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   عام 0444منذ أكثر من 

كرة اليد يف كل مكان ... يف مصر وروما وحىت   تلعب 
لعب قدماء ادلصريني  ،يف مجيع أضلاء أمريكا اجلنوبية

مت العثور على رسومات حيث  ،العديد من ألعاب الكرة
 0444الكرة يعود اترخيها إىل أكثر من دلصريني يلعبون 

فريقني من  تظهر ،عام يف مقابر يف سقارة يف مصر
ادلستخدمة يف  يف حالة حركة كانت الكراتالفتيات 

عبارة عن جلود جلدية  ما تكون مصر خفيفة وقوية. عادة
مثل ورق  شللوءة ابلقش، أو بعض النبااتت الليفية األخرى

 كانت تسمى اللعبة  ومانيةيف اإلمرباطورية الر ، الربد
"expulsim ludere"  وكانت تُلعب على أرض

يُقال إن اإلسكندر األكرب قد  ."sphaeristas" تسمى
 ورق الربد            ىذه اللعبة يف مجيع أضلاء ادلستعمرات اليواننية ساىم يف نشر

التفاصيل الدقيقة  ،إيطاليا يف القرن األول قبل ادليالد، مث انتشرت إىل اإلمرباطورية الرومانية يف
 لكيفية شلارسة ىذه الرايضة زلدودة نوًعا ما

يف  حيث جتد جذورىا عام 0444إىل ما يقرب من كرة اليد   سلفيف أمريكا يعود 
وحىت اجلدارايت ا يف ادلواقع  لالعبني على الفخار وادلنحواتت اين وجدت رسوم ،ادلكسيك

يف احلضارات  شلارستهامن بني ىذه األلعاب اليت مت  ،األثرية ادلختلفة يف مجيع أضلاء البالد
  ن، اليت ميك "Rebotea a mano con pelota dura" تشبو كرة اليد ىي



ادلرء بيده". مت لعب ىذه اللعبة بشكل أساسي  ينططها"الكرة الصلبة اليت اىلترمجتها تقريًبا 
العديد من ادلواقع  ،قدًما 04×  04، على أرض مساحتها  Chicimeca يف قبيلة

القدمية يف ىندوراس ذلا مثل ىذه األسس، وبناًء على العديد من الرسومات اليت تصورىا  
    .ةية القبيليااحلأن ىذه الرايضة كانت جزءًا أساسًيا من  يتخيلميكن للمرء أن 

ابلدمنارك نسبة اىل  1898حسب بعض ادلؤرخني اىل عام احلديثة تعود بداايت كرة اليد  
ابتكرىا انظر دلدرسة يدعى "ىولكر نلسن  Handboldلعبة عرفت ابسم ىاندبولد 

Holger Nielsen،  .كانت متارس مبلعب صغري مشابو للملعب احلديث 

فيما يرى البعض االخر ان مصدر ىذه اللعبة ىو لعبة قدمية اخرى تسمى ىزينة     
Hazena  على يد جوزيف كلينكر  29:3ظهرت يف براغ بتشيكوسلوفاكيا عام

Joseph Klenker مفتش يف اجلمباز (gymnastique de 
(inspecteur  ولو دقيقة، يف ملعب ط 02كانت تلعب على فًتتني مدة الفًتة الواحدة

مًت، بكرة أكرب من حجم الكرة احلالية، يتكون الفريق الواحد من سبعة  00 مًت وعرضو 04
 2:31العبني يستطيعون االنتشار يف أي مكان من ادللعب دون ادلنطقة احملرمة، يف عام 

ظهر بتشيكوسلوفاكيا احتاد للعبة )اذلزان( قام  بتنظيم اول دوري زللي ذلا ومازالت متارس 
  .وقتنا ىذا إىل جانب رايضة كرة اليد احلديثة ىناك إىل

 Torballاخرون فريون يف كرة اليد احلديثة امتدادا اىل لعبة امسها طورابل  اما    
 مت شلارستها كنشاط رايضي من قبل السيدات يف ادلانيا Balle au butابلفرنسية 
 ، متارس يف Herman Bakhmannيرجع ابتكارىا إىل ىريمان بكمن  1915

ملعب يشبو كثريا ادللعب احلايل لكرة اليد مع بعض االختالفات البسيطة مثل منطقة ادلرمى 
 .اليت كانت تقدر خبمس أمتار



إبدخال لعبة مشاهبة لكرة اليد اىل  Caseyقام ايرلندي يسمى كازي  1900 ــ  يف سنة
 بلوس اصللس.   1919الو م االمريكية لقيت رواجا مذىال ومت تنظيم اول منافسة فيها سنة

 استاذ تربية بدنية Carl Schllenzقام االدلاين كارل شلنز  1919 ــ  يف نفس السنة

 (Professeur de l'École Normale Germanique d'Éducation 
Physique de Leipzig)  

  Torballابقًتاح نسخة معدلة من لعبة طرابل 

sorte de « balle au but » pratiqué par les femmes allemandes) ) 

من قبل السيدات االدلانيات يف  ادلمارسة
ذلك احلني بشكل يناسب ويشجع اقبال 
الرجال على شلارسة كرة اليد، وبذلك ظهر ما 

 Le Handالعب 11يسمى بكرة اليد بـ

Ball a11 . 

قامت الفدرالية االدلانية  1920ــ  سنة 
 بوضع ىذه الرايضة كأسلوب تكميلي لإلمحاء والتدريب

يف الىاي قامت الفدرالية العادلية أللعاب القوى ىواة بتعيني جلنة سلتصة يف  1926ــ  سنة 
 صياغة قوانني خاصة بكرة اليد.

ضة استعراضية العب كراي11ظهرت كرة اليد ادلمارسة يف اذلواء الطلق بـ 1928ــ  يف سنة 
وىو ما مهد اىل أتسيس الفدرالية العادلية لكرة اليد ىواة Amsterdam  أبمسًتدام 
FIHA  



La Fédération Internationale de 
Handball Amateur (F.I.H.A). 

مت أتسيس الفدرالية االدلانية لكرة   1933ــ  سنة
 اليد

بلد اىل  23وبعد انضمام  1936ــ  سنة 
FIHA مت ادراج رايضة كرة اليد يف برانمج االلعاب االودلبية يف برلني Berlin  مبشاركة

 ستة دول ىي رومانيا اجملر سويسرا ادلانيا النمسا الوم ا  

العبا،  11شهدت تنظيم وفوز ادلانيا ابلبطولة العادلية االوىل لكرة اليد بـ 1938ــ  سنة 
 ليد عن برارلها بعد احلرب العادلية الثانية. عرفت األلعاب االودلبية غياب رايضة كرة ا

قامت مثاين فدراليات من  Copenhague)الدمنارك(  بكوبنهاغن 1946ــ  سنة 
 بستوكهومل مقرىاI.H.F لكرة اليداالحتاد الويل احلايل بينها فرنسا بتأسيس 

Stockholm  حيث اصبح مقرىا مبدينة ابزل  1950اىل غايةBasel .السويسرية 

 العبا بسويسرا 11تنظيم بطولة العامل لكرة اليد بـ  1952ــ  سنة 

سنوات، كما شهدت نفس السنة اول  4االتفاق على تنظيم بطولة العامل كل  1954ــ  سنة 
العبني يف منافسة عادلية ابلسويد )البطولة العادلية االوىل( متيزت  7ظهور رمسي لكرة اليد بـ

العبا فقد اختفت رمسيا من  11ابدلستوى التقين العايل والسرعة يف اللعب، اما عن كرة اليد بـ
 .1966الساحة الدولية منذ عام 

 نظمت مبيون  العبني يف برانمج االلعاب االودلبية اليت 7مت ادراج كرة اليد بـ  1972ــ  سنة 
 . 1976يف ادلانيا اما ابلنسبة للمشاركة النسوية فكانت يف العاب مونرايل الكندية سنة



، أصبحت ادلسابقة تعقد كل 6::2يف أيسلندا يف عام  نظمتمنذ بطولة العامل اليت ــ  
   سنتني.
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 اتريخ كرة اليد ابجلزائر;

 قبل االستقالل;

يف   العبا( 11ــ  ظهرت لعبة كرة اليد )
حيث كانت متارس  1942اجلزائر سنة 

 يف مراكز الشباب

 العبني 7شهدت تنظيم دورات بـ 1953ــ  سنة 

 العبني 7مت تنظيم اول بطولة جزائرية بـ 1956ــ  سنة 

 بعد االستقالل;

مت أتسيس الفدرالية اجلزائرية لكرة اليد، ويف اكتوبر من نفس السنة مت  1963ــ  سنة 
 انضمامها اىل الفدرالية العادلية لكرة اليد.

