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تارٌخ كرة القدم
أوال  -جذور كرة القدم :
كرة القدم اللعبة الشعبٌة األولى فً العالم ولذلك ٌتنازع الكثٌرٌن على أسبقٌة شرؾ
انتشار وممارسة اللعبة فً بلدانهم  ،فالمصرٌون ٌؤكدون أنهم أول من مارس لعبة
كرة القدم قبل العالم كله فً عهد الفراعنة  ،والصٌنٌون واثقون أنهم لعبوا كرة القدم
قبل ؼٌرهم فً هذا العالم وأطلقوا علٌها (هوانج تً )  ،وذكر أحد المؤرخٌن
الصٌنٌٌن وٌدعً ( لی جو)  ،أن كرة القدم من أولى األلعاب التً اشتركت فٌها
الصٌن والٌابان فً حوالً عام ( )1۱۱قبل المٌالد وأن الصٌنٌٌن أول من عرفوا
الكرة منذ عام ( )25۱۱قبل المٌالد  ،وأنهم كانوا ٌصنعون الكرة من جلد الحٌوان .
من جهة أخرى إدعى أحد المؤرخٌن أن كرة القدم قد عرفت فً الٌابان منذ أكثر من
( )14قرنا وأن لدٌهم اللوحات العتٌقة الدالة على ذلك وأن كرة القدم كانت تسمى
( کٌماری) .
الرومانٌون لدٌهم قصة أخرى عن ممارستهم لكرة القدم قبل المٌالد تحت مسمى
أطلقوا علٌه (هارباستوم)  ،ولدٌهم وثابق تارٌخٌة تدعم القصص التً ٌدعونهامن
جهة أخرى فإن الٌونانٌٌن واإلؼرٌق ادعوا ممارستهم للعبة كرة القدم على سواحل
البحر المتوسط فً القرن الخامس قبل المٌالد وكان ٌطلق على اللعبة اسم
(اسبٌسکٌروس).
ومع تسلٌمنا بكل الحقابق التارٌخٌة المقدمة من كل تلك الشعوب إال أن الحقٌقة
الدامؽة تؤكد أن البداٌة الصحٌحة لكرة القدم كانت فً انجلترا  ،وٌؤكد االنجلٌز هذه
المقولة بادعابهم أن كرة القدم لعبة انجلٌزٌة األصل  ،وٌذكر أحد المؤرخٌن أن
احتالل الدانمرك إلنجلترا من ()1۱42-1۱16مٌالدٌة  ،قد انتهى بعد معركة حربٌة
دامٌة بٌنالبلدٌن تفوق فٌها االنجلٌز على الدانماركٌٌن وقطعوا رأس القابد وداسوها
بأقدامهم واخذو ٌرکلونها كالكرة باألقدام حتى صارت تقلٌدا قومٌا .
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ثانٌا -أحداث هامة فً تارٌخ كرة القدم :
فً عام ( )25۱۱قبل المٌالد  :وجدت آثار لقدماء المصرٌٌن مرسوم علٌها كرة
ٌرجع تارٌخها إلى حوالً ( )4۱۱۱سنة  ،وٌرجح أن ٌكون المصرٌٌن هم أول من
بدأ استعمال الكرة فً اللعب .
فً عام ( )55۱قبل المٌالد  :تطورت اللعبة فً الصٌن على أساس أنها معركة
حربٌة تحتاج لمواقؾ هجومٌة وأخرى دفاعٌة وانتشرت اللعبة مع الحروب وؼزو
البالد .
فً سنة ( )1313مٌالدٌة  :ألؽً الملك ادوارد الثانً ملك انجلترا لعبة كرة القدم فً
انجلترا لكثرة مشاكلها وخطورة لعبها بوصفها تعكر األمن وتسبب الضوضاء
وحددت عقوبة السجن لكل من ٌخالؾ األمر .
فً سنة ( )13۳۱مٌالدٌة  :ألؽى الملك رٌتشارد الثانً ملك انجلترا لعبة الكرة مرة
ثانٌة وأصدر قوانٌن بمنعها وذلك لعدم حبه لهذه اللعبة لخشونتها وهواٌته لممارسة
الصٌد والفروسٌة  ،إال أن الشعب االنجلٌزي أخذ ٌمارس لعب الكرة خارج حدود
البالد من شدة حبه لممارسة الكرة رؼم تحرٌمها .
فً سنة ( )14۱۱مٌالدٌة  :ظهرت اللعبة فً إٌطالٌا بشكل بدابً وكانت لعبة الطبقة
األرستقراطٌة وقد نقلها إلى فرنسا ٌولٌوس قٌصر.
فً سنة ( )14۱۹مٌالدٌة  :سمح الملك ( جٌمس الرابع)  ،بلعب الكرة وقام بشراء
كرتٌن وقام باللعب بهما فً قصر ستٌرلنج بلندن وقام المسبول عن المٌزانٌة
بالقصر بدفع مبلػ شلنٌن انجلٌزٌٌن ثمنا للكرتٌن وتم اثبات ذلك فً السجالت
الرسمٌة للقصر.
فً سنة ( )156۱مٌالدٌة  :سمع الملك كارول ملك انجلترا بلعب الكرة مرة أخرى
فالبالد .
فً سنة ( )1۹۱۱مٌالدٌة  :ظهرت اللعبة بٌن الجٌش األلمانً وكان الؽرض منها
إقامة مبارٌات بٌن الوحدات العسكرٌة والعمل على رفع اللٌاقة البدنٌة للجنود أثناء
التدرٌبات العسكرٌة .
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فً سنة ( )1۳23مٌالدٌة  :ازدادت كرة القدم شعبٌة بٌن طلبة المدارس وبدأ
المهتمٌن بشبون اللعبة العمل على تطوٌرها وتهذٌبها بوضع القواعد والقوانٌن
لممارستها وتم الفصل بٌن لعبة كرة القدم ولعبة الرجبً وٌرجع الفضل فً ذلك إلى
شخص اسمه ( ولٌام الٌس ) .
فً سنة ( )1۳62مٌالدٌة  :كتب البرٌطانً ( ادوارد ترٌنج)  ،أول كتاب عن كرة
القدم وشمل عشرة قوانٌن اللعبة تحت اسم ( أسهل األلعاب )  ،ونص القانون الثانً
فً ذلك الكتاب على حق الالعب فً امساك الكرة بٌده ووضعها امام قدمه لتسدٌدها
.
فً سنة ( )1۳63مٌالدٌة  :تكون أول اتحاد لكرة القدم بإنجلترا  ،وقد اشترك احدی
عشر نادٌا فً الدوري االنجلٌزي وتم وضع شروط اللعب مع تحدٌد مساحة الملعب
طوال وعرضا وعدد الالعبٌن  ،وكان المرمً مفتوح بدون عارضة  ،ثم توالى
انضمام األندٌة لالتحاداإلنجلٌزي وبدأت اللعبة تنتشر تدرٌجٌا عن طرٌق جنود
االحتالل فً مستعمراتهم عبر البحار.
فً سنة ( )1۳۹1مٌالدٌة  :أقٌمت أول بطولة فً العالم لكرة القدم وهً كأس
انجلترا لكرة القدم تحت اسم كأس التحدي التحاد الكرة .
فً سنة ( )1۳۱1مٌالدٌة  :استعملت شباك المرمى ألول مرة كذلك أدخلت ركلة
الجزاء فً القانون ألول مرة أٌضا .
فً سنة ( )1۱۱۱مٌالدٌة  :أدخلت لعبة كرة القدم ألول مرة ضمن األلعاب
األولمبٌة فً الدورة األولمبٌة ببارٌس وفازت بها انجلترا .
فً سنة ( )1۱۱4مٌالدٌة  ،تأسس االتحاد الدولً لكرة القدم بعد المطالبة بتشكٌل
هٌبة إلدارة النشاط الدولً المتزاٌد للعبة  ،وفً ماٌو ( ، )1۱۱4دعا الفرنسً
( روبرت جورٌن )  ،سبعة اتحادات اوربٌة هً فرنسا  ،بلجٌكا  ،الدانمارك ،
هولندا  ،إسبانٌا  ،السوٌد  ،سوٌسرا للحضور إلى فرنسا إلعالن التأسٌس الرسمً
لالتحاد الدولً لكرة القدم .
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المهارات األساسٌة فً كرة القدم
Soccer Skills
مفهوم وأهمٌة المهارات األساسٌة
تعتبر المهارات األساسٌة أحد الجوانب الفنٌة الهامة فً نشاط كرة القدم وبدون
أدابها وإتقانها بصورة جٌدة ال ٌتمكن الالعب من تنفٌذ تعلٌمات المدرب الخاصة
بالجانب الخططً أثناء المباراة  ،وتتمٌز كرة القدم بكثرة مهاراتها األساسٌة
وتنوعها  ،ولقد ارتفع مستوى األداء فً كرة القدم بصورة تتماشى مع تطور طرق
اللعب المختلفة وتنوع الخطط الدفاعٌة والهجومٌة األمر الذي ٌتطلب تمٌز العب
كرة القدم بالقدرة الفابقة على األداء األمثل للمهارات األساسٌة لكرة القدم.
وتعتبر المهارات األساسٌة الخاصة بكرة القدم أحد الدعابم الربٌسٌة التً تمٌز لعبة
كرة القدم عن باقً األلعاب الرٌاضٌة األخرى بما حققته اللعبة من شعبٌة كافٌة فً
معظم أنحاء العالم بما توفره من متعة للمشاهدٌن أثناء االستمتاع بمشاهدة أداء
الالعبٌن المتمٌز للمهارات األساسٌة على اختالؾ أنواعها .
كذلك فان عملٌة اإلعداد المهاري لتعلٌم وتدرٌب المهارات األساسٌة فً كرة القدم
تهدؾ بصورة أساسٌة لتعلٌم المهارات الحركٌة الرٌاضٌة التً ٌستخدمها الالعب
أثناء المنافسة الرٌاضٌة ومحاولة إتقانها وتثبٌتها حتى ٌتمكن الالعبمن الوصول إلى
أعلى المستوٌات الرٌاضٌة من اإلنجاز الرٌاضً  ،ومن الضروري لضمان إتقان
المهارات األساسٌة والعمل على تثبٌتها أثناء المنافسات أن ٌقوم الفرد الرٌاضً من
وقت آلخر بأداء تلك المهارات تحت ظروؾ مختلفة تتمٌز بزٌادة عامل الصعوبة
عما ٌقابله الالعب أثناء المواقؾ المختلفة للمباراة .
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أو اال :المهارات األساسٌة بدون كرة :
تلعب المهارات األساسٌة بدون استخدام الكرة دورا بارزا فً اإلعداد المهاري
الالعب وإعداده لمواجهة مواقؾ اللعب التً تستدعً منه التحرك بدون الكرة لفتح
ثؽرة فً الفرٌق المنافس أو بؽرض تکتٌکً لسحب المنافس بعٌدا عن مجال سٌر
الكرة أو الوثب عالٌا فً محاولة لشؽل المنافس ومنعه من الحصول على الكرات
العرضٌة أو الكرات اآلتٌة من الركالت الركنٌة الجانبٌة  ،أو القٌام بأحد حركات
الخداع والمناورة بدون كرة فً محاولة للتخلص من مراقبة المنافسوالتخلص منه
وهذه المهارات األساسٌة بدون كرة تستدعى تحركات مستمرة من الالعبٌن بؽرض
مساعدة زمالبهم فً اللعب للقٌام بالدور الدفاعً والهجوم على حد سواء  ،وعلى
الرؼم من أن حركات الالعب بدون كرة قد تختلؾ من العب آلخر إال أن هناك
بعض المهارات التً ٌجب على المدرب أن ٌقوم بتدرٌب العبٌه علٌها وهً :
 -1الجري وتغٌٌر االتجاه :
كرة القدم لعبة جماعٌة سرٌعة اإلٌقاع وتمتاز بالتحول السرٌع من الدفاع الى الهجوم
والعكس طوال زمن المباراة وهذا األمر ٌستدعً من الالعبٌن إجادة الجري
والتدرٌب علٌه  ،والجري بدون كرة لالعب كرة القدم ٌختلؾ عن جرى العب
العاب القوى فخطوات العب العاب القوى طوٌلة أما العب كرة القدم فخطواته
قصٌرة لكً ٌحتفظ بتوازنه باستمرار وبالتحكم فً الكرة مع القدرة على تؽٌٌر
االتجاه بسهولة  ،وتختلؾ المسافة التً ٌتحرك فٌها الالعب بالجري بدون كرة سواء
بالجري بأقصى سرعة أو بسرعة متوسطة لمسافات تتراوح مابٌن (3۱- 5م ) ،
وٌكون ؼالبا هذا التحرك لتلك المسافة بؽرض اللحاق بالكرة والوصول الٌها قبل أن
تصبح فً متناول المنافس .
ولما كانت المسافة التً ٌقطعها العب كرة القدم طوال زمن المباراة تتراوح مابٌن
( )12 - 6كٌلو متر وقد تستؽرق مدة الجري أحٌانا لحوالً( )6دقابق دون توقؾ ،
فإن ذلكٌستدعى من الالعب أن ٌنظم نفسه على خطوات الجري وكٌفٌة استنشاقه
لألكسجٌن وتنظٌم عملٌة التنفس وٌجب على الالعب أٌضا أن ٌراعً قصر وسرعة
خطواته أثناء الجري مع انثناء خفٌؾ فً الركبة بدون تصلب وخفض مركز ثقل
الجسم حتى ٌكون قرٌبا من األرض إلى حدما مع تحرك الذراعٌن بجوار الجسم
وبذلك ٌمكن لالعب أن ٌحافظ على اتزانه أثناء الجري مع القدرة على تؽٌٌر االتجاه
فً أي لحظة ٌرٌدها الالعب وبالسرعة المطلوبة .
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 -2الوثب ( االرتقاء) :
ٌعتبر الالعب الذي ٌتمتع بالقدرة على الوثب عالٌا أكثر من منافسه ذو مٌزة تكتٌكٌة
وتكنٌكٌة أفضل فً الوصول إلى الكرة قبل المنافس وتتضح هذه القدرة فً الوثب
عالٌا أمام المرمى بؽرض إحراز هدؾ فً مرمى المنافس أو محاولة المدافع منع
المهاجم من إحراز هذا الهدؾ بالوثب عالٌا مسافة أعلى منه واستخالص الكرة
بالرأس قبل أن تصل إلى المنافس .
وهذه المهارة تحتاج إلى توافر قوة االرتقاء لالعب كرة القدم مع التوقٌت السلٌم
والهبوط السالم وٌكون ذلك االرتقاء إما برجل واحدة أو بالرجلٌن معا مع مالحظة
عدم مرجحة الرجل الحرة أثناء االرتقاء والوثب لألعلى حتى الٌقع الالعب فً خطأ
قانونً خاصة إذا كان قرٌبا من الالعب المنافس  ،وٌالحظ أن الوثب عالٌا من
االقتراب والجرٌأفضل لالعب الكرة من الوثب من الثبات وذلك لالستفادة من سرعة
الالعب األفقٌة أثناء الجري وتحوٌلها إلى القدرة على االرتقاء والوثب عالٌا  ،لذلك
ٌجب على المدرب أن ٌهتم بتنمٌة هذه المهارة عن طرٌق تدرٌبات المرونة واإلطالة
والرشاقة والقوة .
 -3الخداع والتموٌه بالجسم :
تعتبر هذه المهارة من المهارات التً ٌجب أن ٌجٌدها الالعب المدافع والمهاجم على
حد سواء ،مع القدرة على أدابها باستخدام الجسم والجذع والرجلٌن والنظر
وهذاٌتطلب من الالعب قدرا كبٌرا على االحتفاظ بمركز الثقل بٌن القدمٌن والتمتع
بقدر كبٌر من المرونة والرشاقة والتوافق العضلً العصبً وقدرة كبٌرة على التوقع
السلٌم واإلحساس بالمسافة والزمن والمكان الذي ٌقوم به الالعب أثناء الخداع .
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ثانٌا  -المهارات األساسٌة باستخدام الكرة :
 -1ركل الكرة بالقدم Kicking the Ball with Feet :
وتنقسم جمٌع الركالت المألوفة فً أربع خطوات مٌكانٌكٌة :
-

االقتراب .
أخذ وضع الركل ( وضع القدم الثابتة ) .
المرجحة (مرجحة الرجل الضاربة ) .
الركل مع المتابعة .

