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 محاضرة رقم 10 المدة ساعة و نصف

 عنوان المحاضرة تاريخ تطور كرة اليد
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي 

 شعب اإلسكيمووبين  افرنسفي  القرون الوسطىقديًما، ظهرت ألعاب شبيهة بكرة اليد في 
وفي أفريقيا القديمة، خاصًة في مصر في عهد الفراعنة. وبحلول القرن التاسع  غرينالندبجزيرة 

عشر، ظهرت العديد من األلعاب الشبيهة بكرة اليد في شكلها الحالي في العديد من الدول 
ولعبة  بجمهورية التشيكhazenaولعبة  بالدانماركhandboldمختلفة، مثل لعبة ال

hádzanáولعبة  بسلوفاكياgandbolلعبة و  بأوكرانياtorball .بألمانيا وألعاب مماثلة بأوراجوي
 أوروباوفي األصل، تشكلت لعبة كرة اليد في صورتها الحالية في نهاية القرن التاسع عشر في 

الفضل  ركيالدانمانيلسن" هولجرلـ". وكان والسويدوالنرويجوألمانياالدانماركالشمالية؛ خاصة في 
، وقام بنشرها في 0212في شكلها الحالي في عام  (handboldفي رسم قواعد لعبة كرة اليد )

من شهر  71. وفي 0212. كما قام بالشيء نفسه "آر إن إرنست" في عام 0111عام 
بنشر  ألمانيا، قام كل من "ماكس هيزر" و"كارل شيلينز" و"إريك كوناي" من 0102عام أكتوبر 

، تم تطوير 0101اليد الجماعية. وبعد عام  مجموعة أخرى من القواعد الخاصة برياضة كرة
هذه القواعد على يد "كارل شيلينز". ولقد تم تطبيق هذه القواعد للمرة األولى في مباراة كرة اليد 

وفي مباراة كرة اليد للنساء في عام  وبلجيكاألمانيابين  0171للرجال التي أقيمت في عام 
االتحاد الدولي ، قام المجلس التشريعي في 0171. وفي عام والنمساألمانيابين  0121

بتكليف لجنة متخصصة لرسم القواعد الدولية التي تنظم مباريات كرة يد  للرياضيين الهواة
بينما تشكل االتحاد الدولي لكرة ، تشكل االتحاد الدولي لهواة كرة اليد، 0172الملعب. وفي عام 

دورة األلعاب األولمبية . وأقيمت أول مباريات كرة اليد الملعب للرجال في 0121اليد في عام 
. وبعد ذلك، عادت اللعبة من "أدولف هتلر"بناًء على طلب الزعيم  برلينفي  0121الصيفية 

في  0127لعاب األولمبية الصيفية دورة األجديد كواحدة من الرياضات الجماعية المقامة في 
. 0121دورة األلعاب األولمبية الصيفية . كما أقيمت مباراة كرة يد جماعية للسيدات في ميونيخ

التي كانت تعقد  0122بطولة العالم للرجال في كرة اليد عام  االتحاد الدولي لكرة اليدولقد نظم 
. ومنذ 0111وحتى عام  الحرب العالمية الثانيةسنوات( منذ  2سنوات )وأحياًنا كل  2كل 

، أصبحت المسابقة تعقد كل سنتين. أما 0111م التي عقدت في أيسلندا في عام بطولة العال
. كما نظم االتحاد الدولي 0112عن بطولة العالم للسيدات في كرة اليد، فكانت تقام منذ عام 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%8A%D9%81_1936&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%AA%D9%84%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%8A%D9%81_1972&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A3%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%B5%D9%8A%D9%81_1976&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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لكرة اليد العديد من البطوالت العالمية للناشئين من السيدات والرجال. وبحلول شهر فبراير عام 
 0.021.111حوالي  –عضًوا  011دد األعضاء باالتحاد الدولي لكرة اليد ، بلغ ع7112
داري وحكم، وذلك بعد  20فريق و  (7102)مساعد مريم، دول. 7777مليون العب ومدرب وا 
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 محاضرة رقم 02 المدة ثالث ساعات

(الهدف،منطقة المرمى،منطقة تبديل اللعبين، زمن المباراة،الحكامقانون كرة اليد)الملعب،مرمى   عنوان المحاضرة 
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي 

 الملعب:-2-1
متر(، ويقع الخط  71×  21متر ) 71متر وعرضه  21 تقام مباراة كرة اليد على ملعب طوله

في المنتصف. ويوجد في الملعب مرميان يحاط كل منهما بمساحة شبه دائرية تقريًبا تعرف 
أمتار عن المرمى. كما يوجد خط شبه دائري  1بمنطقة المرمىوالتي تحدد بخط يبعد بمسافة 

ف هذا الخط بـ "خط الرمية الحرة". وكل أمتار، ويعر  1على هيئة نقاط يبعد عن المرمى بمسافة 
 خط في الملعب يعد ظهر الشبكة األصلية لتعزيزها.

 
مرمى الهدف:-2-2  

أن  متر. وينبغي 7متر ,وارتفاعها  2كل مرمى عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل وعرضها 
يثبت المرمى بالملعب أو بالحائط من الخلف. وتكون قوائم المرمى والعارضة مصنعة من المادة 

 2.1نفسها )على سبيل المثال،]الحديد[(، وتكون ذات مقطع عرضي تربيعي بواجهة تبلغ 
سنتيمتر. وينبغي أيًضا طالء الجوانب الثالثة للعوارض البارزة من الملعب بالتبادل بلونين 

ين عن لون الخلفية. وينبغي طالء كال المرميين داخل الملعب باللون نفسه. وكل مرمى مختلف
يحتوي على شبكة. ويجب أن تكون الشبكة متراخية حتى ال ترتد الكرة التي تدخل هدًفا إلى 

ذا لزم األمر، يتم تثبيت شبكة أخرى بالمرمى.  الخارج مباشرًة. وا 
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منطقة المرمى:-2-3  
يحاط مرمى الهدف من الخارج بمنطقة تعرف بمنطقة المرمى. وتتحدد هذه المنطقة بواسطة 

أمتار وخط  1دائرتي الربع ويوجد حول الزوايا البعيدة لكل قائم في المرمى شعاع يبلغ طوله 
وصل مواٍز لخط المرمى يعرف بخط السبعة أمتار. وال يسمح إال لحارس مرمى الدفاع بالتواجد 

لمنطقة. بيد أنه يمكن ألي العب مسك الكرة ولمسها في الهواء داخل حدود هذه في هذه ا
ذا لمس  المنطقة طالما أنه بدأ قفزته خارج حدود المنطقة ورمى الكرة قبل نزوله على األرض. وا 
الالعب أرض الملعب داخل منطقة المرمى، ينبغي أن يسلك أقصر طريق للخروج من هذه 

د أحد الالعبين تجاوز هذه المنطقة حتى يتخذ موقًعا أفضل يمكنه من إال أنه إذا تعم المنطقة
إحراز هدف داخل مرمى الخصم، ففي هذه الحالة تكون الكرة من حق العبي الخصم. وبالمثل، 
إذا تعمد أحد المدافعين تجاوز هذه المنطقة محاواًل اتخاذ موقع أفضل على أرض الملعب، 

 اللعب.ويجب ان يحترز العب الخصم فسيجازى على ذلك ألنه خالف قواعد

 
 منطقة تبديل الالعبين:-2-4

تقع منطقة تبديل الالعبين لكل فريق خارج جانبي خط المنتصف على أرض الملعب. وعادًة ما 
تحتوي هاتان المنطقتان على مقاعد. يجلس علي هذه المقاعد مدربا الفريقين والعبو االحتياط 

نبغي أن تكون قريبة من المرمى الخاص بكل فريق. وفي أثناء والموقوفون. وكل منطقة تبديل ي
فترة االستراحة ما بين الشوطين، يتم تبديل هاتين المنطقتين بين الفريقين. وعلى كل العب 
يدخل الملعب أو يخرج منه تجاوز خط التبديل الذي يعتبر جزًءا من الخط الجانبي للملعب 

لمنتصف ووصواًل إلى المنطقة الجانبية الخاصة بكل متر؛ بدايًة من خط ا 2.1ويمتد بمسافة 
 فريق.
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 زمن المباراة:-2-5

دقيقًة، وذلك بالنسبة لجميع الفرق من سن  21تتألف مباراة كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 
دقائق. وفي أثناء فترة  01السادسة عشرة وما فوق، مع وجود استراحة بين الشوطين لمدة 