ــ  يف نفس السنة مت تنظيم الفدرالية اجلزائرية تضم ثالث رابطات ىي اجلزائر، وىران، 
 قسنطينة.



يف شهر سبتمرب قررت الفدرالية اجلزائرية تنظيم شبو بطولة وطنية جتمع بني  1968سنة     
   الشرق والوسط والغرب.

     :كرة اليد ادليدان

يطلق عليها ايضا اسم كرة اليد أبحد     
 Le Hand Ball a11 عشر العبا

 Carl Schllenzابتكرىا االدلاين كارل شلنز 
تعترب األصل الذي اشتقت منو فكرة شلارسة  
كرة اليد بسبعة العبني، متارس على ملعب 

ادلناطق الداخلية دليدان اللعب  ديدلكرة القدم، مع وجود بعض االختالفات يف طريقة حت
  طبقا لنصوص مواد القانون اخلاص هبا.

ينص قانون كرة اليد للميدان على أن     
العبا مبا يف ذلك ادلباراة تلعب أبحد عشر 

حارس ادلرمى، تلعب ادلباراة يف شوطني، 
زمن كل منهما مخسة وأربعني دقيقة، يفصل 
بينهما فًتة راحة قدرىا عشر دقائق، 

 2:47أدرجت كرة اليد للميدان ضمن برانمج األلعاب األودلبية ألول مرة يف دورة برلني عام 
األخرى يف فصلي الربيع ل عض الدو تكاد تقتصر شلارستها حاليا على بعض دول أوراب وب

والصيف، حيث ضعف احلماس ضلو شلارسيها من الشباب وقل إقبال ادلشاىدين على 
مبارايهتا كما أن تنظيم مبارايهتا أصبح زلدودا وذلك العتبارات كثرية أدت إىل حتول اقبال 

 ادلمارسني من اجلنسني إىل شلارسة كرة اليد داخل القاعة. 

 



                  القواعد االساسية لكرة اليد                              

 

        3127القواعد اجلديدة ادلعمول هبا يف كرة اليد منذ صيف اوال. 

ديكن لكل فريق أن خيتار يف أي وقت من  -
مرحلة  العبُت يف  18 بــادلباراة أن يهاجم 

اذلجوم، وابلتايل بدون حارس مرمى، وىو ما  
كان مسموًحا بو يف السابق فقط يف حالة 
النقص العددي، قاعدة جديدة تؤدي يف كثَت 

األىداف من بعيد،  استقبالمن األحيان إىل 
 .خاصة من طرف حارس ادلرمى ادلنافس عند استعادتو الكرة

 حق عندما يرفع احلكم ذراعو، يصبح من -
يق ادلهاجم أداء ست سبريرات على األكثر الفر 

 .قبل التسديد

 

 

ديكن للحكام إصدار بطاقة زرقاء للداللة  -
على فتح إجراء أتدييب بعد اإلقصاء، عندما 

 .يكون ذلك مربرا

 



من أجل احلد من تلك التجاوزات اليت  - 
تصاحب تدخل الطاقم الطيب إلسعاف أحد 

االرباد الالعبُت على أرضية ادللعب، قرر 
الدويل أن الالعب الذي سُيعاجل داخل منطقة 
اللعب جيب أن يغادر ادللعب بعد تدخل 

بثالث ىجمات للعودة إىل اللعب، ىذه القاعدة ال  ومث ينتظر قيام فريق ،الطاقم الطيب
 .تنطبق على حراس ادلرمى الذين يتعرضون إىل إصابة على مستوى الرأس ابلكرة

يتم اآلن معاقبة  إضايف(،لعب وقت  احتمالاثنية من ادلباراة ) 41آخر  خالل -
األخطاء غَت الرايضية بشكل منهجي برمية 

ابإلضافة إىل البطاقة احلمراء  أمتار،سبعة 
 . بغض النظر عن مكان ارتكاب اخلطأ

 

 

 

 

 

 

 

 



                   القواعد االساسية لكرة اليداثنيا. 

 Dimensions du terrain de Handballابعاد ملعب كرة اليد       1

   L’aire de jeu ساحة اللعب 2.2

 
مًت(،  31×  51مًت ) 31مًت وعرضو  51تقام مباراة كرة اليد على ملعب طولو     

يوجد يف ادللعب مرميان حياط كل منهما دبساحة شبو دائرية تقريًبا تعرف دبنطقة ادلرمى 
(Zone ou surface de but( واليت تتحدد خبط منطقة ادلرمى )Ligne 

du surface de but)  أمتار عن ادلرمى، كما يوجد خط شبو  7يبعد دبسافة
أمتار يعرف ىذا اخلط بـ خط الرمية احلرة  :دائري اخر متقطع يبعد عن ادلرمى دبسافة 

(Ligne de jet franc) 

 Le butادلرمى  1.2

مستطيلة عبارة عن مساحة    
 3مًت وارتفاعو  4الشكل عرضو 

والعارضة   ىمًت تكون قوائم ادلرم
مصنعة من ادلادة نفسها من اخلشب 



سنتيمًت، ينبغي  9يف غالب االحيان، تكون ذات مقطع عرضي تربيعي بواجهة تبلغ 
طالء اجلوانب الثالثة للعوارض البارزة من ادللعب ابلتبادل بلونُت سلتلفُت عن لون 

 ، وينبغي طالء كال ادلرميُت داخل ادللعب ابللون نفسو.اخللفية

 Zone ou surface de butمنطقة ادلرمى  1.3

ربيط ابدلرمى، وتتحدد ىذه ادلنطقة     
 بواسطة ربع دائرتُت )من اجلانبُت( نصف

وخط وصل مواٍز خلط ادلرمى  مًت 6قطرمها 
، ال يسمح مًت 6يبعد بدوره عن ادلرمى بـ 

مرمى الدفاع ابلتواجد يف ىذه إال حلارس 
ادلنطقة غَت أنو يف امكان أي العب مسك 

الكرة ودلسها يف اذلواء داخل حدود ىذه ادلنطقة طادلا أنو بدأ قفزتو خارج حدود ادلنطقة 
ورمى الكرة قبل نزولو على األرض، وإذا دلس الالعب أرض ادللعب داخل منطقة ادلرمى 

لخروج من ىذه ادلنطقة  اما يف حال تعمد الالعب فينبغي عليو أن يسلك أقصر طريق ل
ذباوز ىذه ادلنطقة حىت يتخذ موقًعا أفضل للتسجيل ففي ىذه احلالة تكون الكرة من 
حق العيب الفريق ادلنافس ونفس الشيء إذا تعمد أحد ادلدافعُت ذباوز ىذه ادلنطقة 

و خالف قواعد زلاواًل ازباذ موقع أفضل على أرض ادللعب، فسيعاقب على ذلك ألن
 اللعب.

  La zone de changementمنطقة تبديل الالعبُت . 1.4

تقع منطقة تبديل الالعبُت لكل فريق اىل جانب طاولة التحكيم امام خط منتصف    
ادللعب دبحاذات خط التماس، عادًة ما ربتوي ىااتن ادلنطقتان على مقاعد جيلس عليها 
مدراب الفريقُت والعبو االحتياط وادلوقوفون، كل منطقة تبديل ينبغي أن تكون قريبة من 

ويف أثناء فًتة االسًتاحة ما بُت الشوطُت،  يتم تبديل ىاتُت ادلرمى اخلاص بكل فريق، 
ادلنطقتُت بُت الفريقُت، وعلى كل العب يدخل ادللعب أو خيرج منو ذباوز خط التبديل 



مًت بدايًة من خط  5.6الذي يعترب جزًءا من اخلط اجلانيب للملعب وديتد دبسافة 
 ل فريق.ادلنتصف ووصوالً إىل ادلنطقة اجلانبية اخلاصة بك

 مالحظة; 

من الضروري ان توضع طاولة ادليقايت وادلسجل وكذاك مقاعد البدالء يف وضع يسمح 
 للميقايت وادلسجل ان يراي منطقة التبديل بوضوح.

