهارةلل  األداء الفني

 ٠الواسع بعد استقبال الكرة يتم أخذ وضع الطعن الجانبي األمامي -١

 ٠الساقين الممررة على الكرة وتقترب من اليد تسيطر -٢

الكـرة  بنطر تمرر الكرة للجانب إلى الزميل المجاور من بين الساقين وذلك          -٣
 ٠من الرسغ

 ٠بها طعنلممررة تكون معاكسة للساق األمامية التي يتم الااليد  -٤

 :للتمرير البندولي التعليمية الخطوات

 ٠المراد تعليمها مع الشرح المختصر أداء نموذج للمهارة -١

) بـدون كـرة   (باليد الممررة    بعد تعليم الوضع األساسي يتم تعليم المرجحة       -٢
 ٠ خلفاً– جانباً –أماماً 

 اتجاهـات   باستخدام الدفع من الرسغ من تحديد عدة       المرجحة باليد الممررة   -٣
 ٠وأبعاد مختلفة للطوق

 ٠)الجري – المشي(السابقة باستخدام كرة صغيرة  الخطوات ربط -٤
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علـى مـسافات     اليـد  االنتقال إلى التمرير البندولي بأنواعه باستخدام كرة       -٥
 ٠الجري –  المشي– متوسطة من الثبات –قصيرة 

   بها من الثباتالعناية بدقة وقوة التمرير بتحديد مناطق معينة للتمرير -٦

   Let Passالتمرير بالترك 
وقد كثر استخدام هذه التمريرة في اآلونة األخيرة خـالل المباريـات،             

وهي تؤدي إلى ذراع المدافعين عندما تترك الكرة يد الممرر خلفاً ، بينما يكمـل   
هو مسار حركته وحركة ذراعه دون الكرة ، أما الكرة التي تركـت فيـستلمها               

  . اطع من الخلف والغير مراقب لحظياًالزميل الق
وهذه التمريرة يكثر استخدامها خالل مرحلـة إنهـاء الهجمـات عنـد              

استخدام تبادل المراكز وغالباً ما يتبعها تصويب سـريعة السـتغالل عنـصر             
  .المفاجأة

  Long Pass التمرير الطويل -٢
ا النـوع  يقصد بالتمرير الطويل تمرير الكرة لمسافات طويلة، ويعتبر هذ    

من التمرير أحد المتطلبات الهجومية األساسية والتي يجب أن تستخدم بإيجابيـة            
في المباريات لتحقيق الفوز من خالل استخدامه بفاعلية في الهجـوم الخـاطف             
بنوعيه السريع والموسع، لذلك يعتبر التمرير الطويل أحد الواجبات الهجوميـة            

 في االسـتفادة القـصوى بـالهجوم        الهامة التي يجب أن يتقنها حارس المرمى      
الخاطف، كذلك يجب على الالعبين باختالف مراكزهم أن يكونوا على مـستوى      
عالى في هذا النوع من التمرير مع عدم إهمال التـدريب عليـه، حيـث مـن                 
المالحظ على بعض المدربين تركيزهم أثناء التدريب علـى التمريـر القـصير        

  .دىوإهمالهم تماماً التمرير طويل الم
تكتـسب الكـرة المـسار      حيث  ويتميز التمرير الطويل بالقوة والسرعة       

 من استالمها بسهولة ويسر، ويعتبر دقـة        ليتمكنالمناسب لوصولها إلى الزميل     
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التمريرات الطويلة أحد العناصر األساسية لنجاحها، لذلك يجب على الالعب أن           
ان في الملعب بدقة عالية     يمتلك القدرة على توجيه التمريرات الطويلة إلى أي مك        

، وباستخدام أي نوع من أنواع التمرير الطويل التي سوف نستعرضها بـشيء             
  :من التفصيل على النحو اآلتي

   Support step Pass التمرير بخطوة االرتكاز -أ
وهذه التمريرة غالباً ما تستخدم لبدء هجوم خاطف إلرسال الكرة إلـى              

ي بطريقة كرباجية من مستوى الكتف، وتشبه       مسافة بعيدة عن الممرر وهي تؤد     
إلى حد الحركة الغريزية للرمي لطفل يؤدي حركة مـن الحركـات األصـلية              
لإلنسان ، فطريقة أداء هذه التمريرة هي نفس طريقة الطفل الذي يرمى بحجـر              

  .صغير نخلة مثمرة أو نفس الطريقة التي يطلق بها الحجر في اتجاه طائر
 التمريرة من مستوى الحوض وأيضاً يمكن تخيـل         كذلك يمكن أداء هذه    

طريقة أدائها بحركة طفل يمسك بحجر مسطح يرميه فوق سطح المـاء لجعلـه           
  -:ينزلق عدة مرات قبل سقوطه إلى القاع وعلى ذلك أساليب التمريرة هي

 .التمرير بخطوة االرتكاز من مستوى الكتف -١

 ميل الجذع مع"التمرير بخطوة االرتكاز من مستوى مفصل الحوض  -٢
 ".جانباً في اتجاه الذراع
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  Running Passالتمرير من الجري 

وهو أكثر التمريرات شيوعاً خالل مراحل الهجوم الخـاطف الـسريع            
ة والالعـب إلـى أمـاكن    والموسع لما تتضمنه من سرعة األداء وانتقال الكـر     
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 وسرعة الكرة تستمد من سرعة جسم الالعـب خـالل أدائـه             هجومية أفضل
  .لمهارة الجري والتقدم أماماً باستمرار، وهي تؤدي من مستوى الكتف دائماً

  Jumping Passالتمرير من الوثب   
وتستخدم هذه التمريرة لنقل الكرة إلى مسافة بعيدة، وغالباً مـا تـؤدي              

 أن تحول إلى تصويبة في المرمى الخـالي       ويمكنأثناء الهجوم الخاطف السريع     
ه التمريرة االرتفاع فوق مستوى المدافع الذي يحاول منع         من حارسه، وتتيح هذ   

الهجوم ، وهذا ويجب أن ال ترسم الكرة شكل قوس عميق خالل مـسارها فـي             
  .الهواء

  
  

 

  
 

  
  : تمريرات في مواقف خاصة-٣

للعبة واألداء السريع   نظراً للتطور السريع الذي طرأ مؤخراً في تقنيات ا         
، حيث تعـددت وتنوعـت المواقـف        لعالمية  الذى ظهر مؤخرا فى البطوالت ا     

الهجومية تحت ضغوط دفاعية عنيفة وصلت إلى الحد القانوني والغير معاقـب            
 ألخذ أوضاع صعبة لجسمه ، هذا األوضاع قد تبدو          المهاجمعليه، لذلك يضطر    

غير متزنة، وفي نفس الوقت يكون هناك إلحاح في ضرورة خـروج تمريـرة              
دة في التمرير الغير مألوفة سابقاً والتي قـد تكـون           سريعة مما أزهر أنواع جدي    

  .إيجابية جداً في حل المواقف الهجومية بشكل فعال
  :ومن هذه التمريرات
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   التمرير بالوثب باالرتقاء على القدم المماثلة للذراع الممررة-أ
 Jumping Pass with reversed foot position 
 
 
 
 

  
  

  Touch Pass التمرير باللمس -ب
 الخططي الجماعي فتـؤدى الختـصار       العملوهي تؤدي أثناء تواصل      

ة العدديـة الهجوميـة وتنفيـذ    ل واستحواذ الكرة خاصة عند الزيـاد  زمن استقبا 
السلسلة إلدخال الجناح بسرعة قبل اشتراك المدافع معه أو تمرير الكرة لالعب            

  ).تسقيط الكرة لالعب االرتكاز(الدائرة بشكل مفاجئ 
  :ائعة لمهارة تمرير الكرةاألخطاء الش

ال يتم بـذلك    أن يسقط الذراع في وضع جانبي عند أداء الرمية، ف          -١
  نقل القوة إلى الكرة

 ).لوب(أن تمرر الكرة بضعف في منحنى طيران كبير  -٢

أال يكون هناك ترابط بالنظر بين رامي الكرة وزميله، أو برمـي            -٣
 .الكرة دون تنبيه الزميل

يق إلى الزميل فال تصل إليه بارتفاع أن تمرر الكرة بشكل غير دق      -٤
 .يتراوح بين مستوى الصدر وارتفاع مستوى الرأس

 .والمستويات األعلى من ذلك -٥
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  :تدريبات على االستالم والتمرير بنوعيه
  )١٥ إلى ١من (تدريبات للتمرير القصير : أوالً 

 تعلم وتنمي التمريـر القـصير المـدى،         ١٥ إلى   ١التدريبات التالية من      
  عى فيها التدرج من السهولة إلى الصعوبةويرا

  التمرير قصير المدى) ١(تدريب 

  سرعة التمرير القصير) ٢(تدريب 
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  التمرير القصير بالمواجهة) ٣(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  التمرير القصير على الشمال) ٤(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  التمرير القصير على اليمين) ٥(تدريب 
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   التحرك لألمام والخلفالتمرير في مثلث مع) ٦(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  .التمرير في مربع مع تغير المراكز) ٧(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  .التمرير القصير مع الجري مع بطول الملعب) ٨(تدريب 
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التمرير القصير بطول الملعب مع تغيير المراكز مـن الجـري           ) ٩(تدريب      
  ).الساقية(
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ى الشمال واليمين مع الجريالتمرير القصير عل) ١٠(تدريب      
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) ١١(تـــدريب 
التمرير القـصير   
مع التحرك بـين    