تبادل الفريقان جانبي الملعب والمقاعد. وبالنسبة للناشئين، يكون زمن المباراة االستراحة، ربما ي
 كاآلتي:

 .01إلى  07دقيقة من سن  71×  7
 .07إلى  2دقيقة من سن  71×  7

ومع ذلك، فإن االتحادات القومية في بعض الدول قد تختلف فيما بينها من حيث تنفيذ 
اإلرشادات والقواعد المتفق عليها رسمًيا. إذا كان من الضروري تحديد الفريق الفائز في 
التصفيات النهائية إلحدى الدورات يتم تمديد الوقت لشوطين إضافيين في حالة التعادل، مدة 

ذا انتهى الشوطان اإلضافيان بالتعادل  0ائق بينهما فترة استراحة لمدة دق 1كل منهما  دقيقة. وا 
ذا استمر التعادل، م  1أيًضا، تتم إضافة شوطين إضافيين آخرين مدة كل منهما  دقائق وا 

وفًقا لتقديرهم الشخصي، وعادًة ما تكون األسباب إصابة أحد الالعبين  وقت مستقطعبإعطاء 
أو االستبعاد أو الطرد أو تنظيف أرض الملعب. كما يتطلب مع الرميات الترجيحية فقط منح 

ع ألن تغيير حراس المرمى يستقطع وقًتا طوياًل من الوقت المخصص لتنفيذها. وقت مستقط
دقيقة في كل شوط من وقت اللعب  0بناًء على طلبه لمدة  وقت مستقطع لكل فريقويحق منح

االعتيادي. وهذا الحق ال يعطى إال للفريق المستحوذ على الكرة. ويجب على إداري الفريق 
لوقت المستقطع اإلشارة بوضوح بالبطاقة الخضراء المكتوب الذي يرغب في الحصول على ا

باألسود. وبعد ذلك يتجه إلى منتصف الخط الجانبي ويرفع البطاقة الخضراء  Tعليها حرف 
عالًيا وبطريقة واضحة تماًما، يمكن للميقاتي تمييزها مباشرة. وعلى الفور، يصفر الميقاتي ليعلن 

يقاف الوقت.  عن وقف المباراة وا 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%82%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9_(%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8B%D8%A7)&action=edit&redlink=1
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 الحكام:-2-6
الهيئات القومية تسمح بإقامة المباراة في وجود  يقود مباراة كرة اليد اثنان من الحكام. وبعض

حكم واحد فقط في حاالت خاصة، كأن يصاب الحكم الثاني بمرض يمنعه من المشاركة في 
المباراة قبل بدء المباراة بوقت قصير. وفي حالة ما إذا اختلف الحكمان في أية مسألة تتعلق 

ذا أعطى بالمباراة، فيتم التوصل فيما بينهما إلى قرار بعد  أخذ وقت مستقطع لفترة قصيرة. وا 
الحكمان قراًرا في آن واحد مًعا في حق الفريق المخالف واختلفا حول نوع العقوبة، فإن عليهما 
توقيع العقوبة القصوى. وعلى حكمي المباراة اتخاذ القرارات الصائبة بناًء على مالحظاتهما 

عة فيها، وال يعاد النظر فيها إال إذا كانت بشأن سير المباراة وتكون قراراتهما حاسمة ال رج
خارجة عن قواعد اللعب. ويقف الحكمان على أرض الملعب؛ بحيث يستطيعان مراقبة الالعبين 
من جميع الجوانب. ويقفان في وضع مائل في مواجهة قطر الملعب، حتى يتسنى لكل منهما 

دث تبادل تلقائي بين موقعيهما مراقبة سير المباراة على أحد الخطوط الجانبية للملعب. ويح
دقائق تقريًبا  01عندما يفقد الالعبون االحتفاظ بالكرة. كما يقوم الحكمان بتبديل مواقعهما كل 

دقائق )تبديل قصير(. ولقد  1)تبديل طويل(، ويقومان بتغيير أماكنهما على جانبي الملعب كل 
ون هناك اتصال مرئي بين الالعبين إشارًة يدويًة حتى يك 02حدد االتحاد الدولي لكرة اليد 

والحكام على أرض الملعب. ويخرج الحكم الكرت األصفر لينذر الالعب الذي ارتكب مخالفًة 
يمكن التسامح عنها، بينما يخرج الكارت األحمر لطرد الالعب الذي ارتكب خطًأ جسيًما 

إذا حدثت مخالفات يستحيل معه أن يستأنف المباراة. كما يطلق الحكم صفارته في حالة ما 
لي جانب حكمي المباراة، هناك  أثناء المباراة من جانب الالعبين أو ليعلن استئناف اللعب. وا 

وهما يختصان بالقيام ببعض المهام الرسمية مثل إفساح  الميقاتيو مسجل األهدافأيًضا 
يقاف المباراة ل فترة أو بدئها الطريق المؤدى للمرمى حتى يتمكن الالعبون من إحراز األهداف وا 

واإلعالن عن انتهاء الوقت على الترتيب. وعليهما أيًضا مراقبة المقاعد التي يجلس عليها 
العبو االحتياط حتى يتسنى لهما إخطار حكمي المباراة بأي أخطاء تحدث أثناء استبدال 
الالعبين. ويجلسان بين منطقتي تبديل الالعبين. ويمكن وجود ثالث حكام عن المباريات 

 (7102)محمد جوارنه، حكام.2مالحظة: في المقابالت الدولية يخصص  لقوية.ا
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 محاضرة رقم 12 المدة ثالث ساعات

 عنوان المحاضرة قانون كرة اليد)الالعبون البدالء االداريون،الكرة، المالبس،حارس المرمى(
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي 

 الالعبون والبدالء واإلداريون:-3-1
العبين احتياطيين ـ على األكثر ـ يجلسون  1العبين أساسيين و 2يتألف كل فريق لكرة اليد من 

على مقاعد االحتياط. ويعين من كل فريق العب لحراسة المرمى يرتدي زًيا مختلًفا عن بقية 
هناك عدد معين لتبديل الالعبين، كما أن عملية التبديل تحدث في أي  العبي الفريق. وليس

وقت على مدار وقت المباراة. وينبغي أن يحدث االستبدال على خط التبديل المخصص لذلك. 
االتحاد األلماني لكرة اليد وال يتحتم إخطار الحكم بذلك. وهناك بعض الهيئات القومية مثل 

(DHB, "german handball federation")، ال تسمح بالتبديل لفرق الناشئين إال في حالة
استحواذ الكرة أو في أثناء الوقت المستقطع. وهذه القاعدة تحول دون إمكانية تقسيم الالعبين 

 إلى مهاجمين ومدافعين قبل بدء المباراة.
الالعبون:-3-1  

لالعبي كرة اليد بلمس الكرة بأي جزء من أجسامهم بدايًة من الركبة وحتى الرأس. وكما  يسمح
هو الحال في الرياضات الجماعية األخرى، فإن هناك فرًقا بين مسك الكرة و تنطيط الكرة. 

ثواٍن فقط، وال يحق له أن  2فالالعب المستحوذ على الكرة يمكن أن يثبت في مكانه لمدة 
خطوات. وبالتالييتعين عليه تصويب الكرة ناحية المرمى أو تمريرها  2أكثر من يمشي بالكرة 

ذا مشى الالعب بالكرة أكثر من  خطوات، فيكون بذلك قد خالف  2لالعب آخر أو تنطيطها. وا 
قواعد اللعب مما يؤدي إلى فقدان حقه في االحتفاظ بالكرة ويسمح لالعب بتنطيط الكرة أكثر 

الما أن يده تلمس الجزء العلوي من الكرة فقط في أثناء تنطيطها. ولذا، من مرة حسبما يشاء ط
فإنه غير مسموح ألي العب حمل الكرة عند تمريرها كما هو الحال في كرة السلة ألنه ينتج عن 
ذلك فقدان حقه في االحتفاظ بالكرة. وبعد انتهاء الالعب من تنطيط الكرة، فمن حقه االحتفاظ 

خطوات. وعلى الالعب، بعد ذلك،  2أخرى أو المشى بها لألمام بمقدار  ثوانٍ  2بالكرة لمدة 
تمرير الكرة أو تصويبها نحو الهدف ألنه إذا استمر في مسك الكرة أو تنطيطها، يحق للخصم 
خطف الكرة من يده نتيجة لقيام الالعب بتنطيط مزدوج للكرة ويحق للخصم الحصول على رمية 