 

  )اتبع(                 القواعد االساسية لكرة اليد                       

 

 ادلستقطع;. زمن اللعب، االشارة النهائية، الوقت 2

Durée du match, signal de fin et time-out 

 Durée du match. زمن اللعب 2.1

 سنة فما فوق 16يكون زمن اللعب االعتيادي جلميع الفرق اليت يراوح سن العبيها 
(juniors & séniors) (30 × 2)  دقائق.  10وفًتة راحة دلدة  دقيقة 

 سنة 26اىل  12( دقيقة جملموعة االعمار من 25  2 ×ويكون زمن اللعب االعتيادي )
(minimes & cadets ) (دقيقة جملموعة االعمار من 20  2 ×و )12اىل  8 

 10يف كلتا احلالتُت تكون فًتة الراحة دلدة (pupilles & benjamins) سنة 
 دقائق.

يف حالة انتهاء ادلباراة ابلتعادل خالل الوقت االصلي ومل يتم ربديد الفائز يلعب وقت 
 5دقائق ينقسم الوقت االضايف على شوطُت مدة كل منهما  5اضايف بعد راحة دلدة 

 دقائق وبينهما فًتة راحة دلدة دقيقة واحدة



عب وقت اضايف اثن اذا استمر التعادل بعد الوقت االضايف االول يلجئ الفريقان اىل ل
دقائق بينهما  5دقائق ينقسم ىو االخر اىل شوطُت مدة كل منهما  5بعد فًتة راحة دلدة 

 فًتة راحة دلدة دقيقة واحدة

اذا استمرت حالة التعادل بُت الفريقُت حيدد الفائز حسب بنود القوانُت اليت تنسجم مع 
 ادلسابقة ادلعنية

 . االشارة النهائية;2.2

وينتهي مع االشارة النهائية  البداية اللعب بصافرة احلكم ألداء رميةن يبدأ زم
االتوماتيكية للساعة ادلرئية او من ادليقايت واذا مل تطلق مثل ىذه االشارة يقوم احلكم 

 . إبطالق صافرة هناية زمن اللعب

 مالحظة;

سوف يقوم ادليقايت اذا مل تتوفر الساعة ادلرئية ادلزودة ابإلشارة النهائية االتوماتيكية 
 ابستخدام ساعة طاولة ايقاف وينهي ادلباراة إبشارة هنائية.

 دقيقة  30اىل  0عند استخدام ساعة مرئية جيب تسيَتىا ان امكن ذلك من 

ادلخالفات والتصرفات غَت الرايضية اليت يتم ارتكاهبا قبل او تكون متزامنة مع االشارة 
اية ادلباراة ( من الواجب ادلعاقبة عليها حىت وان مت النهائية )لنهاية الشوط االول او هن

 .ذلك بعد اطالق تلك االشارة

امتار وبعد  7الرمية احلرة الضرورية او رمية  تنفيذ بعد االم إبهناء ادلباراة يقوم احلك ال
 التحقق من نتيجتها الفورية.

او هناية ادلباراة(  جيب اعادة الرمية اذا اطلقت االشارة النهائية ) لنهاية الشوط االول
امتار والكرة مازالت يف اذلواء، جيب التأكد اوال من  7وقد مت تنفيذ الرمية احلرة او رمية 

 نتيجة ىذه الرمية ادلعادة قبل ان ينهي احلكم ادلباراة



خالفات والسلوك غَت ادل بسبب الالعبون واالداريون معرضون للعقوابت الشخصية
امتار) ادلتزامنة مع االشارة  7يذ الرمية احلرة او رمية الرايضي اليت ربدث اثناء تنف

النهائية(، يف حال حدوث سلالفة عند تنفيذ مثل ىذه الرمية ال ديكن ان تؤدي اىل رمية 
 حرة يف االذباه ادلعاكس ) لصاحل الفريق ادلنافس(

اذا قرر احلكمان ان ادليقايت قد اعطى االشارة النهائية ) لنهاية الشوط االول او ادلقابلة 
 ( مبكرا فيجب عليهما ان يبقيا الالعبُت يف ادللعب ولعب الوقت ادلتبقي 

الفريق الذي كان مستحوذا على الكرة عند انطالق الصافرة النهائية مبكرا يظل زلتفظا 
اة، حيث اذا كانت الكرة خارج ادللعب تستأنف ادلباراة ابلرمية هبا عندما تستأنف ادلبار 

 ادلباراة برمية حرة.  فنتستأفلعب اما اذا كانت الكرة يف ادل ذلك،اليت تتطابق مع 

واذا انتهى الشوط االول من ادلباراة او هناية الزمن الوقت االضايف االول( متأخرا جيب 
مع ذلك واذا اهنى الشوط الثاين او هناية زمن  يكون زمن الشوط الثاين اقصر دبا يتوافق

 الوقت االضايف متأخرا اصبح احلكام بوضع ال يسمح ذلم بتغيَت اي شيء 

 time-out. الوقت ادلستقطع 2.3

 يقر احلكام مىت واىل اي مدى يتم ايقاف وقت اللعب ) الوقت ادلستقطع (

 مىت يكون الوقت ادلستقطع الزاميا

 عند اعطاء االيقاف دلدة دقيقتُت ) االستبعاد ( ، الطرد *

 امتار 7عندما سبنح رمية  *

 عندما دينح الوقت ادلستقطع للفريق *

 عند التبديل اخلاطئ او دخول العب اضايف اىل ادللعب *

 عند اشارة الصافرة من ادليقايت او من ادلراقب الفٍت *



حلكام يعطي احلكام ادليقايت اشارة عندما عندما تكون ادلشاورات ضرورية ما بُت ا *
 تكون ىناك ضرورة إليقاف الساعة واعادة تشغيلها من خالل الوقت ادلستقطع. 

يتم االعالن او االشارة عن ايقاف زمن اللعب )من قبل احلكام( للميقايت وذلك    
 إبطالق ثالث صافرات قصَتة متقطعة مع اشارة اليد

 استئناف ادلباراة بعد الوقت ادلستقطع. عن جيب دائما اطالق صافرة لإلشارة 

حيق لكل فريق ان يطلب مراتن الوقت ادلستقطع )الوقت ادلستقطع للفريق( يف كل شوط 
مدتو دقيقة واحدة خالل وقت اللعب االعتيادي، من الضروري استخدام احدمها على 

الشوط حيث يصبح من حق كل فريق طلب وقت االقل قبل اخلمس دقائق االخَتة من 
 مستقطع واحد خالل ىذه الفًتة.

 ;Le ballon . الكرة 3

تصنع الكرة من اجللد او من مادة صناعية كما جيب ان تكون مستديرة وجيب ان ال 
 يكون سطحها اخلارجي من مادة المعة او ملساء. 

 الفئات ادلختلفة(;. احجام الكرة )احمليط والوزن ادلستخدم من قبل 3.1

( 3جرام )مقاس االرباد الدويل  475اىل  425سم و 60اىل  58ـ 
(Dimension IHF Taille 3)  سنة 16للرجال والشباب من الذكور فوق 

( 2جرام )مقاس االرباد الدويل  375اىل  325سم و  56اىل  54ـ 
(Dimension IHF Taille 2)  والشباب من  سنة 14للسيدات فوق

 سنة 26اىل  12من الذكور 

( 1جرام )مقاس االرباد الدويل  320اىل  290سم و  52اىل  50ـ 
(Dimension IHF Taille 1)  و  8الشبات الاليت تًتاوح اعمارىن بُت 

 سنة  12و  8سنة والصغار من الذكور الذين تًتاوح اعمارىم بُت  24



 مالحظات;

استخدام الكرات اليت ربمل شعار االرباد الدويل لكرة اليد يف كل ادلبارايت  ـ جيب
 الرمسية العادلية اليت تشملها تعليمات االرباد الدويل

ال  mini-handballـ ان اوزان واحجام الكرات ادلستخدمة يف كرة اليد للصغار 
 زبضع لقوانُت اللعب االعتيادية

قانونيتُت على االقل، جيب ان تكون الكرات االحتياطية ـ يف كل مباراة جيب توفَت كرتُت 
متواجدة مباشرة على طاولة ادليقايت اثناء ادلباراة تتوافق ىي االخرى مع ادلعايَت اليت ينص 

 عليها القانون

يقرر احلكام مىت تستخدم الكرة االحتياطية، يف مثل ىذه احلاالت جيب على احلكام 
 ة يف اللعب للتقليل ولتجنب االوقات ادلستقطعة.استخدام الكرة االحتياطية بسرع

 L‘équipe, les changements de. الفريق، البدالء، االدوات 4
joueurs, l’équipement 

 L’équipe. الفريق 4.1

 العبا 14ـ يتكون الفريق من 

العبُت ابلتواجد داخل ادللعب يف نفس الوقت وابقي الالعبُت  7ـ ال يسمح ألكثر من 
 بدالء.