ـــ ــي ال  م ٦خط
  . متر٩والـ

  
  
  
  

  )١٢(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣(تدريب 
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  )١٤(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  

   نفس التدريب السابق مع الوثب عاليا )١٥(تدريب 
  

  )٢١ إلى ١٦من ( تدريبات على التمرير الطويل : ثانياً 
  التمرير الطويل بعرض الملعب من الثبات) ١٦(تدريبات 
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  .التمرير الطويل بعرض الملعب من الجري) ١٧(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .التمرير بخطوة االرتكاز والوثب) ١٨(تدريب 
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  )١٩(تدريب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠(تدريب 
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  )٢١(تدريب 

  
  
  
  
  
  
  
  

 Gool Shootingعلى المرمي  التصويب –رابعاً 
تنتهي جميع خطط الهجوم بالتصويب على المرمى حيـث يكـون هـو           

التتويج النهائي لجميع عمليات الهجوم ، فهو الوسيلة الوحيدة إلحراز األهـداف            
وبالتالي تحديد نتيجة المباراة سواء بالفوز أو الخـسارة، لـذلك تعتبـر نتيجـة               

، حيـث أن جميـع   والفـوز ين الهزيمـة  التصويب على المرمى الحد الفاصل ب     
المهارات الخاصة للعبة تصبح عديمة الجدوى إذا لم تنتهي بالتصويب النـاجح             

  .على المرمى
هذا وقد تطور المستوى الفني للتصويب بشكل كبير جداً وأصبح لكـل             

العب ما يميزه من أسلوب خاص به في التصويب على المرمى يتناسـب مـع               
دنية والمركز الذي يشغله، التي تظهر مـن خـالل حركـة       قدراته وإمكانياته الب  

  .الذراعين والرجلين والجذع
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  :عوامل نجاح التصويب
  :يتوقف نجاح التصويب على عاملين هامين هما  

  The velocity of the Ball سرعة طيران الكرة المصوبة -١
ويمكن أن يطلق عليها قوة التصويبة حتى تصل الكرة إلى هـدفها قبـل     
 وتعتبر سرعة الكـرة     رمى إليها ومنعها من دخول المرمى ،       حارس الم  وصول

عليها الباحثون فـي كثيـر   ويعتمد هي المعيار الموضوعي لقياس قوة التصويبة  
من أبحاثهم، حيث تتجمع صيغ القوى المتولدة مـن العمـل العـضلي لجميـع               

ة قوة  وصالت الجسم العاملة والمشتركة في األداء المهاري للتصويب في محصل         
واحدة تدفع الكرة بحيث تكتسب هي قوة انطالق، وال يتأتي ذلك إال من خـالل               
التتابع الزمني لدخول وصالت الجسم في الحركة والتتابع الزمني إلنهاء دورها           
المتسلسل فيها، والذي له ابلغ األثر على كمية الحركة المنقولة مـن الوصـالت        

 الجـذع  – الرجلين –الحوض ( الجسم ذات الكتلة األكبر والقريبة من مركز ثقل      
 الكـف الحامـل     – الساعد   –العضد  (إلى الوصالت البعيدة ذات الكتلة األقل       ) 

  .حجماً) للكرة
  The Accuracy Shooting:   دقة التصويب -٢

ويقصد بها وصول الكرة إلى مكان يهدف إليه الالعب ويصعب علـى             
الً ألحـد زوايـا المرمـى، أو      الحارس الوصول إليها، فتكون الكرة مالصقة مث      

تكون مصحوبة بدقة في اتجاه قدم ثابتة لحارس المرمى، أو زاحفة فوق رأسـه              
ويالحظ هنا أن الدقة ال عالقة لها بقوة الكرة المصوبة ولكنها درجـة             ،  مباشرة  

ـ             ك الصعوبة التي يلقاها الحارس للوصول لهذه الكرة والمثال األوضح علـى ذل
  ).اللوب(و الساقطة  أالكرة المصوبة باللف

وبالرغم من أن جميع مهارات اللعبة يجب أن يتميز أداؤهـا بالـسرعة              
والدقة إال أن مهارة التصويب أكثرها احتياجاً إلى هذين العنـصرين، فـسرعة             
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حركة الالعب وذراعه مطلوبة عند أداءه للتصويب حتى يـتمم الغـرض مـن              
لـذا  . هم أو صدهم للكـرة حركته قبل وصول المدافعين وحارس المرمى وتشتيت      

 وهام لمهارة التصويب الناجح ويجب دوام الحفـاظ علـى         ىفالدقة عنصر رئيس  
  .تنميتها
وقد تناول الخبراء طرق عديدة لتقسيم التصويب إلـى أنـواع وأسـاليب               

  -:مختلفة نذكر منها ما يلي
  :تقسيم حسب المكان الذي يتم فيه التصويب) أ(

 تصويب  – تصويب من الزوايا     –يب   تصويب من قر   –تصويب من بعيد      
  .من الوسط

  :تقسيم حسب المكان الذي تصل إليه الكرة في المرمى) ب(
 التـصويبة   – التصويب المرتد    – التصويب المنخفض    –التصويب العالي     

  .الساقطة
  :تقسيم حسب حالة جسم الالعب) ج(

 – التصويب من السقوط     – التصويب من الحركة     –التصويب من الثبات      
   التصويب من الطيران–لتصويب من الوثب ا
  :تقسيم حسب المستوى الذي تنطلق منه الكرة) د(

 – التـصويب مـن مـستوى الكتـف          –التصويب من مستوى الرأس      
وال شك أن جميع هذه التقسيمات صحيحة رغـم         . التصويب من مستوى الركبة   

فق على شـكل    اختالف تناولها لطريقة تقسيم مهارة التصويب ، ولكنها جميعاً تت         
واحد لعمل الذراع المصوب وهو ما يطلق عليه الكريمة إشـارة علـى حركـة       

ويطلق التصويب الكرباجي على جميع أشكال التـصويب باسـتثناء          (الكرباج ،   
، والتصويبة الكرباجية هي للداللة على حركة النطر        ")اللوب"التصويبة الساقطة   

ريعة من مفـصل الكتـف إلـى        الحادثة في ذراع التصويب وانتقال الحركة الس      
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المرفق إلى الساعد ثم الرسغ  وأخيراً األصابع مع التركيز والنظر على مكـان              
  .الحارس

  :أنواع التصويب في كرة اليد
  : التصويب الكرباجي من خطوة االرتكاز وله عدة أساليب هي-١

  .التصويب الكرباجي من خطوة االرتكاز من مستوى الرأس •
  .طوة االرتكاز من مستوى الحوضالتصويب الكرباجي من خ •
  .التصويب الكرباجي من خطوة االرتكاز من مستوى الركبة •
  .الحرة التصويب الكرباجي من خطوة االرتكاز مع الميل ناحية الذراع  •

  .التصويب الكرباجي المفاجئ من الجري) ٢(
  :التصويب الكرباجي من الوثب عالياً ومن أساليبه) ٣(

  .ثب عالياً من مستوى أعلى من الرأسالتصويب الكرباجي من الو •
  .التصويب الكرباجي من الوثب عالياً مع الميل ناحية الذراع الحرة •
  .التصويب الكرباجي من الوثب عالياً مع دوران الذراع •
  .التصويب الكرباجي من الوثب عالياً على القدم العكسية •
  "مزدوج"التصويب الكرباحي من الوثب عالياً بالقدمين معاً  •
  .صوبصويب مع تبديل ذراع المالت •

  :التصويب الكرباجي من الوثب أماماً ومن أسالبيه) ٤(
  التصويب الكرباجي من الوثب أماماً من مستوى الرأس •
  .التصويب الكرباجي من الوثب أماماً من مستوى الكتف •
 .التصويب الكرباجي من الوثب أماماً من مستوى الحوض •
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  :من أساليبهالتصويب الكرباجي من السقوط و) ٥(
  . التصويب الكرباجي من السقوط أماماً •
  .التصويب الكرباجي من السقوط الجانبي ناحية الذراع الحرة •
  .التصويب الكرباجي من السقوط الجانبي ناحية الذراع المصوبة •

  :التصويب الكرباجي من الطيران ومن أساليبه) ٦(
  .لحرةالتصويب الكرباجي من الطيران والدوران ناحية الذراع ا •
  .التصويب الكرباجي من الطيران والدوران ناحية الذراع المصوبة •

  :التصويب الكرباجي من الثبات ومن أساليبه) ٧(
  .التصويب الكرباجي من الثبات من مستوى أعلى من الرأس •
  .التصويب الكرباجي من الثبات من مستوى الرأس •
  .التصويب الكرباجي من الثبات من مستوى الحوض •
  .كرباجي من الثبات مع الميل ناحية الذراع الحرةالتصويب ال •
  .التصويب الكرباجي من مستوى الركبة مع الدحرجة جانباً •