هجوم في العديد من المخالفات لقواعد اللعب والتي يترتب عليها حرة. كما قد يتسبب العبو ال

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
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حق الخصم في خطف الكرة، مثل ارتكاب عمل حاجز غير قانوني لمنع الخصم من اللعب أو 
 أمتار. 1حمل الكرة في المنطقة التي تبعد عن المرمى بمسافة 

 كرة اليد:-3-2
المضغوط، ومكسوة  بالهواءاستدارة كاملة وكلية، ومعبأة  مستديرةي أداة اللعب، وتكون ھ

 مباراةفي  وزنهاراوح يتبقدر معين، و  الهواءمن الجلد االصطناعي. وُتمأل ب مطاطيةبطبقة
 271بين ةالسيدامباراةسم. وفي  11سم و  12بين ومحيطهاجم 221جم و  271الرجال بين

المعة أو  مادتهاالخارجيةأاّل تكون  ينبغي، و محيطاسم  11سم و  12جم وزنًا، و 211جم و 
لكل مباراة، وال تبدل الكرة بعد بدء اللعب إاّل للضرورة  توفيركرتيناثنتينىملساء. وأن يجر 

القصوى، وال بد مناستعمال الكرة، التي تحمل شعار االتحاد الدولي لكرة اليد، في البطوالت 
 .الدوليةوالمسابقات  العالمية

 

 
 المالبس:-3-3

الالعبون زيًا موحدًا مكونًا من قميص )فانلة( وسروال قصير )شورت(، ويكون لونهم  ييرتد
مميزًا عن باقي العبي الفريق. وتحمل  . ويرتدي حارس المرمي زياً منافسيهمللون زي  مغايراً 
، 0، و يختص حارس المرمي األساسي بالرقم  07إلى  0الالعبين األرقام من  فانالت

كون نعل ي هذا الرقمرقمًا خالف  منهمكل  فيحمل أّما باقي الالعبين07رقم واالحتياطي بال
ولهم مساطر مسطحة من  أرضية الملعب الخشبية أملس، حتى ال يضرب الالعبون أحذية

الجلد أو المطاط أو اللدائن، حتى ال يفقد الالعب اتزانها على أرضية الملعب الملساء. وتحظر 
ويمنع الالعبون من ارتداء السالسل، والخواتم وأقراط األذن،  المساميروذات  األحذيةالشوكية

 ل خطرًا على الالعبينكّ ش شيءوالساعات، أو أي  والنظارات غير المثبتة، و القالدات
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الشروط، أن يشارك في المباراة، حتى تزول  يحق ألي العب، ال يتقيد بهذه ال اآلخرين. و
 المخالفة.

 حارس المرمى:-3-4
  حارس المرمى هو الشخص الوحيد الذي له الحق في التحرك بحرية داخل منطقة المرمى

ولكنه في الوقت نفسه ال يسمح له بتجاوز خط منطقة المرمى في أثناء حمل الكرة أو تنطيطها. 
وفي داخل منطقة المرمىيسمح للحارس بمالمسة الكرة بجميع أجزاء جسمه بما في ذلك قدميه 

حق في مشاركة باقي زمالئه في الفريق كالعب عادي. وفي تلك الحالة، يمكن .كما أنه له ال
استبداله بالعب آخر إذا كان فريقه يستخدم هذه الخطة لزيادة عدد العبي الدفاع عن العدد 
المسموح به وما دام أن هذا الالعب قد اختير كحارس مرمى على أرض الملعب، فعليه أن 

ذا صّوب حارس المرمى الكرة بعيًدا يرتدي قميًصا مختلًفا يميزه  عن باقي زمالئه في الفريق. وا 
عن الخط الخارجي للمرمى، فستظل الكرة في حوزة فريقه، وهذا على العكس من الرياضات 
األخرى مثل كرة القدم المعروفة. ويستأنف حارس المرمى اللعب من خالل رمي الكرة من داخل 

ارس المرمى(. وفي حالة قيام أحد الالعبين بتمرير الكرة منطقة المرمى )وهذا ما يعرف برمية ح
إلى حارس مرمى فريقه، فيحق للخصم خطف الكرة. ويعد رمي الكرة نحو رأس حارس المرمى 

 وهو ثابت في مكانه مخالفة لقواعد اللعب وعقوبتها الطرد )باستخراج الكارت األحمر(.
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 محاضرة رقم 12 المدة ساعة و نصف

 عنوان المحاضرة الجزاءات
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي 

توقع جزاءات على الالعبين في حالة ارتكابهم مخالفات تستلزم العقاب، وليس مجرد رمية حرة. 
وتوقع هذه الجزاءات في حالة ارتكاب خطأ جسيم ضد أحد العبي الفريق المنافس )على سبيل 

  الالعبين أو دفعه أو االصطدام به أو طرحه أرًضا أو القفز عليه(المثال، اإلمساك بأحد 
باإلضافة إلى لمس الالعب من الجنب أو من الخلف. فجميع هذه التصرفات تعد مخالفًة 
لقواعد اللعب ويتعرض مرتكبها للجزاء. كما أن أية مخالفة لقواعد اللعب من شأنها أن تتسبب 

يقابلها منح رمية جزاء للفريق اآلخروفي حالة إذا ما في منع فرصة أكيدة في إحراز هدف س
صدر عن العب سلوك غير قانوني على أرض الملعب، فسيجازيه الحكم بإخراج الكارت 
األصفر إنذاًرا له. أما إذا كان الخطأ جسيًما، ففي هذه الحالة يقوم الحكم بإيقافه عن اللعب في 

دية، ال يتم حرمان الالعب من اللعب لمدة دقيقتين ضالحال لمدة دقيقتين، بداًل من إنذاره. في ال
مرات عن اللعب لمدة دقيقتين في كل مرة،  2إال بعد حصوله على إنذارين.ولو تم إيقاف العب 

فسيخرج له الحكم في المرة الرابعة كارًتا أحمًرا إذا صدر عنه سلوك مخالف لقواعد اللعب. 
يقاف فريقه عن اللعب لمدة دقيقتين. وقد فالكارت األحمر معناه طرد الالعب من الملع ب وا 

حاالت الجزاءات  يحصل الالعب في بعض الحاالت على كارت أحمر في الحال وذلك في
الصارمة والقاسية. على سبيل المثال، إذا قام العب بمسك أحد العبي الخصم من الخلف 

يندرج ضمن  لمنعه من تسجيل هدف أثناء هجومه بسرعة باتجاه المرمى، فهذا السلوك
المخالفات التي ينال الالعب على ارتكابها كارَت أحمر. وعلى الالعب الذي حصل على كارت 
  أحمر الخروج من الملعب بالكامل. كما أنه يمكن استبداله بالعب آخر، عقب مضي دقيقتين
مدة اإليقاف عن اللعب. والجزاءات ال توقع فقط على الالعب، بل يمكن أيًضا معاقبة 

ب/اإلداري إذا صدر منه سلوك غير قانوني. فإذا تم إيقاف مدرب/إداري لمدة دقيقتينفهذا المدر 
الحظ أن المقصود من الجزاء  –يعني إيقاف أحد العبي الفريق عن اللعب لمدة دقيقتين أيًضا 

ليس الالعب نفسه، والذي يمكن استبداله بآخر، بل إن الجزاء يكمن في أنه بسبب خروج هذا 
ذا اعتدى أحد الالعبين على الالعب، أ صبح فريق الخصم يزيد عدد العبيه عن هذا الفريق. وا 

الحكم أو أحد الالعبين أو أحد من الجمهور، فمن حق الحكم في هذه الحالة استبعاد الالعب 
واإلعالن عن ذلك من خالل اإلشارة بذراعيه متصالبين؛ حيث أن هذه اإلشارة تعني أنه على 
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الملعب نهائًيا وحرمانه من اللعب حتى آخر المباراة وأن فريقه سيكمل بقية الالعب الخروج من 
ذا فقد الالعب الكرة  المباراة بدونه. وهذا االستبعاد هو أشد جزاءيندرج ضمن قواعد كرة اليد. وا 
ال سيتم إيقافه عن اللعب لمدة دقيقتين. وفي  أثناء الهجوم، فعليه في الحال قذف الكرة بسرعة وا 