ـ يف مجيع االوقات اثناء ادلقابلة جيب ان خيصص الفريق احد الالعبُت )السبعة( كحارس 
للمرمى داخل ادللعب، حارس ادلرمى ديكن ان يصبح العب ملعب يف اي وقت )مع 

 احًتام القوانُت اخلاصة بالعب الساحة(. 

 العبُت على االقل داخل ادللعب عند بدء ادلباراة. 5ـ جيب تواجد 

 



 ت;مالحظا

العبا يف اي وقت اثناء ادلباراة دبا يف ذلك  25ـ ديكن زايدة عدد الالعبُت يف الفريق اىل 
 Felle deالوقت اإلضايف ) شرط ان تكون امساءىم مدونة على ورقة ادلقابلة( 

match  

تستمر ادلباراة حىت وان نقص عدد افراد الفريق عن مخسة العبُت يف ادللعب حيث يرجع 
 مىت جيب اهناء ادلباراة بصورة هنائيةتقدير للحكام 

 officiels 4يسمح للفريق ابستخدام على االكثر اربعة من اداري الفريق
d’équipe   اثناء ادلباراة ال ديكن استبداذلم اثناء سَت اللقاء، جيب ان يعُت احدىم

يسمح لو فقط ابلتحدث مع  responsable d’équipeمسؤوال عن الفريق 
 سجل واذا دعت الضرورة مع احلكام ادليقايت او ادل

عموما ال يسمح إلداري الفريق بدخول ادللعب اثناء ادلباراة واي خطا من ىذا النوع 
ينجم عليو رمية حرة  attitude antisportiveديكن اعتباره سلوك غَت رايضي 

 للفريق ادلنافس او رمية تناسب وضعية اللعب قبل االعالن عن توقف اللقاء. 

االداري والالعب مؤىال للمشاركة اذا كان حاضرا عند بداية ادلباراة ومسجال ـ يعترب 
ضمن ورقة التسجيل اما عن الالعبُت او االداريُت الذين يصلون بعد بدء ادلباراة جيب 

بعد التأكد من ادراجهم ان يثبتوا أتىيلهم لالشًتاك يف ادلباراة لدى ادليقايت او ادلسجل 
دخول ادللعب من خط منطقة  كن لالعب ادلؤىل ادلشاركة دي ،على استمارة التسجيل

 ق يف اي وقتيالتبديل اخلاصة ابلفر 

ـ جيب ان يستبعد الالعب الغَت مؤىل للمشاركة اذا دخل ادللعب، وتستأنف ادلباراة 
 برمية حرة للفريق ادلنافس.  

 

 



 . الالعبون البدالء;4.2

ديكن للبدالء االشًتاك يف اللعب يف اي وقت وبصورة متكررة دون اخبار ادليقايت او 
 ادلسجل طادلا ان الالعبُت ادلستبدلُت قد غادروا ادللعب  

جيب على الالعبُت دائما الدخول واخلروج من ادللعب من خط منطقة التبديل اخلاصة 
 هبم وىذا ينطبق ايضا على حراس ادلرمى

 انُت التبديل اثناء الوقت ادلستقطع )ما عدا الوقت ادلستقطع للفريق(كذلك تطبق قو   

جيب معاقبة التبديل اخلاطئ إبيقاف دلدة دقيقتُت الالعب البديل الذي اقًتف خطا 
التبديل واذا ارتكب اكثر من العب من نفس الفريق سلالفة التبديل اخلاطئ فان الالعب 

تستأنف ادلباراة برمية حرة للفريق  فقطالذي ارتكب اخلطأ اوال ىو الذي سيعاقب 
 ادلنافس

اذا دخل العب اضايف ادللعب بدون نية التبديل او تدخل كبديل بطريقة غَت قانونية من 
 منطقة التبديل جيب معاقبتو إبيقاف دلدة دقيقتُت 

وىكذا فانو جيب انقاص عدد العيب الفريق العبا واحدا يف ادللعب دلدة الدقيقتُت 
 القادمتُت

ادا دخل العب ادللعب اثناء مدة ايقافو دلدة دقيقتُت جيب ان يعطى ايقافا اخر اضايف 
 دلدة دقيقتُت 

 وتستأنف ادلباراة يف احلالتُت برمية حرة للفريق ادلنافس

 . التجهيزات;4.3

 motifsجيب ان يرتدي العبو ادللعب لكل فريق زاي موحدا ومغايرا ابللون والتصميم 
وجيب ان يكون التمييز واضحا بينهما، الالعب الذي يستخدم  لزي الفريق االخر 



كحارس للمرمى جيب ان يرتدي لوان مغايرا عن العيب ادللعب لكال الفريقُت وحارس 
 الفريق ادلنافس.

سم من  20)احلجم( جيب ان يرتدي الالعبون قمصاان مرقمة، جيب ان تكون ابرتفاع 
، االرقام ادلستخدمة  côté poitrineسم من االمام  10و côté dosاخللف 

 . 20اىل  1تكون من 

 جيب ان يكون لون االرقام مغايرا سباما للون القميص.

على اجلزء االعلى من الذراع  un brassardجيب على قائد الفريق ربط شريط 
 سم تقريبا وجيب ان يكون لونو سلالفا للون القميص. 4بعرض 

 الرايضية ادلناسبةجيب على الرايضيُت ارتداء االحذية 

ال يسمح بلبس او ارتداء اي شيء يكون فيو خطورة على الالعبُت مثل واقي الوجو او 
الراس، االساور الساعات، اخلوامت، عقود العنق او السالسل، قرط االذن، النظارات غَت 

 ادلثبتة او ذات االطارات احلادة او اي اشياء اخرى ديكن ان تكون فيها خطورة.

 أبربطة الراس طادلا كانت مصنوعة من مادة مرنة او انعمةيسمح 

 ال يسمح لالعبُت ادلخالفُت ابالشًتاك يف اللعب حىت يستبعد كل ما ىو سلالف 

اذا نزف الالعب او خرج دم من جسمو او مالبسو جيب عليو مغادرة ادللعب فورا 
اجلرح وازالة الدم وطوعا ) بواسطة التبديل العادي ( لكي يتم ايقاف النزيف وتضميد 

 من اجلسم وادلالبس جيب ان ال يعود الالعب اىل ادللعب اىل بعد ربقيق ذلك 

الالعب الذي ال يتبع تعليمات احلكام فيما خيص ىذا الشرط يعترب سلالفا للسلوك 
 الرايضي



يف حالة االصابة يكون من حق احلكام السماح بواسطة اشارة اليد لشخصُت مؤىلُت 
ل ادللعب خالل الوقت ادلستقطع للقيام بواجب مساعدة الالعب لالشًتاك ودخو 

 .ادلصاب من فريقهم

 . حارس ادلرمى;5

 يسمح حلارس ادلرمى اباليت;

 ـ دلس الكرة ابي جزء من جسمو وىو يف حالة الدفاع داخل منطقة ادلرمى

تنطبق ـ التحرك او التنقل ابلكرة داخل منطقة ادلرمى دون استجابة شخصية للقيود اليت 
 على العيب ادليدان يف حُت ال يسمح لو بتأخَت تنفيذ رمية حارس ادلرمى

le gardien n’est pas autorisé à retarder l’exécution du renvoi  

ـ ترك منطقة مرماه بدون كرة واالشًتاك ابدلباراة داخل منطقة اللعب على ان خيضع يف 
 تنطبق على الالعبُت يف منطقة اللعبىذه احلالة حارس ادلرمى لنفس القواعد اليت 

ـ يعترب حارس ادلرمى خارج منطقة مرماه عندما يلمس ابي جزء من جسمو االرض خارج 
 خط منطقة ادلرمى

 ـ ترك منطقة ادلرمى ابلكرة الغَت مسيطر عليها ومعاودة لعبها اثنية دبنطقة اللعب 

 ال يسمح حلارس ادلرمى اباليت;

 د ادائو سلتلف احلركات الدفاعيةـ تعريض ادلنافس للخطر عن

 ـ ترك منطقة ادلرمى ابلكرة وىي ربت سيطرتو

ـ دلس الكرة مرة اثنية خارج منطقة ادلرمى بعد رمية حارس ادلرمى مامل يتم دلسها من قبل 
 العب اخر. 