  :التصويب الخلفي ومن أساليبه) ٨(
  .التصويب الخلفي من مستوى الكتف •
  .التصويب الخلفي من مستوى الحوض •

  -:ة ومن أساليبهاطالتصويبة الساق) ٩(
  .رتكازالتصويبة الساقطة من خطوة اال §
  .التصويبة الساقطة من الجري §
  .التصويبة الساقطة من الوثب اماماً §
  .التصويبة الساقطة من السقوط §
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  .التصويبة الساقطة من الطيران §
  .التصويبة الساقطة من الثبات §

  -: التصويب باللف ومن أساليبه-)١٠(
  .التصويب باللف في اتجاه عقارب الساعة •
  .التصويب باللف في عكس اتجاه عقارب الساعة •

  :طرق أداء أنواع التصويب
  : التصويب الكرباجي من خطوة االرتكاز ) ١(

يستخدم هذا النوع من التصويب من العبي الخط الخلفي فـي بعـض              
الحاالت التي ينفتح فيها الخط الدفاعي وتؤدي مفاجئة وسريعة مـن مـستويات             

قة خالية مفتوحة في الحائط الدفاعي وخاصة فـي    مختلفة، كذلك عند ظهور منط    
منطقة منتصف الملعب أمام المرمى مباشرة، حيث يتم استغالل هذا النوع مـن             

 إلى الزوايا المفتوحـة     التصويب في توجيه الكرة بسرعة خالل الثغرة المفتوحة       
  في المرمى

  :وطريقة أداء هذا النوع يكون كاآلتي
اع الحامل للكرة ممتدة أماماً، ويكون      يضع الالعب الرجل العكسية للذر     -١

مركز ثقل الجسم محمل على الرجل الخلفية التي تكون منثنية قليالً من            
  .مفصل الركبة

أثناء الرمي تدفع الرجل الخلفية لألرض لتأخذ خطوة متبادلة مع القـدم            -٢
األمامية وبقوة لينتقل مركز الثقل لألمام وفي نفس اللحظة تقوم الذراع           

كرة بمساعدة الجذع بحركة لف لألمام في اتجاه التصويب مع          الحاملة لل 
 . المتابعة والذراع الرامية
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  :التصويب الكرباجي من الجري) ٢(
وتستخدم هذه المهارة كتصويبة مفاجئة لحارس المرمى وتستخدم أيـضاً       

عند االنفراد بحارس المرمى وتعتبر من أسرع أنواع التصويب ألنها تؤدي من            
ع لمفاجئة حارس المرمى قبل أن يأخذ مكانه، وخطـوات الجـري       الجري السري 

فتـتم بتوافـق عـال بـين حركـة      . لها دور أساسي في إعطاء قوة للتصويب  
الذراعين والرجلين مع مالحظة عدم ارتكاب الخطأ القانوني في أخذ أكثر مـن             

  .ثالث خطوات
  :التصويب الكرباجي من الوثب عالياً)٣ (

تصويب هو االرتفاع ألعلى نقطة المرمـى مـن     أساس هذا النوع من ال     
ـ            م ، وإجـادة    ٩أعلى المدافعين وغالباً ما يؤدي على هذا النوع من خلف خط ال

هذا النوع من التصويب يمكن المهاجم من التغلب على حائط الصد الذي يتخـذه         
المدافعون حيث كلما كان االرتفاع عالياً كلما كانت هناك حرية في التـصويبات             

  . وتأثيراً في الدفاع وحارس المرمىشيوعاً
  :وطريقة هذا النوع تؤدي كاآلتي  
يستلم الالعب الكرة من الحركة واالقتراب ناحية المرمى مع أخذ ثـالث             -

ويـتم  )  شمال –يمين  (أو  )  شمال – يمين   –شمال  (خطوات أو خطوتين    
، حيث أن   يلعب باليد اليمنى    االرتقاء وبالرجل اليسرى إذا كان الالعب       

ل االرتقاء هي الرجل العكسية الذراع الرامية وتكون خطوتها القبـل    رج
  . األخيرة طويلة نسبياً

يرتقى المصوب ألعلى نقطة مع سحب الذراع الحاملـة للكـرة للخلـف              - 
وألعلى الرأس مع دفع مرفق الذراع الحاملة للكـرة ألعلـى ، ويـتم              

في اتجـاه  التصويب من خالل توجيه الذراع الكاملة للكرة بقوة وسرعة          
أداء حركـة كرباجيـة     في  المرمى مع مالحظة أن يشترك الجذع بقوة        
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وراء الكرة ثم يتم الهبوط على نفس قدم االرتقاء بحيث تكون المـسافة             
 .بين مكان االرتقاء والهبوط قصيرة قدر اإلمكان

  :التصويب الكرباجي من الوثب أماماً) ٤(
يداً عن المجال الـدفاعي،    الهدف من الوثب أماما هو تأمين التصويب بع        

ويتم الوثب واالقتراب بقدر اإلمكان من المرمى مما يساهم في تـأمين وتأكيـد              
إحراز الهدف ، ويستخدم هذا النوع من التصويب بصفة أساسية لالعب مراكـز     

  .األجنحة مع فتح زاوية التصويب أو أثناء تنفيذ الهجوم الخاطف
  
  
  
  
  
  
  

  : اآلتيوطريقة األداء تكون على النحو
ـ         م أمام المرمى، يقوم المصوب      ٦إذا كان التصويب من وسط منطقة ال

باستالم الكرة من الحركة، ويأخذ التصويب مع عدم المغاالة في زيادة عددها أو             
طولها حتى يتجنب لمس منطقة المرمى ، ويتم الميل تجـاه الـذراع المـصوبة         

م االسـتفادة القـصوى مـن       ودوران الكتف الذراع الرامية للخلف قليالً حتى يت       
الحركة التمهيدية للذراع المصوبة، ويراعى االرتقاء بالقدم اليـسرى إذا كـان            

حتى يكون هناك قدرة على أخذ مسافة أكبر لألمـام ،      يلعب باليد اليمنى    الالعب  
نه ال يتم التصويب باالرتقـاء بالقـدم        ألذلك  زان في الهواء أثناء الطيران      واالت

من ولكنها ضرورة مهارية يجب تعليمها والتدريب عليها ألن         اليمنى لالعب األي  
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هناك بعض المواقف التنافسية التي تجبر الالعب المصري على أخذ االرتقـاء            
  .بالقدم المقابلة للذراع الرامي

أما إذا كان التصويب من مركز الجناح األيمن فيفضل أن يكون الالعب             
ون بعيدة عـن زاويـة التـصويب،        أعسراً وإن لم يكن فإن الذراع المصوبة تك       

وبالتالي يجب أن يعدل الجناح ويفتح زاوية التصويب وذلك باالرتقـاء يعـرض      
الملعب في اتجاه خط الرمية الجزائية مع رفع الكرة أعلى الرأس وميل الجـذع              

 هذا ويجب أن تكون الوثبة قوية حتى تعطي له فرصـة             ، لليسار أثناء الطيران  
تتأتي قوة الوثبة إال إذ أخذ الجناح خطوتين أو ثالثة أثناء           أكبر لفتح الزاوية وال     

  .االقتراب تمكنه من البعد عن المدافع بمراقبته
أما إذا كان التصويب من مركز الجناح األيسر فإن ما يعيب هذا المكان              

هو أن المدافع يقف في اتجاه الذراع المصوبة والحاملة للكرة من المدافع وفـي              
لفتح زاوية التصويب حيث توضع الكرة لألمام       وثبة  وجه فيها   نفس الوقت الذي ي   

وألعلى جهة اليسار قليالً ثم يعدل وضع التصويب والالعب في الهواء في اتجاه             
  خطة الرمية الجزائية

ويتم إنهاء التصويب بأكثر من طريقة حسب استجابة حارس المرمـى،            
ول نفسها في اتجـاه     حيث استحدثت طرق إلنهاء الكرة، مثل جعل الكرة تلف ح         

موازي لخط المرمى بحيث ترتد من األرض وتغير من اتجاههـا بفعـل عـزم          
دورانها وتدخل المرمى الخالي من حارسه بعد أن تعدته الكرة ويتم لف الكـرة              
باستخدام األصابع ورسغ اليد، ويتوقف اتجاه لف الكرة حسب المكان المـصوب         

ان الكرة حول نفسها مـع اتجـاه        ت من الجناح األيمن يكون دور     بمنه فإن صو  
عقارب الساعة أما إذا صوبت من الجناح األيسر فالدوران يكـون فـي اتجـاه               
عكس عقارب الساعة ، وأحياناً يتم التصويب بعد تبديل الكرة مـن اليـد إلـى                

  .األخرى في الهواء
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  :بالوثب في التصويب التعليمية الخطوات

 واضح مع الـشرح المختـصر للمهـارة   شرح المهارة أمام التالميذ لنموذج  -١
 ٠وفوائدها

الجري الحر ثم أخذ اإلحساس للجري ثالث خطوات تبدأ          -٢
للتلميذ الذي يصوب بيـده  (اليمنى فاليسرى  بالقدم اليسرى ثم

