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 :مقدمة- 
 كثير من الناس لعبة مشتقة عن كرة ويعدىا،  العالمسيا أحدث األلعاب الجماعية التي مارهيكرة اليد 
 في يرىا لعبة السرعة واإلثارة معًا في وقت واحد تجمع بين الجري والقفز واستالم الكرة وتمرهيو القدم،

 إلى ممارستيا عن طريق قذف الكرة في مرمى الخصم وتحتاج فييا األىدافأقل وقت ممكن وتسجل 
 في الجماىير اجتذبت كثيرًا من نيالياقة بدنية عالية وقوة جسمانية، وعمى الرغم من حداثة المعبة إاّل أ

  أصبحت ذات الشعبية الثالثة في العالم بعد لعبتي كرة القدم والسمة،نياجميع بمدان العالم حتى أ
 . الطمقاليواءفي الصاالت المغمقة أو في المالعب المفتوحة في تيا وتجرى مسابقا

 :تعريؼ المعبة- 

من األلعاب الرياضية القديمة، تجري بين فريقين يتألف كل منيما من سبعة العبين وخمسة 
احتياطيين، وتتَّصف بسرعة األداء والتنفيذ، فيي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية، ويشارك فييا عدٌد كبيٌر 

 .من الرياضيين وليا قواعد وقوانين ثابتة

 :نشأتيا وأماكف انتشارىا- 
ويرجع أصل نشأة المعبة إلى نياية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وقد تطورت المعبة 

 أدرج معمم الجمباز الدنماركى 1848عاـ ففي " ماكس ىيرز"و" ولجز نمسف"ونمت عمى يد كال من 
صدر كتيب عنيا أما الفضل في تمك أ تسع سنواتلعية تشبو كرة اليد الحالية وبعد " ولجز نمسف"

ببرلين حيث فكر " ماكس ىيزر" فيرجع إلى مدرس التربية الرياضية األلمانى،الرياضة بشكميا الحالي
في وسيمة إحماء ونشاط داخل الصاالت المغطاة في فصل الشتاء لالعبات الجمباز ففكر في تمك 

ببرلين عمى وضع القواعد " كازؿ شمنز"مع مدرس التربية الرياضية " ماكس ىيزر"وقد عمل ، المعبة
 وفى نفس العام أقيمت أول مباريات في ىذه المعبة بين 1917 أكتوبر 29األساسية لمعبة كرة اليد في 

.  فرق من العبات الجمباز في صالة الجمباز ببرلين8
 ،وسرعان ما انتشرت لعبة كرة اليد في ألمانيا ثم ما لبثت أن انتقمت إلى الدول األوروبية المجاورة

 بين فريقي النمسا وألمانيا وكان عدد م 1915ا عامهوأقيمت المباريات المحمية والعالمية، التي كان أوال
 أسِّس االتحاد م 1927، وأقيمت المباريات في مالعب مفتوحة، وفي عام  عباً 11العبي كل فريق 

 .العالم أجمع  فيستيالندا، الذي وضع لوائح كرة اليد وطرق مماربيوالدولي لكرة اليد، ومقره أمستردام 
 تم ـ1930ى عام  فاة وأقّر قواعد المعبة دولياً لميوُعقد أول مؤتمر لالتحاد الدولي م  1928وفي عام

توحيد طريقة المعب بين الدول عن طريق نشر المعبة وقواعدىا وأصبحت لعبة مشيورة في كثير من 
 7 أقيمت أول مباراة 1935وفى عام  البمدان خاصة ألمانيا والنمسا وىولندا واليابان والسويد واليونان
أدرجت كرة اليد ضمن برنامج  ـ1936أفراد بين السويد والدنمارك، وفي الدورة األوليمبية ببرلين عام 

 عادت وُأدرجت كمعبة أوليمبية في نيا، إاّل أألغتيااأللعاب األوليمبية، لكن المجنة األوليمبية الدولية 
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 مرة أخرى في دورة ميونيخ األوليمبية في ألمانيا بعد أن أصبح عدد عمييافتنافست الدول  ـ1972عام
  .العبي الفريق سبعة فقط

 5في يومي  (عباال11 و7) أقيمت أول بطولة عالمية لمرجال في كرة اليد بنوعييا ـ1938وفى عام 
ربع دول وكان زمن المباراة في ىذه أواشترك بيا  ( أفراد7) فبراير أقيمت بطولة العالم لمرجال 6و

ما البطولة األولى ألمانيا عمى النمسا والدنمارك عمى السويد أ دقيقة وانتيت بفوز 15 في 2البطولة 
 دول 10 يونيو من نفس العام وشارك فييا 11-7لمرجال قد أقيمت في المدة  (افرد11)في كرة اليد 
 قمة النشاط الدولي في حياة ـ1938لمانيا، وتعتبر بطولة العالم في كرة اليد بنوعييا عام أوفازت بيا 

إنشاء أول  المعبة وبعد ىذا التاريخ انتيى نشاط االتحاد الدولي القديم بنشوب الحرب العالمية الثانية
 ـ1950 في الدنمارك، ثم انتقل ىذا االتحاد عام م1946اتحاد دولي بعد التوقف في كوبنياجن عام 

  .إلى مدينة بازل بسويسرا
 :القانوف الدولي لكرة اليد- 
 :األجيزة واألدوات- 
 المضغوط، ومكسوة باليواءومعبأة   أداة المعب، وتكون مستديرة استدارة كاممة وكميةهي:  الكرة- 

 في مباريات الرجال نيا بقدر معين، ويراوح وزباليواءمطاطية من الجمد االصطناعي، وُتمأل  بطبقة
غ 400و غ 325وفي مباريات السيدات بين ،سـ 60وسـ 58 بينطيا، ومحیغ475و غ425بين

توفير   الخارجية المعة أو ممساء، وأن يجريدتيامحيطًا وينبغي أاّل تكون ماسـ 56وسـ  54وزنًا، و
استعمال الكرة،  كرتين اثنتين لكل مباراة، وال تبدل الكرة بعد بدء المعب إاّل لمضرورة القصوى، وال بد من

  .التي تحمل شعار االتحاد الدولي لكرة اليد، في البطوالت العالمية والمسابقات الدولية

 
 :المالبس- 

ويرتدي  منافسييملمون زي   مغايراً نيمويكون لووتبان يرتدي الالعبون زيًا موحدًا مكونًا من قميص 
  12إلى 1لالعبين األرقام منأقمصة احارس المرمي زيًا مميزًا عن باقي العبي الفريق، وتحمل 



 

 6  بف سميشة العيد/ د

 

 منيمأّما باقي الالعبين فيحمل كل ، 12، واالحتياطي بالرقم 1ويختص حارس المرمي األساسي بالرقم
 . الرقمينهذينرقمًا خالف 

  مساطر مسطحة منهيكون نعل أحذية الالعبين أممس حتى ال يضر بأرضية الممعب الخشبية، ول
 عمى أرضية الممعب الممساء، وتحظر األحذيةه الجمد أو المطاط أو المدائن، حتى ال يفقد الالعب اتزان

ويمنع الالعبون من ارتداء السالسل، والخواتم وأقراط األذن، والنظارات غير ، الشوكية وذات المسامير
ال  والساعات، أو أي شئ يشّكل خطرًا عمى الالعبين اآلخرين، وال يحق ألي العب المثبتة، والقالدات

  .الشروط، أن يشارك في المباراة حتى تزول المخالفةبيذه يتقيد 

 
 :الممعب- 

عمى   ويوجد مرمى عند كل طرف وتمتد الخطوطمتراً   20ه وعرضمتراً  40 هالشكل طولمستطيل 
جانبي طول الممعب، ويوجد خط المنتصف الذي يقسم المعمب إلى قسمين متساويين، ويبمغ عرض كل 

 .المعمب أرضية مختمفًا عن لونه  ويكون لونمتريف 2ه  وارتفاعأمتار 3مرمى

 
 :المرمى- 

ويكون عمى شكل نصف دائرة، ويكون  عميو خط منطقة المرمي وتحدد منطقة المرمى بخط يطمق
خط السبعة  "أو  من المرمي، ثم خط الرمية الحرة أمتار 6كما عمى بعد ،أمتار  9متقطع عمى بعد

من  متر  4وخط آخر عمى بعد خط رمية الجزاء "فقط، يسمىمتر واحد  هيوجد خط آخر طول  ”أمتار
لضربة الجزاء، ويعّد  ويقف عنده حارس المرمى عند التصدي ”األربعة أمتارخط " يطمق عميو  المرمى

 بأي سيا المنطقة عندما يممهذهخط منطقة المرمى ضمن منطقة المرمى، ويكون الالعب قد دخل 
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حارس المرمى وحده، وال يسمح   تخصنيا وحين تكون الكرة داخل منطقة المرمى، فإهجسم جزء من
 أو التي تكون بحوزة حارس لياالكرة، المستقرة أو المتدحرجة عمى األرض، داخ ألي العب بأن يممس