ـ دلس الكرة عندما تكون مستقرة او متدحرجة على االرض خارج منطقة ادلرمى طادلا  
 كان ىو بداخلها

ـ اخذ الكرة اىل داخل منطقة ادلرمى عندما تكون مستقرة او متدحرجة على االرض 
 خارج منطقة ادلرمى

 ـ العودة ابلكرة من منطقة اللعب اىل منطقة ادلرمى

ـ دلس الكرة ابلقدم او الساق اسفل الركبة عندما تكون مستقرة على االرض داخل 
 منطقة ادلرمى او متجهة اىل منطقة اللعب

مًت ( او امتداده من كال اجلانبُت قبل ان تًتك  4ـ عبور حدود خط حارس ادلرمى ) خط 
 مًت 7الكرة يد الالعب الذي ينفذ رمية 

 مالحظة;

عندما يكون حارس ادلرمى واقفا بقدم واحدة على او خلف حدود خط حارس ادلرمى 
 فوق اخلطيسمح لو بتحريك قدمو االخرى او اي جزء من جسمو خارجا يف اذلواء 

       

                           )اتبع( القواعد االساسية لكرة اليد                    

 

 منطقة ادلرمى;. 7

 ـ يسمح فقط حلارس ادلرمى بدخول منطقة ادلرمى 

ـ يعترب العب ادليدان داخل ادلنطقة عندما يالمسها ابي جزء من اجلسم  او يالمس خط 
 جزء من ىذه االخَتةمنطقة ادلرمى كونو 

 *  عند دخول العب ادللعب منطقة ادلرمى تكون القرارات كالتايل;   



 لصاحل الفريق ادلنافسـ رمية حرة عند دخول العب ادللعب منطقة ادلرمى ومعو الكرة 

 ـ رمية حرة اذا دخل العب ادللعب منطقة ادلرمى بدون كرة وربصل على فائدة 

 مًت عندما يدخل العب مدافع منطقة ادلرمى دلنع فرصة واضحة للتسجيل 7ـ رمية 

 ال تعطى عقوبة دلن يدخل منطقة ادلرمى عند;

 un. دخول العب اىل منطقة ادلرمى بعد لعب الكرة طادلا مل يشكل ذلك 
désavantage .عائق على الفريق ادلنافس 

 ذلك على اية فائدة. دخول العب منطقة ادلرمى بدون كرة ودون ان حيصل يف 

. دخول الالعب ادلدافع منطقة ادلرمى اثناء او بعد زلاولة التصدي للمهاجم ومل يكن يف 
 ذلك أتثَت على العمل اذلجومي ادلوايل

زبص الكرة حارس ادلرمى عندما تكون يف منطقة ادلرمى  ال يسمح لالعب ادللعب  
ادلرمى او عندما يكون حارس بلمس الكرة عندما تكون مستقرة او متدحرجة يف منطقة 

 ادلرمى شلسكا هبا   

 Le maniement du ballon, le jeuلعب الكرة، اللعب السليب . 7
passif 

 )عالقة الالعب مع الكرة( Le maniement du ballon. لعب الكرة 7.1

 يسمح ابلتايل

ـ رمي مسك ايقاف دفع او ضرب الكرة ابستخدام اليدين ) مفتوحة او مقبوضة ( 
 الذراعُت، الراس، اجلذع الفخذين، وكدلك الركبتُت.

 ثوان حىت وان كانت مستقرة على االرض 3ـ مسك الكرة لفًتة اقصاىا 

 خطوات على االكثر، تعد اخلطوة قد سبت عندما;  3ـ االنتقال ابلكرة 



ك ـ يكون الالعب واقفا وكلتا قدميو على االرض يرفع قدما واحدة وينزذلا اثنية او حير     
 قدما واحدة من مكان اىل مكان اخر

ـ يلمس الالعب االرض بقدم واحدة فقط وديسك الكرة مث يلمس االرض ابلقدم     
 االخرى

ـ عندما يثب الالعب ويلمس االرض بقدم واحدة، مث حيجل على القدم نفسها او     
 يلمس االرض ابلقدم االخرى

ـ بعدما يثب الالعب ويلمس االرض بكلتا قدميو يف ان واحد مث يرفع احذى      
 القدمُت وينزذلا اثنية او حيرك قدما واحدة من مكان اىل اخر

 ـ اثناء الوقوف او اجلري;

 تنطيط الكرة مرة واحدة مث معاودة مسكها مرة اثنية بيد واحدة او بكلتا اليدين

احدة )التنطيط( او دحرجة الكرة على االرض تنطيط الكرة بشكل متكرر بيد و 
ابستمرار بيد واحدة، مث معاودة مسكها او التقاطها اثنية بيد واحدة او بكلتا اليدين، 

ثوان  3دبجرد مسك الكرة بعد ذلك بيد واحدة او بكلتا اليدين جيب ان تلعب خالل 
 خطوات 3او بعد ما ال يقل عن 

عندما يلمس الالعب الكرة ابي جزء من جسمو يعترب االرتداد او التنطيط قد بدا 
 ويوجهها مباشرة اىل االرض

بعد ان تلمس الكرة العبا اخر او ادلرمى  يسمح لالعب بدحرجتها او تنطيطها 
 ومسكها اثنية

 نقل الكرة من يد اىل يد اخرى 

 لعب الكرة اثناء الركوع او اجللوس او الرقود على االرض

 ال يسمح بـ;



للكرة ما مل تكن قد دلست االرض او العبا اخر او ادلرمى، لإلشارة ال اللمس ادلتكرر 
توقع عقوبة عند االرتباك دبسك الكرة، االرتباك يعٍت ان يفشل الالعب يف السيطرة 

 على الكرة عندما حياول مسكها او ايقافها

اذا سبت السيطرة على الكرة ال يسمح لالعب بلمسها اكثر من مرة بعد دحرجتها او 
 طيطها تن

 دلس الكرة ابلقدم او الرجل اسفل الركبة  

 يستمر اللعب اذا المست الكرة احلكم داخل ادللعب 

 .اللعب السليب;7.3

ال يسمح للفريق ابالحتفاظ ابلكرة بدون اية زلاولة واضحة للهجوم او التصويب ضلوى 
ادلستحوذ على الكرة ادلرمى كون ذلك يعد لعبا سلبيا يعاقب عليو برمية حرة ضد الفريق 

 تلعب الرمية من ادلكان الذي اوقف فيو اللعب.

عندما يتم مالحظة ادليل احملتمل للعب السليب يتم اظهار االشارة التحذيرية وذلك 
إلعطاء الفريق ادلستحوذ على الكرة فرصة لتغيَت طريقة اذلجوم لتجنب فقدان الكرة اذا 

التحذير ومل تصوب الكرة ابذباه ادلرمى عندىا يتم مل تتغَت طريقة اذلجوم بعد اظهار اشارة 
 اعطاء رمية حرة ضد الفريق ادلستحوذ على الكرة 

يف بعض احلاالت احملددة ديكن للحكام احتساب  رمية حرة ايضا ضد الفريق ادلستحوذ  
على الكرة دون اعطاء اشارة ربذيرية مثل عندما يتجنب الالعب بصورة متعمدة  

 واضحة للتسجيل ة االستفادة من فرص

 .احلكام;9

يدير كل مباراة حكمان متساواين يف الصالحيات ويكوانن مسؤوالن عن كل ادلباراة 
 ويساعدمها ميقايت ومسجل



تبدا مراقبة احلكمُت لسلوك الالعبُت من حلظة دخوذلما مكان ادلنافسة وتنتهي حلظة 
 خروجهما منو

رمى)الشباك( والكرات قبل بدا تظهر مسؤولية احلكمان يف فحص حالة ادللعب وادل
 ادلباراة ويقرران اي من الكرات سوف يتم استخدامها

التأكد من احلضور من الفريقُت ابلزي ادلناسب ادلوحد، كما يدققان استمارة التسجيل 
وكذلك التأكد من ان عدد الالعبُت واالداريُت يف منطقة البدالء يف احلدود اليت يسمح 

 هبا القانون

 احلكام إبجراء القرعة حبضور احلكم االخر وقائد الفرقُتيقوم احد 

عند بدا ادلباراة يتخذ احد احلكام مكانو كحكم ملعب خلف الفريق الذي سوف يؤدي 
 رمية االرسال.