مع مالحظة عدم تجزبة كل حركة على حده وإنما تتم فً حركة مستمرة .
وتنقسم طرق ركل الكرة بالقدم إلى قسمٌن
 طرق شابعة الستعمال (مألوفة)
 -1باطن القدم .
 -2وجه القدم األمامً الداخلً
 -3وجه القدم األمامً
 -4وجه القدم الخارجً
 طرق ؼٌر شابعة االستعمال ؼٌر (مألوفة)
 سن القدم كعب القدم أسفل القدم -الركبة
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 الركالت الشائعة االستعمال :
 -1ركل الكرة بباطن القدم :
طرٌقة األداء :
 ٌقترب الالعب بحٌث ٌكون هو والكرة والهدؾ على خط مستقٌم واحد ثم ٌقؾبحٌث تكون قدمه الثابتة فً موازاة الكرة وٌبعد عنها بمسافة من (15-1۱سم ) .
 تلؾ الرجل الضاربة من الحوض والركبة للخارج لكً ٌواجه باطن القدم منطقةالركل فً الكرة وتعمل مع الرجل الثابتة زاوٌة قابمة .
 ٌرتفع أسفلوجه القدم الضاربة عن األرض من  ۹ - 5سم وٌكونموازي لألرضثم تمرجح الرجل الضاربة مع ثنً ركبة الرجل الثابتة قلٌال وتركل الكرة من
منتصفها والٌدان مع الجنب منثنٌتٌن لحفظ التوازن .
 قبل المرجحة ٌنظر الالعب للهدؾ المقصود ووقت الركل ٌنظر للكرة وتشدجمٌع العضالت مع عدم التصلب  ،وبعد الركل ٌجب أن ٌتابع الكرة  ،تركل
الكرة بباطن القدم وهً ثابتة  -نصؾ طابرة  -طابرة للمستوٌات الثالث :
أرضً  -مرتفعة–عالٌة  ،وذلك حسب منطقة الركل فً الكرة ،فإذا ركلت الكرة
فً الثلث األسفل ترتفع عالٌا ،وإذا ركلت فً الثلث األوسط ٌسٌر فً مستوى
مرتفع وإذا ركلت فً الثلث العلوٌتنخفض إلى أسفل  ،كما أن هذا المستوى
ٌتحدد بدرجة زاوٌة القصبة والجذع .
متى تستخدم هذه الركلة :
 تستخدم فً التمرٌر من أعضاء الفرٌق ( ترابط الفرٌق ) . تستخدم عند التصوٌب بالتوجٌه إلى منطقة معٌنة . تستخدم فً التمرٌرات البٌنٌة . الخطوات التعلٌمٌة :
 ( وقوؾ ) العبٌن متقابلٌن ومعهما كرة :ٌ -1قوم أحد الالعبٌن بمسك الكرة من وضع الجلوس األفقً وهً على األرض
وٌقوم زمٌله المقابل بأخذ وضع ركل الكرة بباطن القدم من الثبات وٌقوم
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بالتدرٌب على ركل الكرة الممسوكة  ،مرة ٌسار ومرة ٌمٌن وذلك ألخذ
اإلحساس بالركلة ومكانها .
 -2التدرٌب السابق مع اقتراب الالعب الراكل من المشً  -ثم من الجري الخفٌؾ (
مرة ٌسار ومرة ٌمٌن ) .
ٌ -3قؾ الالعبان متواجهان بٌنهما مسافة  5متر وتوضع الكرة على األرض أمام
أحدهما الذي ٌقوم بركلها بباطن القدم من الثبات ثم متابعتها إلى زمٌله المقابل
والذي ٌقوم بنفس التدرٌب من الثبات ( مرة بالقدم الٌسرى ومرة بالقدم الٌمنى ).
 -4التدرٌب السابق مع اقتراب الضارب بالمشً  -ثم باالقتراب بالجري الخفٌؾ
والمتابعة ( مرة ٌسار ومرة ٌمٌن ) ( الالعب الراكل ثابت )  ،او الالعبان
متواجهان بٌنهما مسافة  5متر ٌقوم احدهما بدحرجة الكرة على األرض لزمٌله
المقابل الذي ٌقوم بركل الكرة بباطن القدم وارجاعها له من الثبات ( مرة ٌسار
ومرة ٌمٌن ) .
 -5التدرٌب السابق مع اقتراب الضارب بالمشً ثم االقتراب من الجري والمشابه (
مرة شمال ومرة ٌمٌن ) .
 -6الالعبان متواجهان بٌنهما مسافة  5متر ٌقوم أحدهما بدحرجة الكرة على
األرض لزمٌله المقابل على الجانبٌن فٌتحرك الالعب الضارب للجانب حتى
ٌكون هو والكرة والالعب المقابل على خط مستقٌم واحد ثم ٌقوم بركل الكرة
بباطن القدم ( مرة للجانبالٌسار وٌقوم بركلها بباطن القدم الٌسرى ) ( مرة
للجانب الٌسار ٌقوم بركلها بباطن القدم الٌمٌن ).
 األخطاء الشابعة فً ركل الكرة بباطن القدم :-

عدم دوران الرجل الضاربة من مفصل الفخذ بزاوٌة كافٌة مما ٌسبب تمرٌرة
ؼٌر دقٌقة .
ركل الكرة بباطن القدم من نقطة مالمستها لألرض مما ٌؤدي إلى ارتفاعها.
عدم توجٌه القدم الثابتة ( االرتكاز) باتجاه الهدؾ أو الزمٌل الذي ٌمرر الكرة
الٌه مما ٌؤدي إلى عدم دقة التمرٌر.
عدم شد مفصلً القدم والركبة بالقدر المناسب مما ٌنتج عنه عدم دقة التمرٌر
وسٌر الكرة ببطء مع احتماالت حدوث أصابات لالعب.
عدم متابعة الرجل الضاربة للكرة بعد ركلها مما ٌسبب عدم دقة وضعؾ األداء
للضربة .
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 - 2ركل الكرة بوجه القدم الداخلً :
وجه القدم الداخلً هو المنطقة المحددة بٌن األصبع األكبر ( االبهام) حتى بداٌة
باطن القدم  ،ومن مزاٌا هذه الركلة أنها التسبب خوؾ لدى المبتدبٌن والناشبٌن من
أدابها وكبر حجم المساحة المستخدمة فً ركل الكرة ،كذلك فأنها تستخدم فً أداء
التمرٌرات البٌبٌة الطوٌلة والمتوسطة كما تستخدم أٌضا فً التصوٌب والتسدٌد على
المرمى سواء كانت الكرة تحت سٌطرة الالعب على األرض أو فً الهواء ،كذلك
تستخدم هذه المهارة فً الركالت الركنٌة والركالت الحرة المباشرة أمام المرمى
وذلك عن طرٌق لعب الكرة ملتوٌة قوسٌة للتؽلب على حابط الصد الدفاعً الذي
ٌقٌمه المدافعون .
 طرٌقة األداء :-

-

-

ٌقترب الالعب من الكرة من مسافة ٌ 6 - 5اردات فً حالة الكرات الثابتة
علىاألرض  ،وٌكون هذا االقتراب بمٌل نسبً مع الهدؾ المراد التصوٌب علٌه
وال ٌكون خط االقتراب على امتداد الخط الواصل بٌن المكان المراد توصٌل
الكرة الٌه ومكان الكرة الثابتة .
توضع قدم الرجل الثابتة ؼٌر الضاربة بجانب الكرة وللخلؾ قلٌال وعلى بعد من
 25-2۱سم بحٌث تسمح للرجل الضاربة بأن تركل الكرة بحرٌة .
تمرجح الرجل الضاربة للخلؾ بعد أن تلؾ الخارج من مفصل الفخذ وثنً من
مفصل الركبة  ،ثم تمرجح الرجل الضاربة لألمام على أن ٌفرد وٌشد مفصل
القدم لٌقابل وجه القدم الداخلً الكرة وتتم عملٌة ركل الكرة.
فً لحظة ركل الكرة ٌتجه الكتؾ المقابل للرجل الثابتة لألمام والكتؾ األخرى
الخلؾ قلٌال .
تعمل الذراعان على حفظ التوازن بالجسم وتكون الرأس مثبتة لحظة ركل الكرة
وٌكون النظر مثبت على الكرة أثناء ركلها.
ٌجب أن ٌقوم الالعب بمتابعة الرجل الضاربة خلؾ الكرة بعد االنتهاء من عملٌة
ركل الكرة .
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مالحظة :
من المهم جدا أخذ المكان الصحٌح للركلة مع وضع الجسم فلو كان الجسم مابال
لألمام على الكرة تسٌر منخفضة واذا مال الجسم للخلؾ ارتفعت الكرة عالٌا .
 الخطوات التعلٌمٌة لركل الكرة بوجه القدم الداخلً :-

-

-

أداء حركة ركل الكرة بوجه القدم الداخلً من الوقوؾ بدون استخدام كرة ألخذ
اإلحساس باألداء مع مالحظة أن تتم مرجحة الرجل الضاربة من مفصل الفخذ .
توضع الكرة أمام الالعب وعلى بعد من (6-5م) منه ثم ٌقوم الالعب باالقتراب
من الكرة بالجري الخفٌؾ والقٌام بأداء الحركة دون أن ٌركل الكرة .
ٌقؾ الالعب بجانب الكرة وٌمٌل عنها بحٌث ٌواجه كتؾ الرجل ؼٌر الضاربة (
االرتكاز) المكان المطلوب ركل الكرة الٌه وٌأخذ الوضع الصحٌح لركل الكرة
وٌضع القدم الثابتة بجوار الكرة وللخلؾ قلٌال ثم ٌتقدم بركل الكرة بالقدم
الضاربة على أن تكون الكرة بٌن ٌدي زمٌله الجالس على األرض أمامه .
ٌكرر التدرٌب السابق مع اضافة ركل الكرة بوجه القدم الداخلً إلى الزمٌل الذي
ٌبعد مسافة (6-5م) .
ٌقوم الالعب الراكل للكرة فً التحكم فً مسار الكرة عن طرٌق ركل الكرة إلى
الزمٌل مرة متوسطة االرتفاع ومرة مرتفعة .
ٌقؾ العبان والمسافة بٌنهما حوالً (15م) وٌقوم الالعب األول الذي معه
الكرة بالجري لألمام حوالى (3م)  ،ثم ٌركل الكرة بوجه القدم الداخلً عالٌا
لالعب الثانً الذي ٌسٌطر علٌها وٌقوم بنفس الدور الذي قام به الالعب األول.
ٌقوم الالعب بركل الكرة بوجه القدم الداخلً وهً قادمة من عدة اتجاهات (
الجانب األمام).
ٌقؾ الالعب ممسك بالكرة ثم ٌقوم بأسقاطها من ٌدٌه وقبل لمسها لألرض ٌقوم
بركلها إلى الزمٌل الذي ٌبعد من (6-5م)  ،مستخدما وجه القدم الداخلً.
ٌقوم الزمٌل برمً الكرة عالٌا إلى زمٌله الثانً الذي ٌبعد من (6-5م)  ،والذي
ٌردها إلٌه بوجه القدم الداخلً قبل أن تلمس األرض ( طابرة ) .
ٌقؾ الالعب ممسكا بالكرة ثم ٌقوم بأسقاطها من ٌدٌه وٌقوم بركلها بوجه القدم
الداخلً لحظة مالمستها لألرض ( نصؾ طابرة ) .
ٌقوم الالعب بركل الكرة القادمة عالٌا من الزمٌل والذي ٌبعد من (6-5م) ،
لحظة مالمستها لألرض ( نصؾ طابرة) .
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 ٌقؾ الالعب على خط المرمى عند خط ال  6پاردات وٌقوم بركل الكرة بوجهالقدم الداخلً فً المرمى الخالً ( قوسٌة) .
 ٌكرر نفس التدرٌب السابق من عند خط منطقة الجزاء . األخطاء الشابعة فً ركل الكرة بوجه القدم الداخلً :
 صعوبة دوران ولؾ الرجل الضاربة للداخل من مفصل الفخذ نتٌجة االقترابإلى الكرة فً خط مستقٌم .
 إعاقة الحركة الطبٌعٌة المسار الرجل الضاربة للكرة نتٌجة وضع قدم الرجلالثابتة بجانب الكرة وبمسافة قرٌبة منها .
 عدم اكتساب الركلة القوة المناسبة نتٌجة وضع قدم الرجل الثابتة خلؾ الكرةبمسافة كبٌرة مما ٌعٌق مرجحة الرجل الضاربة أثناء ركل الكرة .
 ركل الكرة بإبهام القدم ولٌس بوجه القدم الداخلً ٌنتج عنه ضعؾ الضربةوالتوجٌه الخاطا لمسار الكرة .
 مٌل الجذع لألمام بصورة مبالػ فٌها ٌؤدي إلى خروج الكرة فً مسار منخفضنتٌجة لعدم تمكن الالعب من ركل الكرة من الجزء السفلً لها.
-3ركل الكرة بوجه القدم األمامً :
تعتبر مهارة ركل الكرة بوجه القدم األمامً من أكثر أنواع الركالت استخداما أثناء
التصوٌب على المرمى وكذلك أثناء التمرٌر القصٌر والطوٌل سواء األرضً أو
العالً  ،وهً مهارة ٌستخدمها جمٌع الالعبٌن بال استثناء بمن فٌهم حارس المرمى
نظرا لما تمتاز به هذه الركلة بالقوة والدقة على حد سواء ،إال أن أداء هذه المهارة
ٌشكل درجة من الصعوبة عند تعلمها للناشبٌن فً المراحل األولى من التعلٌم نظرا
التجاه ابهام القدم الضاربة للكرة إلى األرض مما ٌسبب عامل الخوؾ مناالصابة
لدى الناشا  ،ولذلك فأننا ننصح باتباع الخطوات التعلٌمٌة السلٌمة عند تعلٌم
الناشبٌن هذه المهارة .
 طرٌقة األداء :
 ٌقترب الالعب بحٌث ٌكون هو والكرة والهدؾ على خط واحد مستقٌم . توضع قدم الرجل الثابتة بجانب الكرة وعلى بعد من ( 15 - 1۱سم ) وتشٌرمقدمة القدم لالتجاه والهدؾ الذي ستلعب الٌه الكرة وتثنً ركبتها قلٌال لحفظ
التوازن .
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-

تمرجح الرجل الضاربة للخلؾ قبل عملٌة الركل من مفصل الفخذ مع شد القدم
الضاربة عند مالمستها للكرة لركلها بوجه القدم األمامً .
ٌمٌل الجذع لألمام قلٌال والذراعان فً الجانب لحفظ التوازن .
تكون ركبة الرجل الضاربة عمودٌة على الجزء األمامً من الكرة .
ٌوجه نظر الالعب على الكرة أثناء ركلها .
إذا أردنا خروج الكرة فً مستوى أرضً ٌكون ركلها من منتصفها أما إذا أردنا
خروجها عالٌة ٌكون ركل الكرة من نقطة مالمستها لألرض .
ٌجب القٌام بتتابع الرجل الضاربة للكرة بعد الركل إلتمام عملٌة المتابعة .