  . فقطاليواءالكرة داخل المنطقة، عندما تكون في  المرمى، في حين ُيسمح بممس

 
 :منطقة تبديؿ الالعبيف -

 وعادًة ما تحتوي ،تقع منطقة تبديل الالعبين لكل فريق خارج جانبي خط المنتصف عمى أرض الممعب
 ، يجمس عمي ىذه المقاعد مدربا الفريقين والعبو االحتياط والموقوفون،ىاتان المنطقتان عمى مقاعد

 وفي أثناء فترة االستراحة ما ،وكل منطقة تبديل ينبغي أن تكون قريبة من المرمى الخاص بكل فريق
 وعمى كل العب يدخل الممعب أو يخرج منو ،بين الشوطين، يتم تبديل ىاتين المنطقتين بين الفريقين

 بدايًة من ،( متر4,5)تجاوز خط التبديل الذي يعتبر جزًءا من الخط الجانبي لمممعب ويمتد بمسافة 
 .خط المنتصف ووصواًل إلى المنطقة الجانبية الخاصة بكل فريق

 
  :زمف المباراة- 

 وذلك  دقائؽ 10 فترة راحةبينيما ودقيقة 30منيما ، مدة كل شوط شوطيفتقام مباراة كرة اليد من 
ذا  في منافسات الرجال والسيدات عمى حد سواء،  الوقت األصمي لممباراة بالتعادل، وكان ال بّد انتيىوا 

 ومدة كل  دقائؽ 5من شوطين، بعد فترة راحة مدتووقت إضافي من فريق فائز في المباراة، ُيمعب 
ذا استمر التعادل ُيكرر الوقت اإلضافي مرة أخرى ،بينيما من دون فترة راحة دقائؽ 5شوط ، وا 

 :وبالنسبة لمناشئين يكون زمن المباراة كاآلتي
. (12 إلى8 من سن دقيقة 20 × 2)، (16 إلى12 من سن  دقيقة25× 2 )
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  فقط داخل أرضمنيم حارسي مرمى، يكون سبعة منيمالعبًا، 12يتكون الفريق من  :الالعبوف- 
عن   العبين في الممعب، ولكن العدد قد ينقص5أقل منه المباراة بفريق ل المعمب، وال يمكن أن تبدأ

 .المباراة، وتبديل الالعبين خالل المباراة غير محدد بعدد ذلك أثناء المعب، وال يؤثر ذلك عمى سير
عمى الئحة الفريق قبل بدء المباراة، ويعين  (4)وجميع اإلداريين  12وينبغي إدراج أسماء الالعبين ال

، أو (الميقاتي)ول التحدث مع المسجل ؤ المسهذاالفريق، وال يحق لغير  وال عنؤمس إداري واحد
سم  4 هالحكمين، وعمى رئيس كل فريق أن يضع شريطًا مميزًا، حول الجزء األعمى من الذراع، عرض

  .هالشريط مغايرًا لمون قميص تقريبًا، ويكون لون
  عبارة عن مدافع أيمنهو خط لمدفاع، وهيئةوغالبًا ما يكون ترتيب الالعبين، داخل الممعب، عمى 

وحارس   يتكون من جناح أيمن، وجناح أيسر والعب الدائرة،هجوموخط  والعب وسط ومدافع أيسر،
 في منطقة المرمى، كما بيا الوحيد في المعمب الذي يستطيع أن يمسك الكرة، ويتحرك هوالمرمى 
  . بترك منطقة المرمى والتحرك بالكرة في الممعبهُيسمح ل

يقا ، ه وذراعیه باستخدام يدیه، كما يسمح له بيدیعيا، ودفبيا، وضرفيايسمح لالعب برمي الكرة وا 
، وأن (قاعدة الثالث ثوافٍ )كحد أقصى ثالث ثواٍف وأن يحتفظ بالكرة ه ، وركبتیه، وفخذیه، وجذعهورأس

  ).قاعدة الثالث خطوات)عمى األكثر ثالث خطوات يتحرك بالكرة 

                          
 :التحكيـ- 

حكـ وحكـ مرمى  أثناء سير المباراة، بين قعيما متساويان في السمطة، يتبادالن مواحكمافيدير المباراة 
 ويسبق إطالق إشارة البداية، إجراء أحد الحكمين القرعة، في ميقاتي،ومسجؿ  عدىما، ويساممعب
الالعبين،   التي تتضمن أسماءورقة التسجيؿوالحكم الثاني، ويراقب المسجل رئيسي الفريقيف وجود 
 في مراقبة الالعبين الموقوفين، أو الذين الميقاتي حق االشتراك في المباراة ويشترك مع ليمالذين 

 .يصمون بعد بدء المعب
 فيراقب زمن المباراة وعدد الالعبين واإلداريين عمى مقاعد البدالء، والالعبين الذين الميقاتيأّما 

االشتراك في ليم الذين ال يحق  يصمون متأخرين بعد بدء المعب، وخروج البدالء، ودخول الالعبين
 الشوط األول ويعطى إشارة واضحة نياية الذي يوقف المباراة في هوالمباراة، وزمن إيقاف الالعبين، و

 . المباراةإنياءعند 
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 كحكم هقد اتخذ مكانالحكـ الثاني  المباراة بإطالق صافرة اإلرسال ويكون )حكـ الممعب)ويبدأ الحكم 
ويتحول إلى حكم مرمى عندما يستحوذ الفريق   رمية اإلرسالهممعب في نصف الممعب، الذي يؤدي من

  .ه عند خط المرمى في نصف ممعبهاآلخر عمى الكرة ويتخذ مكان
ذا لم يتمكن أنياية متعاونان حتى حكمافيقود المباراة  ، فإن ميمتو من مواصمة حدىما المباراة، وا 

 :ويطمق الحكم صافرة في الحاالت اآلتيةالنياية، الحكم اآلخر يتابع قيادة المباراة بمفرده حتى 
 .عند أداء رمية اإلرسال -
 .عند أداء رمية الجزاء -
 .عند أداء الرميات المختمفة كافة، وبعد الوقت المستقطع -
 .عند تسجيل إصابة -

 :مالحظة- 
ذا أعطى  ، فإن نوع العقوبةحول اختمفا معًا، في حق الفريق المخالف، وآف واحد  في قراراً  الحكمافوا 

  .العقوبة القصوىتوقيع عمييما 
  :اآلتية في الحاالت ا ىدفةتحسب الكر:  تسجيؿ األىداؼ- 
  . خط المرمى، بين القائمين وتحت العارضلياتجاوزت الكرة بأكم- 
 إذا منع شخص دخيل أو أي عائق الكرة من دخول الشبكة بشرط أن يكون ىدفاولمحكم أن يحتسب - 

 .الشبكة  لوال ذلك لدخمت الكرةهمقتنعًا أن
 .ة حرة جزاء أو رمية تسجيال من رميةفي حال- 
  . أثناء تسديدىا العب أو حارس الفريق المدافع ودخمت المرمىةإذا لمست الكر -
   من يد الالعب قبل أن يعمن الحكم صافرتو بانتياء الوقت ودخمت المرمىةذا خرجت الكرإ- 
   .إذا سجل الفريق المدافع ىدف في مرماه - 
 :ال تحتسب الكرة ىدفا في الحاالت اآلتية:   إلغاء األىداؼ- 
  . الحكم بانتياء الوقت ودخمت ىدفارة من يد الرامي بعد صافةذا خرجت الكرإ- 
  . المرمىةثناء التصويب ودخمت الكرأ أمتار 6إذا كان الالعب المياجم مالمس لخط ال - 
  . المرمىةذا عمل المياجم خطا ىجومي أثناء التصويب ودخمت الكرإ- 
.  المرمىة أثناء التصويب ودخمت الكر خطوات3إذا عمل الالعب المياجم أكثر من  - 
 .حد الحكام قد أشار لوقف المعبأ خط المرمى، وكان لياوال يحتسب إذا تجاوزت الكرة بأكم-  

  :(البداية)رمية اإلرساؿ - 
وُتؤدَّى من خط منتصف الممعب، ويكون كل فريق في  ، ىدفاوُتؤدَّى عند بداية المباراة أو عند إحراز

يجب عمى الالعب الذي يؤدي رمية   الكرة، ه من الفريق الذي مع متر 3، وعمى بعد ال يقل عنهممعب
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ذا عبر زمالء الرامي خط المنتصف  اإلرسال أو البداية أن يضع إحدى قدميو عمى خط المنتصف، وا 
. بعد الصافرة وقبل أن تترك الكره يد الرامي تحتسب رميو حرة لممنافس

 
  :رمية التماس- 
  . آخر مرةسيا عن الخط الجانبي تحتسب رمية تماس عمى الفريق الذي لمليا خرجت الكرة بأكمإذا- 
  .من موضع خروج الكرة عند خط التماس وتؤخذ الرمية-  

  . ن يضع إحدى قدميو عمى خط الجانب حتى تترك الكره يدهأيجب عمى الرامي  - 
  :الرمية الجانبية- 
  .تؤدى الرمية الجانبية بدون صافرة الحكم - 
 . ن يضع إحدى قدميو عمى خط الجانب حتى تترك الكره يدهأيجب عمى الرامي  - 
 . من الرامي أمتار3االقتراب بأقل من  عند أداء الرمية الجانبية ال يمكن لممنافسين - 
ل -  ذا ُسجِّ   . صحيحاً ىدفاالرمية مباشرة ُيحتسب ىذه  من ىدفوا 
 :تحتسب رمية المرمى إذا  :رمية المرمى- 
حارس المرمى   أومياجم سياا خط المرمى خارج المرمى، وكان آخر من لمهتجاوزت الكرة بأكمل- 