اطؤ أي العب في تنفيذ أوامر الحكم من خالل االعتراض شفهًيا على هذه األوامر حالة تب
والجدال في القرارات الصادرة عن اإلداريين، فسيتم إيقاف هذا الالعب عن اللعب لمدة دقيقتين. 
ذا كان سلوك الالعب في هذه الحالة استفزازًيا، فسيتم إيقاف الالعب مرًة ثانية عن اللعب  وا 

تين إذا لم يمتثل في الحال لقرار الحكمويخرج بسرعة من الملعب إلى المقاعد بعد لمدة دقيق
حصوله على هذا الجزاء، أو إذا رأى الحكم أن الالعب يتعمد أن يتباطأ في تنفيذ األوامر. 
واالستبدال غير القانوني أي استبدال لالعب ال يتم داخل منقطة االستبدال المخصصة، أو 

إلى الملعب قبل خروج اآلخر تكون عقوبته اإليقاف المؤقت لمدة دقيقتين  دخول أحد الالعبين
 (7102)محمد جوارنه، فقط .
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 محاضرة رقم 11 المدة ساعة و نصف

 عنوان المحاضرة متطلبات العبي كرة اليد البدنية
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي 

 اإلعداد ألبدني:-5-1
اإلعداد ألبدني من أهم أركان التدريب التي يعتمد عليه في تنمية الالعب سواء كان مبتدأ أو 
مقدما وهو من األسس الهامة التي تشترك مع المهارات الحركية في تكوين الالعب من الناحية 

التي يضعها المدرب ليدرب البد نية ويرى "عقيل الكاتب" أن اإلعداد ألبدني هو تلك اإلجراءات 
عليها الالعب كي يصل إلى قمة اللياقة البد نية التي تمكنه من أداء واجبه داخل الملعب 

 (21)قيس ناجي عبد الجبار و شامل كامل، صفحة  بصورة جيدة.
إعداد الالعب من  ويقسم اإلعداد ألبدني إلى قسمين عام وخاص فاإلعداد العام الغرض منه

الناحية البد نية التي يجب أن يكون عليها الالعب من تكامل واتزان في الجسم أما اإلعداد 
 الخاص فالغرض منه إعداد الالعب بدنيا إلتقان ممارسة اللعبة.

ومنه نستنتج أنه حتى يمكن لالعب من اكتساب القدرة والتأقلم مع جميع المتغيرات الموجودة في 
عليه االعتماد على جميع قدراته البد نية حتى يستطيع تحقيق النجاح، وال يأتي  الملعب وجب

ذلك إال بعمل المدرب على تنمية الصفات البد نية األساسية العامة لالعب من مرونة وتحمل 
وقوة وسرعة ورشاقة مع التركيز على الصفات البد نية األساسية الخاصة والتي تتضمن تحمل 

 القوة المميزة بالسرعة. ل السرعةالقوة تحم
 التحمل: -5-2

التحمل من الصفات البد نية الرئيسية وأهم عضو في مكونات األداء ألبدني وغالبا ما  يعتبر
يستعمل مصطلح التحمل لإلشارة إلى الخاصية و الصفة التي يتطلبها األداء الدائم أو المستمر 

 أو األداء المتكرر العمل ما أو نشاط ما لفترات طويلة.
لى مقاومة تعب أي نشاط ألطول فترة ممكنة " أنه القدرة عMatfeveuvويقول عنه ماتفف"

 (071، صفحة 0110)عباس أحمد صالح السمرائي و عبد الكريم السمرائي، 
" بإطالة الفترة التي يحتفظ بها الفرد وكفائتة البد نية وارتفاع مقاومة Smikerويعرفه سميكر"    

)عبس الفتاح الرمالي و محمد  مؤثرات الخارجية الطبيعية.الجسم للتعب ضد الجهود أو ال
 (211، صفحة 0110إبراهيم شحاتة ، 

 وعلى ضوء هذه التعارف يمكننا أن نعرفه بأنه مقاومة التعب ألطول فترة ممكنة.



البيض-المركز الجامعي نور البشير-دكتور: قزقوز محمد  -محاضرات: مقياس كرة اليد  

13 

 

 المرونة: -5-3
األخرى وهي تتعلق بمفاصل الجسم المختلفة لصفة المرونة ارتباط وثيق بعناصر اللياقة البد نية 

وما تحويه السعة الحركية العالية، ويقول "أيوب ن يدرسون" مدرس مادة الطب الرياضي في 
كلية التربية البد نية بجامعة "كاليفورنيا" المرونة هي صفة ضرورية ألداء حركات بدنية واسعة 

 (21، صفحة 0112)عبد العزيز فهمي،  المدى وبطريقة اقتصادية وطاقة أقل حجما.
قدرة   Hère" أنها تتميز بالقوة والسرعة للجهاز الحركي ويعبر عنها Matvierويقول عنها      

الرضي على أداء حركات أكبر حرية في المفاصل باد رادته أو تحت تأثير قوة خارجية مثل 
 (022، صفحة 7110)مفتي ابراهيم حماد،  مساعدة الزميل.

 السرعـة: -5-4
حدى المتطلبات البد نية التي يحتاجها  تعتبر السرعة إحدى أهم عناصر اللياقة البد نية وا 
لرياضي ويقول عنها أبوا لعالء أحمد عبد الفتاح أنها قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من 

)عبد علي النصيف قاسم  أو تعرف بأنه الحركات في الوحدة الزمنية. نوع واحد في أقل زمن
 (00، صفحة 0122حسن حسين ، 

ويعرفها "لرسون ويكوم" بكونها قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع واحد في أقصر 
 مدة.

 حركات متتالية في أقل زمن ممكن. داءوانطالقا من هذه التعارف يمكننا تعريفها بكونها أ
 الرشاقـة: -5-5

الرشاقة من أهم الصفات البد نية ارتباطا باألداء الرياضي في األنشطة واأللعاب بصفة  تعتبر
عامة حيث أنها ترتبط بالمواصفات والعناصر األخرى للياقة البد نية في نواح متعددة كما أنها 

 ترتبط بالمهارات األساسية ارتباطا وثيقا.
غيير أوضاع الجسم أو سرعته أو اتجاهاته ويقول د/ مفتي "إبراهيم حماد" بأنها المقدرة على ت

نسانية وتوقيت صحيح.  على األرض أو في الهواء بدقة وا 
كما تعني أيضا المقدرة على سرعة التحكم في أداء حركة جديدة والتعديل السريع الصحيح 

 (011، صفحة 7110)مفتي ابراهيم حماد،  للعمل الحركي وضبطه. 
)مفتي  لحركة عند أو قريبا من أقصى سرعة.وتعني أيضا القدرة على تغيير االتجاه في أثناء ا

 (011، صفحة 7110ابراهيم حماد، 
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الخاصة  وعلى ضوء هذا يمكن القول بأن الرشاقة الخاصة هي أداء الحركات بشكل ترافقي
 بالنسبة للنشاط الرياضي التخصصي.

 القوة: -5-6
يرى بعض العلماء أن القوة العضلية هي التي يتأسس عليها وصول الفرد إلى أعلى المراتب في 
البطوالت الرياضية، كما أنها لها تأثير بدرجة كبيرة على تنمية الصفات البد نية كالسرعة 

الفرد على بذل أقصى قوة ممكنة دفعة واحدة ضد مقاومة والتحمل ويعرفها لرسون" بأنها مقدرة 
 (11، صفحة 0121)عقيل الكتاب،  .ما

ويقول سامي الصفار" عن القوة بأنها إمكانية العضلة على التغلب على المقاومة الخارجية 
)حنفي محمد  العضلي له. في حجم الجسم والمقطع والعمل الداخلي للعضلة المناسبة مع ذلك

 (71، صفحة 0112مختار، 
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 محاضرة رقم 11 المدة ساعة و نصف

.المهارات الهجومية بدون كرة(متطلبات العبي كرة اليد المهارية )  عنوان المحاضرة 
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي 

حدد عماد الدين المهارات الهجومية في كرة: الهجومية بدونالمهارات -6
 المهارات التالية:

وضع االستعداد الهجومي: -6-1  
هو الوضع الذي يكون عليه الالعب دائما في استعداد للهجوم من خالل اإلنطاق في توقيتات 

زمالئه و مختلفة للتعامل مع الكرة وكما يتطلب من المهاجم توزيع نظرة لكشف أماكن تواجد 
 المدافعين باإلضافة إلى تشكيالتهم.