 الخطوات التعلٌمٌة :
 ٌقوم الالعب بمسك الكرة فً ٌده ثم ٌقوم بأسقاطها أمام القدم الضاربة وٌؤديركل الكرة بوجه القدم األمامً على حابط أمامه ٌبعد (6م) .
 ٌكرر نفس التدرٌب السابق لكن الالعب ٌقوم بركل الكرة وهً نصؾ طابرةلحظة مالمستها لألرض .
 تكرر الخطوة السابقة مع ركل الكرة بوجه القدم األمامً وهً نصؾ طابرة . العبان المسافة بٌنهما (1۱-۳م) احدهما ممسك بالكرة ٌقوم بالجري خطوتٌن ثمٌسقط الكرة أمامه وٌركلها إلى زمٌله قبل أن تلمس األرض وٌتبادل الالعبان
ركل الكرة بنفس الطرٌقة .
 ٌقؾ العبان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما (6-5م)  ،وٌقوم الالعب الذي معهالكرة برمٌها عالٌا( من أسفل إلى أعلى ) لزمٌله الذي ٌردها إلٌه بوجه القدم
األمامً قبل أن تلمس األرض .
 نفس الخطوة السابقة لكن الالعب الراكل للكرة ٌقوم بركلها بعد أن ترتد مناألرض مرة واحدة .
 نفس الخطوة السابقة مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن من (1۱-۳م). ركل الكرة بوجه القدم من الثبات وهً على األرض بعد التحرك خطوة واحدة . ركل الكرة بوجه القدم األمامً من الثبات بعد المشً من  4 :3خطوات . ركل الكرة بوجه القدم األمامً من الحركة وهً على األرض بعد االقتراب عدةخطوات .
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 األخطاء الشابعة فً ركل الكرة بوجه القدم األمامً :
 أن ٌكون اتجاه الالعب ؼٌر عمودٌا على الكرة أثناء االقتراب لركل الكرة مماٌؤدي إلى عدم دقة توجٌه الكرة إلى المكان المراد لعبها الٌه .
 االقتراب ثم وضع قدم الرجل الثابتة ( االرتكاز ) فً اتجاه ؼٌر الوضعالصحٌح التجاه الركلة مما ٌؤدي إلى صعوبة فً دقة توجٌه الكرة.
 مرجحة الالعب للرجل الضاربة من مفصل الركبة فقط وعدم مرجحتها منمفصل الفخذ مما ٌؤدي إلى ضعؾ الركلة .
 عدم اكتمال فرد مفصل القدم تماما أثناء أداء ركل الكرة بوجه القدماألمامً مماٌؤدي إلى اشتراك سن القدم مع الجزء الضارب للكرة من أسفلها فترتفع إلى
أعلى بعٌدة عن هدفها الصحٌح .
 مٌل الجذع للخلؾ أثناء ركل الكرة بصورة كبٌرة مما ٌؤدي إلى ارتفاع الكرةعن األرض بصورة مبالػ فٌها .
-4ركل الكرة بوجه القدم الخارجً
وجه القدم الخارجً هو المكان المحصور بٌن مفصل القدم الخارجً ومنطقة
األصبعٌن الصؽٌرٌن  ،وهذه الضربة تعتبر من الركالت التً ٌجب أن ٌجٌد أدابها
الالعب نظرا الستخدامها فً الركالت الركنٌة والتصوٌب على المرمى والتمرٌرات
البٌنٌة والطوٌلة والجانبٌة وٌمكن االستفادة منها فً التصوٌب المباشر من أمام
منطقة الجزاء للتؽلب على حابط الصد باستخدام التصوٌبٌةالقوسٌة المنحرفة) سواء
كانت الكرة على األرض أوفً الهواء وهً تشكل درجة من الصعوبة لحارس
المرمى لمسكها وصدها إذا كانتالتصوٌبة سرٌعة وقوٌة .
طرٌقة األداء :
 ال ٌكون االقتراب بانحراؾ قلٌل للخارج عن الخط الواصل بٌن الكرة والمكانالمراد توصٌلها إلٌه.
 ٌكون االقتراب من مسافة تتراوح مابٌن (6-5م)  ،وتزداد سرعة الالعبتدرٌجٌا كلما اقترب من الكرة على أن تكون الخطوة األخٌرة قبل ركل الكرة
أوسع تلكالخطوات .
 توضع القدم الثابتة خلؾ الكرة بحوالً( 1۱سم)  ،وتبعد الكرة للجانب بحوالًمن (3۱-25سم) .
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 تلؾ القدم الضاربة قلٌال من مفصل القدم وتشد عضالت مشط القدم عندركلالكرة بمنطقة الجانب الخارجً لوجه القدم األمامً .
 ٌجب مراعاة مٌل الجزء العلوي للجسم ( الجذع) قلٌال لألمام وإلى الجانب فًاتجاه الرجل ؼٌر الضاربة وتعمل الذراعان على حفظ توازن الجسم مع تثبٌت
الرأس أثناء مالمسة القدم الضاربة للكرة على أن ٌكون النظر مثبتا علٌها .
 قبل المرجحة ٌنظر الالعب إلى الهدؾ المراد توصٌل الكرة الٌه ثم تركل الكرةبوجه القدم األمامً الخارجً مع متابعتها بالرجل الضاربة .
 الخطوات التعلٌمٌة لركل الكرة بوجه القدم الخارجً :
 ٌقؾ الالعب بجانب الكرة بحٌث ٌواجه كتؾ الرجل الثابتة ( االرتكاز ) المكانالمراد لعب الكرة الٌه وٌقوم بأداء حركة الركل مع مالحظة مرجحة الرجل
الضاربة من مفصل الفخذ وإتمام حركة الركل بدون كرة .
 ٌكرر التمرٌن السابق مع االقتراب من  4 :3خطوات وأداء حركة الركل بدونكرة أٌضا.
 ٌقؾ الالعب وأمامه الكرة على بعد خطوة واحدة وٌقوم باالقتراب هذه الخطوةوركل الكرة بوجه القدم الخارجً إلى الزمٌل الذي ٌبعد مسافة (6-5م) .
 نفس التمرٌن السابق مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن من (1۱-۳م). ٌقؾ الالعب ممسك بالكرة بٌن ٌدٌه وٌبعد عن حابط مرتفع حوالً (6م)  ،وٌقومبأسقاط الكرة وركلها بوجه القدم الخارجً طابرة قبل أن تلمس األرض لترتد
من الحابط وهكذا .
 نفس التمرٌن السابق مع ركل الكرة بوجه القدم الخارجً وهً نصؾ طابرة . ٌقؾ الالعب والكرة أمامه على بعد (6م) (على األرض) وٌقؾ زمٌله على بعد(12-1۱م)  ،من الكرة وٌقوم الالعب الضارب باالقتراب من الجري ولعب
الكرة إلى زمٌله مع التحكم فً ارتفاعها مرة متوسطة االرتفاع ومرة عالٌة
ومرة أرضٌة وٌراعً هنا مٌل الجذع والمكان الذي ٌركل منه الكرة لتأخذ
االرتفاعات المختلفة .
 العبان المسافة بٌنهما (ٌ ، )2۱-15بدأ التمرٌن بأن ٌدحرج الالعب لنفسهالكرةلمسافة (3م)  ،ثم ٌقوم باالقتراب وركلها إلى زمٌله الذي ٌتناوب لعبها إلٌه
بنفس الطرٌقة .
 ٌقوم الالعب بركل الكرة بوجه القدم الخارجً أثناء قدومها إلٌه من مسافاتواتجاهات مختلفة (األمام  -الجانب )
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 ٌقوم الالعب باالقتراب من منطقة الجزاء وٌقوم بالتسدٌد على المرمى مستخدماوجه القسم الخارجً .

 األخطاء الشابعة فً ركل الكرة بوجه القدم الخارجً :
 ركل الكرة بجزء آخر ؼٌر وجه القدم الخارجً مما ٌؤثر على سٌر واتجاه ودقةاألداء .
 االقتراب بمٌل وزاوٌة مما ٌصعب دوران القدم للداخل من مفصل الفخذ . بعد الكرة عن الرجل الثابتة ( االرتكاز ) ٌؤدي إلى عدم دقة توجٌه الكرة إلىالمكان الصحٌح .
 ارتفاع الكرة عالٌا أثناء ركلها متوسطة االرتفاع بوجه القسم الخارجً وٌكونسبب ذلك أن خط سٌر مرجحة القدم الضاربة الٌكون موازٌا لألرض .

ثانٌا  -الركالت غٌر شائعة االستعمال
 -1ركل الكرة بسن ( بمقدمة أسفل القدم ):
طرٌقة األداء :
-

ٌكون الالعب والكرة على خط واحد تقرٌبا .
توضع القدم الثابتة بجوار الكرة .
تمرجح الرجل الضاربة خلفا ثم أماما لركل الكرة من أسفلها بمقدم القدم.
ٌمٌل الجذع خلفا مع رفع الذراعٌن جانبا لحفظ التوازن .
 -2ركل الكرة بكعب القدم :
طرٌقة األداء :

 ٌقوم االعب بتمرٌر الرجل الضاربة فوق الكرة  ،بحٌث ٌواجه كعب القدم مقدمالكرة.
 تمرجح الرجل الضاربة بحركة قصٌرة  ،بحٌث تركل الكرة برفق وسهولة منمنتصفها بكعب القدم .
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 -3ركل الكرة بأسفل القدم :
طرٌقة األداء :
 ٌكون الالعب الكرة على خط واحد . ٌقوم الالعب بوضع القدم الثابتة بجوار الكرة .تمرجح الرجل الضاربة خلفا قلٌال ثم أماما مع ثنً مشط القدم الضاربة حتى ٌقابل
اسفل الحذاء الكرة ثم تمد ركبة الرجل الضاربة عند مالمستها الكرة بأسفل القدم .

 -8الجري بالكرة Running with the Ball :
تعتبر مهارة الجري بالكرة من المهارات األساسٌة التً ٌجب أن ٌتقنها جمٌع
الالعبٌن بال استثناء سواء المدافعٌن أو المهاجمٌن وهً مهارة تتم بعدة طرق
مختلفة ٌختار فٌها الالعب الطرٌقة المناسبة له والتً تناسب أٌضا مع طبٌعة
الموقؾ المهارٌوالخططً أثناء تأدٌته للمهارة .
والجري بالكرة ٌتطلب مهارة فابقة من الالعب للتحكم فً الكرة والسٌطرة علٌها
أثناء الجري بها مع إحساسه بالمسافة والزمن والمكان الذي ٌؤدي فٌه المهارة وهذا
ٌتطلب قدر كبٌر من السرعة والقدرة على االنطالق مع االحتفاظ بالكرة بعٌدا عن
متناول المنافس.
وتضمن مهارة الجري بالكرة االحتفاظ بها تحت سٌطرة الالعب لكً ٌتمكن من
التخلص من العب أو أكثر من العبً الفرٌق المنافس بالمرور بالكرة بٌنهما وهذا
ٌتطلب من الالعب القدرة على تؽٌٌر االتجاه وسرعته فً استخدام حركات جسمه
فً الخداع أثناء الجري وهذه المهارة أٌضا تعتمد أٌضا على شخصٌة الالعب
وفردٌته وهً تتطلب مهارات فنٌة عالٌة ٌجب التدرٌب علٌها بجدٌة .
وٌجب على المدربٌن االهتمام بتعلٌم مهارة الجري بالكرة بأنواعها المختلفة فً سن
مبكرة للناشبٌن حتى ٌتمكنوا من إجادتها وٌجب أن ٌعلموا العبٌهم ضرورة استخدام
القدمٌن فً أداء المهارة وكٌفٌة استخدام جسم الالعب كعابق ( حاجز ) بٌن الالعب
والمنافس لالحتفاظ بالكرة بعٌدا عن متناول المنافس .
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وتستخدم مهارة الجري بالكرة فً الحاالت التالٌة :
-

عندما الٌجد الالعب أمامه فرصة لتمرٌر الكرة لزمٌله المراقب من منافس
عندما ٌرٌد الالعب اكتساب مسافة ومساحة خالٌة والٌجد أمامه منافس ٌحاول
استخالص الكرة منه
عندما ٌرٌد الالعب التحرك فً مكان ٌرٌد سحب منافسه الٌه إلبعاده عن التؽطٌة
وفتح ثؽرة فً مساحة ٌتحرك فٌها زمٌله.
عندما ٌرٌد الفرٌق االحتفاظ بالكرة قدر أكبر فً محاولة لتعطٌل الالعب ،
خصوصا إذا كانت هناك مساحات خالٌة تسمح لالعبٌن بالجري بالكرة .

وهناك مبادئ أساسٌة ٌجب أن ٌراعٌها الالعب أثناء استخدامه لهذه المهارة منها :
 الٌجوز لالعب الجري بالكرة إذا كان بإمكانه التمرٌر حٌث أنه مهما بلؽتسرعة الالعب فلن تكون أكبر من سرعة الكرة نفسها.
 ٌجب على الالعب الذي ٌجري بالكرة أن ٌفاجبمنافسه بالمرور بالكرة منه علىالجانب المعاكس ( الرجل الثابتة ) وبسرعة حتى ال ٌتمكن من اللحاق به وقطع
الكرة .
طرق الجري بالكرة :
أ -الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجً.
ب -الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الداخلً .
ت -الجري بالكرة استخدام وجه القدم األمامً .

أ -الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الخارجً :
هذه الطرٌقة ٌفضلها بعض الالعبٌن ألنها تسمح لهم بالتحرك السرٌع و حماٌة الكرة
من محاوالت استخالصها منهم وهً تتمٌز باستخدام الالعب لجسمه لٌصبح حاجز
بٌن الكرة والمنافس  ،كما أن أدابها أسهل من الطرق األخرى للجري بالكرة نظرا
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لسهولة اآلراء المٌكانٌكً الحركة والذي ٌتناسب مع المواسم التشرٌحً الرجلٌن
اثناء الجري .
طرٌقة األداء :
-

-

تلؾ قدم الرجل الضاربة من مفصل الفخذ قلٌال قبل لمسها للكرة على ان تمرجح
من الخلؾ لألمام قبل مالمستها أٌضا للكرة مع مالحظة عدم شد عضالت
الرجلٌن مع وجود ارتخاء فً مفصل القدم بصورة مناسبة تسمح بدفع الكرة
والسٌطرة علٌها من أن تبتعد عن متناول الالعب المستحوذ على الكرة .
توضع قدم الرجل الثابتة (االرتكاز ) للخلؾ قلٌال وإلى جانب الكرة وهً منثنٌه
من الركبة وٌنتقل علٌها مركز ثقل جسم الالعب.
ٌتحرك الذراعان حركة طبٌعٌة بجانب الجسم حسب سرعة اللعب.
ٌمٌل الجذع لألمام قلٌال كوضعالجري العادي وتكون العٌنٌن موجهتٌن للكرة
لحظة مالمستها ثم لألمام فً اتجاه الملعب لرؤٌةالزمالء المنافسٌن.
تكون الكرة قرٌبة من الالعب وتحت سٌطرته أثناء الجري بها بحٌث تصبح
دابما مسافتها أمامه التزٌد عن (1م) .
ب  -الجري بالكرة باستخدام وجه القدم الداخلً :

تستخدم هذه الطرٌقة عند قٌام الالعب بالجري بالكرة فً شكل منحنً أو عند
ضرورة تؽٌٌر االتجاه أثناء الجري بسرعة ومن ممٌزاتها سهولة تحجٌز الالعب
على الكرة باستخدام جسمه وكلتا قدمٌه فً االحتفاظ بالكرة بعٌدا عن متناول
المنافس إال أن استخدام هذه المهارة أقل بكثٌر من استخدام مهارة الجرٌبوجه القدم
الخارجً أثناء المباراة نظرا للوضع التشرٌحً الذي سبق التنوٌه عنه .
 طرٌقة األداء تتحرك الرجل الدافعة للكرة من الخلؾ االمام على أن تتجه القدم الضاربةللداخلقلٌال قبل لمسها الكرة .
 ٌجب أن تكون القدم الضاربة للكرة مرتخٌة أثناء دفع الكرة لألمام لٌكون دفعهابقوة مناسبة مع سرعة جرى الالعب والمسافة التً ٌجري فٌها حتى التبعد عنه
الكرة .
 تتابع الرجل الدافعة للكرة فً خطوات متالحقة متخذ خطوات طبٌعٌة أثناءالجري .
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-

توضع قدم الرجل ؼٌر الدافعة للكرة للخلؾ قلٌال وإلى جانب الكرة على أن
تكون منثنٌه من الركبة وٌنتقل علٌها مركز ثقل جسم الالعب .
ٌمٌل الجذع لألمام قلٌال كوضع الجري العادي .
ٌتحرك الذراعان حركة طبٌعٌة بجانب الجسم حسب سرعة الالعب لالحتفاظ
باتزان الجسم.
ٌكون النظر موزع بٌن الكرة والملعب والالعبٌن .
تكون الكرة تحت سٌطرة الالعب وقرٌبة منه أثناء الجري بها بحٌث التزٌد -
المسافة بٌن الالعب والكرة عن (1م) تقرٌبا .

ج  -الجري بالكرة باستخدام وجه القدم األمامً :
تستخدم هذه المهارة عندما ٌجد الالعب مسافة كبٌرة بٌنه وبٌن أقرب منافس له أثناء
الجري بالكرة وهً من المهارات التً ٌجب أن ٌجٌدها ظهٌري الجنب والجناحٌن
إال أن أدابها ٌتصؾ بالصعوبة نظرا للوضع التشرٌحً للقدم أثناء الجري بالكرة
وبالتالً فإن استخدامها ٌكون دابما أقل من النوعٌن السابقٌن .
 طرٌقة األداء :كما فً طرٌقتً الجري بالكرة بوجه القدم الداخلً والخارجً ولكن ٌمد مشط القدم
الدافعة ألسفل بحٌث ٌتم مالمسة الكرة بوجه القدم األمامً وتتبع باقً خطوات
طرٌقةاألداء السابقة
د -األخطاء الشابعة فً طرق الجري بالكرة :
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 أن ٌتجه نظر الالعب دابما على الكرة أثناء الجري بها مما الٌعطٌه فرصةلكشؾ الملعب ومالحظة ماٌدور أثناء أدابه للمباراة .
 أن تكون قدم الرجل الضاربة مشدودة وؼٌر مرتخٌة مما ٌؤدى إلى قوة ركلالكرة أثناء الجري بها وبالتالً ابتعادها عن متناول الالعب والسٌطرة علٌها .
 تصلب حركة الجذع ومٌله للخلؾ أثناء الجري بالكرة مما ٌعٌق سرعة الالعبوحركته أثناء الجري بالكرة .
ه  -الخطوات التعلٌمٌة المهارة الجري بالكرة :
( وقؾ ) العبٌن متقابلٌن بٌنها  1۱متر ومعهما كرة :
ٌ -1قوم الالعب الذي معه الكرة بالمشً بالكرة بٌن القدمٌن بالجانب األمامً
الداخلً للقدم ثم ٌسلمها لزمٌله الذي ٌقوم بالمثل.
 -2التدرٌب السابق بالجري بالكرة بالقدمٌن .
ٌ -3قوم الالعب الذي معه الكرة بالمشً بالكرة بوجه القدم بالقدمٌن ( لمسة ٌسار
ولمسة ٌمٌن).
 -4التدرٌب السابق بالجري بالكرة بالقدمٌن بوجه القدم .
ٌ -5قوم الالعب الذي معه الكرة بالمشً بالكرة بالجانب األمامً الخارجوالقدمٌن.
 -6التدرٌب السابق بالجري بالكرة بالجانب األمامً والخارجً بالقدمٌن .
ٌ -۹قوم الالعب الذي معه الكرة بوضع أسفلوجه القدم على الكرة والجري بها .