  .المدافع
 حارس يياويؤد ،رمية مرمى إذا دخمت الكرة المرمى مباشرة، من رمية بداية، أو رمية تماس، أو–  

 .المرمي من داخل المنطقة
 :تستأنف المباراة برمية من الحكم إذا  (:اإلسقاط)رمية الحكـ - 
 .هتوقفت المباراة ألن كال الفريقين يخرق القواعد في الوقت نفس- 
 .توقفت المباراة من دون أي خرق لمقواعد - 
ر المعب -  .وقع العب عرضًا فوق الكرة وأخَّ
يجب أن يكون الالعبون عمى بعد ثالثة أمتار عمى األقل من الحكم قبل أن تممس الكرة  :مالحظة- 

 . مالمسًا أو متجاوزًا لخط الرمية الحرةالمياجمين عمى أال يكون أحد األرض
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 :اآلتيةتحتسب الرمية الحرة في الحاالت :  الرمية الحرة- 
  .التبديل الخاطئ  -
  .مخالفات حارس المرمى لقواعد المعب- 
  . بشكل غير صحيحةلعب الكر - 
  .مخالفات العبي الفريق المدافع لقواعد الدفاع- 
 .تعمد لعب الكره عبر خط المرمى أو خط الجانب - 
  (. الوقت فقطةىو المعب الذي ييدف ألضاع)المعب السمبي  - 
  .مخالفو القواعد في الدخول عمى المنافس - 
 . اإلرسالةخطا في رمي- 
 .مخالفو قواعد المعب في الرمية الجانبية ورميو المرمى والرمية الحرة والرمية الجزائية ورميو الحكم - 
 .عند إيقاف المعب دون وجود المخالفة -
  .الخطأ الجسيم- 
 .السموك غير الرياضي- 
  .دف مباشرة من الرمية الحرةهتسجيل  ويمكن -

 
  :ت اآلتيةحاالالوتحتسب في   :رمية الجزاء- 
  .ةعندما يدخل الحارس منطقو مرمى وبحوزتو الكر- 
  .عندما يدخل العب منطقو مرماه لمنع العب اليجوم من تسجيل ىدف- 
 .تيديفواضحة لل فرص ىدرت إذا أ- 
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 .دفاعية إذا دخل مدافع عمدًا في منطقة مرماه ألغراض- 
 .إذا لعب مدافع الكرة عمدًا إلى منطقة مرماه ولمست حارس المرمى- 
  . الحكمرابخا إذا دخل العب منطقة المرمى ليحل محل الحارس دون - 

خط السبعة أمتار ويسمح لحارس المرمى أن يتقدم حتى خط األربعة   الالعب من عمىيياويؤد- 
  .أمتار وال يتجاوزه

 
: العقوبات- 
يجب استبعاد الالعب الذي يياجم عمى المنافس بشكل يعرض سالمتو  :حا ت استبعاد الالعب- 

  :لمخطر خاصة إذا
 . التمرير ضرب أو شد ذراع الرامي من الجانب أو المف أثناء قيامو بالتصويب أو - 
 . ضرب جسم المنافس بالقدم أو الركبة - 
  دفع المنافس الذي يقوم بعممية الجري بقوة - 
  :الدخوؿ عمى المنافس- 
 .ال يسمح بسحب أو ضرب الكرة من يد المنافس -
 .نال يسمح بحجز أو دفع المنافس بعيدا بالذراعين أو اليدين أو الساقي- 
 . ال يسمح بتقييد أو تحويط أو دفع المنافس أو الوثب عميو -
 .المخالفات المتعمقة بالدخول عمى المنافس تعاقب برميو حرة لمفريق المنافس -
 : يعطى اإلنذار في الحا ت التالية- 
 . المخالفات المتعّمقة بالدخول عمى المنافس المذكورة سابقاً - 
 .لممخالفات التي ترتكب عندما ينفذ المنافس الرمية -
 .لمسموك غير الرياضي من الالعب أو اإلداري -
 . الصراخ عمى الالعب الذي يؤدي رمية الجزاء- 
 . الشتم الموجو لممنافس، وتأخير تنفيذ الرمية، ومسك المنافس من مالبسو -
 .إذا قام حارس المرمى باالحتفاظ بالكره عندما تحتسب ضده رمية جزاء -
 .إذا تكررت ىذه األشياء يعطى إيقاف لمدة دقيقتين- 
 . اإلنذار يكون بالبطاقة الصفراء- 
 . إنذارات لمفريق3يجب عدم إعطاء الالعب أكثر من إنذار واحد وبما ال يزيد عن  -



 محاضرات مقياس كرة اليد  الميسانسالسنة الثانية 

 

 13  بف سميشة العيد/ د

 

ن أوقف لمدة دقيقتين -  .يجب عدم إعطاء اإلنذار لالعب الذي سيق وا 
 .يجب عدم إعطاء إداري الفريق أكثر من إنذار واحد- 
 :يعطى اإليقاؼ لمدة دقيقتيف في الحا ت التالية -
 . ةلمتبديل الخاطئ أو دخول الممعب بطريقو غير قانوني- 
 . لممخالفات المتكررة المتعمقة بالدخول عمى المنافس- 
 . تكرار التصرفات غير الرياضية من العب داخل الممعب- 
 . ةإذا لم توضع الكرة عمى األرض عندما يكون القرار ضد الفريق المستحوذ عمى الكر -
 . لممخالفات المتكررة عمى المنافس وىو ينفذ الرمية- 
 . إذا أوقف الالعب لممرة الثالثة يجب أن يستبعد   :مالحظة- 
 :الحا ت التالية (12x9) فييعطى ا ستبعاد بالبطاقة الحمراء- 
 . إذا دخل العب ال يحق لو االشتراك في المعب إلى الممعب- 
 . لممخالفات الخطيرة المتعمقة بالدخول عمى المنافس - 
 . لتكرار السموك غير الرياضي من اإلداري أو من العب خارج الممعب - 
 .لمسموك غير الرياضي الجسيم من الالعب أو اإلداري - 
 .لإليقاف الثالث لنفس الالعب- 
 . لالعتداء من قبل إداري الفريق- 
 .العرقمة المتعمدة الواضحة -
 . ضرب حارس المرمى بالكرة في رأسو أثناء رمية الجزاء وىو غير متحرك- 
 في رأسو وىو ثابت أثناء تنفيذ الرمية الحرة عند التصويب المباشر ةضرب الالعب المدافع بالكر - 

 عمى المرمى
 . التيجم عمى الحكام - 
 . االنتقام بعد ارتكاب المخالفة ضده - 
 . رمي الكره بشكل متعمد عمى المنافس أثناء توقف المباراة - 
إن استبعاد العب أو إداري الفريق أثناء وقت المعب يرافقو دائما إيقاف لمدة دقيقتين وىذا   :مالحظة- 

 . يعني تخفيض قوة الفريق العب واحد في الممعب إلى أن تنتيي الدقيقتين
 :البطاقة الزرقاء- 

 فبعد إسناد البطاقة الحمراء يرفع ،البطاقة الزرقاء ىي حمراء متبوعة بتقرير ضد الالعب المعاقب
 .ضده الحكم البطاقة الزرقاء لالعب حتى يعرف الجميع أنيا ستكون متبوعة بتقرير
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 :البطاقة الخضراء- 

البطاقة )يجـــــــب عمى إداري الفريق الذي يرغب في الحصول عمى الوقت المستقطع القيام بوضع 
 سم (20×15)يوصى بأن تكون البطاقة الخضراء بمقاس حوالي) عمى الطاولة أمام ألميقاتي (الخضراء

  .(من كل جانب( T)وعمييا حرف كبير عمى شكل
  :الطرد في الحا ت التاليةيعطى - 
 . في حالة االعتداء داخل الممعب وخارجو أثناء وقت المعب - 
  .في حالة البصق عمى الالعب المنافس - 

  :مالحظة
عند طرد العب ال يجوز استبدال ىذا الالعب ويعني أن الفريق يكون ناقص العب واحد لبقية 

  .المباراة
 : لكرة اليد لمميارات األساسيةالخطوات الفنية- 

  :مسؾ واستقباؿ الكرة-  
 (بيد واحدة ،باليدين )أنواع مسك الكرة 

   
 :األداء الفني لميارة مسؾ الكرة باليديف- 

 بحيث تكون قاعدتا اليدين في مؤخرة الكرة وتكون ،تنتشر األصابع جميعًا عمى جانبي الكرة دون توتر
 مع عدم ، مع االىتمام بوجوب استناد الكرة عمى سالميات األصابع فقط،راحتا اليدين خمف مركزىا

الضغط عمييا لما يسببو ذلك من توتر في عضالت الذراعين يؤثر عمى دقة التمرين والتصويب 
فإن األصابع تتباعد  (من مستوى الصدر وحتى أعمى الرأس)وعند مسك الكرات العالية ، وتوجيو الكرة