 يبدا حكم ادللعب ادلباراة إبشارة الصافرة ألداء رمية االرسال 

 

                      )اتبع( القواعد االساسية لكرة اليد                 

  

 جيب على احلكم االعالن عن   . احلكم وعدد مرات استعمال الصافرة;2.9

 مرات( 4الوقت ادلستقطع للفريق ). 

 (. بداية ادلقابلة او الشوط )مرة واحدة

 . االعالن عن صحة اذلدف )مراتن(

 . االعالن عن مواصلة اللعب بعد تسجيل ىدف )مرة واحدة(



 خطا )مرة واحدة(. االعالن عن 

 تنفيذ رمية حرة )مرة واحدة( . خطا يف

 م )مرة واحدة( 8. رمية 

 . خطا يف تنفيذ رمية التماس )مرة واحدة(

 مرات( 4. هناية ادلقابلة )

 مرات( 4. هناية الشوط )

        مرات( 4. توقيف الوقت )

 ال يعلن احلكم عن;    

 رمية التماس  . تنفيذ

 تنفيذ رمية الزاوية .

 مواصلة اللعب من قبل حارس ادلرمى .

 تنفيذ الرمية احلرة )ادلرة االوىل( .

 

 

 

 

 



 . األخطاء;3.9

 :يف حال رأى احلكم خطأ جيب عليو    

م مع  8االعالن عن رمية حرة أو رمية  . 
   اىل االذباه شارةاال

                    

                                  

 االذباه رمية حرة مع ربديد                                                                             

                                                                                                                          .ابلشكل الصحيح اىل اخلطأ ادلرتكباالشارة ابلشكل الصحيح 

 نقاط ىامة;
وضعها على األرض  . اذا كانت الكرة حبوزة احد العيب الفريق ادلرتكب للمخالفة فعليو

 واال تعرض لالستبعاد.

مًت من قبل ادلنافس  3. جيب تنفيذ الرمية احلرة يف مكان وقوع اخلطأ مع احًتام مسافة 
 للكرة.ابلنسبة 

 SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;. العقوابت4.9

  :. يف حالة خطأ بسيط

 .مًت 8رمية حرة أو رمية 

 

 



 تصرف غَت رايضي او . يف حالة تكرار مستمر للخطأ او سباد واضح او
  :غَت اخالقي

  AVERTISSEMENT انذار; بطاقة صفراء.

 EXCLUSION DE 2 او استبعاد; " دقيقتُت"
MINUTES.    

( توجو لالعب البطاقة احلمراء 3) عند االستبعاد الثالث
DISQUALIFICATION  للفًتة ادلتبقية من  او ابعاده تتم تنحيتوحيث

 ."دقيقتان" ادلباراة ويتم استبدالو بعد مرور فًتة االستبعاد

دينح الالعب البطاقة احلمراء يف حال كان تدخلو يشكل خطر على 
  تصرف خَت اخالقي فادح.ادلنافس او يف حال صدر عنو 

; حيرم الفريق من الالعب للفًتة EXPULSION. الطرد 
ادلتبقية من ادلقابلة وال يتم استبدالو سواء وقع اخلطأ داخل ادللعب او 

  خارجو.

. ىام; جيب معاقبة كل سلوك غَت رايضي ابستبعاد على االقل )كعدم وضع الكرة على 
 األرض، االعتداء....(

 مالحظة; 

انذار أو  أمتار بتوجيو  8يف بعض األحيان ديكن ان يتبع االعالن عن رمية حرة او رمية 
  استبعاد دلدة دقيقتُت.

          



 . أخطاء الالعب يف اذلجوم;5.9   

  العقوبة             رمية حرة

الالعب احلامل للكرة ال ديكنو رمي الكرة . 
 ابذباه ادلنافس بشكل خطَت

ثوان او ادلشي  4. االحتفاظ ابلكرة ألكثر من 
 خطوات دون تنطيطها او سبريرىا 4هبا اكثر من 
 او تسديدىا

                                                                                                                            
  ادلشي ابلكرة او ذباوز ثالث ثواين

 

 معاودة تنطيط الكرة بعد مسكها  

                                                                                                         

                                                                                                             

.  

 

                                                                                                            

 خاطئنطيط ت                                                                          

                                                                                                 



. التسديد ضلوى ادلرمى بوضع قدم االرتكاز 
  امتار او ادلشي عليها او 6على منطقة 

داخلها )ينفذ اخلطأ من قبل حارس ادلرمى يف 
  مكان وقوعو(

                                       

                                    

 دخول يف ادلنطقة                                                                 

سبرير الكرة اىل حارس ادلرمى ادلتواجد داخل  .
      امتار( 9)  منطقتو

صوب ادلرمى من خالل حيز  . االنطالق
 مشغول من قبل ادلدافع )دخول ابلقوة( 

 

     

                                                   
       

 ادلرور ابلقوة                                                                      

 . الالعب يف الدفاع;6.9

 ال ديكن للمدافع

 للمهاجم بشكل خطَت مثل;. التصدي 



. استعمال الذراعُت، االيدي او الرجلُت يف قطع 
                                     الطريق امام ادلهاجم )ضربة حرة(

. مسك او دفع او ضرب او االرسباء على ادلهاجم 
 7اثناء اجلري او االرسباء عليو )رمية حرة او رمية 

    امتار مع امكانية توجيو عقوبة أتديبية(

                

 الدفع او االحاطة ابجلسم                                                                                        

                                                                                           

                                                                                           

                                                      

                                                                               

 

                                                                  

 الضرب                                                                                                  

                                                                                                                                                                   امتار( 8للتسجيل )رمية   . تشتيت فرصة سازلة

 امتار(7الدفاع داخل ادلنطقة اثناء تشتيت فرصة سازلة للتسجيل )رمية . 

  بكلتيهما، ضرب الكرة اليت ديسك هبا ادلهاجم )رمية حرة(. نزع الكرة بيد واحدة او 

 



 . حارس ادلرمى7.9

 امتار( :. العودة ابلكرة اىل منطقتو من اجملال ادلخصص للعب )

 امتار(.  :. ارجاع الكرة اىل داخل منطقتو وىي تالمس أرضية اللعب )

 امتار( :. اخلروج من ادلنطقة ابلكرة بعد السيطرة عليها)

 امتار( :الكرة بشكل ارادي بعد السيطرة عليها ) . اخراج

 . تعريض ادلنافس اىل اخلطر )خروج خطر على سبيل ادلثال(

 . استعمال القدم يف  التمرير او مواصلة اللعب

 اشارات التحكيم; . 9.:

حىت يتسٌت اللعب بطريقة قانونية ومنظمة جيب التعرف على اشارات التحكيم    
ادلعروفة دوليا ادلبنية لتسهيل عملية التعرف عليها من طرف اجلميع )مجهور، اعالميُت، 
العبُت وابألخص الصغار منهم.. ( كما يسهل استيعاهبا وكذلك عرضها عن طريق اجهزة 

 العرض ادلختلفة

 
  ادلشي او ذباوز ثالث ثواين. 4                دخول يف ادلنطقة                  .3       تنطيط خاطئ                    . 2   

marcher ou 3 secondes                               Empiètement sur                      Drible irrégulier   

                                                                      la surface de but                                             



            

 
 ادلرور ابلقوة. 7                                       الضرب  . 6                    الدفع او االحاطة ابجلسم         . 5

faute d’attaquant                                      frepper                                  Ceinturer retenir ou  
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 السماح ابلدخول اىل ادللعب. 29 . توقيف وقت اللعب             28             اقصاء دلدة دقيقتُت           . 27.      
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      a deux personnes             minutes) 
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 تنبيو ابللعب السليب .. :2       
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                           ادلهارات االساسية يف كرة اليد                         

  

زبتلف كرة اليد يف طبيعتها كلعبة مجاعية عن العديد من  االلعاب اجلماعية االخرى    
من حيث سرعة ايقاعها والتتابع 
الديناميكي ادلتبادل بُت عمليات 

دون توقف  الدفاع واذلجوم ادلتواصل
طوال زمن شوطي ادلباراة يكون اللعب 
فيو حول منطقة ادلرمى ويكون اندرا 

  يف وسط ادللعب.