 -3المراوغة ( المحاورة ( Dribbling
المراوؼة فً فن التخلص من المنافس وخداعه مع قدرته على تؽٌٌر اتجاهه وهو
ٌحتفظ بالكرة بسرعة مستخدما بعض حركات الخداع التً ٌؤدٌها إما بجذعه أو
بقدمٌه وهً سالح الالعب وعامل أساسً فً تنفٌذ الخطط الهجومٌة الفردٌة
والجماعٌة .
والمراوؼة تعتبر من أصعب المهارات األساسٌة فً كرة القدم  ،لذلك ٌجب أن
ٌجٌدها المهاجم والمدافع على حد سواء مع احتفاظ كل العب بأسلوبه الممٌز فً
مهارة المراوؼة  ،ولكً ٌتحقق ذلك ٌجب أن ٌتمتع الالعب المحاور بقدرة بدنٌة
عالٌة تساعده على نجاح مهارة المراوؼة ومن أهم القدرات البدنٌة التً تحقق ذلك
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الرشاقة والمرونة والسرعة الحركٌة والتً تساعد على تحسٌن األداء المهارى
للمراوؼة.
وفً كرة القدم الحدٌثة تعتبر مهارة المراوؼة أقل أهمٌة من مهارات التمرٌر
والسٌطرة على الكرة ألنها ؼالبا أقل بطء وتأثٌر فً اكتساب مساحة خالٌة من
مهارة ال تمرٌر التً تتصؾ بالدقة والسرعة  ،وبالرؼم من ذلك فإنه ٌوجد كثٌر جدا
من المواقؾ اللعبٌة التً التسمح لالعب المستحوذ على الكرة أن ٌؤدي مهارة
التمرٌر بحرٌة نتٌجة الدفاع الضاؼط من المنافس فً مساحات صؽٌرة أو استخدام
الفرٌق المنافس المصٌدة التسلل كخطة دفاعٌة وٌصبح الحل األمثل الكتساب مساحة
جدٌدة والتؽلب على المواقؾ السابقة هو إجادة الالعب للمراوؼة .
وبالرؼم من أهمٌة المراوؼة للفرٌق فإنها سالح ذو حدٌن  ،فإذا أجاد العبً الفرٌق
فً استخدام طرق المحاورة بنجاح فإن ذلك ٌعتبر مفٌدا من الناحٌة الخططٌة للفرٌق
ألنه ٌنقص من عدد المدافعٌن للفرٌق اآلخر  ،باإلضافة إلى إكساب المهاجم الثقة
بالنفس وعلى الجانب اآلخر فإن سوء استخدام المراوؼة وادابها بصورة ؼٌر مجدٌة
ٌؤدي إلى هدم خطط الفرٌق الهجومٌة وإهدار الفرص فً امتالك الكرة .
لذلك ٌجب ان ٌضع الالعب المهاجم نصب عٌنٌه أن المراوؼة ال بد أن تكون بسبب
ولها هدؾ لفابدة الفرٌق ولٌس االستعراض ونسبة أداء المراوؼة كبٌرة بالنسبة
لالعبً الهجوم وتقل بالنسبة لساعدي الدفاع وأقل لباقً أفراد الدفاع  ،وكلما امتاز
الالعب بطرٌقة أدابه السهلة لتنفٌذ المراوؼة وتزود بمهارة أداء الطرق المختلفة
للمراوؼة  ،كلما أفاده ذلك كثٌرا فً تنفٌذ خطط الفرٌق الهجومٌة وأعطى فرٌقه
فرصه تفضٌل للفوز بالمباراة .

 -5ومن أهم صفات وشروط المراوؼة الناجحة ما ٌلً :
 اختٌار الطرٌقة المناسبة للموقؾ اللعبً والتً ؼالبا ال ٌتوقعها المنافس . قدرة الالعب المهاجم على إقناع المنافس المدافع بتحرك خادع. ان تتصفالمراوؼة بعنصر المفاجأة. قدرة اللعب المهاجم على تؽٌر اوضاع جسمه بسرعة ورشاقة . قدرة الالعب المهاجم على استخدام أكثر من نوع وطرٌقة للمراوؼة حتى الٌنجح منافسه المدافع فً توقع نوع المراوؼة التً ٌقوم بتنفٌذها المهاجم.
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 قدرة الالعب المهاجم على تؽٌر سرعة رتم األداء .وهناك عدة طرق للمراوغة هً :
 المراوغة من االمام . المراوغة من الجانب . المراوغة من الخلف .أوال  -المراوغة من األمام :
وهذه المهارة تستخدم عندما ٌكون الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة متقدما بها
وهاجمه أحد المدافعٌن من الجهة األمامٌة  ،فٌمكنه أن ٌراوغ المدافع الناشا
باستخدام إحدى طرق المراوؼة من األمام وهً :
 المراوؼة بالتموٌه للجانب مرة واحدة.
 المراوؼة بالتموٌه للجانب مرتٌن .
 المراوؼة بدفع الكرة لألمام والجانب .
 المراوؼة بتمرٌر الكرة من جانب المنافس المندفع .
 المراوؼة بالطرٌقة المقصٌة .
 المراوؼة بسحب الكرة خلفا .
 المراوؼة بالتموٌه للتصوٌب .

 -1المراوؼة بالتموٌه للجانب مرة واحدة
 طرٌقة األداء :ٌقترب الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة لألمام فً اتجاه الالعب المدافع وحٌنما
ٌقترب منه ٌقوم المهاجم بالتموٌه بعمل مخادعة واحدة على أحد الجانبٌن  ،وذلك
بدفع جسمه كله فً هذا االتجاه  ،وٌتم ذلك بمٌل الجذع ألحد الجانبٌن وكان الالعب
سٌجري إلى هذا الجانب  ،وعندما ٌستجٌب المدافع لحركة المهاجم محاوال
استخالص الكرة ٌقوم المهاجم بدفع الكرة فً االتجاه األخٌر والمراوؼة منه .
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 -2المراوؼة بالتموٌه الجانب مرتٌن :
 طرٌقة األداء؛ٌقترب الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة من الالعب المدافع وعند االقتراب منه
فإنه ٌقوم بحركة خداعٌة على أنه سٌمر بالكرة من الجانب األٌمن وذلك بمٌل الجسم
ودفع ثقل الجسم على الرجل الٌمنى وعندما ٌستجٌب المدافع لحركة الخداع ٌقوم
المهاجم بتكرار التموٌه إلى الجانب العكسً على الجانب األٌسر وبنفس الطرٌقة ثم
ٌعود المهاجم مرة أخرى للتموٌه نحو الجهة الٌمنى عندما ٌعود المدافع للجانب
األٌسر فٌتخلص المهاجم من المدافع بالمرور بالكرة من الجهة الٌمنى .

 -3المراوؼة بدفع الكرة إلى األمام والجانب :
 طرٌقة األداء :ٌقترب الالعب المهاجم بالكرة فً اتجاه الالعب المدافع وحٌنما ٌصل إلٌه وعلى بعد
ٌتراوح مابٌن ٌ 3-2اردات ٌقوم المهاجم بالمٌل بالجذع على أحد الجانبٌن مع نقل
ثقل الجسم على رجل هذا الجانب ثم ٌدفع الكرة بوجه القدم الداخلً أو باطن القدم
لألمام وإلى جانب المدافع المندفع نحو الكرة فً اتجاه الرجل التً انتقل إلٌها مركز
ثقل جسم المدافع  ،ثم الجري خلؾ الكرة واالستحواذ علٌها .
 -4المراوؼة بتمرٌر الكرة من جانب المنافس المندفع :
 طرٌقة األداءٌقترب الالعب المهاجم بالكرة فً اتجاه الالعب المدافع وعندما ٌقترب منه ٌقوم
المهاجم بتمرٌر الكرة من جانب المنافس المندفع والمرور بسرعة من الجانب اآلخر
واللحاق بالكرة قبل أن ٌصل إلٌها المنافس .
 -5المراوؼة بالطرٌقة المقصٌة :
 طرٌقة األداء :ٌقترب الالعب المهاجم بالكرة فً اتجاه المنافس المدافع الذي ٌشدد خططه علٌه
فٌوهمه المهاجم أنه سٌلعب الكرة بوجه القدم الخارجً على أن تدور الرجل فوق
الكرة دورة شبه كاملة وتعود مرة أخرى خلؾ الكرة لتدفعها بوجه القسم الخارجً
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لألمام ثم ٌ ستمر الالعب فً حرٌة بالكرة  ،كما ٌمكن لالعب المهاجم بدفع الكرة
بوجه القدم الخارجً للرجل العكسٌة أٌضا .
 -6المراوؼة بسحب الكرة خلفا :
 طرٌقة األداء :ٌقترب الالعب المهاجم بالكرة فً اتجاه المنافس المدافع وٌقوم بخداعة بأن سٌقوم
بإٌقاؾ الكرة وعندما ٌقوم المدافع بمهاجمته ٌسحب الالعب المهاجم الكرة بأسفل
القدم الالعبة للخلؾ وٌتابع حركة القدم الالعبة لألمام فً عكس اتجاه المدافع .
 -۹المراوؼة بالتموٌه للتصوٌب :
 طرٌقة األداء :تستخدم هذه الطرٌقة من طرق المراوؼة من األمام عندما ٌقترب الالعب المهاجم
من منطقة جزاء المنافس .
ٌقترب الالعب المهاجم بالكرة فً اتجاه المدافع المنافس وعندما ٌبدأ المدافع
بالضؽط على المهاجم ٌوهمه المهاجم بالتصوٌب بأن ٌأخذ وضع تنفٌذ مهارة
التصوٌب بأن ٌمرجح ساق الرجل للخلؾ مع نقل مركز ثقل الجسم على الرجل
الثابتة ثم ٌقوم بمرجحة الرجل لألمام وبدال من تصوٌب الكرة فإنه ٌقوم بدفع الكرة
برجله فً اتجاه جرى المهاجم بعد مروره من المدافع الذي ٌرتكز فً مكانه وٌستمر
المهاجم فً الجري بالكرة .

 الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة من األمام :
 ( وقوؾ ) كل العبٌن متقابلٌن بٌنهما  1۱متر ومعهما كره :ٌ -1مشً الالعب الذي ٌمثل المهاجم بالكرة وٌمثل الالعب المقابل مدافع سلبً
ثابت وقبل أن ٌصل المهاجم المدافع بمترٌن ٌنحرؾ عنه قلٌال وٌمر بالكرة من
الجانباآلخر.
 -2التمرٌن السابق من اقتراب المدافع السلبً بالمشً.
 -3التمرٌن السابق من الجري المهاجم والمدافع ( مدافع سلبً ) .
 -4التمرٌن السابق من الجري للمهاجم والمدافع إٌجابً ٌهاجم .
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ٌ -5مشً الالعب الذي ٌمثل المهاجم بالكرة وٌمثل المدافع المقابل مدافع سلبً ثابت
وٌقترب المهاجم بالكرة وقبل أن ٌصل للمدافع بمترٌن ٌعمل مخادعة واحدة على
أحد الجانبٌن ثم ٌمر بالكرة من الجانب اآلخر .
ٌ -6قؾ المهاجم ومعه الكرة وأمامه المدافع السلبً على بعد  2متر فً مقابلته ثم
ٌقوم المهاجم بعمل مخادعتٌن على الجانبٌن ( ٌسارٌ -مٌن ) ثم المرور بالكرة
من الٌسار .
 -۹التمرٌن السابق من اقتراب المهاجم بالمشً ثم قبل الوصول للمدافع بمترٌن
بوقؾ الكرة وٌعمل مخادعتٌن ثم ٌمر بالكرة سلبٌة .
 -۳التمرٌن السابق من الجري مع سلبٌة المدافع واقترابه بالجري .
 -۱التمرٌن السابق من الجري مع إٌجابٌة المدافع الذي ٌزاحم ألخذ الكرة.

ثانٌا  -المراوؼة من الجانب :
تؤدي هذه المهارة عندما ٌقوم الالعب المهاجم بالجري بالكرة وبجواره وعلى إحدى
جانبٌة ٌجري المدافع المنافس على خط واحد محاوال االستحواذ على الكرة فٌقوم
الالعب المهاجم باستخدام إحدى طرق المراوؼة من الجانب وهً :
 -1طرٌقة المحطات ( تؽٌٌر السرعة ).
 -2طرٌقة حركة الدراجة ( تحرٌك القدم فوق الكرة) .
 -3المرور خلؾ المنافس .
 -1المراوؼة بطرٌقة المحطات ( تؽٌٌر السرعة ).
 طرٌقة األداء : ٌقوم الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة بالجري بها لألمام وبجواره المنافسالمدافع.
 ٌقوم المهاجم بالوقوؾ فجأة بالكرة بإٌقافها بنعل القدم بحٌث تكون ركبة الرجلالمستعملة فرٌق الكرة مباشرة .
 عندما ٌستجٌب المدافع لحركة الوقوؾ من المهاجم ٌقوم المهاجم بسحب الكرةوركلها بباطن القدم المستعملة لألمام وتكملة الجري لإلمام .
 ٌقوم المدافع بمتابعة الجري فً محاولة للحاق بالمهاجم الستخالص الكرة منه. ٌقوم المهاجم بتكرار إٌقاؾ الكرة بنفس األداء السابق ثم ركلها بباطن القدموالجري بها لألمام عندما ٌقؾ المدافع أثناء اٌقاؾ الكرة .
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 ٌستمر الالعب المهاجم بالجري بالكرة فجأة وبنفس الطرٌقة . -2المراوؼة بطرٌقة حركة الدراجة ( تحرٌك القدم فوق الكرة ) :
 طرٌقة األداء : ٌبدأ الالعب المهاجم بالجري بالكرة وبجواره الالعب المنافس المدافع الذيٌحاول االستحواذ على الكرة .
 ٌبدأ الالعب المهاجم بمرجحة الرجل من فوق الكرة فً أضٌق حٌز ممكنبحٌث تكون ركبة الرجل المستعملة فوق الكرة .
 فً هذه الحالة ٌوهم المهاجم منافسه المدافع بانه سٌقؾ بالكرة فجأة فتختل سرعةالمنافس وٌفقد توازنه بٌنما ٌنط لق الالعب المهاجم بالكرة وٌستمر فً الجري بها
فً نفس االتجاه .

 -3المراوؼة بالمرور خلؾ المنافس :
 طرٌقة األداء : ٌقوم الالعب المهاجم المستحوذ على الكرة بالجري بها وٌقوم المدافع المالزمللمهاجم بالجري بجانبه لمحاولة استخالص الكرة منه .
 ٌقوم المهاجم بالوقوؾ فج أة بالكرة بأن ٌضع نعل قدمه فوق الكرة وركبة الرجلالمستعملة فوق الكرة .
 ٌقوم الالعب المنافس المدافع باالندفاع لألمام بحكم سرعته فً الجري . ٌقوم المهاجم باالستمرار فً الجري بالكرة من خلؾ المدافع المندفع بضربالكرة بباطن القدم المستعملة فوق الكرة مباشرة .
 الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة من الجانب :
 (وقوؾ ) كل العبٌن متجاورٌن ٌ ،مثل أحدهما المهاجم ومعه الكرة وٌمثلاألخرالمدافع .
ٌ -1مشً المهاجم بالكرة وبجانب المدافع السلبً ثم ٌقؾ المهاجم فجأة بالكرة( الكرة
تحت نعل قدمه وركبته فوق منتصؾ الكرة ) ثم ٌمر بالكرة من خلؾ المدافع
بباطن القدم .
 -2التمرٌن السابق مع حركة المهاجم والمدافع بالكرة ( سلمً ) .
 -3التمرٌن السابق مع حركة المهاجم والمدافع بالكرة مع إٌجابٌة المدافع .
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ٌ -4مشً المهاجم بالكرة وبجانبه المدافع السلبً ثم ٌوقؾ المهاجم الكرة فجأة تحت
نعل قدمه ثم ٌستمر فً المشً بها ثانٌة بعد ركلها بباطن القدم فجأة ثم ٌكرر
التمرٌن السابق مثل . 3 ، 2