 ويشير اإلبيامان كل منيما تجاه اآلخر، وتكون اليد شكاًل مخروطيًا يعمل عمى زيادة مسطح ،قميالً 
 بحيث ،فيتطمب مسكيا تباعد األصابع (أسفل المستوى السابق)أما الكرات المنخفضة ، منطقة المسك

 .تجاه اآلخر كما يشير المرفقان تجاه الجسم (اإلصبعين الصغيرين)يشير كل من الخنصرين 
 :األداء الفني لمسؾ الكرة بيد واحدة- 
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لى الخمف قمياًل دون توتر  بحيث تكون راحة اليد فوق مركز ،تنتشر األصابع جميعيًا فوق الكرة وا 
الكرة، ويكون كل من اإلبيام والخنصر حزامًا ثابتًا ومرنًا حول الكرة، وتنتشر األصابع الثالثة األخرى 

 .حول الكرة ساندة ليا، وتكون اليد الحاممة لمكرة بعيدة عن مجال حركة الجذع والرجمين

  

 ويراعى لقفيا ،لكي يستطيع التمميذ سرعة لعب الكرة يجب عميو أواًل إتقان لقفيا :استقباؿ الكرة- 
 أو كتم الكرة أو التقاطيا بما يتناسب مع ،باليدين بقدر اإلمكان وقد يضطر أحيانًا إلى لقفيا بيد واحدة

 .موقف المعب
 .التقاط الكرة-    .كتم الكرة-   .استقبال الكرة باليد الواحدة-     .استقبال الكرة باليدين- 
 : ا ستقباؿاألداء الفني لميارة- 
 .يميل الجسم قمياًل في اتجاه الكرة وترفع اليدان في عمو الوسط وتتجيان لألمام- 
 .تؤخذ خطوة في اتجاه الكرة مع انثناء بسيط عند الركبتين- 
لدى وصول الكرة تمتد الذراعان أمامًا الستقباليا أو تالمس األصابع فقط دون راحتي اليدين، - 

   .وتسجيميا لمداخل نحو الصدر مع أخذ خطوة لمخمف المتصاص قوة التمريرة
 :وعند أداء عممية ا ستقباؿ يجب مالحظة ما يمي

 .يجب أن يتابع النظر لمكرة حتى لحظة استقباليا- 
 .يجب أن تمسك الكرة بخفة ودون تصمب حتى ال تتعثر بين يدي المستقبل- 
 .يجب أن تتم عممية االستقبال باليدين إال في حاالت استثنائية- 
يجب أن يكون باطنا الكفين في مواجية الكرة سواء كان االستقبال لكرة عالية أو في مستوى - 

 .الصدر أو منخفضة
 .عند االضطرار إلى استقبال الكرة بيد واحدة، يجب أن تمسك باليدين بأسرع ما يمكن- 
 .يجب التركيز وعدم التفكير في الخطوة التالية الستقبال الكرة- 
   :تنطيط الكرة- 
يستخدم تنطيط الكرة في اكتساب مسافة داخل المعمب، من دون خرق قاعدة الثواني الثالث، أو  

 .الخطوات الثالث
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 : التنطيطاألداء الفني لميارة- 
وتثنى  (الذي تكون الكرة فيو)لموصول لوضع االبتدائي أثناء التنطيط يميل الجسم قمياًل لألمام - 

الركبتان بارتخاء، وتكون الذراع المحاورة لمكرة موازية لألرض والقدمان متباعدتان بما يسمح بتوازن 
 .الجسم

يبدأ التنطيط بيد واحدة ومن الرسغ مع مراعاة ارتخائو ومرونتو حيث تدفع الكرة باليد المفتوحة إلى - 
األرض أمامًا مع مراعاة أن تكون سالميات األصابع ىي التي تقابل أعمى الكرة بعد ارتدادىا من 

 .األرض
أثناء المحاورة يكون النظر لألمام وتوضع اليد اليسرى أمام الجسم مع ثني الكوع لعمل حماية - 

 .لمكرة
في المحاورة العالية يجب أن يكون التنطيط خارج القدم المتقدمة ولممحاورة المنخفضة تكون الكرة - 

 .قريبة من الجسم

 
  :(الكرباجي)التمرير السوطي - 

يعتمد التمرير عمى توصيل الكرة لمزميل، بأقصر طريقة ممكنة ولذلك يجب أن ينظر الممرر والمستمم 
 .ضيماإلى بع

 .التمرير السوطي من االرتكاز- أ
 .التمرير السوطي من الجري- ب
 :مف ا رتكاز (الكرباجي)األداء الفني لمتمرير السوطي - أ

 .بعد استقبال الكرة يتم سحب الكرة باليدين إلى الجانب حتى مستوى الكتف- 
 .يجب أن يكون الرسغ مرنًا أثناء عممية الكتم بالطريقتين- 
 .اليد الممررة ممسكة لمكرة ويكون انثناء الكوع بزاوية حادة واليد الحرة ساندة لمكرة بأطراف األصابع- 
اإلعداد لمرجحة الذراع الرامية بحيث تكون اليد خمف الكرة وممسكة بيا دون الضغط عمييا من - 

 .األصابع
تقوم الذراع الرامية بإتمام حركة المرجحة لمخمف ويتوقف مداىا عمى مسافة المكان المراد توصيل - 

 .(كمما زادت المسافة زادت حركة اإلعداد بالمرجحة)الكرة إليو 
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يقوم التمميذ في نفس الوقت الذي يرجع فيو الكرة إلى الخمف كمرحمة إعداد بالمرجحة يثني المرفق - 
 .مع مواجيتو لمخمف وتكون راحة اليد الحاممة لمكرة إلى أعمى ولألمام

يؤدي الجذع ميمة كبيرة جدًا في نقل قوة القدمين والدفع الناتج عنيا بحركة لف  (حركة الجذع - )
 .ثم حركة دفع قوية من الخمف إلى الجانب (من الجانب إلى الخمف)من الجذع 

موزعًا عمى  (أثناء مسك الكرة بعد استقباليا)توضع الرجل المعاكسة لميد أمامًا ويكون ثقل الجسم - 
وذلك أثناء )القدمين، ثم ينتقل ثقل الجسم عمى القدم ويصبح االرتكاز عمى مشط القدم األمامية 

 .(مرجحة الذراع الرامية لمخمف
أثناء االستعداد لمتمرير تدفع القدم الخمفية ويرتفع كعبيا عن األرض بقوة دفع سريعة مرتبطة - 

 .بحركة لف الجذع من الخمف لألمام بحيث تصل القوة المحصمة لمقدم والجذع لميد الممررة لمكرة
تتم عممية التمرير عن طريق الدوران القوي السريع لمجذع والقدم الخمفية مع الحركة الكرباجية - 

لمذراع الممررة لتحقيق حدة التمرير بنتيجة فرد الجذع وانقباضو مع تحريك الذراع كما لو كانت تقوم 
 .بالضرب بالسوط، والذراع الحرة تكون مرتخية أمام الجسم

تستكمل الذراع الرامية حركتيا حتى الجانب اآلخر لجسم التمميذ ويتم نقل القدم الخمفية لألمام لكي - 
تعمل عمى إيقاف اندفاع الجسم بمساعدة ثني الجزء العموي من الجذع ثنيًا خفيفًا مع اتجاه النظر 

 .نحو الكرة

 

 :مف الجري (الكرباجي)األداء الفني لمتمرير السوطي - ب
يتم استقبال الكرة بكمتا اليدين كمرحمة أولى لإلعداد لمتمرير، ويالحظ عدم توقف حركة الجري - 

 .وتنقل الكرة إلى ارتفاع الكتف
بعد تأمينيا  (اليد الرامية)تسحب الكرة بعد ذلك مباشرة إلى الخمف لتصحيح الكرة في يد واحدة - 

باليد الحرة إلى مستوى الكتف، ويتوقف مدى سحبيا عمى مسافة التمرير وتكون حركة اإلعداد 
 .لممرجحة أصغر من حيث المدى والزمن منيا في حالة التمرير السوطي المصحوب بخطوة ارتكاز

تتداخل مرحمة اإلعداد بالمرجحة مع حركة الرمي عندما تكون الرجل اليمنى مفرودة ولألمام بينما - 
 .يكون كتف الذراع الرامية والكرة في الخمف

 .حركة الرمي تبدأ من تحريك القدم اليسرى لألمام مع مراعاة عدم أخذ حركة ارتكازية بيذه القدم- 
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 .يقوم الجذع بحركة دوران بسيطة ناتجة عن حركة الجري أماماً - 
تستمر الحركة بتقدم القدم اليمنى لألمام مما يؤدي إلى تناسق مع الحوض حيث ينتج عن ذلك قوة - 

 .دافعة تعتبر أمرًا ضروريًا إلتمام حركة التمرير بالقوة الكاممة
يتم سحب ذراع الرمي المنثنية بسرعة وباستقامة إلى األمام مع تجنب لف اليد بأي صورة من - 