لذا فان طبيعة االداء يف كرة اليد تعتمد على درجة كفاءة الالعب ألداء ادلهارات 
االساسية اذلجومية ابلكرة او بدوهنا، وتوظيف تلك ادلهارات اثناء القيام ابلعمل 

لف طبيعة االداء يف كرة اليد وتتنوع ما بُت العدو السريع ابلكرة او بدوهنا اخلططي، وزبت
اىل اجلري والتوقف، وترجع عمليات التغيَت يف االداء اخلططي اىل طبيعة سَت ادلباراة 
حيث زبضع رايضة كرة اليد للمواقف احلركية ادلختلفة حبيث ال توجد ظروف اثبتة 

ل تتغَت تبعا إلمكانيات الفريق ادلنافس وقدراتو ادلهارية، لألداء ادلهاري واالداء اخلططي ب
 البدنية، والتكتيكية.

فتتضمن ادلهارات االساسية للمهاجم يف كرة اليد اجادة استقبال الكرة من االسفل ومن 
االعلى، والتصويب على ادلرمي من الزوااي ادلختلفة وطرائق التوغل والتصويب مع 

تدريب طريقة ارجاع )لف( الذراع اىل اخللف  زمة للمهاجماخلداع، وتشكل ادلهارات الال



ومن مث التصويب، واجراء احلجز القانوين للخصم وسبرير الكرة لالعب احلاجز )تسقيط 
 .الكرة( وما اىل ذلك من ادلهارات ادلختلفة

 . ادلهارات االساسية اذلجومية يف كرة اليد;2

قري للعملية التدريبية خاصة يف مرحلة اعداد ادلهارات احلركية االساسية العمود الف تعترب
الناشئُت حيث يتلقى الناشئ اخلطوط العريضة ألبسط عمليات التعلم ادلهاري الصحيح 
الذي يستمر معو طوال فًتة حياتو يف ادلالعب وان تكونت بصورة خاطئة يصعب او 

 ألعلى عليو الوصول يتأسسادلهارات االساسية عامل  نيستحيل اصالحها، وان اتقا
 الشخصيةادلستوايت الرايضية، فمهما بلغ مستوى الفرد من الصفات البدنية والسمات 

اليت نذكر ابروىا فيما  االرادية فانو لن حيقق النتائج دون االتقان التام لتلك ادلهارات
 يلي;

 ;la tenue de la balle . مسك الكرة2.2

يعد مسك الكرة من ادلهارات ادلهمة واول مبدا من ادلبادئ االساسية يف كرة اليد،  
واتقان الالعب دلهارة مسك الكرة ديكنو من اداء 

ة االستالم، التمرير، التصويب، اخلداع بصور 
صحيحة، كما ان ربسُت طريقة مسك الكرة سبكن 

تقتضيو  ما الالعب من التصرف ابلكرة حسب
سك الكرة ابليد الواحدة او ابليدين بصورة صحيحة تتخذ راحة اليد ظروف اللعب، دل

مع االصابع الشكل الكروي مع تباعد االصابع وانثناء اطرافها اىل الداخل قليال كي 
 تلتصق ابلكرة عند حلظة مالمستها.

 



 ;passe-réception . التمرير واالستقبال3.2

االستقبال والتمرير مهاراتن متالزمتان ال ديكن الفصل بينهما اال لتوضيح الناحية  
التعليمية لكل منهما فكلتهما تؤثر يف االخرى وتتأثر هبا، وتعترب ىااتن ادلهاراتن القاعدة 
االساسية اليت تبٌت عليها ابقي ادلهارات اذلجومية، فليس ىناك تنطيط للكرة او خداع او 

 اذا سبقو سبرير واستقبال.تصويب اال 

 ا.سبرير الكرة;

يسهم التمرير يف نقل الكرة اىل احسن االماكن ادلناسبة للتسديد  على ادلرمى، والتمرير 
العب اثمن يف الفريق تفوق يف سرعتها  وكأهناالدقيق  يف الوقت ادلناسب جيعل الكرة 

وخيتلف سبرير الكرة من وجهة نظر خطط  ،اسرعهم
اللعب اىل; التمرير من حيث القوة، مسافة التمرير، 
اذباه التمرير، ارتفاع التمرير ووقت التمرير، وتكمن 

 انواع التمرير فيما يلي;

 *التمرير من الكتف;

 تعترب ىذه التمريرة من اىم التمريرات يف لعبة كرة اليد وتستخدم سواء يف التمرير او
 التصويب على اذلدف وىناك نوعان ذلذا التمرير طبقا لطريقة االداء ومها;

 التمرير من االرتكاز; -

رب عويستخدم غالبا عند التمرير دلسافات طويلة نظرا دلا تتميز بو من حدة كبَتة وتؤدى  
وضع اليدان ومها سبسكان ابلكرة اىل ارتفاع الكتف تقريبا مث تًتك دلدة وجيزة يف قبضة 

راع الرامية من مفصل ادلرفق ذاليد الرامية مع تفادي االمساك ابلكرة ابألصابع، تثٌت ال



حيث يشكل الساعد مع العضد زاوية قائمة تقريبا، وتكون راحة اليد احلاملة للكرة 
تقدمي القدم اليسرى اىل االمام ابلنسبة لالعب االدين  اىل جانب مائلة قليال ضلو االعلى

العب االيسر ( ويراعى دوران القدم اليسرى )قدم االرتكاز( للداخل )العكس ابلنسبة ل
قليال مع الدوران الواضح للجذع حىت يصبح زلور الكتف مقاطعا حملور احلوض، ان قوة 

ع للجذع وحركة االرتكاز ابلنسبة للقدم اليسرى يالتمرير تعتمد على الدوران السر 
ك القدم اليمٌت اماما فتالمس االرض لذراع، يتم بعد ذلك ربرياحركة  ابإلضافة اىل

عقب ترك الالعب للكرة وتقوم الذراع حبركتها التكميلية حىت اجلانب االيسر جلسم 
 الالعب مع ميل اعلى اجلذع لألمام قليال وتوجيو النظر ضلو الكرة. 

 التمرير من اجلري;-

ابلسرعة  يستخدم ىذا التمرير يف العديد من مواقف اللعب خالل حركة اجلري يتميز
نة ابلتمرير من وضع االرتكاز اال انو يف الغالب يكون اقل قوة وتكمن امهيتو يف ر مقا

 قدرة الالعب على االحتفاظ بسرعة اجلري )التنقل( اثناء وبعد التمرير.

 La passe à rebond *التمريرة ادلرتدة;

ادلمرر وادلستلم، تستخدم بشكل اقل، لتفادي قطع الكرة من قبل ادلنافس ادلوجود بُت 
قة اداء سبريرة الكتف يف اغلب االحيان، لكن بتوجيو الكرة ضلوى يتؤدى بنفس طر 

االرض لًتتد منها متوجهة اىل الزميل ادلستلم، ان افضل مكان تالمس فيو الكرة االرض 
 ىو اقرب نقطة من قدم ادلنافس ادلسؤول عن مراقبة الزميل ادلستلم.

 

 



 االرتقاء;*التمريرة من الوثب او 

اشتقت ىذه التسمية من التسديد من الوثب، 
وتعتمد بصورة كبَتة على حركة الرسغ اجليدة )من 
حيث السرعة وادلرونة( إلرسال الكرة بسرعة 

 عللزميل وتؤدى مثل سبريرة الكتف تقريبا لكن م
ارتقاء الالعب اىل االعلى قدر االمكان دون 

 االندفاع ضلوى االمام خالل االرتقاء او التمرير عندما يكون يف اعلى نقطة.

 *التمريرة الرسغية;

تساىم سلتلف التمريرات الرسغية يف االرتفاع دبستوى مهارة الالعب بدرجة كبَتة 
 ثة انواع;ويقتصر استخدامها على ادلسافات القصَتة تنقسم اىل ثال

 التمريرة الرسغية لألمام;-

ه التمريرة عندما تكون الكرة يف مستوى احلوض تقريبا شلا يسمح بسرعة ذتستخدم ى
التمرير وألدائها تستقر الكرة يف اليد ادلفتوحة مع مد الذراع ابرزباء، تتأرجح الذراع خلفا 

الرامية مستوى جسم  مث اىل االمام كحركة الرسغ يتم سبرير الكرة دبجرد ذباوز اليد
 الالعب.

 التمريرة الرسغية للخلف;-

من خالذلا يتم سبرير الكرة اىل الزميل اخللفي اجملاور دون قيام ادلمرر ابلدوران ابذباىو مع  
مراعاة ربديد التوقيت، احلدة، وارتفاع التمريرة دون النظر ابذباه الزميل ادلستقبل  قدر 

 االمكان حىت يصعب على ادلدافع تتبع الكرة.