 البدء: -2 -6
ويقصد بالبدء انطالق الالعب المهاجم انطالقه سريعة مفاجئة بغرض اكتساب فرصة الهروب 
من الرقابة الدفاعية لالعبي المنافسين عند أداء أي مهارة هجومية مع الحفاظ على وضع 

 االستعداد لالستقبال الكرة والتصرف معها.
 العدو:  -3 -6

و هو محاولة وصول الالعب للسرعة القصوى والمحافظة عليها بغرض اكتساب ميزة على 
الالعب المنافس وعدو الالعب في كرة اليد مماثل للعدو في العاب القوى وتتضح المهمة العدو 

 بصورة كبيرة أثناء الهجوم المضاد.
 الجري:  -4 -6
تغيير السرعة و االتجاه: وهي مهارة يقوم بها المهاجم للهروب من المالزمة الدفاعية فعندما  مع

يفشل المهاجم في اكتساب أو الحفاظ على ميزة العمل فيكون هنا من الضروري أن يحاول 
 المهاجم اإلفالت من الرقابة عن طريق تغيير التجاه الجري أو تغيير السرعة.

 التوقف:  -5 -6
مهارة التوقف عكس مهارة البدء وهي مضادة لها من حيث األداء و لكن لكل منهما نفس  تعتبر

الهدف ومهارة التوقف ال يمكن أن تؤدي مستقلة بذاتها أن يجب أن يكون الجسم مكتسبا لسرعة 
وفيها يرتكز الالعب على أحد القدمين في اتجاه الجري لتعمل قدم االرتكاز من خالل اتصالها 

األرض وأثناء مفصل الركبة عند فرملة الجسم ومقاومة اندفاع الحركة، كما يتبع المستمر ب
 التوقف بدوران الجسم و أحيانا أخرى بلف الجدع .
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 الخداع بالجسم:  -6 -6
يستخدم المهاجم جسمه برشاقة كبيرة للهروب أو المرور من المدافع للوصول إلى ثغرة  و فيه

يسهل استالم الكرة أو احتالل مكان مؤثر يستطيع من خالله الالعب المهاجم اكتساب ميزة 
 أفضل عند التصويب على المرمى.

 الحجز:  -7 -6
قانونية مؤقتة لوقت أو تغيير حركة و هي مهارة هجومية يقوم فيها الالعب المهاجم بعمل إعاقة 

)عبد العزيز المدافع وهو)مهارة فردية تكسب زميل مهاجم ميزة سواء كان التصويب وهو أنواع
 (0112فهمي، 
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 محاضرة رقم 12 المدة ثالث ساعات
.بالكرة(المهارات الهجومية متطلبات العبي كرة اليد المهارية )  

 عنوان المحاضرة )االستقبال و التمري، لقف الكرة، ايقاف الكرة، تمرير الكرة، التنطيط الكرة، الخداع بالكرة(

 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي

 حدد عماد الدين المهارات الهجومية في المهارات التالية:
االستقبال و التمرير:  -1 -7  

متالزمتان وال يمكن الفصل بينهما إال لتوضيح الناحية التعليمية لكل  مهارتاناالستقبال والتمرير 
منهما فكلتاهما تؤثر في األخرى وتتأثر بها وتعتبر هاتان المهارتان القاعدة األساسية التي تبني 
عليها باقي المهارات األخرى، فليس هناك تنطيط للكرة أو خداع أو التصويب إال إذا سبقه 

ما أن الخطأ خالل أدائهما معناه) فقد حيازة الكرة وانتقال الفريق من مهاجم تمرير واستقبال، ك
 إلى مدافع.

 استقبال الكرة:-7-1
وهو قدرة الالعب على استالم الكرة في جميع الحاالت سواء سهلة أو صعبة من الثبات  

ودون  والحركة كما أنها عامل هام في الحفاظ على عامل السرعة سواء أثناء تحرك الالعبين
ارتباك كما يجب على الالعب الذي يقوم باستالم الكرة أن يتخذ وضعية ومكانة بصورة تسمح 

 بسرعة تأمين الكرة و تمنع الالعب المنافس من قطعها وتنقسم مهارة االستقبال إلى:
 لقف الكرة: -7-1-2

 وهو استالم الكرة في الهواء مباشرة باليدين أو بيد واحدة لسد قوتها.
 إيقاف الكرة: -7-1-3

 يكون بإيقافها أوال ثم االستحواذ عليها أثناء ارتدادها من األرض.
 تمرير الكرة:-7-1-4

ة العب آخر طبقا لطبيعة الالعب وهو نقل الكرة من حيازة الالعب المستحوذ عليها إلى حياز 
تحقق الظروف التي يفرضها الموقف المتشكل مستخدما في ذلك أيا من أنواع التمريرات التي و 

 الهدف من استخدام التمرير خالل استمرار سير اللعب دون مخالفة لقواعد اللعبة دائما.
ويختلف تمرير الكرة من ناحية القوة، المسافة، االتجاه، االرتفاع وكذلك التوقيف، وهناك عدة 

 أنواع من التمريرات
 منها: التمريرة من فوق الرأس، التمريرة المرتدة، التمريرة من الوثب.
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 تنطيط الكرة: -2 -7
التنطيط هو نقل الكرة من الالعب إلى األرض و ارتدادها إليه سواء كان الالعب على األرض 

 أو في الهواء مع
سيطرته على الكرة خالل مرحلة ارتدادها لمرة واحدة أو أكثر وتستخدم مهارة تنطيط الكرة لكسب 

 مسافة في حالة انفراد
المهاجم بحارس المرمى حيث يراعي السرعة القصوى في تنطيط الكرة في حالة عدم القدرة على 
التمرير لزميل مراقب وذلك لتجديد فترة ثالث ثوان والثالث خطوات، ويفضل عدم استخدام هذه 
المهارة في غير ما ذكر حيث أن تنطيط الكرة يسهم) في إبطاء عملية الهجوم و يعطي الفرصة 

 المنافس ألخذ المكان الصحيح للدفاع.  للفريق
 الخداع بالكرة: -3 -7

يستخدم المهاجم الخداع كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسيه، ويعتبر من المهارات الحركية 
الهامة، والتي يعتمد فيهاعلى مدى إتقان الالعب للمهارات السابقة و يتكون الخداع من 

 مرحلتين:
ة خداع واضحة تؤدي بواسطة المهاجم ببطء نسبيا لجدب تشمل على حركالمرحلة األول: -

رغامه على  مسايرة الحركة. انتباه المدافع وا 
تتم بعد األولى مباشرة حيث يقوم المهاجم بأداء الحركة الحقيقة في االتجاه المرحلة الثانية: -

أثبتت  المرغوب فيه ويراعي أن يكون األداء سريعا. وتعتبر الحركات الخداعية وسيلة ناجحة
فعالياتها في مجال توجيه حركات الالعب المنافسين إلى االتجاه الخاطئو إعاقته على التعرف 

 (0112)عبد العزيز فهمي، على ما يريد الالعب أداءه أصال.
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 محاضرة رقم 12 المدة ثالث ساعات
.ثانيا: )التصويب، رمية الجزاء(الهجومية بالكرة(المهارات متطلبات العبي كرة اليد المهارية )  عنوان المحاضرة 

 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي

 التصنيف األول للتصويب:
 التصويب: -1 -8

التصويب هو توجيه الكرة نحو المرمى طبقا لطبيعة الالعب و الظروف التي يفرضها الموقف 
أنواع التصويبات التي تحقق إحراز هدف كأفضل االحتماالت المتشكل مستخدما فيذلك أيا من 

المتوقعة، وذلك خالل استمرار سير اللعب دونمخالفة لقواعد اللعب ذاتها وينقسم التصويب بدوره 
 إلى ما يلي:

 التصويب البعيد: - 1-1 -8
ة أمتار أو خارجه في حالة وجود ثغر  1ويقصد به التصويب أمام مدافع أو في حدود خط ال 

في دفاع المنافسويجب أن يتميز هذا النوع بالقوة مع دقة التوجيه ألماكن التغلب على المدافع 
وحارس المرمى، كما يجب مراعاة عامل التغييربالنسبة الختيار مكان توجيه التصويبة مما 
يساهم في مفاجأة حارس المرمى، وتعتبر التصويبات العالية وخاصة في الزوايا العلياللمرمى 