 .الصور والعمل عمى نقل القوة بكامميا إلى الكرة
يصحب سحب الذراع الرامية تقديم الرجل اليسرى في نفس الوقت، وذلك دون إيقاف حركة الجري - 

 .أو عرقمتيا
يراعى عدم أرجحة الذراع الرامية لمسافة بعيدة تجاه الجانب اآلخر لمجسم إذ أن ذلك يسيم بدرجة - 

كبيرة في ثني الجذع في ىذا االتجاه ويصعب بعد ذلك متابعة الجري بصورة طبيعية

 
 :(المرجحي)التمرير البندولي  - 
 :أنواع التمرير البندولي- 
 (.لمخمف، لمجانب، لألمام ):في مستوى الحوض- أ

 (. من بين الساقين، من خمف الرأس،من خمف الظير  ): من الجانب- ب
 :األداء الفني لمميارة– التمرير البندولي في مستوى الحوض لألماـ - 1
تستقر الكرة في اليد الممررة المفتوحة بعد تأمين توصيميا باليد الحرة لمجانب المراد التمرير منو، - 

 .ويظل الذراع مرتخيًا وممتداً 
 .تتأرجح الذراع الرامية خمفًا بارتخاء ثم لألمام بسرعة حركة البندول- 
 .عندما تمر الكرة من جانب الجسم يتم دفعيا وتوجيييا من الرسغ- 
 .يفضل وضع القدم اليسرى أمامًا عند التمرير باليد اليمنى- 
 :األداء الفني لمميارة–  التمرير البندولي في مستوى الحوض لمجانب -2
 .تستقر الكرة باليدين بعد االستقبال، ويقوم التمميذ بتحريك الكرة ونقميا إلى اليد الرامية- 
 .تمسك الكرة باليدين بعد االستقبال، ويقوم التمميذ بتحريك الكرة ونقميا إلى اليد الرامية- 
تمسك الكرة بالطريقة الصحيحة بيد واحدة وتبدأ ىذه اليد بالدوران مع الفرد بحيث يكون الكوع - 

 .ألعمى والكف باطنو متجو لمجانب حتى مستوى الحوض
. يتم دفع الكرة بنتر قوي من الرسغ إلى الجانب، وحتى يتجو باطن الكف ألعمى- 
 :األداء الفني لمميارة–  التمرير البندولي في مستوى الحوض مف خمؼ الظير-3
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أثناء االستحواذ عمى الكرة ومسكيا باليدين يتم نقل الكرة باليد الممررة إلى الجانب عمى أن يتم تأمين - 
 .مسكيا باليد الحرة

بعد السيطرة الكاممة عمى الكرة بيد واحدة تتم األرجحة البندولية لمذراع الممتدة لمتمرير خمف الظير - 
 .باستغالل حركة رسغ اليد

يمكن تأدية ىذه الميارة من الثبات أو من الجري ويالحظ أن يتجو باطن الكف لميد الممررة إلى - 
أعمى بعد عممية دفع الكرة بالرسغ وفي حالة تأديتيا من الثبات أو من الجري يجب أن تمرر الكرة 

 .أو أثناء تقدم الرجل المعاكسة لميد الممررة أماماً  (فتحة مناسبة)أثناء تقارب القدمين بجوار بعضيما 
  

 

 :األداء الفني لمميارة– التمرير البندولي لمجانب مف خمؼ الرأس  - 1
تسيطر اليد عمى الكرة وترفع إلى مستوى الرأس كما لو كانت ستؤدي تمريره سوطيو مع تحريك - 

 .الكرة لمخمف ولمجانب يتابع الجذع لفة لمجانب نفسو
تتأرجح الذراع الرامية لتمرير الكرة خمف الرأس لمزميل الجانبي المجاور مع مراعاة دوران كتف - 

 .الذراع الرامية خمفًا وعدم انثناء الرأس لألمام
 .يتم دفع الكرة في حركة نتر الرسغ وتسيم األصابع في توجيو الكرة- 

 
  

 

 :األداء الفني لمميارة– التمرير البندولي لمجانب مف بيف الساقيف - 2
 .بعد استقبال الكرة يتم أخذ وضع الطعن الجانبي األمامي الواسع- 
 .تسيطر اليد الممررة عمى الكرة وتقترب من الساقين- 
 .تمرر الكرة لمجانب إلى الزميل المجاور من بين الساقين وذلك بنتر الكرة من الرسغ- 
. اليد لممررة تكون معاكسة لمساق األمامية التي يتم الطعن بيا- 
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  :التصويب الكرباجي بالوثب-  
 الالعب لتغيير ييايمكن أداء التصويب من الجري، سواء بخطوة ارتكاز يؤد  :التصويب مف الجري- 

  إلى حد كبيره يشبهوالخطوة ويصوب فجأة أثناء الجري، و ىذه، فيخدع المدافع، أو من دون اتجاىو
 .التمرير، ولكن مع أقصى قوة ممكنة مع الدقة الفائقة كذلك

   
  :التصويب بالوثب- 

  : إما أن يكونهووب، من الدفاع وتوسيع مجال التصوی يستخدم التصويب بالوثب لمتخمص
 .التصويب بالوثب الطويل- أ

. التصويب بالوثب العالي- ب
 من النوع ىذا أداء عند مراعاتيا يجب مراحل أربع ىناك :األداء الفني لمتصويب بالوثب الطويؿ- 1 

 اليبوط– الطيران مع التصويب – االرتقاء –     االقتراب :وىي التصويت
 .يتجو التمميذ بميل في اتجاه التصويب بما يتمكن معو من اتخاذ وضع استعداد مناسب لمتصويب- 
حسب بعده عن خط منطقة )بعد لقف الكرة يؤدي التمميذ خطوة أو خطوتين أو ثالث خطوات - 

 .(المرمى وكيفية لقفو الكرة أثناء الجري
 .(إذا كان التمميذ يصوب بيده اليمنى)يأخذ التمميذ االرتقاء إلى أعمى ولألمام بالقدم اليسرى - 
عند الوثب بقدم االرتقاء يكون الجزء العموي من الجسم مائاًل إلى األمام ومنثنيًا إلى اليسار، حيث - 

يسيل ذلك إتمام حركة التصويب بقوة كبيرة ويكون رجل المرجحة في أول األمر مدفوعة إلى أعمى 
 .ولألمام وبانثناء خفيف

 .يتم سحب الكرة الممسوكة باليدين إلى الخمف وألعمى ليتم مسكيا باليد المصوبة- 
عند وصول التمميذ إلى أعمى نقطة في مرحمة الوثب يبدأ في أداء الحركة األساسية لمتصويب - 

لى األمام قمياًل وتؤدي خطوة في اليواء أثناء الطيران لكي  بحيث يدور الجذع بميل ناحية اليسار وا 
 .يجعل الرجل اليسرى أمامًا مرة أخرى

يصوب التمميذ الكرة أثناء الطيران وقبل ىبوطو عمى األرض بقميل بمساعدة حركة الجذع بعد - 
 .(كرباجيو)التقوس إلى األمام ممتزجة مع دفع الذراع بحركة سوطيو 

يجب أن يكون اليبوط بميونة ومرونة بمالمسة األرض بالقدم اليسرى إلى قدم االرتقاء لتفادي - 
حدوث أي إصابات عمى أن تتبعيا القدم اليمنى إلكمال حركة اندفاع الجسم وحفظ التوازن 

 .المتصاص ىذا االندفاع
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 :األداء الفني لمتصويب بالوثب العالي -2
يقوم التمميذ األيمن باالقتراب بميل اتجاه خط منطقة المرمى بعد إتمام عممية حصولو عمى الكرة - 

 .ومسكيا أمام الصدر بكمتا اليدين
ينظم خطواتو بحيث أخذ االرتقاء بالقدم اليسرى مع مراعاة زيادة اتساع الخطوة األخيرة لالقتراب -  

 .بعض الشيء ويكون الوثب ألعمى ما أمكن
أثناء الطيران ألعمى يتم لف الجذع والذراع المصوبة لمجية اليمنى مع فردىا فوق مستولى الرأس - 

 .لمخمف قميالً 
عند الوصول إلى أعمى نقطة في الطيران يقذف التمميذ الكرة مع لف جذعو وذراعو المصوبة - 

 .لألمام
يكون ىبوط التمميذ عمى نفس قدم االرتقاء مع ثني الركبتين المتصاص اندفاع ىبوط الجسم - 

 .ألسفل
 .يمكن لممصوب التغيير والتصويب من مستوى الحوض- 

   

 : بثني الجذعاألداء الفني لميارة التصويب- 
يتغير أسموب األداء في التصويب بالوثب، في ضوء موقف الدفاع، فقد يميل الالعب المصوب إلى 

األسموب هذا يستخدم ( التصويب بالسقوط والطيران(أحد الجانبين أثناء الوثب ليتفادى المدافعين،
الالعب إلى  من المدافعين ولمفاجأة حارس المرمى، واالقتراب أكثر من المرمى، حيث يقفز لمتخمص

.                                                                                                                                      يصوب الكرة عمى المرمىه أعمى، وأثناء سقوط



 

 22  بف سميشة العيد/ د

 