 ٠وبدون استخدام الكرة) اليمنى

/ لألعلـى   (على اتساع الخطوة األخيرة مع أخذ ارتقـاء قـوي بهـا              التعود -٣
 ٠)لألمام

مسافة الجري بثالثة أطواق متتابعة وعل خط مـستقين بحيـث يبـدأ              حديدت -٤
بالقدم اليسرى داخل الطوق األول والخطوة الثانية بالقـدم          الجري بالخطوة األولى  

ثم الخطوة الثالثة بالقدم اليسرى داخل الطـوق الثالـث        اليمنى داخل الطوق الثاني   
 ٠)ألعلى/ لألمام ) بحيث يتم أخذ ارتقاء قوى

بيديه كرة ويقوم أثناء الجري بالخطوة      الالعب   السابقة ويمسك  الخطوات نفس -٥
المصوبة وأثنـاء ارتقائـه    اليد ىة علبنقل الكر الثانية باالستعداد لعملية التصويب

المصوبة للخلـف   اليد الحركات اإلعدادية للتصويب من لف الجذع وتحريك    يؤدي
 ٠ الكرةوعند وصوله أقصى ارتفاع يبدأ في تنفيذ قذف

بقوة االرتقاء يمكن وضع إحدى األجهزة المـساعدة للوثـب           ألخذ اإلحساس  -٦
مكان الخطوة األخيرة ألخذ اإلحـساس باالرتقـاء          في) مقعد سويدي / سلم قفز   (

  ٠كرة القوي بواسطتها وبدون استخدام
  :التصويب الكرباجي من السقوط) ٥(

دافع واالقتـراب مـن     الهدف من السقوط هو االبتعاد عن متناول يد الم         
حارس المرمى وهذه التصويبة تتم بدون خطوات اقتراب، حيث تستقبل الكـرة            
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باليدين أمام الجسم وتتباعد القدمين قليالً وتثنى لألمـام ثـم يتحـرك الـذراع               
  المصوبة أثناء سقوط الجسم لألمام

  
  
  
  
  
  
  
  

   
نظر  ويتم التصويب من مستوى الرأس قبل السقوط مباشرة مع توجيه ال          

نحو المرمى، وبعد التخلص من الكرة يتم امتصاص صدمة السقوط بالـذراعين            
معاً، هذا ويجب عدم لمس الركبة لألرض، كما يجب الحرص الشديد في تعلـيم            
هذه المهارة حتى ال يهاب المبتدئ من السقوط علـى األرض، ويفـضل البـدء         

ثم من وضـع    بتعليمهم التصويب من السقوط من وضع الوقوف على الركبتين          
. ثني الركبتين كامالً والتدحرج في الوصول للوضع األساسي من الوقوف العالي          

  . بأداء هذا النوع من التصويبجناحانوغالباً ما يقوم العب الدائرة وال
  :التصويب الكرباجي من الطيران) ٦(

والتصويب من الطيران يشبه التصويب بالسقوط إال أن الجسم في هـذا             
ويب يفقد اتصاله باألرض ليصبح طائراً في الهواء فوق منطقـة           النوع من التص  

المرمى، ويتم الطيران بهدف الهروب من المجال الـدفاعي وكـذلك االرتفـاع             
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١١٦ 

بزاوية التصويب، وكلما كانت فترة الطيران طويلة كما كانت هناك فرصة فـي             
تصويب الكرة في المكان المناسب مع خداع حارس المرمى ولكـن يجـب أن              

  . الدوران لالرتقاء بأسرع طريقة ممكنةيؤدى
والعب الدائرة هو أكثر الالعبين الماماً وامتالكاً للقدرة على أداء هـذه             

التصويبة وبواسطتها يستطيع أن يجبر المدافعين على ارتكـاب خطـأ الرميـة             
  .الجزائية
ويستخدم هذا النوع من التصويب أيضاً عند ارتداد الكرة المصوبة مـن           

 الحارس وهي في الهواء داخل منطقة المرمى حيث يـتم طيـران             المرمى من 
الالعب وضرب الكرة بالقبضة في اتجاه المرمى لصعوبة استالم الكرة في هـذا    
الوضع، ولكي يكون الهبوط آمنا يجب أن يتم امتصاص صدمة الهبـوط علـى              
اً األرض باالنزالق على الصدر مع دفع الرأس والذراعين والركبتين عالياً بعيد           

  .عن األرض
وعند تعليم هذه المهارة يجب تأمين الالعبين المبتدئين بتعليمهم جميـع            

الدرجات األمامية والخلفية والجانبية والطائرة والتركيز على كيفيـة امتـصاص    
الصدمة من األرض، ويتم ذلك في البداية باالستعانة بالمراتـب األسـفنجية أو             

  .التدريب على مالعب عشبية

  :تعليمية لتعليم التصويب بالسقوط والطيرانالخطوات ال
تدريبات لتعليم التصويب من    
ــران   ــسقوط والطيـ : الـ

  )٣١ إلى ٢٢تدريبات من (
التصويب مـن   ) ٢٢(تدريب  

  :وضع االنبطاح
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  رممرالتصويب من وضع االنبطاح مع جود ) ٢٣(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التصويب من وضع االنبطاح على أهداف الحائط) ٢٤(تدريب 
  .التصويب من وضع االنبطاح على المرمى) ٢٥(دريب ت
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  نصفا التصويب من وضع الجثو) ٢٦(تدريب 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  التصويب من وضع جلوس القرفصاء) ٢٧(تدريب 
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   السقوط على أهداف محددة على المرمىالتصويب من الوقوف ثم) ٢٨(تدريب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رمى من الوقوف والسقوطالتصويب على الم) ٢٩(تدريب 
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  .التصويب من السقوط بعد التخلص من مراقبة العب منافس) ٣٠(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التصويب من السقوط بعد المرور بالسقوط إلى داخل حدود منطقة          ) ٣١(تدريب  
  .المرمى
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  :التصويب الكرباجي من الثبات) ٧(
مكن البدء فـي تعليمهـا وخاصـة        يتم إحدى التصويبات السهلة التي ي      

للمبتدئين حيث تتميز بدقتها في إصابة الهدف ، ويـستخدم هـذا النـوع مـن                
التصويب أثناء أداء الرمية الجزائية أو الرمية الحرة خاصة عندما يسهو حارس            

ـ              ٩المرمى أو الدفاع عن مراقبة الالعب المؤدي للرمية الحرة قريباً من خط ال
ي زمن المباراة أو الشوط األول ويبقى أداء الرمية الحـرة           أمتار، أو عندما ينته   

  .والتي يتطلب أداؤها مباشرة في اتجاه المرمى من الثبات
  
  
  
  
  
  : التصويب خلفاً) ٨(

يعتبر غير شائع االستخدام، كما أنه غير دقيـق فـي           للخلف  التصويب   
االرتكـاز  إحراز هدف، إال أنها مؤثرة ومفاجئة بالنسبة لحارس المرمى ويؤدى ب  

وااللتفاف على كعب القدم اليمنى أي المماثلة للذراع المصوبة وتكون بااللتفاف           
المفاجئ بحركة نصف دورانية سريعة تترك فيها الكرة قبل تطويع الذراع منعـاً   

  .الرتكاب خطأ ضد المدافع نتيجة اصطدام الذراع المطوحة به
  :التصويب في حاالت خاصة) ٩(
  Free Shotالرمية الحرة ) أ(

  meter shot 7الرمية الجزائية ) ب(
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  :مالحظات هامة على التصويب بشكل عام
جميع طرق التصويب تتخذ استراتيجيات خاصة أثناء انطالقها في اتجاه            

  :الهدف وفقاً لدقتها وسرعتها ولكنها تتحدد بأخذ األشكال التالية
  Lob Shotالتصويبة الساقطة ) ١(

  )من فوق رأس الحارس مباشرة( فضة  المنخ) ب(  العالية) أ(  
 Bounced shotالتصويبة المرتدة ) ٢(

 Straight Shotالتصويبة المستقيمة ) ٣(

 عكس عقـرب  –التصويب باللف مع دوران الكرة في اتجاه عقرب الساعة        ) ٤(
  الساعة

Spin shot clockwise – counter clockwise  

  :األخطاء الشائعة في التصويب عامة
و الالعب األيمن بالقدم اليمنى متخذاً الخطوة األمامية أثناء أن يخط -١

  .التصويب
أن تتم حركة اإلعداد بشكل بطئ دون اشراك الجسم بأكمله في األداء  -٢

خطأ يؤدي إلى ضعف نقل القوة "وذلك بأن يتم األداء من الذراع فقط 
 ".إلى الكرة

ـ            -٣ ة ويمـد   أن يحمل الرامي ثقل جسمه أثناء الرمي على الرجـل الخلفي
 .ذراع التصويب وحده إلى األمام 

أن يفرد الالعب المصوب ركبته ويمدها على مقربـة مـن الالعـب              -٤
 .المنافس بعد االنتهاء من الوثب

أن يتم أداء التصويب مع الوثب قبل أن يصل الالعب إلى نقطـة فـي                -٥
 .مجال طيرانه
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  )٤٨ إلى ٣٢تدريب من : (تدريبات خاصة للتصويب على المرمى