 أفضل أماكن التوجيه بالنسبة لهذا النوع من التصويب. من
 التصويب القريب: -2- 1 -8

وهو الذي يؤديه المهاجم بالقرب من منطقة المرمى سواء منطقة الوسط أو من الجناحين ويتم 
بالوثب أو بالسقوط أوالطيران وفي هذا النوع من التصويب يجب اهتمام الالعب بحسن التوجيه 

 "الدقة".
 التصنيف الثاني للتصويب:-8-2
 التصويب باالرتماء إلى الجهة المعاكسة:-8-2-1

على ارتفاع الرأس ثم يبدأ  الرمحيبعد االرتكاز الجيد مع الرجل الهجومية مثله مثل التصويب 
االرتماء الجانبي ويكون الجسم المدد وفي وقت معيني بدأ الجزء العلوي للجسم في وضعية 

في هذه الحالة تقابل األرض بالصدر ويكون الظهر في الناحية المعاكسة موازية لألرض تقريبا و 
 لكي نضمن استقبال جيد على األرض وذلك للحصول على زاوية مناسبة للتصويب الجيد.
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 التصويب بالجري:-8-2-2
هذا النوع من التصويب بكثرة أثناء الهجوم المضاد لمفاجأة حارس المرمى مستعمال  يستعمل

سرعة التنفيذ وقوة التصويب وفعالية هذا النوع من التصويب يتوقف إذا الالعب صوب الكرة 
وترك الجسم يتبع حركة الكرة أي اتجاه الكرة. إنجاز هذا النوع من التصويب سريع يخلق مشاكل 

نفضل التصويب باالرتقاء أحيانا خالل هجوم مضاد. أثناء القيام بهذه التصويبة  لحارس المرمى
الذراع يوضع وراء الكتف واليد تطلق بطريقة قصيرة وسريعة والذي يدفع الكرة بسرعة لمفاجأة 

 الحارس. 
 التصويب باالرتكاز:-8-2-3

بالتصويب  وهو التصويب األكثر قوة من حيث ترابط كل القوى الحركية ويسمى أيضا
jovialité  أو التصويب باليد المسلحة بحيث أيضا إلى المرمى الكرة يعتبر هذا النوع من "

التصويب كقاعة للتدريب الخاصة للتصويب لفعاليته وقيمته باالرتكاز، تتعلق بسرعة تحقيقها 
جل اليمنى، وزمن ترك اليد للكرة والقفزة األولى بوزن ثالثة أوقات ووزن الجسم ملقى كله على الر 

ن المصوبة مقوسة في تواصل الكتف األيمن مائل قليال نحو الخلف بينما اليد أبعد مكان ممك
دائم مع الكتف أعلى الكتف يتقوس الظهر ويتبين لنا أنه جاهز للتصويب، القفزة الثانية على 

يقدم إلى  وزن ثالثة أوقات. الرمية ذاتها تبدأ النتصاب، واستواء الرجل اليمنى الورك األيمن
األمام بمساعدة الرجل اليسار الرامي موجود في وضعية ضغط قوية ومحكمة ) وضعية الثبوت 
القفزة الثالثة على وزن ثالث أوقات ( من خالل هذه الوضعية المقوسة للجسم يكون التقدم 
م السريع النشاط الديناميكي للكرة بمقربة من الرأس مع حركة قوية لليد وأصابع اندفاع الجس

 يستدرك بالرجل اليمنى ويجب مراعاة ما يلي:
 الجري الركض المتوازن ومتابعة على وزن ثالث أوقات. -
 إلقاء وزن الجسم إلى ما خلف الكرة حركة ليس بها رمية قوية. -
 القفزة الثالثة يجب أن تكون قفزة الثبوت إذا أردنا الحصول على حركة مثلي لكل جسم. -
 يوجه ناحية الرمية قدر االمكان فوق الرجل الضاغطة.وزن الجسم يجب أن  -
 ال نستطيع الحصول على رمية جيدة إال إذا كانت اليد موضوعة وراء الكرة. -
 يجب أن تكون الكرة موضوعة كليا داخل اليد حيث حين ترمى تكون اليد بوضعية كأس. -

 يات التالية:وإلشارة فان هذا النوع من التصويب بدون ارتكاز يؤدي على المستو 
 على مستوى اليد والكتف. -



البيض-المركز الجامعي نور البشير-دكتور: قزقوز محمد  -محاضرات: مقياس كرة اليد  

21 

 

 على مستوى الحوض والرمية. -
 مع ثني الجذع جانبا منحني. -
 التصويب باالرتقاء: -8-2-4

يتم هذا النوع من التصويب بعد جري سليم وارتقاء جيد على الرجل الهجومية، وقذف الكرة أثناء 
للجري والذي يتم على ثالث أوقات والذي  المرحلة لالرتقاء، ويجب التركيز الجيداالرتقاء الجيد

يكون فردي العدد يعني يسار يمين يسار( بالنسبة للقاذف باليد اليمنى، والعكس بالنسبة للقاذف 
باليد ليسرى. يكون مركز ثقل الجسم كله على الرجل الهجومية رجل االرتكاز أثناء اال إيقاع 

نحو الخلف وأثناء مرحلة االرتقاء  الجري ذو ثالث أوقات، تبدأ في تحريك ذراع القذف
الديناميكي يبدأ الذراع في الحركة النهائية قبل القذف وال يتم ذلك إال في قمة االرتقاء مع 

 التركيز على شيء خفيف للرجل الثانية.
 مبادئ التصويب باالرتقاء:-8-2-4-1
 يجب أن يكون االرتكاز قوي وجيد لكي يكون االرتقاء عالي. -  
 ة عند القيام بالقذف.السرع -  
 يجب أن تكون اليد القاذفة وراء الكرة. -  
 يجب مرافقة الكرة إلى أبعد مكان تستطيع اليد القاذفة مرافقتها. -  
 يجب إن يكون القذف قوي ومدقق. -  
 القذف باالرتقاء موجود في كل تحضيرات العبي كرة اليد مهما يكن صنفه -  
 من االرتقاء: كيفية إعداد التصويب-8-2-4-2
 إرخاء مميز للرجل الحرة أثناء االرتكاز ما قبل األخير تخفيض مستوى الحوض(  -
 تثبيت رجل التأهب وتصعد الرجل الجرة منحنية ومسترخية. -
 استعداد للتسديد من الجانب األعلى تحكم مطول لليد على الكرة (. -

هذه المرحلة وعند التصويب يكون الكتف والجذع المعاكس لجهة اليد الممددة وكذا الرجل  أثناء
الحرة وهذا بواسطة عملها السبب في الحفاظ على توازن جسم الالعب ذلك لتوازن الذي تعوقه 

 (0121)وديع التكويني، استدارة الجذع أثناء االستعداد للتسديد و التصويب.
 رمية الجزاء:-8-2-5

وهي عبارة مباراة أخرى بين الالعب المصوب وحارس وتلعب فيها الخبرة و القدرة على التركيز 
دورا هاما في نجاحالالعب المهاجم في إحراز األهداف حيث يقوم الالعب بإخبار زاوية 
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حارس المرمى خالل  سلوكياتطبقا لتحركات و  التصويبالتصويب وارتفاعها وقوة وسرعة 
 (0121)وديع التكويني، قيامه بعملية الصد.
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 محاضرة رقم 11 المدة ساعة ونصف

 عنوان المحاضرة المهارات الحركية األساسية الدفاعية في كرة اليد
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي

 المهارات الحركية الدفاعية ضد مهاجم غير مستحوذ على الكرة:-9-1
إن هدف الدفاع لم يعد مقصورا على منع الالعب المهاجم من تسجيل هدف على مرماه، بل 
أصبح هدف الدفاعيتمثل في توظيف المهارات الدفاعية ضد الالعب المهاجم قبل استالمه للكرة 

 . عليهااالستحواذأو لحظة استالمه أو عند 
 التحركات الدفاعية -وتتضمن المهارات الدفاعية ما يلي:

 تفادي الحجز -حجز المهاجم -التوقف -
 المهارات الحركية الدفاعية ضد مهاجم مستحوذ على الكرة:-9-2

عاقة التمريرات ومحاولة  الغرض منها منع الالعب المهاجم من التصويب نحو المرمى وا 
 استرجاع الكرة من الفريق الخصم