 
 :قفة ا ستعداد الدفاعياألداء الفني لميارة و- 
 .سم لألمام20تباعد القدمان في وضع مريح مع تقدم قدم عمى بعد حوالي - 
 .ثني الركبتين قمياًل واستقامة الجذع أو يكون مائاًل قمياًل لألمام- 
تثنى الذرعان قمياًل من مفصمي المرفقين واليدان في مستوى الصدر ومفتوحتان بارتخاء بحيث تشير - 

 .األصابع لألمام والداخل
 .يكون النظر موجيًا لممنافس ويمكن استخدام الرؤية الجانبية في نفس الوقت-  
يجب أن تكون تحركات التمميذ المدافع بسرعة لألمام أو لمجانب أو لمخمف طبقًا لتحركات المياجم - 

 .وتحرك الذراعين في أقصر طريق ألعمى وألسفل
  

 

يستخدم حائط الصد عند أداء المنافس لرمية حركة من مكان  :حائط الصداألداء الفني لميارة  - 
من المدافعين لمدفاع عن زاوية من ( حائد صد)ليشكل  ( أمتار9الـ )مالئم عمى خط الرمية الحرة 

المرمى ضد التصويبات القوية بحيث يغطي ىذا الحائط زاوية المرمى الواقعة ناحية ذراع المرمى، فإذا 
كان الرامي يصوب باليد اليمنى فيجب أن يغطي حائط الصد الزاوية اليمنى بالنسبة لمرامي أي اليسرى 
بالنسبة لحارس المرمى والمدافعين يتحرك حارس المرمى قمياًل لميمنى تجاه الزاوية البعيدة ويكون قادرًا 

إال ضد الرامين )عمى مالحظة يد الرامي، وال يتطمب األمر بالنسبة لمتالميذ المكونين لمحائط أن يثبوا 
 .ولكن يجب عمييم دائمًا أن يضمنوا (طوال القامة أو عند تصويب الرامي بالوثب ألعمى
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ذا حاول الرامي أن يصوب من جانب الحائط،   عدم التصويب تجاه الزاوية التي يقومون بتغطيتيا وا 
فيقوم المدافع المجاور القريب من الكرة بمحاولة إعاقة التصويبة وذلك بمتابعة الذراع المرفوعة باتجاه 

الرامي جانبًا كذلك يجب أن يكون وضع حائط الصد بصورة ال تسمح بأداء التصويب من مستوى 
الوسط، وذلك بقيام المدافع القريب من ذراع الرمي بتغطية من المساحة الجانبية لممرمى، ويجب أن 

يستجيب المدافعون المشكمون لحائط الصد لحركة التصويب وليس لحركة الخداع، وحتى ال تتم 
مفاجأتيم بذلك فيجب عمييم رفع األذرع عاليًا عند بدء تكوين الحائط، ويتخذ باقي المدافعين أماكنيم 

بجوار الحائط بحيث يقف تمميذ مدافع أمام كل تمميذ مياجم، ويترك الجناح المياجم في الجانب البعيد 
. عن الكرة بدون رقابة

 :تدريبات كرة اليد تنقسم بشكل عام إلى نوعين ىما  :الوسائؿ التدريبية في كرة اليد- 
وىي عبارة عن تمارين ينفذىا عدد من الالعبين يتم خالليا التحديد المسبق :  أشكاؿ التماريف.  1

 .ات األساسية ومسار نقل الكرة واتجاىات تحرك الالعبينيلشكل الوضع
ىي التمرينات التي تنجز تبعا لقواعد لعب محدد والتي تسمح لالعبين ضمن :  أشكاؿ المعب.  2

  .مجال واسع أو ضيق اختيار تصرفات المعب ذاتيا
  :مالحظات في كيفية استخداـ الوسائؿ التدريبية- 
. يجب تطوير الميارات أوال عن طريق أشكال التمارين ثم توظيف ىذه الميارات في أشكال المعب. 1
 لذلك ،إن لكل شكل من أشكال المعب لو ىدف يجب أن يحدده المدرب الذي سيفيده في المباريات. 2

. نرى أن أشكال التمارين تسبق أشكال المعب وذلك الن أشكال المعب تفيد تكتيكات الفريق
عمى شكل منافسات  (أشكال المعب آو أشكال التمارين)يفضل آن تكون التمرينات بشكل عام .  3

 .وذلك لبث روح المنافسة والحماس والتشجيع واإلصرار لالعبين
  :التدريب المياري في كرة اليد- 
ىي التدريبات التي تبين لالعب كيفية استخدام الميارات في المرحمة  :تدريب استخداـ الميارة- 

األولى واستعماليا في الزمان والمكان المناسبين ويمكن التطور في مستوى استخدام الميارة من خالل 
 : فرعين أساسيين
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ىو التدريب عمى أداء الميارات األساسية في مختمف حاالت المعب  :تدريب التكيؼ المياري - 1
وبمختمف المعطيات المتاحة مكانًا وزمانًا ونوعية سموك الالعب الخصم مع التأكيد عمى القواعد 

 . األساسية لمتكتيك الفردي وتكتيك مجموعات الفريق
ويتم فيو التدريب عمى تنويع تنفيذ الميارات األساسية في كرة اليد مثل  :تدريب التنويع المياري- 2

اتجاه تصويب الكرات واتجاه االختراق في مختمف مناطق الممعب والتصويب عمى المرمى من مختمف 
  (.بسرعة، ببطئ)مراكز المعب، كذلك التنويع في تنفيذ الحركة 

ىي الخطوة األولى لتعمم الميارات األساسية لمفعالية الرياضية التي عمى  :تدريب اكتساب الميارة- 
جل التحسن بالمستوى والصعود بالخط أأساسيا ستبنى الخطوات الالحقة في العممية التدريبية ككل من 

  .البياني إلى القمة وتحقيق األىداف المطموبة
خطة المعب ىي الشكل األساسي الظاىر في سموك لعب الفريق حيث   :خطة المعب في كرة اليد- 

  .أوضاع الالعبين ووظائفيم المحددة في اليجوم والدفاع ينعكس في
  :متطمبات خطة المعب في كرة اليد- 
                       . السيولة والتصور الواضح- 1
            .لمرونة في تنظيم المعب- 2
            .تحديد األعمال الرئيسة في اليجوم والدفاع- 3
   .(المقاومة وشغل المراكز واإلستراتيجية العامة)توزيع القوة بشكل ىادف - 4
 .إمكانية القيام باليجوم المعاكس ومنع اليجوم المعاكس لمخصم-  5
  :الميارات اليجومية- 
البدأ والتوقؼ، التحرؾ لمجانب ولمخمؼ، الوثب، السقوط والطيراف، ) :الميارات اليجومية بدوف كرة- 

 .(اليبوط، الخداع بالجسـ، الحجز
  .(التصويب، مسؾ الكرة، استالـ الكرة، التمرير، التنطيط، الخداع): الميارات اليجومية بالكرة- 
  الميارات الدفاعية- 

o الميارات الدفاعية لتغطية مياجم بدون كرة.  
o الميارات الدفاعية لتغطية مياجم معو الكرة.  

   :الواجبات الدفاعية في كرة اليد- 
 : ىناك عدة واجبات لالعب المدافع يجب أن يقوم بيا وىي

. العودة السريعة إلى المكان الدفاعي بعد فقدان الكرة من قبل فريقو.  1
. مواجية الالعب المياجم الحائز عمى الكرة من جانب الذراع الرامية.  2
تكون حركة الساقين قصيرة وسريعة والى جميع الجيات ويكون الجذع مائال لألمام والذراعان .  3

. مفتوحتان
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. مراقبة المياجم القريب ومكان وجود الكرة وعدم إىمال أي منيما.  4
االحتفاظ بمسافة بين المدافع والمياجم وتختمف ىذه المسافة حسب سرعة المياجم فإذا كان سريعا .  5

فيجب أن تكون المسافة كبيرة وبالعكس، كذلك كمما أبتعد المياجم عن اليدف كمما كبرت المسافة 
. والعكس صحيح

.  ن يتصف بالتوقع الحركي العاليأيجب عمى المدافع أن يعمل عمى قطع الكرات وتشتيتيا، و.  6
يجب عمى المدافع إعاقة التصويب من المياجم ويفضل أن يكون بكمتا الذراعين وان يختار .  7

 .المحظة الحقيقية لمتصويب وليس حركات الخداع من المياجم
   :اليجـو المنظـ في كرة اليد- 

  متى نمعب اليجوم المنظم ؟لسؤال حد أقسام اليجوم بشكل عام في كرة اليد، ولكن اأوىو 
     .عندما يكون الخصم منتظمًا وكل العب يأخذ مركزًا محدداً - 1
 .عندما يريد الفريق إضاعة الوقت- 2
 .عندما يريد الفريق بناء ىجمة منظمة بعد فشل اليجوم السريع بسبب عودة المدافعين مثالً - 3
           .يجب أداء اليجوم المنظم في المباريات التجريبية-  4
 .من أجل بذل الجيد بشكل اقتصادي- 5
  :كيؼ يتـ اليجـو المنظـ- 
 .(المحددة لالعبين خذ المراكزأ) تنفيذ اعتبارات العمل التنظيمي لميجوم- 
خذ الفراغات أتغيير المراكز والتقاطعات و)جل المعب اليجومي الفعال أالتحضير من - 