  التصويب على حائط) ٣٢(ب تدري
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التصويب في اتجاه كرات طبية) ٣٣(تدريب 
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  التصويب في اتجاه دوائر مرسومة على الحائط) ٣٤(تدريب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التصويب في اتجاه مرمى قانوني مرسوم حـائط وفـي وجـود            ) ٣٥(تدريب  
  :حارس المرمى
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  ى من على خط الرمية الجزائيةالتصويب على المرم) ٣٦(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ب)٣٧(تدريب           أ   )٣٧(تدريب 
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  . ب )٣٨(تدريب           أ   )٣٨(تدريب  

                              ) ٣٩(تدريب   
  
  
  
  
  

  
   ب)٤١(تدريب                                       أ  )  ٤١(تدريب 

  
  
  
  
  
  

 )٤٠(تدريب 
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  ٤٣(تدريب               )٤٢(تدريب 
 

              )٤٤ (تدريب     
  
  
  
  

  )٤٥ (تدريب               )٤٤(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  )٤٧(تدريب            )٤٦(تدريب    
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  )٤٨(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  

 Faking with the Ball الخداع بالكرة –خامساً 
يعتبر الخداع أسلوب ذو تأثير فعال في التكتيك الفردي ويؤديه الالعبون            

 في الملعب وخاصة عندما يكون المنافسون بالقرب مـنهم،          في مساحات صغيرة  
وحركات الخداع عبارة عن حركات مشابهة للحركات األصلية التي يراد أداؤها           

  .بدون فاصل زمني كبير بينها
 وال شك أن فعالية الالعب أثناء المنافسة ال يعبـر عنهـا بالحركـات              

 علـى إخفـاء مهاراتـه       ، ولكن بقدرته  مباشرةوالمهارات التي يؤديها بصورة     
واتجاهات أدائها، إذ أنه ليس من الصعب على المنـافس أن يتـابع الحركـات               
المباشرة ويعمل على إفسادها في حين أن الحركات والمهارات المقنعـة تربـك             
الخصم وتشتت من مركز انتباهه، فالحركات الخداعية هي تلك الحركات التـي            

يقة عن المدافع الـذي يقـوم بمراقبتـه         يستعين بها الالعب إلخفاء أعماله الحق     
  . وتستخدم لصرف انتباهه عن الهدف الرئيسي من الحركة

وتعتبر المهارات الخداعية من أعقد مجموعات المهـارات حيـث أنهـا     
 وتصنعه في وضع ال يمكنه من المتابعـة،         المدافعتتصف بالتركيب فتؤثر على     

 المهارة الحقيقية أداءاً سـليماً      فتخل من توازنه، وبالتالي تمكن المهاجم من أداء       
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والمهاجم الذي يجيد الخـداع هـو ذلـك         . دون مضايقة مما يزيد من انتاجيته       
الالعب الذي يخفى نواياه في األداء ويبطن غير ما يظهر من حركـات، فيقـوم    
بإيهام المنافس واقناعه بقيامه بأداء عمل ما، ولكنه بمجـرد ظهـور اسـتجابة              

  .ؤدي عمالً هجومياً مغايراً تماماًالمدافع لهذا العمل ي
) الحركـة الكاذبـة   (وهناك ارتباط قوي بين الحركة األولـى للخـداع           

وال يمكن فصل الحركتين عن بعـضهما       ) الحركة الحقيقية (والحركة التالية لها    
البعض، حيث يمثل هذا الترابط بينهما مجموعة حركية واحدة مركبة تعتبر فـي        

  . معاملها الخاصةحد ذاتها صورة حركية لها
والحركة الخداعية األولى تؤدى ببطء ظاهري نسبياً حتى يكـون لـدى             

المنافس الفرصة لمتابعتها بل تكون مغرية له حتى يقتنع المدافع بها ويـستجيب             
 فهي المهتمة للحركة فتتميز بالتوقيت السريع حتى يمكـن     الثانيةلها، أما الحركة    

  ).الحركة األولى(خدعة االستفادة من استجابة المدافع لل
فالخداع بالكرة هو مجموعة حركات تظاهرية تتم في اتجاه واحـد ثـم              

 مفيدة لالعبين يستخدمونها بشكل يسمح لهـم  حركاتتنتقل إلى اتجاه آخر، وهي     
بتنطيط الكرة أو تمريرها أو تـصويبها دون إعاقـة دفاعيـة مـؤثرة ، إذ أن                 

دافع لتعطيله عن أداء مهمته لـبعض       المقصود من الخداع بالكرة هو تضليل الم      
  .الوقت، وفقد توازنه بهدف التفوق عليه في موقف اللعب

ولكي تكون الحركات الخداعية مؤثرة يجب علـى الالعـب أن يكـون          
متمكناً ويمتلك الكثير من المهارات الحركية الخداع حتى يمكنه مـن اسـتخدام             

تمكنه من تخطي الالعـب     الحركة الصحيحة والمناسبة للموقف الهجومي والتي       
المدافع بسهولة، حيث أن امتالك ثروة مهارية خداعية كبيرة تمكن الالعب مـن           
أن يكون ذا فاعلية عالية وخصوصاً أثناء تنفيذ الواجبات الخططيـة الهجوميـة             

  .الجماعية والفريقية
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وبقدر ما لمهارة الخداع من أهمية وأثر كبير في مواقف الهجوم أثنـاء              
قدر ما تكون معطلة لسرعة لعب الفريق إذا ما أديت في غير موقعهـا              المباراة ب 

  .خاصة في مراحل الهجوم الخاطف
  :أنواع الخداع بالكرة

  Facking Passالخداع بالتمرير ) ١(
حيث يقوم الالعب بعد استالمه للكرة بحركة ظاهريـة بنيـة التمريـر               

صرف بها بطريقـة    بطريقة مكشوفة إلى العب ظاهر، ولكنه يمرر الكرة أو يت         
  :أخرى يبطنها، وعلى ذلك يمكن أن ينقسم الخداع بالتمرير إلى

  .الخداع بالتمرير ثم التمرير) أ(
  .الخداع بالتمرير ثم التنطيط) ب(
  .الخداع بالتمرير ثم التصويب) ج(
   Facking Bounceالخداع بالتنطيط ) ٢(

 التنطـيط  حيث يقوم الالعب بعد استالمه للكرة بحركة ظاهريـة بغيـة        
وبطريقة مغرية ومكشوفة تدعو المدافع إلى محاولة الدفاع عليها، ولكنه يمـرر            
الكرة أو يتصرف بها بطريقة أخرى يبطئها ، وعلى ذلك يمكن أن ينقسم الخداع              

  :بالتنطيط إلى
  .الخداع بالتنطيط ثم التنطيط-أ

  . الخداع بالتنطيط ثم التمرير-ب
   الخداع بالتنطيط ثم التصويب-ج
 Facking Shotالخداع بالتصويب ) ٣(

حيث يقوم الالعب بعد استالمه للكرة بحركة ظاهرية للمنافس بغية   
التصويب وبطريقة تدعو المدافع إلى محاولة الدفاع عليها، ولكنه يتصرف 
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بالكرة بطريقة أخرى يبطنها ، وعلى ذلك يمكن أن ينقسم الخداع بالتصويب 
  :إلى

  .صويب الخداع بالتصويب ثم الت-أ
  . الخداع بالتصويب ثم التنطيط-ب
  . الخداع بالتصويب ثم التمرير-ج
  ):المروحة( الخداع بدوران الذراع من فوق المدافع -٤

وهذا الخداع يتم بدوران الذراع خلفاً ثم عالياً ثم أماماً متخطياً الكتف   
ة من القريب للمدافع مع انتقال جسم المهاجم لحظة تواجد الذراع الحاملة للكر

وتكون حركة ذراع الالعب في هذه األثناء مشابهة . جانب هذا المدافع لتخطيه
لحركة المروحة الدائرية يتخطى الالعب في نهايتها المدافع بعد عزله وحجزه 

  .بواسطة الحركة الدائرة للذراع
  :مالحظات يجب مراعاتها عند التدريب على مهارة الخداع بالكرة

ريب المناسبة وكذا تكرار األداء واالستمرار استخدام طرق ووسائل التد -١
في التدريب على حركات الخداع إلى أن تصل الحركات إلى مستوى 

  .عالى من اآللية والسالسة في تتابع تنفيذها
عند بدء تعليم حركات الخداع الجديدة يتعين على المدرب التدرج من  -٢

 دون السهل إلى الصعب ويتم التركيز على األداء المجرد للحركة
مراعاة لطريقة استخدامها متنقالً في مواقف اللعب في تحصل إلى 

 .أقصى درجات اآللية في التنفيذ

بعد مرحلة التعليم وتقدم مستوى المهاجم في األداء يجب التدرج في  -٣
استخدام تدريبات متقدمة يقوم الالعب أثناءها بالتدريب على أداء 

في استخدام أساليب الدفاع حركات الخداع المتقدمة بالكرة مع التدرج 
 .المختلفة والتدريب على اتخاذ السلوك المناسب لها
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اد ديجب تدريب الالعب على العديد من حركات الخداع حتى تز -٤
 .إمكانية االختيار لديه

يجب اختيار تدريبات يستطيع الالعب من خاللها التوفيق بين تصوره  -٥
 طبقاً لهذا الفردي للهجوم ومدى ضرورة استخدام حركات الخداع