ثالثا  -المراوؼة من الخلؾ :
تؤدي هذه المهارة فً الحاالت التً ٌستقبل فٌها الالعب المهاجم الكرة وهو مراقب
من المنافس المدافع الذي ٌقؾ خلفه مباشرة فً محاولة لمنعه من التقدم بالكرة
ومحاولة استخالصها منه  ،فٌقوم الالعب المهاجم باستخدام إحدى طرق المراوؼة
من الخلؾ للتؽلب على المدافع باستخدامه إلحدى الطرق التالٌة :
 -1المراوؼة بثنً الجذع للجانب .
 -2المراوؼة بثنً الجذع للجانبٌن .
 -3المراوؼة بثنً الجذع للجانب وترك الكرة تمر .
 -1المراوؼة بثنً الجذع للجانب :
 طرٌقة األداء : ٌقوم الالعب زمٌل المهاجم بتمرٌر الكرة إلٌه . عندما تقترب الكرة من الالعب المهاجم وعندما تكون على مسافة من متر إلىمترٌن حسب سرعة الكرة ٌ ،بدأ الالعب المهاجم بعمل مخادعة على الجانب
الذي تأتً منه الكرة بحٌث ٌبدأ فً مٌل جذعه ناحٌة الٌسار إذا كانت الكرة آتٌة
إلٌه ناحٌة الٌسار.
 ٌبدأ الالعب المهاجم فً استالم الكرة ناحٌة الٌسار لحظة اتجاه المدافع المنافسالواقؾ خلفه من ناحٌة الٌسار .
 ٌقوم الالعب المهاجم لحظة استالمه الكرة بالتحول بسرعة خاطفة إلى الجانباألٌمن والجري بالكرة بعد ترك المنافس المدافع .
 -1المراوؼة بثنً الجذع للجانبٌن :
 طرٌقة األداء : ٌقوم الالعب زمٌل المهاجم بتمرٌر الكرة إلٌه . عندما تقترب الكرة من الالعب المهاجم على بعد متر إلى مترٌن حسب سرعةالكرة ٌ ،بدأ الالعب المهاجم بعمل حركة مخادعتٌن على الجانبٌن  ،فٌبدأ بمٌل
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جذع الناحٌة الٌسرى ثم الناحٌة الٌمنً وبسرعة بأخذ الكرة وٌؽٌر اتجاهه للناحٌة
الٌسرى مرة أخرى لٌتابع الجر بالكرة تاركا المنافس المدافع خلفه .
 ٌتم أداء هذه الطرٌقة بنجاح عندما ٌستجٌب المدافع الخداع المهاجم . الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة من الخلؾ :
 (وقوؾ) كل ثالثة العبٌن معهم كرة ٌ ،مثل أحدهم زمٌل المهاجم وٌمرر الكرةلزمٌله المهاجم الذي ٌقابل على بعد  1۱متر وٌقؾ خلفه المدافع .
 ٌمرر الالعب المهاجم لزمٌلة الكرة أرضٌة فٌقوم المهاجم بعمل مخادعة ألحدالجانبٌن ثم ٌتم الكرة بباطن القدم وٌمر بها من الجانب اآلخر .
 التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم وخلفه المدافع السلبً بالمشً. التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم وخلفه المدافع السلبً بالجري. التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم اإلٌجابً بالجري . ٌمرر الالعب لزمٌله المهاجم الذي ٌقابله وخلفه المدافع فٌقوم المهاجم بعملمخادعتٌن على الجانبٌن ثم ٌستلم الكرة بباطن القدم وٌمر بها من الجانب اآلخر .
 التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم وخلفه المدافع السلبً من المشً . التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم وخلفه المدافع السلبً من الجري . التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم وخلفه المدافع اإلٌجابً الذي ٌزاحمه ٌمرر الالعب الكرة لزمٌله المهاجم الذي ٌقابله وخلفه المدافع السلبً فٌقومالمهاجم بعمل مخادعة على أحد الجانبٌن ثم ٌترك الكرة تمر من جانب المدافع
لٌلحق بها (تمرر الكرة إلى الجانب قلٌال من الالعب ).
 التمرٌن السابق مع اقتراب المهاجم والمدافع السلبً بالجري. مبادئ الخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة :
ٌجب على المدرب أن ٌتبع هذه الخطوات التعلٌمٌة بصورة عامة أثناء التطبٌق
العملً للخطوات التعلٌمٌة لطرق المراوؼة المختلفة سواء المراوؼة من األمام أو
من الجانب أو من الخلؾ .
 -1أداء حركة المراوؼة بدون كرة من الثبات .
 -2أداء حركة المراوؼة بدون كرة من المشً .
 -3أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة بدون منافس من الثبات .
 -4أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة مع وجود منافس سلبً من الثبات .
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 -5أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة مع وجود منافس سلبً من الحركة .
 -6أداء حركة المراوؼة باستخدام كرة مع وجود منافس إٌجابً ٌحاول
استخالص الكرة من المهاجم .

- 4المهاجمة ( المزاحمة )Tackling
المهاجمة فً فن استخالص الكرة من المنافس الحابز علٌها  ،أو عدم تمكٌن المنافس
من االستحواذ علٌها بشتى الطرق حتى تصبح تحت سٌطرة الالعب .
والمهاجمة من أسلحة الدفاع المهمة والضرورٌة جدا ألنها أحد أسباب الفوز الفرٌق
لو أحسن المدافعٌن والمهاجمٌن على السواء القٌام بدورهم الدفاعً بمهاجمة المنافس
فً المكان والتوقٌت المناسب لالستحواذ على الكرة ومنع المنافس من تسجٌل هدؾ
.
وهناك بعض الصفات التً ٌجب أن ٌتمٌز بها الالعب المدافع حتى ٌحقق سمة
المهاجمة بنجاح منها :
 -1التوقٌت السلٌم .
 -2الجرأة والشجاعة والتصمٌم .
 -3سرعة االنتباه والبدٌهة .
 -4القدرة على التوقع السلٌم .
 -5القوة عند االنقضاض على الكرة .
 -6قوة االحتمال .
 -۹التوازن والرشاقة .
 المبادئ األساسٌة لنجاح مهارة المهاجمة :
 -1أن ٌتحرك المدافع قرٌبا من المهاجم استعدادا ألداء المهاجمة .
 -2أن ٌحسن المدافع اختٌار التوقٌت المناسب لتأدٌة المهاجمة فً اللحظةالمناسبة
.
 -3أن ٌضع المدافع القدم ؼٌر المهاجمة على جانب الكرة وخلفها قلٌال .
 -4ثنً الركبتٌن قلٌال مع حفظ توازن الالعب ألداء المهاجمة .
 -5رفع مشط القدم المهاجمة قلٌال ألعلى مع لؾ الركبة للخارج .
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 وتنقسم المهاجمة إلى األقسام اآلتٌة :
 -0المهاجمة من االمام .
 -8المهاجمة من الجانب .
 -3المهاجمة من الخلف .
 -1المهاجمة من االمام :
تؤدي هذه المهارة حٌنما ٌكون اقتراب الالعب المستحوذ على الكرة من أمام
الالعب المدافع مباشرة وجه لوجه  ،وتعتبر المهاجمة من األمام من أكثر طرق
المهاجمة استخداما فً كرة القدم .
 طرٌقة األداء :-

-

-

ٌقترب الالعب المدافع بالجري فً اتجاه الالعب المنافس المستحوذ على
الكرهلٌواجها .
تشٌر القدم الثابتة لالتجاه الذي سٌقوم فٌه المدافع بمحاولة استخالص الكرة مع
نقل ثقل جسم الالعب على القدم الثابتة .
تستدٌر قدم الرجل المهاجمة للكرة للخارج من مفصل الفخذ بشد عضالت
ومفصل الرجل مع انثنابها قلٌال من مفصل الركبة بحٌث ٌواجه باطن القدم الكرة
وكأنها ستؤدي مهارة ركل الكرة بباطن القدم .
ترفع قدم الرجل المهاجمة قلٌال عن األرض لٌواجه باطن القدم الكرة من
منتصفها وفً لحظة االلتحام مع الكرة بأن مركز ثقل الالعب ٌنتقل على الرجل
المهاجمة الكرة بقوة لألمام .
بمٌل الجذع لألمام أثناء مالمسة باطن القدم المهاجمة للكرة والذراعان بجوار
الجسم لحفظ التوازن والعٌنٌن مثبتتان على الكرة مع مٌل الرأس قلٌال لألمام.

 الخطوات التعلٌمٌة للمهاجمة من األمام :
 -1أداء الالعب لمهارة المهاجمة من األمام بدون استخدام كرة ألخذ اإلحساس
بالحركة .
ٌ -2قترب الالعب بالمشً من الكرة التً تبعد عنه 2متر وٌؤدي مهارة
المهاجمة من األمام .
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ٌ -3كرر الخطوة السابقة مع أداء المهارة من الجري .
 -4العبان المسافة بٌنهما  6أمتار والكرة فً منتصؾ المسافة بٌن الالعبٌن ٌبدأ
التمرٌن بأن ٌقترب الالعبان من الكرة بالمشً فً وقت واحد وعند الوصول
إلى مكان الكرة ٌبدأن فً أداء المهاجمة بالضؽط على الكرة كال فً اتجاه
اآلخر لمحاولةاستخالصها .
 -5العبان المسافة بٌنهما  1۱أمتار والكرة مع الالعب األول ٌبدا التمرٌن بان
ٌحاول المهاجم المستحوذ على الكرة بالجري بها ومراوؼة الالعب المدافع
الثانً  ،فً حٌن ٌحاول الالعب المدافع الثانً بأداء مهارة المهاجمة من
األمام واستخالص الكرة من المهاجم
 -2المهاجمة من الجانب :
تؤدي هذه المهارة عندما ٌرٌد االعب المدافع أن ٌستخلص الكرة من الالعب
المهاجم المستحوذ على الكرة والذي ٌجري بجانبه وتتم المهاجمة فً هذه الحالة
بإحدىالطرق اآلتٌة :
أ -تشتٌت الكرة من أمام الالعب .
ب -الكتؾ القانونً .
ت -الزحلقة من الجانب .
أ -المهاجمة من الجانب بتشتٌت الكرة من أمام الالعب
 طرٌقة األداء :
 ٌتحرك الالعب المدافع بسرعة بحٌث ٌتمكن من مجاراة الالعب المستحوذ علىالكرة فً سرعته أثناء الجري بالكرة حتى ٌصبح متمكنا من الكرة .
 تأخذ الرجل ؼٌر المهاجمة للكرة حركة الجري العادي أثناء الجري بجوارالالعب المستحوذ على الكرة .
 تقوم الرجل المهاجمة للكرة بعد الخطوة األخٌرة قبل مهاجمة الكرة مباشرةباالرتفاع عن األرض مع فرد مشطها فً اتجاه الكرة لتركلها من منتصفها بوجه
القدم األمامً أو بباطن القدم .
 ٌتخذ الجذع وضع الجري العادي والذراعان بجوار الجسم لحفظ اتزان الالعبوالعٌنٌن تنظران إلى الكرة والملعب .
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ب -المهاجمة بطرٌقة الكتؾ القانونً :
 طرٌقة األداء :
 ٌقوم الالعب المدافع باستخدام الكتؾ القانونً عندما ٌكون ثقل جسم الالعبالمستحوذ على الكرة مرتكزا على الرجل البعٌدة.
 ٌبدأ المدافع بكتؾ الالعب المستحوذ على الكرة بالمنطقة القانونٌة للكتؾ وجانبالعضد فً لحظة ارتفاع رجل المنافس القرٌبة من الكرة عن األرض والكرة
والرجل البعٌدة .

ت -المهاجمة بالزحلقة من الجانب :
 طرٌقة األداء :
 عندما ٌتقدم المهاجم المستحوذ على الكرة لألمام جرٌا وٌسبق المدافع ٌ -قومالمدافع بالجري جانبا وخلفا من المهاجم المستحوذ على الكرة .
 عندما تكون الكرة على قدم المهاجم البعٌدة عن المدافع ورجل المهاجم األخرىالخلؾ ٌ ،قوم المدافع بالزحلقة بالرجل البعٌدة عن المهاجم على مسافة قدم ،
وركل الكرة بالقدم مع مد الرجل األخرى مثنٌة من الركبة والسند بالذراع
القرٌبة من المهاجم على األرض والذراع األخرى ترفع عالٌا .
 الخطوات التعلٌمٌة للمهاجمة من الجانب :
أوال  :المهاجمة بطرٌقة الكتؾ القانونً :
(وقوؾ) العبٌن ٌمثل أحدهما المهاجم ومعه كرة وبجانبه مدافع ٌلتصق كتفه
بكتفالمهاجم .
ٌ -1مشً المهاجم بالكرة وبجانبه المدافع ملتصق بكتفه وعندما ٌكون مركز ثقل
المهاجم على القدم البعٌدة عن المدافع ٌقوم المدافع فً اللحظة التً ترتفع فٌه
رجله القرٌبة عن األرض بركل الكتؾ القانونً والمهاجم سلبً ( بدون كرة أوال
ثم بكرة) .
 -2التمرٌن السابق مع الجري بالكرة وٌقوم المدافع بركل المهاجر بالكن القانونً
والمهاجم سلبً .
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 -3التمرٌن السابق مع الجري بالكرة مع إٌجابٌة المهاجم ومحاولته الهروب بالكرة
.
 ثانٌا  -المهاجمة بطرٌقة الزحلقة :
 -1توضع الكرة على األرض وٌقؾ على بعد مناسب منها وجانبا خلفا لالعبالمدافع
الذي ٌقوم بالزحلقة وركل الكرة بأسفل مقدمة القدم ( بدون كرة ثم بالكرة ) .
 -2التمرٌن السابق مع اقتراب المدافع بالمشً والزحلقة بدون كرة مرة ٌسارومرة
ٌمٌن .
 -3التمرٌن السابق مع اقتراب المدافع بالجري والزحلقة بدون كرة مرة ٌسار ومرة
ٌمٌن .
 -4التمرٌن السابق مع اقتراب المدافع بالمشً والزحلقة بالكرة .
 -5التمرٌن السابق مع اقتراب المدافع بالجري والزحلقة بالكرة .
 -6التمرٌن السابق مع المشً المهاجم بالكرة والمدافع بمشً والزحلقة ( مهاجم
سلبً) .
 -۹التمرٌن السابق مع إٌجابٌة ومحاولة الهرب من المدافع .
 -3المهاجمة من الخلف :
تؤدي هذه المهارة عندما ٌكون المنافس مستحوذا على الكرة ومتقدما بها أو أن تكون
الكرة فً طرٌقها إلٌه  ،فٌقوم الالعب المدافع بالجري خلؾ المهاجم لمهاجمته من
الخلؾ للحصول على الكرة أو تشتٌتها قبل الوصول إلٌه وٌتم ذلك بإحدى الطرق
التالٌة :
أ -تشتٌت الكرة بالقدم من أمام المنافس .
ب -الوثب خلؾ المنافس وركل الكرة بالرأس .
ت -التزحلق خلؾ المهاجم .
أ -تشتٌت الكرة القدم من أمام المنافس :
 طرٌقة األداء :
 ٌقترب الالعب المدافع خلؾ الالعب المهاجم . عند تمرٌر الكرة لالعب المهاجم وقبل الوصول إلٌه ٌنقض الالعب المدافع علىالكرة بالجري بسرعة وقطع الكرة من امامه سواء كانت ارضٌة او مرتفعة
لٌراعً سرعة الجري وتوقٌت األداء .
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ب -الوثب خلؾ المنافس وركل الكرة بالرأس :
 طرٌقة األداء :
 ٌقترب الالعب المدافع خلؾ الالعب المهاجم . عند لعب الكرة ألعلى وأمام المهاجم ٌقوم الالعب المدافع باالنقضاض علىالكرة بالوثب عالٌا خلؾ المنافس وأعلى من مستواه لركل الكرة بالرأس .
 الذراعان بجوار الجسم لحفظ التوازن مع عدم دفع المنافسبالذراعٌن . ٌتم مرجحة الجذع خلفا ثم أماما لركل الكرة بالرأس والعٌنان تنظران علىالكرة.
ت -المهاجمة بالتزحلق :
 طرٌق األداء :
 ٌجرى الالعب المدافع خلؾ المهاجم المستحوذ على الكرة حتى ٌصبح المدافعجانبا وخلفأ ومتمكنأ من الكرة ومستعدأ الداء مهارة الزحلقة من الخلؾ .
 ٌ .ثنى الالعب المدافع الرجل ؼٌر المهاجمة الكرة من مفصل الركبة مع انتقالمركز ثقل الالعب علٌها حتى تقترب المقعد من األرض .
 تفرد الرجل المهاجمة فً اتجاه الكرة مع شد عضالت ومفصل الرجل المهاجمةوتركل الكرة بوجه القدم األمامً إلى الجانب .
 الجدع ٌمٌل للخلؾ أثناء إمتداد الرجل المهاجمة مع فرد الذراع للرجل المهاجمةفً اتجاه األرض إلمتصاص صدمة إرتطام الجسم باألرض والذراع األخرى تفرد
ألعلى لإلحتفاظ بتوازن الجسم  ،والعٌنٌن تنظران للكرة .
 الخطوات التعلٌمٌة للمهاجمة من الخلؾ :(وقوؾ) كل ثالثة العبٌن معهم كرة ٌ ،قؾ الالعب األول ومعه الكرة وٌقابله على
بعد  5متر الالعب الثانً األمامً وٌمثل المهاجم وٌقؾ خلفه الالعب الثالث وٌمثل
المدافع.
اٌ -مرر ال العب الكرة لزمٌله المهاجم (ارضٌة أو مرتفعة) فٌجري المدافع من
الخلؾ بسرعة وٌأخذ الكرة قبل أن تصل للمهاجم ( مهاجم سلبی )
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 -2التمرٌن السابق مع مشً المهاجم والمدافع خلفه بالمشً ( مهاجم سلبً )
 -3التمرٌن السابق مع جري المهاجم والمدافع بالجري (مهاجم سلبی)
 -4التمرٌن السابق مع جري المهاجم والمدافع بالجري مع إٌجابٌة المهاجم .
ٌ-5رمً الالعب الكرة بٌدٌة عالٌة لزمٌله المهاجم الذي ٌقابله فٌثب المدافع
العلى من المهاجم وٌركل الكرة بالرأس ( مهاجم سلبی )
 -6التمرٌن السابق مع إقتراب المهاجم والمدافع بالمشً ( مهاجم سلبی)
 -۹التمرٌن السابق مع إقتراب المهاجم والمدافع بالجري ( مهاجم سلبً ) .
 -۳التمرٌن السابق مع إقتراب المهاجم والمدافع مع إٌجابٌة المهاجم ومحاولته
الوصول إلى الكرة أوال .