 .(الخ.…واالختراق
  (إنياء اليجوم بشكل ىادف) التصرف النيائي اليادف لميجوم- 
  :أشكاؿ اليجـو المنظـ- 
 .أداء اليجوم بدون تغيير المراكز- 1
 .أداء اليجوم بتغيير المراكز- 2

  (.2-4 إلى 1-5من )اليجوم المنظم بتغيير الخطة -  3
  :ميارات حارس المرمى في كرة اليد- 

يعتبر حارس المرمى لمعبة كرة اليد ىو عامل الفوز أو الخسارة لمفريق حيث يعتبر حارس المرمى 
نصف الفريق أو أكثر من ذلك ودائما تالحظ أن الفرق الكبيرة البد وان يكون معيم حارس مرمى عمى 

 .  وتتميز ميارات حارس المرمى بالسرعة واالستجابة الحركية وسرعة رد الفعل،مستوى عالي
  :(وقفة ا ستعداد)الوقفة الدفاعية لمحارس - 1
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ومن ىنا تبدأ تحركات حارس المرمى التي تؤىمو التخاذ ردة فعل سريعة تمكنو من االقتصاد في 
المجيود والحركة لتساعده وتزيد من فرص صد أو أبعاد الكرات المصوبة عميو التي تأتي لو سواء من 

 وىذه الميارة يتم  أمتار،9أو الخمفية من قبل خط ال  ( أمتار6رامية ال)منطقة التصويب األمامية 
اكتسابيا تدريجيا عن طريق المالحظة الدائمة والمستمرة والتركيز عمى الالعب المياجم الذي يستحوذ 

  .عمى الكرة لموقوف في الوضع المناسب وأداء وقفة االستعداد بشكل صحيح ومناسب

  
  :ميارة التصدي لمرميات طويمة المدى- 2

 7حيث يكون البعد حوالي من  ( أمتار9خط ال )تكون التصويبات دائمًا من قبل منطقة التسعة أمتار 
 ويجب عمى ، أمتار وتكون معظميا من أعمى الجدار الدفاعي والتصويب مباشرة إلى المرمى10إلى 

حارس المرمى في ىذه الحالة أن يأخذ بعين االعتبار وضع جدار الدفاع الذي يمكن أن يغطي الجزء 
 ويقف الالعب في الخط المنصف لزاوية ،الميم من المرمى ويركز أكثر عمى الجزء الباقي من المرمى

  .التصويب األساسية
  (:مف طرفي الممعب)ميارة التصدي لمكرات الجانبية - 3

التصويب ويأخذ الحارس خطوة لألمام ىة يقوم حارس المرمى بأخذ موقعة قرب القائم القريب من ج
لمتصدي لمكرات المرتفعة، ويتخذ مسافة مناسبة ووضع مناسب ناحية ذراع الالعب المصوب بالكرة مع 

المسافة ال تمر )األخذ في االعتبار المسافة بينو وبين القائم القريب حتى ال تمر الكرة من ىذه الزاوية 
، وىذه الرميات الجانبية تكون فييا زاوية التصويب في مصمحة الحارس حيث تكون زاوية (منيا الكرة

  .التصويب قميمة جدا
  :الميارة اليجومية لحارس المرمى- 4

لحارس المرمى دور ميم في بناء اليجمات المرتدة السريعة التي من األساس تعتمد عمييا لعبة كرة 
اليد،  فمن الميم لدى حارس المرمى ىو سرعة االستحواذ عمى الكرة عند التصدي لمتصويبات والتمرير 

 وعادة ما يكون العب الطرف المندفع لألمام قبل المدافعين واالنفراد بالحارس ،السريع ألنسب العب
أو خمق ىجمة سريعة تشكل خطورة عمى المنافس، ومن أىم متطمبات ىذه الميارة الرؤية الشاممة 

 .الطويل بحيث يصل لالعب الزميل وتكون بعيدة عن متناول المدافعين دقة التمرير لمممعب
  : لمدفاع في كرة اليداألساسيةالحركات - 
 .وقفة االستعداد الدفاعي -  
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 .  وبعيدًا عن الخصمباتجاهالقفز  - 
 . صد الكرة - 
 . قطع واعتراض الكرة - 
 .  الظروف المتغيرة خالل المباراةاتجاهرد فعل الالعب  - 
 . التعاون بين المدافعين وحارس المرمى - 
 . تصرف الالعبين المدافعين في مناطق دفاعية متجاورة - 
  مالحظة وقفة الالعبين المدافعين لزمالئيم مع األخذ بنظر االعتبار متانة خطة الخصم وتماسكيا - 
 .  لالعب المدافع في جميع االتجاىاتاألساسيةالحركات - 
 .(الدفاع العميق والضحل– دفاع رجل لرجل )المواقف الدفاعية  - 
  :طرائؽ الدفاع في كرة اليد- 

ن  من أجل التغمب عمى ىجمات الخصوم المنظمة يجب عمى الفريق المدافع أن ينظم صفوفو، وا 
اختيار إحدى ىذه الطرق من قبل المدربين تتوقف عمى اإلمكانيات البدنية والميارية لالعبين فضال 

  :ومن ىذه التنظيمات ىي عن معرفة األسموب اليجومي الذي يقوم بو الفريق المياجم
    :طريقة الدفاع عف المنطقة- 1

وىي من أفضل الطرق وأكثرىا استخداما في كرة اليد وتمتاز بأن يعمل الجميع ضمن منطقة محددة لو 
  :بحيث يكون كل العب مدافع مسؤول عن العب مياجم ضمن حدود منطقتو وتمتاز ىذه الطريقة

 . التعاون بين المدافعين وتغطية نقاط الضعف بينيم - 
 .ال تحتاج إلى بذل جيد كبير وذلك لتحديد واجبات كل مدافع ضمن منطقة محددة- 
 . سرعة القيام باليجوم السريع- 
 .اتتميز بتعدد تشكيالتو - 
  :عيوب طريقة الدفاع عف المنطقة- 
 .دغير فعالة مع الفرق التي تمتمك العبين يجيدون التصويب من بعي-  
تتسم بالسمبية في إمكانية الحصول عمى الكرة وقطعيا وخاصة عندما يكون الفريق خاسرا بفارق - 

 . قميل في أخر دقائق المباراة
  :تشكيالت الدفاع عف المنطقة- 
 ( أمتار6) في ىذا التشكيل يقف جميع الالعبين عمى خط منطقة  (:0 – 6)التشكيؿ الدفاعي  - 1

بحيث يكون الجناحين في جانبي الممعب والساعدين بجانب الجناحين والى الداخل قميال وفي الوسط 
 .يتمركز كل من العب االرتكاز والوسط
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  (:0 – 6)مزايا التشكيؿ الدفاعي - 
 . يندر وجود ثغرة دفاعية نتيجة التماسك الدفاعي- أ 

  .كثرة المدافعين تعيق حركة العبي االرتكاز وتمنعيم من أداء واجباتيم- ب 
 .ون عنياتحديد مسؤوليات المدافعين بالمنطقة التي يدافع- جـ 
  (:0 – 6)عيوب التشكيؿ الدفاعي - 
 . السماح لمفريق المياجم بالحركة بحرية خارج منطقة الجزاء- أ 

 . إعطاء الفرصة لمفريق المياجم من التصويب من المناطق البعيدة- ب 
 .إعطاء الفرصة لمفريق المنافس من االحتفاظ بالكرة لمفترة التي يريدىا- جـ 

  (:0– 6)متى يستخدـ التشكيؿ الدفاعي 
 . يستعمل من قبل المبتدئين ألنو األساس في إتقان التشكيالت األخرى- أ 

يستخدم مع الفريق الذي يمتمك أعضاؤه أجساما طويمة وضخمة وتكون حركتيم أبطأ نسبيا من - ب 
 . الفريق المياجم

 . يستخدم من قبل الفريق الذي يممك حارس مرمى جيد في صد التصويبات البعيدة- جـ 
 . يستخدم ىذا التشكيل مع الفريق المتقدم بفارق جيد من األىداف- د 
  (:1 – 5)التشكيؿ الدفاعي - 

م وكذلك وجود 9يستخدم ىذا التشكيل ضد الفريق المياجم الذي يمتاز بسرعة الحركة عمى منطقة 
ويكون تشكيل الفريق كما في التشكيل السابق، إال أن العب . العبين يجيدون التصويب من الخارج

الوسط يكون متقدما إلى األمام ويكون االرتكاز المدافع متمركز خمف العب الوسط وعمى خط منطقة 
 .(أمتار6)
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  (:1 – 5)مميزات التشكيؿ الدفاعي - 
 . الالعب المتقدم في الوسط لو دوره في إعاقة التمرير واالستالم والتصويب- أ 

يمكن تحديد حركة أىم العب في الفريق الخصم في ىذه الطريقة ومن خالل الالعب الوسط - ب 
 .المتقدم