التصور أو التصور الجماعي للتحرك الهجومي، وغالباً ما يكون ذلك 
من خالل أداء مجموعة من التدريبات تتشابه إلى حد كبير مع مواقف 

 .اللعب

  )٥٨ إلى ٤٩تدريبات من : (تدريبات لتنمية مهارة الخداع بالكرة
  .خداع بالتصويب أو الجسم) ٤٩(تدريب 

  
  
  
  
  
  

  . بالتمرير أو بالتصويب ثم التمرير للزميلخداع)٥٠(تدريب 
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  .خداع بالتصويب جهة اليسار ثم التمرير) ٥١(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  )٥٣(تدريب                  ) ٥٢(تدريب      
  
  
  
  
    
  

       )٥٥(تدريب                  )٥٤(تدريب 
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        )٥٦(تدريب 
  
  
  
  
  
  

  )٥٧(تدريب 
  
  
  
  
         

  
  
  

  )٥٨(تدريب 
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  Bouncing the Ball تنطيط الكرة –سادساً 
إن مهارة التنطيط الزمة في مواقف اللعب وال يمكن االستغناء عنها،   

ورغم ذلك فإننا نعتبرها سالح ذو حدين ، فإذا أسيء استخدامها كانت وباالً 
، أما إذا استخدمت بنجاح فإنها قد  على الفريق وبالتالي على مستوى اللعبة

ولذلك يجب على العب كرة اليد أن يعرف جيداً كيفية الفوز  بالفريق إلى تصل
  .أداء التنطيط بل أيضاً الظروف المناسبة الستخدامها كمهارة هجومية نافعة

  
  
  
  
  
  
  

وهناك حاالت ومواقف يجب أن يؤدى فيها التنطيط سواء لمرة واحدة   
  :أو باستمرار ويمكن تحديد هذه الحاالت كما يلي

  .ل خداع وتجديد الخطواتعند عم -١
 .لتالفي الوقوع في خطأ بالثالث ثواني -٢

عند وجود الالعب في حالة حصار يصعب معه تمرير أو تصويب  -٣
 .الكرة

 .عند تنفيذ خطة أو عمل جماعي يتطلب أداء التنطيط -٤
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 .الستهالك الوقت دون الوقوع في خطأ اللعب السلبي -٥

 .في بعض حاالت مرحلة بناء الهجمات -٦

  :لتنطيط الناجح يجب وألداء ا
  .وضع جسم الالعب حائالً بين الكرة والمدافع -١
 على الكرة اً لجميع أرجاء الملعب وغير مركزهأن يكون النظر موزع -٢

 .فقط

 من  ومتباعدة للسيطرة على أكبر مساحةأن تكون األصابع منتشرة -٣
 .الكرة فهي التي تدفع الكرة لترتد من األرض

الحركة مع وجود ارتخاء في ذراع تكون األصابع والرسغ هي منبع  -٤
 . جسمةالالعب وجميع أجزاء

 .أن تشير األصابع إلى األمام وفي اتجاه حركة الكرة -٥

 .التحكم في ارتفاع واتجاه ارتداد الكرة -٦
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  -: التعليمية الخطوات

   المحاورة واستخداماتها عمل نموذج وشرح طريقة األداء وأنواع -١
منهم الكرة بين  لطويل فتحاً ويضع كليجلس التالميذ في وضع الجلوس ا -٢

  ٠المحاورة الرجلين ثم يبدأ في تنطيط الكرة حتى ترتفع عن األرض ويستمر في
وضع  وقوف التالميذ مع تباعد القدم اليسرى أماماً وثني الركبة كامالً ثم -٣

  ٠األرض الكرة على األرض والبدء في تنطيط الكرة باألصابع حتى ترتد من
سابق مع فرد الركبتين والتنبيه على وضع الذراع األخرى التدريب ال -٤

 ٠الكرة لحماية

 ٠لألمام المحاورة في المكان مع تغيير ارتفاع الكرة مع التركيز على النظر -٥

 ٠الملعب التالميذ قاطرات ثم المحاورة أماماً في مجموعات بطول -٦

 ٠المحاورة اليد رالتدريب السابق مع تغيير الكرة من جانب إلى جانب وتغيي -٧

 المحاورة باالرتكاز الخلفي على القدم اليد التدريب السابق مع تغيير -٨

  ٠الخلفية
  :األخطاء الشائعة المصاحبة لمهارة تنطيط الكرة

  .تنطيط الالعب للكرة بكلتا اليدين في اتجاه األرض -١
 .تنطيط الالعب للكرة أمام الجسم مباشرة -٢

ا يجعل ذلك ال يتم بطريقة إنسيابية أداء تنطيط الكرة بذراع متصلب مم -٣
 .صادرة من رسغ اليد

أن يتم دفع الكرة في اتجاه األرض من جهة اليمين عند اتخاذ الخطوة  -٤
 .األمامية بالقدم اليمنى وعدم االتيان بعكس ذلك

أن يتم تنطيط الكرة بارتفاع مستوى الكتف أو بارتفاع يزيد على ذلك  -٥
 . تجاه األرضأو عدم دفع الكرة بالقوة الكافية
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أن ينظر الالعب إلى الكرة باستمرار بما يمنعه عن متابعة باقي  -٦
 .الالعبين بالنظر

 .تنطيط الكرة على الجانب الذي يتواجد فيه الالعب المنافس -٧

  )٧٥ إلى ٥٩تدريبات من : (لتثبيت وتنمية مهارة تنطيط الكرة تدريبات 
  .تنطيط الكرة باستمرار كتدريب فردي) ٥٩(تدريب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ":الكلب الوفي"تنطيط الكرة باستمرار مع جري الظل ) ٦٠(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٣٩ 

  .مع الخداعمرة واحدة تنطيط الكرة ) ٦١(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمل الخداعتنطيط الكرة باستمرار ثم نفس التدريب السابق ولكن ) ٦٢(تدريب 
  تنطيط الكرة باستمرار ثم التصويب على الحائط) ٦٣(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٠ 

  .تنطيط الكرة باستمرار ثم التصويب على المرمى) ٦٤(دريب ت

  
  

  التمرير مع تنطيط الكرة باستمرار لألرقام) ٦٥(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤١ 

  .التمرير مع انهائه بتنطيط الكرة باستمرار) ٦٦(تدريب 

  
  

تنطيط الكرة مرة واحدة في قاطرتين تتحركان في اتجاهين ) ٦٧(تدريب 
  .متضادين
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٢ 

  .تنطيط الكرة مرة واحدة في منطقة غير مراقبة) ٦٨(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التنطيط المستمر للكرة مع إخراج الكرة التي في حوزة المنافس) ٦٩(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٣ 

  .التنطيط المستمر للكرة داخل منطقة المرمى مع وجود فريقين) ٧٠(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .المستمر للكرة في صورة فريقالتنطيط المستمر للكرة ) ٧١(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٤ 

  :التنطيط المستمر للكرة في تتابع داخل مربع) ٧٢(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التنطيط المستمر للكرة في تتابع ثنائي قطري) ٧٣(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٥ 

  .التنطيط المستمر للكرة في أربع مجموعات تتابع بندولي) ٧٤(تدريب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .يط المستمر للكرة في مجموعات متتابعة بندولياً بكرتينالتنط) ٧٥(تدريب 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٦ 

  )٨٠ إلى ٧٦تدريبات من : (تدريبات عامة على المهارات الهجومية بالكرة
              )٧٦(تدريب 

  
  

  )٧٧(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٧ 

            )٧٨(تدريب 
  

  
  )٧٩(تدريب 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٨ 

  )٨٠(تدريب 
  

  
  
  المهارات المركبة بالكرة -٣

 فى كرة اليد تطوراً كبيـراً وأصـبح إيجـاد طـرق             يعة االداء طبلقد تطورت   

وأساليب فعالة جديدة سعياً إلى تحقيق أعلى أشكال النشاط الحركى لالعب هـدفاً   

يمكن تحقيقه بالتقدم المهارى لالعبين ويخضع التحرك وأداء المهارات للظروف          

اة حيث يملـى  والمواقف التى تتشكل فى لحظة أو فترة زمنية معينة خالل المبار       

  .ى االبداع واالبتكار فى االداء الحركى الموقف على الالعب عمليت

إن نجاح هجوم أو دفاع الفريق هو العامل األساسى فى تقنـين قـدرات        

الفريق من الناحية المهارية والخططية والبدنية والنفسية وتعتبر كاختبار لفتـرة           

المهـارات  فلى أو الـدولى     التدريب السابقة سواء كان ذلك على المستوى المح       

حركيـة  اداءات  تكوين مهارى يـشتمل علـى عـدة         المندمجة هى   المركبة أو   
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٤٩ 