 -5السٌطرة على الكرة
Ball Control
السٌطرة على الكرة هو إخضاع الكرة تحت تصرؾ الالعب والهٌمنة علٌها وجعلها
بعٌدا عن متناول المنافس  ،وذلك للتصرؾ فٌها بالطرٌقة المناسبة حسب ظروؾ
المباراة والسٌطرة على الكرة تتم فً جمٌع اإلرتفاعات والمستوٌات سواء كانت
الكرات األرضٌة أو المنخفضة اإلرتفاع أو المرتفعة  ،كذلك فإن السٌطرة على
الكرة تتطلب توقٌتا دقٌقا للؽاٌة وحساسٌة بالؽة من أجزاء الجسم المختلفة لالعب
والتً تقوم بالسٌطرة على الكرة بسرعة عالٌة ثم حسن التصرؾ فٌها بحكمة وهذا
ٌتطلب من الالعب كشؾ جوانب الملعب المختلفة  ،كذلك ٌمكن القول أن هذه
المهارة ٌجب أن ٌؤدٌها كال من المدافع والمهاجم بدرجة كبٌرة من اإلتقان والتحكم
لما لها من أهمٌة بالؽة فً إخضاع الكرة لسٌطرة الالعب .
 مبادئ عامة ٌجب أن تراعً أثناء السٌطرة على الكرة :هناك مبادئ وأسس عامة ٌجب على الالعب أن ٌتبعها أثناء قٌامه بالسٌطرة على
الكرة وهً ضرورة سرعة التحرك للسٌطرة على الكرة والنجاح ذلك ٌجب أن ٌتبع
التالً :
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 -1أن ٌقوم الالعب بوضع جسمه فً اإلتجاه المباشر لمكان إستقبال الكرة .
 -2التحرك بسرعة فً إتجاه الكرة ولٌس إنتظار وصولها إلٌه خصوصا فً
المواقؾ التً ٌكون فٌها المنافس قرٌب من الالعب .
 -3اإلهتما م بتوازن الجسم أثناء السٌطرة على الكرة مع شدة االنتباه والتركٌز فً
مهام ابتعاد الكرة عن الالعب بعد السٌطرة علٌها .
 -4أن ٌقرر بسرعة وفً وقت مبكر أي جزء من أجزاء الجسم سوؾ ٌستخدمه فً
السٌطرة على الكرة .
 5۔ ضرورة استخدام أكبر مسطح من الجسم للسٌطرة على الكرة دون حدوث أي
أخطاء فنٌة لحضة السٌطرة على الكرة .
ٌ -6جب على الالعب قبل استالمه للكرة والسٌطرة علٌها أن ٌكون قد إتخذ القرار
السلٌم فً حسن التصرؾ فً الكرة حسب مقتضٌات الظروؾ المحٌطة بالوقت أثناء
المباراة.
ٌ -۹جب مراعاة إسترخاء جزء من الجسم الذي سٌقوم بالسٌطرة على الكرة مع
مراعاة سرعة تحرك الكرة اثناء السٌطرة علٌها.
 -۳عدم إبتعاد الكرة من الالعب الذي ٌقوم بالسٌطرة على الكرة أكثر من الالزم
خوفا من حصول المنافس علٌها .
أنواع السٌطرة علً الكرة :
ٌجب أن ٌالحظ أن الكرة التسٌر على األرض أو فً الهواء طوال زمن المباراة ،
كذلك فإن سرعة الكرة تختلؾ حسب قوة ركلها وبالتالً فإن السٌطرة على الكرة
تخضع ل مكانها وإرتفاعها أثناء المباراة  ،فهناك الكرات العالٌة والمرتفعة والكرات
األرضٌة والكرات المنخفضة اإلرتفاع ولذلك ٌمكن تقسٌم أنواع السٌطرة على الكرة
إلى ثالث أقسام :
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أنواع السٌطرة على الكرة
 -0استالم الكرة  ( :باطن القدم  -خارج القدم  -وجه القدم )
 -8امتصاص الكرة ( :وجه القدم االمامً  -باطن القدم  -اعلى الفخذ  -الصدر -
الراس )
 -3كتم الكرة  ( :باطن القدم  -خارج القدم  -اسفل القدم )
 -1استالم الكرة- :
طرق ومناطق استالم الكرة :
أ -استالم الكرة بباطن القدم .
ب -استالم الكرة بوجه القدم األمامً .
ث -استالم الكرة بوجه القدم الخارجً .
أ -استالم الكرة بباطن القدم :
تعتبر منطقة باطن القدم األكثر إستخداما لدى الالعبٌن نظرا لكبر حجم ومساحة
المنطقة المستخدمة فً إستالم الكرة .
 طرٌقة األداء :اٌ -قترب الالعب من الكرة وهو مواجه لها .
 -2توضع القدم الثابتة على األرض وٌشٌر سنها إلى اإلتجاه الذي تأتً منه الكرة.
 -2ثنً ركبة القدم الثابتة قلٌال وٌنتقل علٌها مركز ثقل الالعب .
 ٌ - 4رخی مفصل القدم المستلمة مع دورانها للخارج من مفصل الفخذ وثنً مفصل
الركبة وتمتد لألمام مع لفها للخارج بحٌث تكون الركبة ومشط القدم المستلمة
للخارج حتى ٌواجه منطقة باطن القدم الكرة .
 -5فً لحظة مالمسة الكرة لباطن القدم ٌقوم الالعب بعملٌة سحب القدم للخلؾ حتى
تصبح الكرة فً زاوٌة قابمة بٌن القدمٌن مع إرتخاء عضالت الجزء المستلم للكرة .
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ٌ -6مٌل الجذع لألمام قلٌال أثناء اإلستالم مع وضع الذراعان بجوار الجسم للحفظ
التوازن وتثبٌت الرأس والتركٌز فً النظر على الكرة أثناء اإلستالم .
 الخطوات التعلٌمٌة إلستالم الكرة بباطن القدم : تؤدى حركة إستالم الكرة من الالعب بدون كرة ألخذ إحساس األداء . تستخدم كرة معلقة ألخذ إحساس مكان إستالم الكرة مع الكرة أثناء مالمستهاوسحبها للخلؾ.
 ٌستلم الالعب الكرة المتدحرجة الٌه ببطا من العب زمٌله ٌقؾ على بعد  5أمتار.
 ٌقوم الالعب باستالم كرة أرضٌة سرٌعة آتٌة من زمٌل على بعد  5أمتار . ٌقؾ الالعب ومعه كرة أمام حابط وٌبعد عنه مسافة  5أمتار وٌقوم بتمرٌر الكرةتجاه الحابط ثم الجري إٌقاؾ واستالم الكرة المرتدة من الحابط بباطن القدم .
 العبان المسافة بٌنهما  6أمتار ٌتبادالن تمرٌر واستالم الكرة من الحركة معالتدرج فً زٌادة المسافة وسرعة الكرة.
 األخطاء الشابعة : تصلب مفصل القدم لحظة مالمسة الكرة لباطن القدم مما ٌؤدي الى فقد السٌطرةعلى الكرة وإبتعادها عن متناول قدم الالعب .
* وإصالح هذا الخطأ ٌجب أن ٌتعود الالعب على إرتخاء مفصل القدم أثناءإستالم
الكرة بتكرار األداء .
 المبالؽة فً سحب القدم المستلمة للكرة مبكرا أو متأخرا لحظة لمسها للكرة مماٌفقد إمكانٌة السٌطرة علٌها وإخضاعها لالعب .
* وإلصالح هذا الخطأ ٌتدرب الالعب على التوقٌت المناسب لسحب القدم للخلؾ
أثناء السٌطرة على الكرة .
 أن ٌستخدم الالعب جزء مخالؾ من القدم ؼٌر باطن القدم مما ٌعرض الالعبإلى عدم السٌطرة على الكرة وإخضاعها تحت متناول قدمٌه .
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* وإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على ضرورة إستخدام المنطقة المستلمة للكرة
وهً باطن القدم مع التنبٌه على مواجهة باطن القدم الكرة لحظة إستالمها رجل
الالعب من مفصل الفخذ.
ب  -استالم الكرة بوجه القدم األمامً :
ٌستخدم وجه القدم األمامً الستالم الكرة المنخفضة التً فً مستوى أعلى من
األرض وتحت مستوى الركبة ولكنها ال تستخدم الستالم الكرة األرضٌة نظرا
للوضع التشرٌحً للقدم أثناء استالم الكرة.
 طرٌقة األداء :-1تمتد الرجل المستلمة للكرة مع فرد مشط القدم لألمام بدون تصلب فً مفصل
القدم .
ٌ -2قوم الالعب بسحب قدمه ألسفل وللخلؾ قلٌال لحظة مالمسة الكرة الوجه القدم
األمامً وذلك للحد من سرعة إندفاع الكرة .
ٌ -2الحظ أن مشط القدم الثابتة ٌشٌر إلى األمام فً إتجاه الكرة مع إنثناءه قلٌال .
 -3الذراعان بجوار الجسم لحفظ التوازن.
 -4العٌنٌن تنظران إلى الكرة .
 األخطاء الشابعة : تصلب مفصل القدم لحظة مالمسة وجه القدم األمامً الكرة.* وإلصالح هذا الخطأ ٌقوم المدرب باستخدام كرة معلقة وٌقؾ الالعب بأداء
المهارة بتكرار إستالمه للكرة مع إرتخاء مفصل القدم .
 اصطدام وجه القدم األمامً باألرض أثناء السٌطرة على الكرة .* وإصالح هذا الخطأ ٌقوم المدرب بتدرٌب الالعب على رفع القدم المستلمة للكرة
عن األرض لحظة مالمستها للكرة .
 إستالم الكرة بالمنطقة المحصورة بٌن وجه القدم األمامً وساق القدم مما ٌفقدالسٌطرة على الكرة واخضاعها المتناول الالعب .
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* وإصالح هذا الخطا ٌقوم المدرب بتدرٌب الالعب على المكان الصحٌح إلستالم
الكرة وهو وجه القدم األمامً .

ج -استالم الكرة بوجه القدم الخارجً
 طرٌقة األداء .: ٌقترب الالعب من الكرة وهو مواجه للمكان الذي تأتً معه الكرة بحٌث ٌكونالكتؾ مواجه لمكان الكرة .
 توضع القدم الثابتة على األرض بحٌث ٌشٌر سن القدم إلى اإلتجاه الذي تأتً منهالكرة مع ثنً الركبة قلٌال.
 تثنى الرجل المستلمة للكرة من مفصلی الفخذ والركبة وٌتم استدارة وجه القدمللداخل قلٌال حتى ٌواجه وجه القدم الخارجً للكرة .
 ٌتم سحب الكرة بوجه القدم الخارجً مع مراعاة ارتخاء مفصل القدم المتصاصقوة اندفاع الكرة.
 ٌمٌل الجذع قلٌال فً إتجاه الرجل الثابتة ثم ٌمٌل فً إتجاه الرجل المستلمة للكرةلحظة االستالم مع وضع الذراعان فً الجانب لحفظ التوازن مع النظر إلى الكرة
والتركٌز علٌها .

 الخطوات التعلٌمٌة إلستالم الكرة بوجه القدم الخارجً : ٌقوم الالعب بأداء المهارة بدون إستخدام كرة ألخذ اإلحساس . ٌقوم الالعب باستالم الكرة اآلتٌة إلٌه من زمٌل على بعد  6أمتار وٌقوم بدحرجتهاببطء .
نفس التدرب السابق مع دحرجة الكرة بسرعة للزمٌل الذي ٌسطٌر علٌها بأستالمهابوجه القدم الخارجً .
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 العبان ٌقفان على بعد  1۱أمتار ٌقوم الالعب األول بتمرٌر الكرة بباطن القدم الىالالعب الثانً الذي ٌجري إلستالم الكرة بوجه القدم الخارجً إلى الجانب مع تبادل
تمرٌر الكرة واستالمها بٌن الالعبان .