 خالل توظيف بعض المهارات الدفاعية الفردية والجماعية، وتتضمن هذه المهارات ما يلي: من
 إعاقة التمريرات. -
 إعاقة التصويبات. -
 التصدي للمراوغة ) الخداع(. -
 الدفاع ضد التنطيط. -
 (7112)السمرائي، الدفاع ضد حركة المتابعة بعد الحجز. -
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 محاضرة رقم 01 المدة ساعة ونصف

 عنوان المحاضرة تعليم المهارات الحركية األساسية
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي

  ليم اللعبة بالنسبة للمبتدئينتعتبر تعليم المهارات الحركية األساسية من أصعب مراحل تع
انعدام المنافسة حالل فترة التعليم و كذلك افتقار الى بعض العناصر  إلىترجع صعوبتها و 

المشوقة التي تتميز بها اللعبة. وهنالك بعض الشروط التي تساعد على تعليم المبتدئين 
 المهارات الحركية:

 تقديم فكرة عن المهارة و أهمية اقتنائها بالنسبة لالعب.-
 مرة(12-17بدء تعليمها ألكثر من مرة ) تقديم نموذج صحيح لهذه المهارة ككل قبل-
تقسيم المهارة الى خطوات متدرجة تبعا لصعوبتها و كذلك تبعا لمستوى المبتدئين مع الشرح -

 و الفهم. االستيعابعلى أن يتسم بالدقة و السرعة حتى يستطيع الجميع 
 التركيز على النقاط الهامة لقانون اللعبة خالل تعليم المهارات المختلفة.-
 التدرج في تعليم المهارات بالنسبة ألهميتها و ارتباطها ببعضها.-
 عمل تدريبات متدرجة تطبيقية للمهارة تتميز بالتشويق و التنويع.-

-الخطوات التعليمية: 11-1  
 و هي مكونة من ست مراحل:

 تعليم طريقة األداء المهارى بأسهل طريقة.-0
 تدريبات بوضع أدوات مكان الالعب المدافع.-7
 تدريبات مع وجود مدافع سلبي.-2
 تدريبات مع تدرجات ايجابية للمدافع.-2
 تدريبات مركبة.-1
 تدريبات على مواقف معينة في اللعب.-1
 المرحلة األولى: -

في هذه المحلة يبدأ اللعب بتعليم أداء المهارة الحركية و يصاحب هذه المرحلة ظهور بعض 
المدرس أو المدرب الى سرعة تصحيحها و عالجها قبل أن األخطاء مما يستدعي تركيز انتباه 

 يتطبع المبتدئ عليها و يصعب عليه بعد ذلك التخلص منها.
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 حلة الثانية: ر الم-
و فيها يكون التدريب أو التدريس مع وجود عوائق تمثل العب الدفاع فتوضع قوائم مثال في 

 عض الحاالت التصويب و هكذا.حالة تدريب على الكرة أو وضع حبل على قائمين كما في ب
 المرحلة الثالثة:-
و التدرج في هذه المرحلة يكون بوجود مدافع يقف سلبيا و تكون مهمته المساعدة في عمل  

اللعب الذي يقوم بأداء المهارة و يراعى أن ترتبط المهارة الحركية في هذه المرحلة بخطة 
 اللعب، مع تبادل المواقع.

 تنمية و تطوير التدريبات:  أساليب -11-2
بالتحرك الى األمام من خطوتين  -الجري في المكان -التدرج في أداء التدريبات من الثبات-

 الى ثالث ثم الجري كذا من البسيط الى المركّب.
تغيير اتجاه الكرة على سبيل المثال مربع من اللعبين خالل التمرير   و االستقبال يبدأ بحركة -

 يسار ثم يتم تغيير االتجاه أو بالتقاطع.الكرة جهة ال
 تغيير اتجاه جري اللعب يسار يمين قطري لألمام او الخلف.-
 تبادل اماكن و مراكز اللعبين مع اتجاه الكرة ثم عكس اتجاهها مثلثي و غير ذلك.-
 الدائرة. -الجناح–تبادل مراكز اللعبين من مراكز الخط الخلفي -
 مراكز اللعب المختلفة الجناح اللعب الخلفي...الخ. تدريبات تنمية التعاون بين-
 زيادة عدد الكرات.-
سرعة األداء سواء لحركة الكرة أو جرى الالعب بتوجيه حماسي من المدرب و هو ما يعرف -

 بالتعزيز اللفظي.
تمرير الكرة في اتجاه الذراع األيمن للمستقبل و خاصتا الذي يجري بميل الى األمام كما -

 الهجوم الخاطف ثم التدرج بالتمرير في اتجاه الذراع األيسر.يحدث في 
 التغيير داخل المهارة الواحدة مثال: تمرير مباشر ثم غير مباشر.-
 اضافة أكثر من مهارة تدريب.-
تغيير مسافة و ارتفاع و نوع المهارات، و سنجد أن هذا األسلوب سيساعد كل مدرب في خلق -

لتدريبات كذخيرة له و اعداد شامل يقرب الالعب من المنافسة و ابتكار عشرات بل مئاب من ا
 و معظم مواقفها المتغيرة.

 استخدام المدرب اشارات المباشرة و العكسية كما يحدثكما يحدث في تدريبات التصويب.-
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 استغالل خطوط اللعب و خاصتا خطي الجانب )لتعليم و تدريب الصغار حتى الناشئين(.-
 منطقة الرمي بتصبح من طبيعة المنافس.نقل التدريبات عند -
استخدام اشارات معروفة، و خاصتا اللعبين على بعد من المدرب مثل وضع األصابع -

مضمومة ليد فوق الرأس و هي تشير الى تجميع اللعبين عند المدرب و بعده يمكن ثني و مد 
المباراة لسرعة  الذراع جانبا باالستمرار، و تعني سرعة التجمع بالجري و قد تستخدم في

 االنطالق و االرتداد.
 رفع الذراع عاليا و خفض اليد ألسفل عند الرسغ و تعني التصويب ألسفل بدل العالي.-
ضرورة االحتكاك في المنافسات ألنه يصحح مسار التدريب و يعطي ثقة لمهارات اللعب -

 نتيجة احتكاكه بالمنافس .
 هي التوجيه باألداء السليم و ليس العكسعندما يواجه اللعب لخطء ما يراعى أن ينت-
زيادة عدد الساعات التدريبية لخدمة القاسم المشترك بها و األفضل ترشيدا و استثمارا و هو -

 الجانب المهارى لتدريباتها و المنتجة أيضا بدنيا و خططي.
موازية لألرض استخدام األدوات كقوائم كرات الطبية ، حواجز، مراتب، حبال معلقة للتسلق أو -

و مرتفعة نوعا ما أو في شكل مستطيل، اضافة مدافع أو أكثر سلبي يتدرج الى االيجابية 
 ليصبح هجوميا دفاعيا.

 أو شكل تدريب دائري. -تدريبات على شكل ألعاب و مسابقات-
 استخدام اليد األخرى )غالبا اليسر(.-
 استخدام حائط التدريب و له فوائد شتى خاصة للصغار-
تدريب و االحتكاك يسيران في خطان متوازيان ال غنا أحدهما على األخر و يسهمان في ال-

تطوير األداء المهارى. و المعروف عن االحتكاك أنه يصحح مسار التدريب و يعطي الثقة 
 لالعب ازاء مهارته الدفاعية والهجومية خالل تفاعله مع المنافس.

ألداء و في حالة التوجيه عن خطئ لألداء يراعا أن ليس مجرد األداء و لكن التركيز مع دقة ا-
 يليه و ينتهي االيضاح باألداء األمثل.

تجزئة الخطة الهجومية حيث توضع لها تدريبات تمهيدية متدرجة إلتقان اجزائها و كذا -
المتدرجة و التي تنتهي بخطة المهاجمين تأكد أن  هذه التدريبات المهارية احتماالتها التبادلية

 (7112)السمرائي، .التمييز المهارى أساس خطط الالعب
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 محاضرة رقم 00 المدة ساعة ونصف

 عنوان المحاضرة الخطط الجماعية )خطط الهجوم الجماعية(
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي

عبارة عن خطط موضوعة و مقننة يقوم بتنفيذها مجموعة من الالعبين أو خطط غير تكون 
 موضوعة وتنجح نتيجة مقف اللعب أو سلوك المدافعين.