مترابطة تؤثر كال منها فى اآلخر تأثيراً متبادالً لتحقيق فعل حركى محدد وغالباً             

  ما يكون موجه لتحقيق هدف خططى داخل المواقف التنافسية 

المنفردة والمركبة ، ويعنـى    بكثير من األداءات الحركية     كرة اليد   تتميز  

األداء الحركى المنفرد الحركة الوحيدة وهو عبارة عن وحدة حركيـة واحـدة             

تؤدى فى شكل مفرد لها بداية ونهاية محددة وقاطعة كما فى المهارات الحركية             

 رمية الجزاء والرمية الحـرة  التى تتطلب رد فعل بسيط وسريع لمرة واحدة مثل   

   .فى كرة اليد

يتركب األداء الحركى المنفرد من مراحل او أفعال ثالثة واضـحة      بينما    

بينما يختلـف الوضـع فـى تكـوين األداءات        )  ختامية   – رئيسية   –تمهيدية  ( 

الحركية المركبة ، حيث تندمج المرحلة النهائية األولى من المرحلـة التمهيديـة     

 خـالل  الثانية لألداء التالى لتكوين مرحلة مندمجـة ذات أفعـال خاصـة مـن     

االرتباطات المتبادلة بين مكونات األداء الكلى ، ومن ثم تتميز منظومـة األداء             

المركب بتركيب حركى وخواص نشوئية جديدة ال تتـوفر ألى مـن األجـزاء              

  المكونة لالداء الحركى الحركى مثل االستالم ثم التمرير المنفردة و

تنويـع والتغييـر    وعلى ذلك فالالعب فى كرة اليد يتجه فى أدائه إلى ال            

 وفقا الختالف ظروف اللعب المستمر من حيث مركز الالعـب فـى الملعـب             

ومتغيرات اللعب المحيطة به من حيث امـاكن تواجـد الـزمالء والمنافـسين              

 أما العب الجمباز أو ألعاب القوى فإنه يؤدى المهارات بطريقة ثابتـة             والتوقيت

تميـز االداءات   ة اليـد  حيـث       ف عن طبيعة االداء المتنوع فى كر      تقريباً تختل 

واألفعال الحركية فى األنشطة الجماعية بأنها ذات طابع متغيـر ، وتـستهدف             

  . تحقيق أفضل النتائج خالل الظروف ذات التغيرات الكثيرة والفجائية 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٥٠ 

ذلك أن طبيعة األداء فى تلك األلعاب الجماعية تحتم علـى الالعبـين                

فى صيغة وأشكال مختلفـة     ) مهارات( ة  استخدام أفعال أو أداءات حركية مركب     

تؤدى كل حركة دورها المحدد فى األداء الكلى بالكيفية التى تتناسب مع الهدف             

 كما ترتبط مع بعضها البعض فى وحدات كلية متكاملـة           ،العام لالداء المركب    

لألفعال الحركية لتشكل فى النهاية نظاماً خاصاً ، ويسمى هذا النظام من وجهـة         

  بيوميكانيكية بالمنظومة الحركية النظر ال

تبدأ جميع االداءات الهجومية المركبة بالكرة باستالم الكرة بأى شكل من أشكال            

 هذه االداءات بنهـايتين فقـط امـا التمريـر أو            وتنتهى جميع االستحواذ عليها   

التصويب وفى هذا االطار يتضمن كل أدار حركى سلسة من المهارات المتتالية            

نة اداء حركى مركب يناسب طبيعـة الموقـف فـى    وع بعضها مكالتى تندمج م 

  .المباراة 

  

  

  

  

  

  

تتضمن هذه االداءات المركبة كل المفردات الهجومية االستالم بأنواعه والتنطيط          

بأنواعه والخداع بأنواعه والتصويب بأنواعه لذا قـسمت هـذه االداءات الـى             

  اداءات حركية هجومية مركبة أساسية وأخرى فرعية 

 تصویب

  استالم 
 

   تمریر 
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٥١ 

  االساسية والفرعية بالكرة أنواع االداءات الحركية الهجومية المركبة 

تقـسيمها الـى    تـم    أداء حركى مركب     ١٣٥بلغت   كبة  االداءات الحركية المر  

  مفـردات ال   تتـضمن ال    حركية اساسـية     اداءات رئيسية وبلغت عشرة اداءات    

  اداء حركى مركب فرعى  ١٣٥

   بالكرةاالساسيةة االداءات الحركية الهجومية المركب -أ

  :خمسة أداءات تنتهى بالتمرير وهى 

  استالم ثم تمرير -١

  استالم ثم تنطيط ثم تمرير -٢

  استالم ثم خداع ثم تمرير -٣

  استالم ثم تنطيط ثم خداع ثم تمرير -٤

  استالم ثم خداع ثم تنطيط ثم تمرير -٥

  :ثانيا خمسة اداءات تنتهى بالتصويب وهى

  استالم ثم تصويب -٦

  استالم ثم تنطيط ثم تصويب -٧

  استالم ثم خداع ثم تصويب -٨

  استالم ثم تنطيط ثم خداع ثم تصويب-٩

     استالم ثم خداع ثم تنطيط ثم تصويب-١٠

  :  هىالفرعية بالكرةاالداءات الحركية الهجومية المركبة  -ب

  االداءات التى تنتهى بالتمرير :النوع األول 

  جة عن االستالم والتمريراالداءات المركبة النات: أوال 

 الصدر فع من أمامداستالم بلقف الكرة ثم تمرير قصير بال  -١
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٥٢ 

 من التحرك لالمام  -٢

 من التحرك القطرى  -٣

  من التحرك الخلفى  -٤

 من التحرك الجانبى  -٥

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير بالترك من خلف الظهر  -٦

 فع الى خلف الرأساستالم بلقف الكرة ثم تمرير قصير بالد  -٧

 استالم بلقف الكرة من الوثب ثم التمرير القصير بالدفع من أمام الصدر  -٨

 استالم بلقف الكرة من الوثب مع التمرير من التعلق  -٩

 استالم بإيقاف الكرة ثم التمرير القصير بالدفع من أمام الصدر  -١٠

  أمام الصدراستالم بالتقاط الكرة ثم التمرير القصير بالدفع من  -١١

  استالم بالتقاط الكرة ثم تمرير كرباجي من االرتكاز  -١٢

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير كرباجى من الوثب  -١٣

 استالم بالتقاط الكرة ثم تمرير كرباجى مرتد  -١٤

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير بندولى للجانب  -١٥

 ن أمام الصدر باليديناستالم بلقف الكرة ثم التمرير القصير بالدفع م  -١٦

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير كرباجى من الوثب  -١٧

  استالم بلقف الكرة ثم تمرير كرباجى مرتد  -١٨

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير بندولى لالمام  -١٩

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير بندولى للخلف من الوثب  -٢٠

  .لخلف استالم بالتقاط الكرة ثم تمرير بندولى ل  -٢١

  استالم بايقاف الكرة ثم تمرير كرباجى من االرتكاز  -٢٢
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٥٣ 

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير كرباجى من االرتكاز  -٢٣

 استالم بلقف الكرة ثم تمرير بندولى للجانب من الوثب  -٢٤

  ثم التنطيط ثم التمريراالداءات المركبة الناتجة عن االستالم : ثانيا 

  الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير كرباجى من الوثباستالم بلقف  -١

 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير كرباجى مرتد  -٢

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير بندولى للجانب من   -٣
 الوثب

جى من استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير كربا  -٤
 االرتكاز

استالم بايقاف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير كرباجى من   -٥
 االرتكاز

 استالم بايقاف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير كرباجى مرتد  -٦

استالم بإيقاف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير قصير بالدفع من   -٧
 أمام الصدر

 الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير بندولى للخلفاستالم بلقف   -٨

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تمرير قصير بالدفع من امام   -٩
 الصدر

 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تمرير بندولى للخلف  -١٠

 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تمرير بندولى لالمام  -١١

 م بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تمرير بندولى للجانباستال  -١٢

 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تمرير بندولى للجانب من الوثب  -١٣

 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تمرير كرباجى من الوثب  -١٤

ن استالم بلقف الكرة ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم تمرير قصير بالدفع م  -١٥
 أمام الصدر
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 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٥٤ 

 استالم بلقف الكرة ثم التنطيط للهجوم الخاطف ثم التمرير البندولى للجانب  -١٦

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير قصير بالدفع من   -١٧
 الصدرأمام 

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم تمرير كرباجى مرتد من   -١٨
 األرض

للهجوم الخاطف ثم مسك الكرة باليدين ثم تمرير قصير بالدفع من تنطيط   -١٩
 أمام الصدر

استالم بالتقاط الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة  ثم تمرير قصير بالدفع من   -٢٠
 أمام الصدر

  ثم الخداع ثم التمريراالداءات المركبة الناتجة عن االستالم : ثالثا 

 م ثم تمرير قصير بالدفع من أمام الصدراستالم بلقف الكرة ثم خداع بالجس  -١
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تمرير بندولى للخلف   -٢
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تمرير بندولى لالمام  -٣
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تمرير كرباجى مرتد   -٤
 تمرير بندولى للجانب من الوثب استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم   -٥
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تمرير بدفع الكرة الى خلف الرأس   -٦
 استالم ثم خداع بالجسم ثم تمرير بندولى للجانب   -٧
استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تمرير قصير بالدفع من أمام   -٨