 .يمكن عمل اليجوم السريع الفردي والجماعي من ىذه الطريقة بسيولة- جـ 
  (:1 – 5)عيوب التشكيؿ الدفاعي - 
 . بالنظر لتقدم العب الوسط إلى اإلمام يؤدي ذلك إلى ضعف في سد الثغرات الدفاعية الخمفية- أ 

يكون ىذا التشكيل ضعيفًا في حالة امتالك الفريق المنافس العبين يجيدون المعب قرب منطقة - ب 
 .أو الخداع السريع (أمتار6)

  (1– 5)متى يستخدـ التشكيؿ الدفاعي - 
 . يستخدم مع الفريق الذي يمتمك العبين يجيدون التصويب البعيد والتمريرات السريعة

  (:2– 4)التشكيؿ الدفاعي  -3
وىذا التشكيل يستخدم لمحد من الالعبين الذين يجيدون التصويب البعيد، ويتوزع الالعبون ىنا بحيث 

إما مواجيين  (أمتار9)واثنين متقدمين أمام خط منطقة  (أمتار6)يقف أربعة العبين عمى منطقة 
. لمساعدين آو الوسط واحد الساعدين
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  (:2 – 4)مميزات التشكيؿ الدفاعي - 
 .أعاقة التصويب البعيد من قبل المنافس تجاه المرمى- أ 

 . منع صانع األلعاب من القيام بواجبو- ب 
 . يمكن القيام باليجوم المرتد السريع بواسطة الالعبين المتقدمين- جـ 
  (:2– 4)عيوب التشكيؿ الدفاعي - 
 . ضعف التغطية الدفاعية في منطقة األجنحة بسبب مساحتيا الكبيرة- أ 

 . كثر الثغرات الدفاعية في الوسط مما يتيح استغالليا من المنافس- ب 
 .  وتنفيذ بعض الخطط اليجومية(ـ6)يمكن عمل القطع الداخمي أمام منطقة - ج 
 (:2– 4)متى يستخدـ التشكيؿ الدفاعي - 

يستخدم ىذا التشكيل الفرق التي يتميز العبوىا بالقدرات البدنية والميارية والخططية العالية، كذلك ضد 
الفرق التي ليا العبون يجيدون التصويب من بعيد، فضال عن تقييد صانع األلعاب وتحديد حركتو 

  وتقميل خطورتو
 (:1-2-3)طريقة الدفاع - 

وىم جناحان والعب ارتكاز وأماميم عمى منطقة  (أمتار6)يكون تشكيل الفريق ثالثة العبي عمى خط 
 .يقف صانع األلعاب (أمتار9)الساعدين وفي الوسط وأمام منطقة  (أمتار9)

 
  (:1-2– 3)مميزات التشكيؿ الدفاعي - 
 . أعاقة التصويب البعيد من قبل المنافس تجاه المرمى- أ 

 . منع صانع األلعاب والساعدين من القيام بواجباتيم- ب 
 . يمكن القيام باليجوم المرتد السريع بواسطة الالعبين المتقدمين- جـ 
 (:1-2– 3)عيوب التشكيؿ الدفاعي - 
 . ضعف التغطية الدفاعية في منطقة األجنحة بسبب مساحتيا الكبيرة- أ 

 . كثر الثغرات الدفاعية في الوسط مما يتيح استغالليا من المنافس- ب 
 . وتنفيذ بعض الخطط اليجومية (أمتار6)يمكن عمل القطع الداخمي أمام منطقة - ج 
  (1-2– 3)متى يستخدـ التشكيؿ الدفاعي - 

يستخدم ىذا التشكيل الفرق التي يتميز العبوىا بالقدرات البدنية والميارية والخططية العالية، كذلك ضد 
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الفرق التي ليا العبون يجيدون التصويب من بعيد، فضال عن تقييد صانع األلعاب وتحديد حركتو 
  .وتقميل خطورتو

 ىذه الطريقة من الطرق الشائعة في الفعاليات الجماعية وىي تستند عمى  :طريقة الدفاع رجؿ لرجؿ- 
أن لكل العب مدافع العب مياجم يختص بو ويكون مالزما لو في جميع تحركاتو وال يغفل عنو في 
أي مكان من الممعب سواء كان حائزا عمى الكرة آم ال، ويعيق عممية استالمو لمكرة وتمريرىا وكذلك 

 . عممية التصويب

  
  :أشكاؿ الدفاع رجؿ لرجؿ- 
 يستخدم ىذا التشكيل عندما يكون الفريق المدافع :التشكيؿ الدفاعي رجؿ لرجؿ في الممعب كمو - 1

 . متفوقًا عمى الفريق المياجم من الناحية البدنية والفنية ويكون قادرا عمى سد الثغرات في الممعب كمو
 ىذه الطريقة مفضمة لدى الناشئين حيث  :التشكيؿ الدفاعي رجؿ لرجؿ في نصؼ الممعب الخاص- 2

يستقبل الفريق المدافع الفريق المياجم عندما يجتاز نصف الممعب ويعمل عمى إعاقة تمريراتو 
 وتصويباتو وتستخدم عندما يتكافىء الفريقان من الناحية البدنية والميارية

 يكون الدفاع في ىذه الطريقة بعد اجتياز الفريق المياجم  :تشكيؿ الدفاع رجؿ لرجؿ عف بعد - 3
تقريبا يكون كل العب مدافع مسؤوال عن العب مياجم  (أمتار9)نصف الساحة والتقرب إلى منطقة 

يعيقو من التصويب أو التمرير أو االستالم، وتستخدم عند الفرق التي يتفوق عمييا الفريق المياجم من 
 . الناحية البدنية والميارية

  :مميزات طريقة الدفاع رجؿ لرجؿ- 
 . تتحدد مسؤولية كل العب بوضوح- أ 

 .معالجة نقاط القوة في المنافس بوضع المدافعين الجيدين أماميم- ب 
 .تعتبر ىذه الطريقة ىي األساس في تعمم الطرق األخرى- جـ 
 .ممكن أن تستخدم ضد أي طريقة ىجومية يستخدميا الخصم- د

  :عيوب طريقة الدفاع رجؿ لرجؿ- 
 .ال يمكن استخداميا لفترة طويمة ألنيا تحتاج إلى مجيود كبير جدا- أ 
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 .اال يمكن استخداميا بفعالية إذا كان الفريق المياجم متفوقًا بدنيا ومياري- ب 
 .تظير نقاط ضعف المدافعين فيمكن استغالليا من الفريق المياجم- جـ 
  :متى تستخدـ طريقة الدفاع رجؿ لرجؿ- 

لما كان إتباع ىذه الطريقة يتطمب جيدا كبيرا وفييا نوع من المجازفة في حالة تخمص المياجم من 
  :المدافع لذلك ال يمجأ إلى استخدام ىذه الطريقة إال في حاالت خاصة ولفترات قصيرة منيا

 . تستخدم في مباريات المبتدئين والناشئين- أ 
في الدقائق األخيرة من المباراة عندما يكون الفريق المدافع خاسرا بفارق قميل من النقاط والفريق - ب 

 . المياجم مستحوذًا عمى الكرة
  .عندما يتفوق الفريق المدافع من الناحية البدنية والفنية عمى الفريق المنافس- جـ 
  .عند النقص العددي في الفريق الخصم- د 
 .  الستعراض الميارات البدنية والميارية والخططية عندما يكون الفريق المدافع متقدما بالنتيجة-ىـ 
 وىي طريقة تخمط بين طريقة الدفاع عن المنطقة وطريقة الدفاع  :(المركب)طريقة الدفاع المختمط - 

رجل لرجل حيث يقوم العب أو أكثر بطريقة رجل لرجل والالعبون اآلخرون يقومون بالمعب بطريقة 
الدفاع عن المنطقة، حيث يراقب المدافعون الذين يمعبون رجاًل لرجل اخطر المياجمين من الفريق 

 .(أمتار6)المنافس من ناحية التصويب أو االختراق، وبقية الالعبين ينتشرون عمى منطقة 

 
 :(المركب)مميزات طريقة الدفاع المختمط - 
 .الحد من خطورة الالعبين المتميزين من الفريق المنافس- أ 

 .إمكانية القيام باليجوم السريع من خالل الالعبين المتقدمين- ب 
 :(المختمط)عيوب طريقة الدفاع المركب - 
 .يحتاج إلى العبين ذوي إمكانيات بدنية وميارية عالية جدا- أ 

 . يحتاج إلى تفاىم وانسجام وتنسيق بين أفراد الفريق المدافع- ب 
 :إشارات التحكيـ كرة اليد- 

خطأ المسؾ أو التحويط أكثر مف ثالث خطوات        تنطيط خاطيء لمكرةدخوؿ الالعب منطقة المرمى 
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تسجيؿ ىدؼ           اتجاه الرمية الحرة       رمية مرمى             الضرب عمى الذراع         

    
 

 (البطاقة الحمراء)استبعاد         (الصفراء البطاقة )  إنذار رمية حكـ            المعب السمبي        

    
 

  أمتار3مراعاة ا حتفاظ بمسافة  إيقاؼ الوقت          طرد               إيقاؼ دقيقتاف      
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