األخطاء الشابعة :
 تصلب القدم المستلمة الكرة مما ٌؤدي إلى فقدان السٌطرة علٌها  * .وإلصالح هذاالخطا ٌنبه المدرب إلى ضرورة إرتخاء مفصل القدم أثناء مالمسة.
 تحرك الرجل المستلمة للكرة مبكرا أو متأخرا عن اللحظة المناسبة الستالم الكرةمما ٌفقد الجزء المستلم للكرة حساسٌة اإلستالم الصحٌح وبالتالً بعد الكرة عن
متناول ٌد الالعب.
* وإصالح هذا الخطا ٌركز المدرب على التوقٌت الصحٌح لتحرك الرجل المستلمة
للكرة.
 -8إمتصاص الكرة :
ٌنقسم هذا النوع من السٌطرة على الكرة إلى :
أ -إمتصاص الكرة بوجه القدم األمامً .
ب -إمتصاص الكرة بباطن القدم .
ت -إمتصاص الكرة بأعلى الفخذ .
ث -إمتصاص الكرة بالصدر
ج -امتصاص الكرة بالرأس .
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أ -إمتصاص الكرة بوجه القدم األمامً :
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب إلى المكان المتوقع سقوط الكرة فٌه . توضع الرجل الثابتة خلؾ المكان المتوقع سقوط الكرة فٌه وٌقوم الالعبباالرتكاز علٌها بحٌث ٌنتقل مرکز ثقل الجسم علٌها وٌكون إرتكاز الالعب على
مشط القدم الثابتة مع حدوث إنثناء فً مفصل الركبة .
 ترفع الرجل الممتصة للكرة ألعلى وٌفرد مفصل قدمها لٌقابل وجه القدم األمامًللكرة مع مالحظة ضرورة إسترخاء مفصل القدم الممتصة .
 فً اللحظة التً سبق مالمسة الكرة لوجه القدم األمامً تنخفض القدم السفلالمتصاص الكرة والتقلٌل من قوة إندفاعها وسرعتها بالتدرٌج والسٌطرة علٌها
ووضعها على األرض أمام الالعب .
 ٌمٌل الجزء العلوي من الجسم لألمام قلٌال أثناء رفع الرجل الممتصة للكرة معرفع الذراعان بجوار الجسم لحفظ التوازن مع تثبٌت الرأس والعٌنٌن تنظران للكرة
 الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بوجه القدم األمامً : ٌؤدي الالعب مهارة إمتصاص الكرة بوجه القدم األمامً بدون إستخدام كرة . ٌقوم الالعب بمسك كرة بٌدٌه وٌقوم باسقاطها أمامه مباشرة ثم ٌقوم بامتصاصهابوجه القدم األمامً بعد إرتدادها من األرض .
 نفس الخطوة السابقة ولكن الالعب ٌسقط الكرة من إرتفاع الصدر وٌقومبامتصاص الكرة بوجه القدم األمامً .
 نفس الخطوة السابقة ولكن الالعب ٌقوم بامتصاص الكرة الساقطة من إرتفاعأعلى من الرأس بعد رمٌها ألعلى وإمتصاصها بوجه القدم األمامً .
 العبان ٌقفان أمام بعضهما وعلى مسافة  6أمتار ٌقوم الالعب األول برمً الكرةفً مسار منحنً بحٌث تسقط أمام الالعب الثانً الذي ٌقوم بالسٌطرة علٌها
بامتصاصها بوجه القدم األمامً ثم ٌتبادل رمً الكرة لزمٌله الالعب األول وهكذا .
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 األخطاء الشابعة :شد مفصل القدم الممتصة بقوة عند لمس الكرة مما ٌؤدي إلى فقدان السٌطرة علٌها .
* وإلصالح هذا الخطأ ٌجب على المدرب أن ٌنبه العبٌه إلى ضرورة استرخاء
مفصل القدم عند مالمسة الكرة .
 عدم توافق حركة سحب الرجل الممتصة للكرة مع سرعة سقوط الكرة .* وإصالح هذا الخطأ ٌقوم المدرب بالتركٌز على تدرٌب العبٌه على التوقٌت السلٌم
السحب الرجل الممتصة للكرة .
 شد مفصل قدم الرجل الممتصة للكرة بقوة عند لمسها مما ٌؤدي إلى فقدانالسٌطرة علٌها وإبتعادها من متناول رجل الالعب .
* وإلصالح هذا الخطأ ٌجب على المدرب أن ٌعلم العبٌه إلى ضرورة إرتخاء
مفصل القدم أثناء مالمسة الكرة.
ب -إمتصاص الكرة بباطن القدم :
 نظرا للوضع التشرٌحً لرجل الالعب فإنه الٌستطٌع أن ٌرفع رجله عن األرضأكثر من الالزم الضطراره للؾ الرجل للخارج من مفصل الفخذ حتى ٌواجه باطن
القدم الممتصة للكرة  ،كذلك فإن هذه الطرٌقة للسٌطرة على الكرة تستخدم أثناء
إمتصاص الكرة اآلتٌة من إرتفاع بسٌط فوق مفصل الركبة
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب بالجري من مكان الكرة ثم ٌضع القدم الثابتة فً إتجاه ٌشٌرالىاتجاه الكرة مع ثنً مفصل ركٌة القسم الثابتة قلٌال .
 ترفع الرجل المنصة الكرة بما ٌتناسب مع مستوى إرتفاع الكرة وتثنً ركبةالرجل المنصة وٌدور مشط قدمها للخارج لٌقابل باطن القدم الكرة وتسحب للخلؾ
قلٌال لحضة لمس الكرة مما ٌساعد على امتصاص قوتها أٌضا .
 ٌمٌل الجذع قلٌال فوق رجل اإلرتكاز وتركز العٌنٌن على الكرة وتعمل الذراعانعلی حق التوازن وتثبت الرأس لحظة مالمسة باطن القدم الكرة .
 :الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بباطن القدم :
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 ٌؤدي الالعب الحركة بون كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة . ٌمسك الالعب كرة بٌده وٌقوم برمٌها ألعلى ثم ٌتم السٌطرة علٌها بامتصاصالكرة بطن القدم
ا -العبان ٌقفان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما  4أمتار وأحدهما ممسكا بالكرة ٌبدأ
التمرٌن بأن ٌرمً الالعب األول الكرة بٌدٌه فً مسار منحنى لالعب الثانً الذي
ٌقوم امتصاصها بباطن القدم  ،على أن ٌتبادل الالعبان األداء فٌما بٌنهما.
 األخطاء الشابعة : عدم سحب الرجل الممتصة للكرة للخلؾ لحظة لمس الكرة مما ٌؤدي الىارتدادالكرة أمام الالعب .
* والصالح هذا الخطأ ٌقوم الالعب بالتركٌز على سحب الرجل عند لمس الكرة
بسرعة .
 عدم مالمسة الكرة لباطن القدم لحضت امتصاصهاومالمستها لجزء اخر من القدمكوجه القدم الخارجً او كعب القدم من الداخل وبالتالً تبتعد الكرة من متناول
الالعب .
*الصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على ان ٌقوم الالعب بأمتصاص الكرة بباطن
القدم .
 عدم أداء المهارة فً التوقٌت السلٌم .لتصحٌح هذا الخطأ فإن المدرب ٌركز على التوقٌت السلٌم ألداء المهارة بالصورة
الصحٌحة
ج -إمتصاص الكرة بأعلً الفخذ :
 طرٌقة األداء ٌقترب الالعب بالجري إلى مكان هبوط الكرة من أعلى . ٌقوم الالعب بوضع القدم الثابتة فً اإلتجاه الذي تأتً منه الكرة مع ثنً ركبتهاقلٌال من مفصل الركبة وٌنتقل علٌها مركز ثقل الالعب .
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 ترفع الرجل الممتصة للكرة ألعلى فً إتجاه الكرة الهابطة من أعلى وتنی منركبتها مع عمل زاوٌة قابمة بٌن الفخذ والجذع  ،وٌقوم الالعب باستخدام أعلى
الفخذ فً إمتصاص الكرة من أسفلها ولحظة لمسها تسحب الرجل الممتصة للكرة
إلى الخلؾ وألسفل بصورة سرٌعة  ،فتكون الكرة أمام الالعب .
 تركز العٌنٌن على الكرة وٌأخذ الجذع وضعه الطبٌعً وتمٌل الرأس لألمام قلٌالوتكون الذراعان بجوار الجسم لحفظ إتزان الالعب
 الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بأعلى الفخذ : ٌؤدى الالعب المهارة بدون استخدام الكرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة ٌمسك الالعب الكرة فً ٌدٌه أمام الصدر وٌقوم باسقاطها أعلى الفخذ لٌمتصهابفخذه
 ٌقوم الالعب بمسك كرة بٌدٌه أمام الصدر وٌقوم باسقاطها على أعلى الفخذ ثمٌقوم بتنطٌطها عدة مرات على أعلى الفخذ ثم ٌسٌطر علٌها مرة أخرى بامتصاصها
بأعلى الفخذ مرة أخرى والسٌطرة علٌها أمام الالعب
 العبان المسافة بٌنهما 6أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌقوم برمٌها فًمسار منحنى لالعب الثانً الذي ٌسٌطر علٌها بامتصاصها بأعلى الفخذ ثم ٌتبادل
األداء مع الالعب األول وهكذا .
العبان المسافة بٌنهما  1۱أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌقوم برمً الكرةفً مسار منحنً لمنتصؾ المسافة بٌنه وبٌن الالعب األول الذي ٌجري لألمام
وٌقوم بامتصاص الكرة بأعلى الفخذ .
 األخطاء الشابعة : عدم تقدٌر المسافة الصحٌحة لمكان الكرة وبالتالً عدم القدرة فً السٌطرة علٌهاوإمتصاصها بأعلى الفخذ.
* وإصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على تدرٌب الالعب على دقة تقدٌر المسافة
واإلرتفاع الصحٌح للكرة والتوقٌت المناسب المتصاص الكرة بأعلى الفخذ .
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 عدم إعطاء مسافة كافٌة بٌن الزاوٌة المحصورة لكال من الفخذ والجذع وبالتالًٌتم إستقبال الكرة فً مكان ضٌق الٌسمح بأداء المهارة بالطرٌقة الصحٌحة .
* وإلصالح هذا الخطأ ٌتدرب الالعب على اإلحساس بامتصاص الكرة عدة مرات
مع التركٌز على االقتراب من مكان الكرة وتقدٌر مكان وخط سٌر الكرة بدقة .

د .امتصاص الكرة بالصدر :
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب فً إتجاه خط سٌر الكرة وٌواجهها بجذعه . ثم ٌقؾ الالعب مواجه للكرة مع تباعد القدمٌن ( فً وضع الوقوؾ فتحا) أو( الوضع أماما) وفً كلتا الحالتٌن ٌجب االحتفاظ
وضع رجل أمام األخرى
بمسافة بٌن القدمٌن حسب راحة الالعب .
 تثنً الركبتٌن قلٌال وٌنتقل علٌهما مرکز ثقل الالعب مع اإلحتفاظ بتوازن الجسم. ٌمٌل جسم الالعب خلفا مع بروز الصدر لألمام قبل وصول الكرة ورفع الذراعٌنالالمام لحفظ التوازن والعٌنٌن تنظران للكرة
 فً لحظة مالمسة الكرة للصدر فإن عضالت الصدر تكون مرتخٌة تماما وسٌقومالالعب بسحب الصدر للخلؾ قلٌال فً حركة إمتصاص الكرة مع بروز الكتفٌن
لالمام فتسقط الكرة من الصدر بعد إمتصاصها أمام الالعب  ،فٌقوم باٌقافها بالقدم
حتى تخضع لسٌطرته .
 الخطوات التعلٌمٌة المتصاص الكرة بالصدر : ٌقوم الالعب بأداء المهارة بدون كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة ٌمسك الالعببالكرة بٌدٌه وٌقوم برمٌها ألعلى ثم ٌتم السٌطرة علٌها بامتصاهها بصورة مباشرة .
 نفس التدرٌب السابق لكن الالعب ٌقوم برمً الكرة ألعلى من مستوى الرأس ثمٌسٌطر علٌها بامتصاصها بالصدر .
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 العبان ٌقفان أمام بعضهما المسافة بٌنهما  6أمتار والكرة مع الالعب األول الذيبرمٌها عالٌا لالعب الثانً الذي ٌقوم بدوره بامتصاصها بالصدر وٌتناوب الالعبٌن
أداء المهارة.
 العبان ٌقفان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما  1۱أمتار والكرة مع الالعب األولالذي ٌرمٌها فً منتصؾ المسافة بٌن الالعبٌن فٌقوم الالعب بالجري فً إتجاه الكرة
وٌقوم بامتصاصها بالصدر  ،ثم ٌتبادل أداء المهارة مع الالعب األول وهكذا .
 التمرٌن السابق ولكن الالعب األول الذي ٌمسك الكرة ٌقوم برمٌها الالعب الثانًفً اتجاهات وإرتفاعات مختلفة وٌقوم الالعب الثانً بالجري إلى مكان وإتجاه الكرة
وٌسٌطر علٌها بامتصاصها بالصدر .

 األخطاء الشابعة : عدم الرجوع بالصدر للخلؾ قلٌال لحظة مالمسة الكرة مما ٌؤدي إلى ارتباك فًشكل األداء وإبتعاد الكرة عن سٌطرة الالعب .
وإصالح هذ ا الخطأ ٌركز المدرب على إحساس الالعب بالتوقٌت السلٌم الستخدام
الصدر فً السٌطرة على الكرة لحظة مالمسته لها .
 عدم دفع الكتفٌن لألمام لحظة مالمسة الصدر للكرة مما ٌؤدي إلى عدم السٌطرةعلٌها وإبتعادها عن متناول الالعب .
والصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على التركٌز على دفع الالعب للكتفٌن لالمام
لحظة لمس الكرة للصدر .
 عضالت الصدر أثناء السٌطرة على الكرة وإمتصاصها بالصدر.والصالح هذا الخطأ مركز المدرب على اهتمام الالعب بضرورة إرتخاء وعدم شد
عضالت الصدر .
 عدم قدرة الالعب على متابعة الكرة بنظرة أثناء مالمستها للصدر مما ٌؤدي إلىفقدان السٌطرة على الكرة .
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* وإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على متابعة الالعب الكرة بنظرة وأخذ
اإلحساس بالتوقٌت السلٌم إلمتصاص الكرة بالصدر .
 عدم رفع الذراعٌن جانبا وعالٌا أثناء إمتصاص الكرة بالصدر مماٌؤدي إلى فقدانالسٌطرة على الكرة نتٌجة عدم االتزان السلٌم لالعب .
* وإلصالح هذا االخطأ ٌركز المدرب على أن ٌقوم الالعب برفع الذراعان للجانب.

 امتصاص الكرة بالرأس : طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب من اإلتجاه القادم منه الكرة مع مراعاة تقدٌر مكان هبوطها . بٌبدأ الالعب بالوقوؾ مواجها للكرة مع تباعد القدمٌن ( الوضع فتحأ )او قدم اماماالخرى ( الوضع أماما) وثنً الركبتٌن قلٌال مع توزٌع ثقل الجسم على الرجلٌن
بالتساوی .
 ٌبدأ الالعب فً تحرٌك الرأس األمام إستعدادا إلمتصاص الكرة مع مراعاةإرتخاء عضالت الرقبة .
 فً لحظة لمس الكرة للجبهة ٌقوم الالعب بسحب رأسه للخلؾ مع زٌادة ثنًالركبتٌن لتهبط الكرة أمام الالعب وٌتم السٌطرة علٌها
 العٌنٌن تنظران للكرة والذراعان فً الجانب لحفظ التوازن . الخطوات التعلٌمٌة إلمتصاص الكرة بالرأس : ٌقوم الالعب بأداء المهارة بدون إستخدام كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة . ٌمسك الالعب الكرة بٌدٌه ثم ٌرمٌها ألعلى قلٌال وٌقوم بامتصاصها بالرأس. ٌمسك الالعب الكرة بٌدٌه ثم ٌرمٌها لمسافة أعلى من التمرٌن السابق ثم ٌسٌطرعلٌها بامتصاصها بالرأس.
 ٌقوم الالعب بالسٌطرة على الكرة برأسه بتنطٌطها عدة مرات برأسه ثم ٌرفعهاعالٌا وٌقوم بامتصاصها بالرأس مع تكرار األداء .
5۱

كلٌة الكوت الجامعة
قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 العبان المسافة بٌنهما  6أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌرمٌها فً مسارمنحنً لالعب الثانً الذي ٌقوم بالسٌطرة علٌها بامتصاصها بالرأس وٌتبادل أداء
المهارة مع زمٌله بالتناوب .
 العبان المسافة بٌنهما  1۱أمتار والكرة مع الالعب األول الذي ٌرمٌها عالٌا فًمسار منحنً فً منتصؾ المسافة بٌنه وبٌن الالعب الثانً الذي ٌجري فً إتجاه
الكرة وٌقوم بالسٌطرة علٌها بامتصاصها بالرأس  ،مع تبادل أداء المهارة مع
الالعب األول وهكذا .
 األخطاء الشابعة : عدم سحب الرأس أثناء إمتصاص الكرة بطرٌقة صحٌحة مما ٌؤدي إلى فقدانالسٌطرة على الكرة .
*إلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على دقة أداء الالعب لحركة سحب الرأس
األسفل فً التوقٌت السلٌم.
 عدم وجود قاعدة إرتكاز مناسبة للرجلٌن أثناء عملٌة إمتصاص الكرة بالرأس .* إلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على أن ٌراعً الالعب المسافة بٌن القدمٌن مع
توزٌع مركز الثقل الجسم بٌن الرجلٌن بالتساوی .
 -8كتم الكرة :
ٌنقسم كتم الكرة إلى األنواع التالٌة :
أ -كتم الكرة بباطن القدم .
ب -كتم الكرة بأسفل القدم.
ت -كتم الكرة بوجه القدم الخارجً .
ث -كتم الكرة بالقصبة أو القصبتٌن.
ج -كتم الكرة بالبطن .
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أ -كتم الكرة بباطن القدم :
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب من الكرة اآلتٌة أمامه بحٌث ٌواجه كتؾ الرجل الثابتة إتجاهإقتراب الكرة .
 تثنً ركبة الرجل الثابتة قلٌال وٌشٌر مشطها إلى المكان القادم منه الكرة ،وٌنقلثقل جسم الالعب على هذه القدم الثابتة .
 ترفع الرجل التً ستكتم الكرة للخلؾ قلٌال مع إنثنابها من الركبة والفخذ على أنٌستدٌر مشط القدم للخارج قلٌال وٌكون مع الساق زاوٌة قابمة .
 تمرجح القدم الكاتمة لألمام لٌقابل باطن القدم الكرة المرتدة من األرضاالمتصاص قوتها وارتدادها إلى األرض مرة أخرى بعد السٌطرة علٌها .
 ٌمٌل الجذع لألمام قلٌال وتعمل الذراعان على حفظ التوازن وتكون الرأس مثبتةوالعٌنٌن تركزان على الكرة .
 الخطوات التعلٌمٌة لكم الكرة بباطن القدم :ا ٌؤدى الالعب المهارة بدون استخدام كرة ألخذ اإلحساس بأداء المهارة .
 ٌمسك الالعب الكرة بٌدٌه وٌقوم باسقاطها أمامه مباشرة وٌقوم بكتمها بباطنالقدم .
 العبان المسافة بٌنهما 6أمتار ٌقوم الالعب برمً الكرة متوسطة االرتفاع الىإلالعب الثانً الذي ٌقترب بالجري من الكرة وٌقوم بكتمها بباطن القدم .
تكرار التمرٌن السابق مع زٌادة إرتفاع الكرة . العبان المسافة بٌنهما  1۱أمتار ٌقوم الالعب األول برمً الكرة بارتفاع رأسالالعب الثانً لتسقط الكرة أمامه فٌتقدم إلٌها وٌسٌطر علٌها بكتمها بباطن القدم  ،ثم
تبادل أداء نفس المهارة مع الالعب األول وهكذا .
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 األخطاء الشابعة : عدم إرتخاء مفصل قدم الرجل الكاتمة للكرة مما ٌؤدي إلى إبتعاد الكرة عنالالعب وعدم قدرته فً السٌطرة علٌها
* اإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب فً التنبٌه على الالعب بضرورة إرتخاء
مفصل القدم أثناء مالمسة الكرة والسٌطرة علٌها .
 عدم قدرة الالعب على نقل ثقل الجسم على الرجل الثابتة مما ٌؤدي إلى دفعالرجل الكاتمة للكرة بقوة أكبر من الالزم فٌفقد الالعب السٌطرة على الكرة .
* اإلصالح هذا الخطا ٌقوم الالعب بتأدٌة المهارة بدون كرة ألخذ اإلحساس بأداء
المهارة وإنتقال نقل الجسم على الرجل الثابتة وبعد التأكد من جودة األداء تؤدى
المهارة باستخدام الكرة .

