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 كرة اليدمتحان نهاية السداسي االول في مادة  ال التصحيح النموذجي         

 تاريخ اللعبة (7

 (ن1.0)على يد جوزيف كلينكر ىزينة  5 ابتكار لعبة7342

 (ن1.0) "ىولكر نلسن من قبلىاندبولد لعبة 5 ابتكار 7343

العبين في برنامج االلعاب االولمبية التي نظمت بميونخ  7دراج كرة اليد بـ ا 74225
 (ن1.0) في المانيا

مونريال ب االولمبية لعابفي األ  العبين 7نسوية بـ ال لكرة اليد مشاركةاول  74215
 (ن1.0) الكندية

 5القرارات التحكيمية (2

الى منطقة المرمى بعد لعب الكرة ولم يشكل ذلك عائق  الساحة دخول العبا. 
(un désavantage)  .على الفريق المنافس 

 (ن7)   "استمرار اللعب"

 مدافع منطقة المرمى لمنع فرصة واضحة للتسجيل.الالعب الل و دخب. 

 (ن7)  "مهاجمامتار لصالح الفريق ال 2" 



المتواجد داخل  الفريق الى حارس مرمى ج. تمرير الكرة او توجيهها بشكل متعمد
 . منطقتو

 (ن7) امتار لصالح الفريق المنافس" 4" 

 . إضافيلعب وقت  احتمالمع ثانية من المباراة  01خالل آخر د. دفع حامل الكرة 

 (ن7) امتار لصالح الفريق المهاجم" 2باإلضافة الى  الخطأ"بطاقة حمراء ضد مرتكب 

 .الى داخل منطقتو وىي تالمس أرضية اللعب من قبل الحارس ارجاع الكرةه. 

 (ن7) امتار لصالح الفريق المنافس" 4" 

الكرة عندما تكون مستقرة او متدحرجة على االرض خارج منطقة المرمى من لمس و. 
   قبل حارس المرمى وىو بداخلها.

 (ن7) امتار لصالح الفريق المنافس" 4" 

 5االشارات التحكيمية( 0 

 

                                                       

 المنطقةدخول في  .3 االحاطة بالجسم الدفع او. 2                 المرور بالقوة. 1

 (ن7.0)     (ن7.0) (ن7.0)     
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  الكرة على ستحوذي مهاجم ضد الدفاع لالعب االساسية الدفاعية المهارات( 4

 (ن7) Harcelerا. المضايقة 

 تقدمو وإعاقة إلزعاجو الكرة لحامل المباشر الخصم (المدافع) قبل من دفاعي عمل
 المرمى.  باتجاه

 une forte activitéقوية  إيمائية بحركات والقيام المهاجم أمام الوقوف5 مثل
gestuelle ارتكاب الى ودفعو وارباكو المهاجم بتوازن تخل ان شانها من التي 

 تمريرىا بشكل او القانونية المدة من اكثر عليها االستحواذ او  بالكرة كالمشي اخطاء
 (ن1.0) سيئ

 (ن7)Contrer 5 ب. التصدي 

 الجسم من جزء أو الذراعين باستخدام المهاجم تسديدة اعتراض في يتمثل  إجراء
 (ن1.0) الكرة اتجاه مسار في  التموضع عبر

 (ن7) Neutraliser5  تحييد وتثبيت المهاجمج. 

 كتفو أو المنافس الخصم ذراع اعلى اليد وضع يجب افضل، بشكل المهاجم للتحييد
الورك  مستوى على المنافس جسم على األخرى اليد وضع التسديدة، يتم لمنع العلوي

 لحظة الجيد التوازن مراعاة مع الذراعين كال ثني تحركاتو، يجب في للتحكم بالتحديد
 االحتكاك اثناء للغاية مهم الخلف، التوازن الى دفعو المهاجم وتجنب مع االحتكاك

 الوقت طوال متابعتو يمكن الخصم االفالت والتجاوز، حاول إذا بحيث المنافس، مع
  .وسريعة قصيرة بخطوات والمرمى الخصم بين الموقع المناسب على والحفاظ



 التسديد بالنسبة لتحييد المهاجم في منع عملية والتصدي التحييد بين يكمن الفرق   
 فهو التصدي للكرة بعد توفر فرصة التصويب لدى المهاجم. الثانية اما بالنسبة للحالة

 (ن1.0)

 (ن7) الكرة5 تنطيط د. اعتراض

Intercepter le dribble 

 (ن1.0) المنافس طرف من تنطيطها أثناء الكرة استرجاع ىو 

 (ن7) Excentrer 5 ه. حمل المهاجم على اللعب على اطراف الملعب

 االجنحة الى الملعب جانبي الى التوجو  إلى الكرة حامل يدفع بشكل تنظيم الدفاع
 اطراف على اللعب على المنافس لحمل ضروريان وتوجهو المدافع تمركز ، تحديدا

 (ن1.0)الملعب. 

 
   