 الصدر
 خداع بدوران الذراع ثم تمرير بندولى لالماماستالم بلقف الكرة ثم   -٩
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تمرير كرباجى مرتد   -١٠
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تمرير بندولى لالمام   -١١
استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تمرير قصير بالدفع من أمام   -١٢

 الصدر
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التمرير الكرباجى المرتد   -١٣
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 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التمرير البندولى للجانب   -١٤
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التمرير البندولى لالمام  -١٥
 للجانب استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تمرير بندولى   -١٦
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تمرير بندولى للخلف   -١٧
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من االرتكاز ثم التمرير   -١٨

 .الكرباجى المرتد 
استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب من االرتكاز ثم التمرير القصير   -١٩

 بالدفع من أمام الصدر
استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من االرتكاز ثم تمرير   -٢٠

 بندولى لالمام   
استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب ثم التمرير   -٢١

 القصير بالدفع من أمام الصدر
استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تنطيط محاورة  ثم تمرير   -٢٢

  بالدفع من أمام الصدرقصير

  االستالم ثم التنطيط ثم الخداع ثم التمريراالداءات المركبة الناتجة عن : رابعا 

  

 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع بالتمرير ثم التمرير   -١
 القصير بالدفع من أمام الصدر 

 بالجسم ثم تمرير قصير  استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع  -٢
 بالدفع من أمام الصدر 

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع بدوران الذراع ثم تمرير   -٣
 كرباجى مرتد

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بدوران الذراع ثم تمرير قصير   -٤
 بالدفع من أمام الصدر 

 يط محاورة ثم خداع بالجسم ثم تمرير بندولى لالمام استالم بلقف الكرة ثم تنط  -٥
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١٥٦ 

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالجسم ثم تمرير قصير بالدفع   -٦
 من أمام الصدر 

استالم بلقف الكرة تنطيط محاورة ثم خداع بدوران الذراع ثم تمرير قصير   -٧
 بالدفع من أمام الصدر 

ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب استالم بلقف الكرة   -٨
 ثم التمرير الكرباجى من الوثب 

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من   -٩
 االرتكاز ثم التمرير القصير بالدفع من أمام الصدر 

التنطـيط ثـم    الخداع ثـم    االستالم ثم   االداءات المركبة الناتجة عن     : خامسا  

  التمرير

 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم التمرير   -١
 الكرباجى المرتد

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير   -٢
 بندولى للخلف

ة ثم التمرير استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التنطيط لتجديد الخطو  -٣
 البندولى للجانب

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم التمرير   -٤
 القصير بالدفع من أمام الصدر

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تنطيط محاورة ثم تمرير قصير   -٥
 بالدفع من أمام الصدر

مرير ثم تنطيط محاورة ثم تصويب بندولى استالم بلقف الكرة ثم خداع بالت  -٦
 لالمام

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير   -٧
 بندولى للخلف  

 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم تنطيط محاورة ثم تمرير بندولى للجانب  -٨
 در كرباجى مرتاستالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تنطيط ثم تمري  -٩
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استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم تمرير   -١٠
 قصير بالدفع من أمام الصدر 

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم تمرير   -١١
 قصير بالدفع من أمام الصدر 

اجى من الوثب ثم التنطيط استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرب  -١٢
 لتجديد الخطوة ثم التصويب الكرباجى المرتد 

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب ثم التنطيط   -١٣
 لتجديد الخطوة ثم التمرير القصير بالدفع من أمام الصدر

 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب ثم التنطيط  -١٤
 لتجديد الخطوة ثم التمرير البندولى للخلف

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من االرتكاز ثم تنطيط   -١٥
 لتجديد الخطوة ثم تمرير قصير بالدفع من أمام الصدر 

استالم بإيقاف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم   -١٦
 التمرير البندولى لالمام

تجديد الخطوة ثم لاستالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تنطيط   -١٧
 تمرير قصير بالدفع من أمام الصدر

   بالتصويباالداءات التى تنتهى    -النوع الثانى 

  التصويباالستالم ثم االداءات المركبة الناتجة عن : أوال 

 استالم بلقف الكرة من الوثب مع التصويب من التعلق  -١
 استالم بلقف الكرة ثم التصويب الكرباجى من الوثب  -٢
 استالم بلقف الكرة ثم التصويب الكرباجى الطيران  -٣
 استالم بلقف الكرة ثم التصويب الكرباجى من الجرى  -٤
 استالم بلقف الكرة ثم التصويب الكرباجى من االرتكاز  -٥
 استالم بلقف الكرة ثم التصويب الكرباجى من السقوط  -٦
 استالم بلقف الكرة ثم تصويب بدوران الرسغ لالمام وألعلى  -٧
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 استالم بلقف الكرة ثم تصويب بدفع الكرة للخلف  -٨
 استالم بالتقاط الكرة ثم تصويب كرباجي من الوثب  -٩

  التصويبثم  التنطيط االستالم ثماالداءات المركبة الناتجة عن : ثانيا 
 محاورة ثم تصويب كرباجى من االرتكازاستالم بلقف الكرة ثم تنطيط   ١
 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تصويب كرباجى من الجرى  ٢
 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تصويب كرباجى من الوثب  ٣
 استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم تصويب من السقوط  ٤

ة ثم التصويب الكرباجى من استالم بإيقاف الكرة ثم التنطيط للمحاور  ٥
 االرتكاز

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم تصويب كرباجى من   ٦
 الوثب

استالم بلقف الكرة ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم تصويب كرباجى من   ٧
 الجرى

استالم بإيقاف الكرة ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم تصويب كرباجى من   ٨
 الوثب

ف الكرة ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم التصويب الكرباجى من استالم بلق  ٩
 الوثب

  ثم التصويب الخداع االستالم ثماالداءات المركبة الناتجة عن : ثالثا
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم  تصويب كرباجى من الوثب   -١
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تصويب كرباجى من االرتكاز  -٢
استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع بدوران الذراع ثم   -٣

 تصويب كرباجى من االرتكاز 
استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تصويب كرباجى من   -٤

 الوثب
 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التصويب الكرباجى من الوثب   -٥
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 تمرير ثم تصويب كرباجى من االرتكاز استالم ثم خداع بال  -٦
استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من االرتكاز ثم   -٧

 التصويب الكرباجى من االرتكاز 
استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب ثم التصويب   -٨

 الكرباجى من الوثب 
 م تصويب كرباجى من االرتكازاستالم بالتقاط الكرة ثم خداع بالجسم ث  -٩

  
ثم  الخداع  التنطيط ثماالستالم ثماالداءات المركبة الناتجة عن : رابعا 

  التصويب
بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالجذع ثم تصويب كرباجى من   -١

 الجرى
استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالجذع ثم تصويب   -٢

 كرباجى من الوثب
استالم بايقاف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالجسم ثم تصويب   -٣

 كرباجى من الوثب
استالم بلقف الكرة ثم تنطيط محاورة ثم خداع بدوران الذراع ثم   -٤

 تصويب كرباجى من الوثب  
استالم بلقف الكرة ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع بدوران الذراع ثم   -٥

  .تصويب كرباجى من الوثب
استالم بلقف الكرة من الوثب ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع بدوران   -٦

 الذراع ثم تصويب كرباجى من االرتكاز
استالم بلقف الكرة ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم خداع بدوران الذراع   -٧

 ثم تصويب كرباجى من االرتكاز
ثم خداع بدوران استالم بلقف الكرة من الوثب ثم تنطيط لتجديد الخطوة   -٨

 الذراع ثم تصويب كرباجى من االرتكاز

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المبادئ األساسیة فى كرة الید 
 

١٦٠ 

التنطيط ثم ثم  الخداع االستالم ثماالداءات المركبة الناتجة عن : خامسا
  التصويب

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من االرتكاز ثم   -١
 التنطيط لتجديد الخطوة ثم التصويب الكرباجى من الوثب

ف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من االرتكاز  مع استالم بلق  -٢
 دوران الجذع ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم التصويب من السقوط

استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم   -٣
 تصويب كرباجى من الوثب

ديد الخطوة ثم  استالم بلقف الكرة ثم خداع بدوران الذراع ثم تنطيط لتج  -٤
 خداع بدوران الذراع ثم تصويب كرباجى من الوثب

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم   -٥
 التصويب الكرباجى من الوثب

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم   -٦
 التصويب الكرباجى من االرتكاز

م بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم استال  ٧
 التصويب الكرباجى من الوثب

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تنطيط لتجديد الخطوة ثم خداع   -٨
 بدوران الذراع ثم تصويب كرباجى من الوثب

 استالم بلقف الكرة ثم خداع بالجسم ثم تنطيط محاورة ثم خداع بالتمرير  -٩
 مع تغيير االتجاه ثم تصويب كرباجى من الوثب

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتمرير ثم تنطيط للهجوم الخاطف ثم  -١٠
 تصويب كرباجى من الوثب  

استالم بلقف الكرة ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب ثم التنطيط   -١١
 لتجديد الخطوة ثم التصويب الكرباجى من الوثب

 بلقف الكرة من الوثب ثم خداع بالتصويب الكرباجى من الوثب استالم  -١٢
 ثم التنطيط لتجديد الخطوة ثم التصويب بدوران الرسغ لالمام وألعلى
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