ب  -كتم الكرة بأسفل القدم :
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب إلى المكان الذي ستسقط فٌه الكرة . توضع قدم الرجل الثابتة على األرض جانبا وإلى الخلؾ قلٌال من المكان المتوقعسقوط الكرة فٌه.
 ثنً ركبة الرجل الثابتة قلٌال مع إنتقال ثقل جسم الالعب على هذه الرجل. ترفع الرجل الكاتمة ألعلى قلٌال وهً مثنٌة ومرتخٌة من مفصل الركبة والفخذ معتكوٌن زاوٌة مناسبة تساعد على إرتداد الكرة إلى األرض بعد إرتطامها باألرض
مرة أخرى والتسمح بمرور الكرة من أسفلها .
 ٌمٌل الجذع لألمام قلٌال وتعمل الذراعان على حفظ التوازن والرأس مثبتةوالعٌنٌن مركزان على الكرة ومكان سقوطها .
 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بأسفل القدم : ٌؤدي الالعب مهارة كتم الكرة بأسفل القدم بدون إستخدام كرة .53
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 ٌمسك الالعب كرة بٌدٌه ثم ٌقوم باسقاطها أمامه مباشرة ثم ٌقوم بكتمها بأسفلالقدم
 ٌقوم ال العب بمسك الكرة وٌقوم باسقاطها من إرتفاعات مختلفة ثم ٌقوم بكتمهابأسفل القدم .
 ٌقوم الالعب بمسك الكرة ثم ٌرمٌها عالٌا ولألمام لمسافة  2،3أمتار ثم ٌجریخلفها وٌقوم بكتمها بأسفل القدم .
 ٌقوم الالعب بتنطٌط الكرة بوجه القدم األمامً ثم ٌقوم بركلها ألعلى ولألمام :3 4أمتار ثم ٌجري خاللها بسرعة وٌقوم بكتمها باسفل القدم .
 العبان المسافة بٌنهما  1۱أمتار ٌقوم الالعب األول برمً الكرة فً مسار منحنیالالعب الثانً الذي ٌجرى للكرة بسرعة وٌسٌطر علٌها بكتمها بأسفل القدم وٌتبادل
أداء المهارة مع الالعب األول بالتناوب .
 نفس التمرٌن السابق ولكن ترمً الكرة فً إتجاهات ومسافات مختلفة وٌقومالالعب بالجري إلٌها وٌكتمها بأسفل القدم .
 األخطاء الشابعة : عدم مقدرة الالعب فً نقل ثقل جسمه على الرجل الثابتة أثناء مالمسة أسفل القدمللكرة مما ٌؤدي إلى عدم حفظ توازن الالعب وإبتعاد الكرة عنه أثناء السٌطرة
علٌها.
* وإصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على إحتفاظ الالعب بتوازنه أثناء كتم الكرة
بأسفل القدم والتركٌز على احتفاظ الرجل الثابتة بانتقال ثقل الجسم علٌها.
 فشل الال عب فً تكوٌن زاوٌة مناسبة بٌن األرض وأسفل القدم الكاتمة مما ٌسببفً فقدان السٌطرة على الكرة .
إلصالح هذا الخطأ ٌقوم الالعب بتأدٌة المهارة بدون كرة ألخذ اإلحساس بتحدٌد
الزاوٌة المناسبة بٌن األرض والقدم الكاتمة .
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د .كتم الكرة بوجه القدم الخارجً :
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب بالجري من المكان المتوقع سقوط الكرة فٌه. توضع الرجل الثابتة خلؾ مكان توقع هبوط الكرة مع إنثنابها من الركبة قلٌال . تلؾ الرجل الكاتمة للكرة للداخل من مفصل الفخذ ثم تمرجح أمام الرجل الثابتة ثمتمرجح مرة أخرى للخارج وهً منثنٌة من مفصل الركبة لتقابل الكرة الساقطة
بوجه القدم الخارجً بعد فرد مفصل القدم لتمتص قوة الكرة وتكتمها على األرض .
 الجذع مابال قلٌال للخلؾ قبل مالمسة الرجل الكاتمة للكرة والعٌنان تركزان علىالكرة ثم ٌمٌل الجذع لألمام قلٌال لحضة مالمسة الكرة وكتمها لحفظ التوازن مع
تثبٌت الرأس .

 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بوجه القدم الخارجً ٌؤدي الالعب المهارة بدون كرة ٌمسك الالعب كرة بٌدٌه وٌسقطها من أمام صدره مباشرة امامه ثم ٌقوم بكتمالكرة بوجه القدم الخارجً.
 تفس الخطوة السابقة مع زٌادة إرتفاع الكرة عند إسقاطها ٌتم كتمها . ٌقوم الالعب بتنطٌط الكرة بوجه القدم األمامً ثم ٌرفعها العلى لالمام وٌجريخلفها ثم ٌقوم بالسٌطرة علٌها بكتمها على األرض بوجه القسم الخارجً.
 العبان المسافة بٌنهم  6أمتارو الكرة مع الالعب الذي ٌرمٌها لالعب الثانً فًمسار منحنى بحٌث تسقط أمامه فٌقوم الالعب الثانً بكتم الكرة بوجه القدم
الخارجً ثم ٌتبادل األداء مع الالعب األول وهكذا .
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األخطاء الشابعة:
 التوقٌت الخاطا فً مرجحة الرجل الكاتمة الكرة مما ٌسبب عدم دوران مفصلالقدم بصورة صحٌحة تساعد على مواجهة وجه القسم الخارجً لكرة.
* وإصالح هذا الخطأ ٌقوم الالعب بالتركٌز على التوقٌت الصحٌح لمرجحة الرجل
الكاتمة للكرة والتدرج فً أداء المهارة بإسقاط الكرة من ٌد الالعب من إرتفاعات
مختلفة.
د -كتم الكرة بالقصبة أو القصبتٌن :
 طرٌقة األداء :ٌ - .قترب الالعب بالجري فً اإلتجاه القادمه منه الكرة .
 تشٌر القدم الثابتة إلى إتجاه الكرة وتثنً قلٌال (فً حالة الكتم بالقصبة ) فً حالة إستخدام القصبتٌن تثنً الركبتٌن قلٌال عندما تسقط الكرة على بعدحوالی 2۱ : 15سم .
 ثنً الجذع لألمام قلٌال مع رفع الكعبٌن عن األرض والذراعٌن بجانب الجسملحفظ التوازن والعٌنٌن تركزان على الكرة .
فً حالة كتم الكرة بالقصبة الواحدة ٌتم عمل زاوٌة حادة على األرض من مشط
القدم ألسفل وثنً الركبة .
 فً حالة كتم الكرة بالقصبتٌن ٌجب أن تكون مضمومتٌن مع ترك مسافة التزٌدعن  1۱سم بٌنهما وعند إرتداد الكرة من األرض تثنً الركبتٌن لمقابلة الكرة
المرتدة .
 ٌالحظ عند مالمسة الكرة للقصبة أو القصبتٌن تمد الركبة ( الركبتٌن قلٌالاالمتصاص سرعة الكرة .
 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بالقصبة أو القصبتٌن :ٌ -ؤدى الالعب المهارة بدون إستخدام الكرة .
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 العب ٌقوم بتنطٌط الكرة بوجه القدم األمامً عدة مرات ثم ٌقوم برفع الكرةاألعلى وعند سقوطها أمامه ٌقوم بالسٌطرة علٌها بكتمها بالقصبة أو القصبتٌن .
 العبان ٌقفان أمام بعضهما والمسافة بٌنهما  6أمتار ٌقوم الالعب األول برمیالكرة فً مسار منحنى لالعب الثانً الذي ٌسٌطر علٌها بكتمها مرة بالقصبة ومرة
بالقصبتٌن مع تبادل األداء بٌن الالعبٌن .
 نفس التمرٌن السابق مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن إلى  1۱أمتار وترمً الكرةفً منتصؾ المسافة وٌقوم الالعب الكاتم للكرة بالجري إلٌها والسٌطرة علٌها بكتمها
بالقصبة .

 األخطاء الشابعة : التوقٌت الؽٌر صحٌح فً كتم الكرة .* وإصالح هذا الخطأ ٌقوم الالعب بالتركٌز على أداء المهارة بإسقاط الكرة بأرتفاع
بسٌط والتدرج بزٌادة اإلرتفاع الكرة مع أخذ اإلحساس بتوقٌت الى كتم الكرة.
 عدم ضم القصبتٌن معا وترك مسافة كبٌرة بٌنهما أثناء كتم الكرة .* وإصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على تعلٌماته لالعب بضرورة ضم القصبتٌن
معا مع عدم زٌادة المسافة بٌنهما عن  1۱سم وتكرار أداء المهارة إلٌقاؾ الكرة
المرتدة مع مساعدة األرض فً كتم الكرة .
د .كتم الكرة بالبطن :
 طرٌقة األداء : ٌقترب الالعب بالجري فً إتجاه الكرةٌشٌر مشطى القدمٌن فً إتجاه الكرة مع ثنً الركبتٌن قلٌال . ٌمٌل جذع الالعب لألمام قلٌال لٌقابل الكرة المرتدة من األرض بزاوٌة . عند إرتداد الكرة من األرض ٌواجه الالعب الكرة باستخدام منطقة عضالتالبطن وجزء من الصدر لكتم الكرة ألسفل مرة أخرى على األرض .
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 ٌراعى أن تكون العٌنٌن مركزة على الكرة والذراعان بجوار الجسم لحفظالتوازن.

 الخطوات التعلٌمٌة لكتم الكرة بالبطن : ٌؤدى الالعب مهارة كتم الكرة بالبطن بدون إستخدام كرة . العبان المسافة بٌنهما و أمتار والكرة مع الالعب األول ٌقوم برمٌها فً مسارٌؤدي إلى إرتدادها من األرض أمام الالعب الثانً الذي ٌقوم بالسٌطرة علٌها بكتمها
بالبطن .
 نفس التمرٌن السابق مع زٌادة المسافة بٌن الالعبٌن إلى  ۳أمتار . نفس التمرٌن السابق ولكن تزداد المسافة إلى  1۱أمتار والكرة مع الالعب األولبرقٌها فً منتصؾ المسافة بٌن الالعبٌن وٌقوم الالعب الثانً بالجري سرٌعا فً
إتجاه الكرة وٌقوم بالسٌطرة علٌها بكتمها بالبطن .
 األخطاء الشابعة : عدم مٌل الجذع لألمام إلستقبال الكرة المرتدة من األرض بالبطن .* وإلصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب على أداء الالعب للمهارة بدون كرة ثم
التدرج فً زٌادة إرتفاع مسافة إسقاط الكرة على األرض أمام الالعب للسٌطرة
علٌها بكتمها بالبطن.
 تصلب عضالت البطن عند مالمسة الكرة مما ٌؤدي إلى إبتعادها عن الالعبوعدم السٌطرة علٌها .
* وإصالح هذا الخطأ ٌنبه المدرب على الالعبٌن ضرورة إرتخاء عضالت البطن
عند إستخدامها فً أداء المهارة .
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 -6رمٌة التماس
تعتبر مهارة رمٌة التماس ذات طابع خاص من ناحٌة االداء القانونً الذي
نص علٌه القانون صراحة وخصص لها شروط خاصة ٌجب على الالعب
الذي ٌقوم بادابها ان ٌتبعها  ،ونصت المادة القانونٌة لرمٌة التماس على انه
اذا تخطت الكرة كلها خط التماس خالل المباراة سواء كانت على االرض او
فً الهواء بانه ٌجب ادخالها للملعب لتصبح فً اللعب من مكان خروجها .
طرق اداء رمٌة التماس
 -1رمٌة التماس من الثبات :
أ -رمٌة التماس والقدمان متالصقتان
ب -رمٌة التماس والقدمان متباعدتان
ت -رمٌة التماس ورجل امامأ ورجل خلفأ
 -2رمٌة التماس من االقتراب
أ -رمٌة التماس من االقتراب بالمشً
ب -رمٌة التماس من القتراب بالجري
 -0رمٌة التماس من الثبات:
ٌقؾ الالعب خلؾ خط التماس وٌمكنه ان ٌقؾ والقدمانمتالصقتان او متباعدتان لمسافة مناسبة او الوقوؾ الوضع امامأ
( رجل امامأ ورجل خلفأ )
ٌقوم الالعب بمسك الكرة بحٌث تكون اصابع الٌد موزعةومنتشرة على الكرة مع مالمسة االبهامان بعضهما من خلؾ
الكرة والكفان محٌطان بها .
ٌثنً الالعب الركبتٌن قلٌأل مع ثنً الذراعٌن من المرفقٌن ودفعالكرة العلى خلؾ الراس .
ٌمٌل الجذع خلفأ والذراعٌن والٌدٌن ممسكة بالكرة عالٌا خلؾالراس ثم فرد الجسم بفرد الركبتٌن ودفع الجذع لالمام مع فرد
الذراعٌن وقذؾ الكرة بقوة وسرعة من الٌدٌن .
 متابعة الكرة بالٌدٌن بعد رمٌة التماس .5۱
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ترمى الكرة من الثبات فً ثالث مستوٌات هً السفل ومرتفعوعالً .

-2رمٌة التماس من االقتراب
طرٌقة االداءنفس طرٌقة رمٌة التماس من الثبات مع وجود اختالؾ وهو انة ٌقترب الالعب من
خط التماس عدة خطوات اماما بالمشً او الجري
 اقتراب الالعب بالمشً او بالجري ٌعطٌه مٌزة سرعة وقوة رمً الكرة لمسافةاكبر داخل الملعب .
الخطوات التعلٌمٌة لرمٌة التماس :
 (وقوؾ ) الالعبٌن على شكل صفٌن متقابلٌن -1تعلٌم الالعب المسكة الصحٌحة للكرة وكٌفٌة القبض علٌها صحٌحا بكلتا
الٌدٌن ووضعها خلؾ الراس .
ٌ -2قوم الالعب بتمثٌل رمٌة التماس من الثبات ( بدون كرة )
 -3التمرٌن السابق بالمشً بدون كرة .
 -4التمرٌن السابق الجري بدون كرة .
 -5كل العب بالصؾ االول معه كرة وٌرمً رمٌة التماس لزمٌله من الثبات.
 -6كل العب بالصؾ االول معه كرة وٌرمً رمٌة التماس لزمٌله من المشً .
 -۹كل العب بالصؾ االول معه كرة وٌرمً رمٌة التماس لزمٌله من الجري.
ٌ -۳رمً الالعب رمٌة التماس لزمٌله المقابل الذي ٌتحرك فً جوانب مختلفة
وعلى ابعاد مختلفة .
االخطاء الشابعة فً رمٌة التماس
رمً الكرة بٌد واحدة .*الصالح هذا الخطأ ٌركز المدرب فً توجٌه الالعبٌن الى ضرورة مسك
الكرة بالٌدٌن ووضعها خلؾ الراس .
 -عدم توزٌع االصابع على الكرة اثناء القبض علٌها بالٌدٌن .
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* الصالح هذا الخطا ٌوجه المدرب الالعبٌن الى ضرورة واهمٌة توزٌع
وانتشار االصابع حول الكرة بكلتا الٌدٌن حتى ٌمكن السٌطرة علٌها جٌدأ
اثناء رمٌة التماس .
رمً الكرة من امام جسم الالعب .* الصالح هذا الخطأ ٌذكر المدرب الالعبٌن بقانونٌة رمٌة التماس من حٌث
الزام الالعب برمً الالعب من خلؾ الراس بعد رفع الذراعٌن والٌدٌن
والكرة خلؾ راس الالعب الداء رمٌة التماس .
 عدم مٌل جذع الالعب خلفا ثم دفعه لالمام بقوة لحضة رمً الكرة .*الصالح هذا الخطا ٌركز االمدرب على اعطاء تمرٌنات مرونة للعمود
الفقري وتمرٌنات قوة لعضالت الجذع والذراعٌن حتى ٌتمكن الالعب من
اداء رمٌة التماس بالطرٌقة الصحٌحة .

 -7حراسة المرمى
ٌتكون فرٌق كرة القدم من احدى عشر العبا احدهما حارس المرمى ،
واشترط قانون كرة القدم ان ٌرتدي حارس المرمى زي مخالؾ عن باقً
زمالبه بالفرٌق واعطاه مٌزة فنٌة اخرى وهً مسك الكرة بٌدٌه داخل منطقة
جزابه  ،باالضافة الى قٌامه بأستخدام كافة المهارات االساسٌة االخرى التً
ٌستخدمها باقً زمالبه داخل الملعب .
 المهارات االساسٌة لحارس المرمى :تنقسم حركات حارس المرمى الى
أ -حركات بدون كرة
ب -حركات بأستخدام الكرة
أ -حركات حارس المرمى بدون كرة
 -1الوفقة االساسٌة (وضع االستعداد )
 -2التحرك لسد الثؽرات
ب -حركات حارس المرمى بأستخدام الكرة :
 -1الحركات الدفاعٌة لحارس المرمى :
 امساك الكرات المواجهة بالٌدٌن
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 مسك الكرة االرضٌة مسك الكرة متوسطة االرتفاع مسك الكرات العالٌة فوق الراس





االرتماء لمسك الكرة
دفع الكرة بضربها بالقبضة او القبضتٌن الى داخل الملعب .
تشتٌت (ابعاد) الكرة بجوار القابم او فوق العارضة :
 ابعاد الكرات االرضٌة بجوار القابم ابعاد الكرات متوسطة االرتفاع بجوار القابم ابعاد الكرات العالٌة االرتفاع فوق العارضةتشتٌت الكرة بالرجل

 -2الحركات الهجومٌة لحارس المرمى :
 دحرجة الكرة على االرض من اسفل .
 رمً الكرة بالٌد من اعلى .
 ركل الكرة بالقدم .

مع امنٌاتً لكم بالنجاح والتوفٌق
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