حيث يجب على الالعبين الغير مشتركين في خطة عدم قيامهم ببعض التحركات التي قد 
 يت المدافعين.تتداخل و تأثر سلبا على الخطة الجماعية، بل يجب عليهم جذب و تشت

 و يجب مراعات التالي :
 خطط الهجوم الجماعية: -11-1

تكون عبارة عن خطط موضوعة و مقننة يقوم بتنفيذها مجموعة من الالعبين أو خطط غير 
 موضوعة وتنجح نتيجة مقف اللعب أو سلوك المدافعين.

التي قد حيث يجب على الالعبين الغير مشتركين في خطة عدم قيامهم ببعض التحركات 
 تتداخل و تأثر سلبا على الخطة الجماعية، بل يجب عليهم جذب و تشتيت المدافعين.

 ذها المدافعون.خامكانية استخدامها في بعض المواقف المعينة التي يت-
 عدد المهاجمين المشتركين غي الخطة.-
 اختيار المهاجمين المشتركين و تحديد دور و مسؤولية كل منهم.-
 ئي للمهاجمين عند بداية الخطة.الوضع االبتدا-

الطريق المرسوم الذى تتخذه الخطة الجماعية سواء لحركة اللعبين أو الكرة و ما يتطلب ذلك 
 من نواحي مهارية.

 السلوك المتوقع أو المطلوب من المدافعين.-
 السلوك في حالة المواقف الغير متوقعة أي ايجاد حلول لها.-
 ماعية و فرصة نجاحها و مفاجأتها للمدافعين.مدى امكانية تكرار الخطط الج-
 مدى استخدام الخطة على الجانبين يمنى يسرى أو العكس.-

 و تستخدم الخطط الهجومية في الحاالت األتية:
 التفوق العددي للمهاجمين على المدافعين.-
 تساوي المهاجمين على المدافعين.-
 لحظة ما قبل تمام االستقرار الدفاعي.-
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 تنظيمي العادي. الهجوم ال-
 زيادة المهاجمين عن المدافعين: -11-2

يعتبر الهجوم الخاطف أفضل المراحل الهجومية في كرة اليد الحديثة، وقد دلت الشواهد على 
تفوق الفرق التي تجيد الهجوم الخاطف، و تزداد فرص الهجوم الخاطف كلما زادت سرعة 

 التالية:اللعبين. حيث يبدأ الهجوم الخاطف من الحاالت 
 عند امتالك حارس المرمى للكرة و سرعة تمريرها للزميل.-
 عند اقتناص المدافعين للكرة و سرعة تمريرها لألمام للزميل بسرعة خاطفة.-
عند نجاح المدافع في استحواذ على الكرة في أثناء كفاحه المباشر مع المهاجم و سرعة -

 تمريرها الى الزميل القاطع دون ابطاء.
التعاون من العبين ممرر و مستقبل كما يجب أن يكون انطالق المهاجم بانتشار  و يتطلب

 الملعب فاتساع جبهة يزيد صعوبة الدفاع عنه. و أحسن ما يكون التحرك في خطوط متباعدة.
 مهاجم دون وجود مدافع.-أ

 مهاجمان ضد مدافع.-ب
 ثالث مهاجمين ضد مدافعين.-ج

 مهاجمين: تساوي عدد المدافعين مع ال-11-3-1
 يتطلب من المهاجمين خلق تحركات سريعة لمحاولة التفوق العددي.

 لحظة ما قبل االستقرار الدفاعي للمنافس: -11-3-2
ترك للهجوم فرصة التفوق العددي عودة الفريق المدافع للدفاع بطيئة تحدث ثغرات مما ي

 خاصتا مساعدةو 
 في حالة الهجوم التنظيمي:-11-3-3
 األمامي نحو الهدف.التقاطع -
 تغيير األماكن.-
 عمل اعاقة قانونية حاجز أو ستار.-
 (7112)السمرائي، .لمحوري-
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 محاضرة رقم 07 المدة ساعة ونصف

 عنوان المحاضرة الخطط الجماعية )خطط الدفاع الجماعية(.
 الوسائل المستخدمة حاسوب + العارض الضوئي

عبارة عن تعاون الالعبين المدافعين بغرض الدفاع ضد عدد من الالعبين المهاجمين يزيد أو يتساو خطط  
عددهم.و غالبا ما تكون خطط الدفاع الجماعية عبارة عن خطط موضوعة و مقننة يقوم بتنفيذها مجموعة 

 مهاجمين.من الالعبين، و قد تكون أحيانا عير موضوعة و تنشأ عن تطور مقف اللعبو تحركات ال
و كثير ما يقابل المدافعون مواقف متعددة تتكرر بصفة مستمرة خالل اللعب مما يستدعي وضع بعض 
الخطط الدفاعية األساسية التي تتناسب و مهارات و قدرات الالعبينبعض الخطط الدفاعية األساسية التي 

 المواقف و افساد هجوم المنافس. تتناسب و مهارات و قدرات الالعبين مع اتقانها لإلمكان مجابهة مثل هذه
و تتلخص هذه الخطط في محاول تأمين أو معاونة الزميل سوآءا في حالة الدفاع ضد العب معين فرد لفرد. 

 أو الدفاع عن منطقة معينة مع تسليمو استالم المهاجم المنافس.
لالعب لمهاراتو القدرات و اللعب الدفاعي يتميز بصعوبته اذا قارناه بالعب الهجومي. اذ يتطلب اتقان ا

الفرديةاتقان تام )المدافع الفردي( و كذلك القدرة على صدق التوقع لحركات المهاجم المنافس، و تركيز 
االنتباه في جميع مواقف اللعب سواء عند قرب المدافع أو بعده عن الكرة، باإلضافة الى التعاون التام بين 

حركات الهجومية مثل عملية الخداع و القطاع و الحجز و ما الى مجابهة مختلف ت إلمكانالزمالء المدافعين 
 ذلك.

 كما ان تدريبات الهجوم غالبا ما يصاحبها رغبة و شوق من الالعب لما فيها من تصويب و محاوالت
تخطي المنافس بأساليب مختلفة على عكس تدريبات الدفاع التي ال تنال رغبة الالعب، و بتالي تفتقر الى 

 في الستمرار فيها و تستخدم الخطط الدفاعية الجماعية في الحاالت األتية:الوقت الكا
 دفاع الفرد لفرد و تغيير المهاجم المراقب.-
 التفوق العددي للمهاجمين.-
 تساوي عدد المهاجمين مع العدد المدافعين.-
 الرمية الحرة.-

 رمية الجزاء.
 الرمية الحرة عند ركن الملعب.

 دفاع رجل لرجل: -12-1
يشتمل العمل التعاوني للعب على نوعين مختلفين يجب التصدي لهم بالشرح في مجال الخطط الجماعية ثم 

 بعد ذلك في مجال خطط الفريق و هما:
 الدفاع ضد المهاجم المنافس.-
 تغيير المهاجم المنافس.-
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 حالة التفوق العددي للمهاجمين تغطية الهجوم الخاطف: -12-2
متقدما عند خط رمية الجزاء أثناء الهجوم ليقرر الموقف مبكرا عند الهجوم الخاطف وقوف جارس المرمى -

 للمنافس.
 مراعات االتزان الدفاعي.-
لحظة التحول الى دفاع يراعا ضغط اخر مهاجم متأخر و عادتا العب دائرة تأخير أول تمريرة للمنافس أو -

 االسهام في عدم دقتها.
 ية المرحلية وسط الملعب و حتى االنتظام عن دائرة المرمى.سرعة عودة باقي اللعبين للتغط-

توعية الالعبين خالل التدريب على االنهاء الشديد على مرمى المنافس حتي ال ينجح بسهولة في هجوم 
 خاطف.

 في حالة تساوي العدد:-12-3
ة، اما في حالة تساوي في حالة التفوق العدد للمهاجمين يضطر الدافعون الى التزام طريقة الدفاع عن المنطق

 العدد بنهما فيمكن استخدام كرقة دفاع المنطقة أو دفاع رجل لرجل.
 و يمكن استخدام رجل لرجل عند منطقة منتصف الملعب حتي يمكن بذلك احباط محاول المهاجمين .

 (7112)السمرائي، ستقبال.و هدف كل ذلك هو ابعد المهاجمين عن بعضهم ليصعب عليهم التمرير و اال 
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 المراجع:
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 (. األسس العلمية في تدريب كرة القدم. القاهرة: دار الفكر العربي.0112حنفي محمد مختار. )-17
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