 التمريرة الرسغية للجانب;-

خاصة ابلنسبة لالعبُت  شائعة االستخدام
ذوي ادلستوى العايل الذين يتحكمون يف 
الكرة بشكل جيد تتميز ىذه التمريرات 
بسرعة االصلاز، تستخدم عادة يف حال كان 
الالعب يف حالة قطع امامية ابذباه ادلرمى  

 passe dans le dos من خلف الظهر أتديتهاكما ديكن 

 passe derrière la tête  او من خلف الراس 

 *التمريرة الصدرية ;

تستخدم ىذه التمريرة يف ادلسافات القصَتة 
لسرعة توجيهها بدقة وتؤدى عند استقبال 
الكرة يف مستوى الصدر يف موقف حيتم على 
الالعب سرعة التمرير ابذباه احد الزمالء 
متواجد يف مكان خال من الرقابة حيث تتم 

داد مفصلي ادلرفقُت ودفع الرسغُت وبعد التمرير عملية سبرير الكرة دبجرد استقباذلا ابمت
 .تشَت اصابع اليدين للخارج، تؤدى بيد واحدة او بكلتهما وبنفس الطريقة

 

 

 

 



                    )اتبع(ادلهارات االساسية يف كرة اليد                   

 

 . استقبال الكرة;ب

ان مهارة استقبال الكرة ال تقل امهية عن سابقتها )التمرير( بل واكثر من ىذا، ففي    
حال االستقبال السيئ للكرة لن يكون 
ىناك سبرير اساسا او على االقل سوف 
يكون التمرير سيئا يف احسن الظروف 
وىو ما يعٍت ضرورة اتقان ىذه ادلهارة من 

 التصرف هباطرف الالعب حىت ديكنو 
، وحىت يكون االستقبال جيدا للكرة يف احسن الظروف وجعلها يف حالة لعبسرعة ب

جيب استخدام كلتا اليدين اال يف حاالت اندرة حيث يلجا فيها الالعب اىل استخدام 
 عملية استقبال الكرة. اليد الواحدة يف

 مهارة التنطيط;. 4.2

تعترب مهارة التنطيط من ادلهارات األساسية يف    
  ةدلا ذلا من امهية يف التحكم ابلكر كرة اليد 

والسيطرة عليها اثناء االداء وذلك بغرض هتدئة 
اللعب او يف ذبديد مدة االستحواذ على الكرة 

اث( او لتفادي ادلشي هبا ألكثر من ثالث 4)
خطوات على سبيل ادلثال اثناء عملية اخلداع او 

حيث سيعطي ذلك فرصة  اذلجوم اخلاطف، ويفضل عدم استخدام التنطيط يف غَت ذلك



للفريق ادلنافس ألخذ ادلكان ادلناسب الصحيح وتنظيم الصفوف واغالق الثغرات امام 
 .او ضياعها ادلهامجُت اي حىت ال يصبح التنطيط من عوامل ابطاء اللعب

من خالل دفع الكرة أبصابع اليد ادلفتوحة ورسغ اليد ابإلضافة اىل  تنطيط الكرة يتم  
ع الكرة ابألصابع ورسغ اليد لألمام وللخارج )خارج القدم ادلماثلة ليد ، تدفرفقثٍت ادل

 التنطيط(، كما جيب ان يكون ارتفاع الكرة مناسبا ويكون توزيع النظر بُت الكرة واالمام.

 التصويب;. 5.2

ان الغرض يف اي مباراة يف كرة اليد ىو التسديد ابذباه ادلرمى يف ظروف تسمح    
التصويب يعترب احلركة النهائية لكافة اجلهود ادلهارية واخلططية الرامية ابلتسجيل  وعليو ف

احلد الفاصل بُت شلا يعٍت انو  اىل ايصال الالعب اىل وضع التصويب الناجح على ادلرمى
   .الفوز واذلزدية

)فكلما قصرت ادلسافة ساعد ذلك على  ادلسافةالتصويب بعدة عوامل منها  يتأثر   
)سرعة  والسرعة)يسهم رسغ اليد كثَتا يف توجيو الكرة(،  التوجيوصلاعة التصويب(، 

 االعداد ادلناسب لنوع التصويب(، وىناك العديد من انواع التصويب منها;

 

 

 



 التصويب من الكتف;ا. 

 tir à la تؤدى ىذه التصويبة من اجلري   
foulée وكذا من االرتكاز tir en appuis  

  ويتوقف استخدامها على ادلسافة بُت ادلرمى
  فيو التصويب. يتموادلدافع  وكذلك الوقت الذي 

  تتم دبسك الكرة بكلتا اليدين مث رفعها اىل مستوى الكتف مث تنقل اىل اليد الرامية   
العضد مع الساعد شكل الزاوية اضلراف زاوية ادلرفق وأيخذ مع تتجو راحة اليد اىل اعلى 

القائمة تقريبا، اثناء نقل الكرة اىل اليد الرامية توضع القدم اليمٌت يف االمام وبشكل 
مباشر تتبعها القدم اليسرى خبطوة اىل االمام على ان يكون اذباه القدم اىل الداخل قليال 

الل تقدم ولتحقيق ىدف برمية قوية وسريعة ترتكز رجل اليمٌت بشكل كامل من خ
اجلانب االدين للجذع لألمام عندما تًتك الكرة اليد الرامية كما ديكن استخدام التصويبة 

يف االذباه  من الكتف يف مستوى احلوض والركبة والتصويب مع ثٌت اجلذع جانبا
 .ادلعاكس)ابلنسبة للذاع الرامية(

 التصويب ابلوثب;ب. 

ان التصويب من الوثب ىو احد انواع 
ادلهمة يف كرة اليد، تؤدى مع الوثب التصويب 

وىو التصويب من الكتف مع الوثب بعد عملية 
التحضَت او االعداد )خطوات االقًتاب( تؤدى 

ابلنسبة  ابلقفز عرب قدم االرتقاء )القدم اليسرى
(، سبسك الكرة ابليد اليمٌت  اليت تسحب اىل اخللف حبيث لالعب االدين والعكس..



االمام ليحقق مدى حركي كبَت اثناء االرتقاء ويتحرك اجلذع  يتجو الكتف االيسر اىل
ليأخذ الوضع الطبيعي ويبدا الكتف االدين ابلتحرك اىل االمام وتسدد الكرة بقوة عرب 

 حركة مد الذراع، وتتجو اليد اىل االمام حبركة متابعة وتدفع الكرة بقوة ابذباه ادلرمى.

 التصويب ابلسقوط;ج. 

او جانبا طبقا حلركة اذباه السقوط  اتصويبة من السقوط اماميكمن اداء ىذه ال  
التمهيدية للجسم، وسوف نتطرق اىل التصويب ابلسقوط االمامي والتصويب ابلسقوط 

 اجلانيب فيما يلي;

 التصويب ابلسقوط االمامي; -

يستخدم ىذا النوع من التصويب     
بصورة خاصة عند رمية اجلزاء وكذلك على 
مستوى منطقة  ادلرمى، تؤدى من وضع 
الوقوف حيث ال ربتاج التصويبة اىل اداء 
حركة االقًتاب مع محل الكرة ابليدين امام 

اجلسم انحية الذراع الرامية وتوجيو النظر انحية اذلدف وتبدا حركة السقوط اماما 
لف ويقوم ورجوع كتف الذراع اىل اخل لألمامسم من انثناء خفيف لركبيت الرامي للج

من الكتف على اذلدف من مستوى الراس اثناء السقوط مث يتم  تصويبو أبداءالرامي 
اليد اليسرى على االرض يعقبها مباشرة اليد اليمٌت، ويف  إبسناداذلبوط للرامي )االدين( 

دحرجة على الكتف واجلانب االدين للجذع مع مراعاة بعض االحيان ديكن اذلبوط ابل
 .لألرضعدم دلس الركبتُت 

 



 

 التصويب ابلسقوط اجلانيب; -

يف ىذا التصويب السقوط من الناحية    
اجلانبية وجسم ادلهاجم موازاي تقريبا خلط 
ادلرمى وىناك التصويب ابلسقوط اجلانيب 
ضد ذراع الرمي; تقوم القدم اليسرى 

امام ادلدافع او انحية يساره مث  ابالرتكاز
يقوم بدوران كتف الذراع الرامية للخلف بقوة حبيث يشَت زلور الكتف انحية ادلرمى ويف 
نفس الوقت يقوم الالعب بثٍت اجلذع خلفا وتكون الرجل اليمٌت يف مستوى اليسرى 

ه اذلدف ذلك يقوم الرامي بدوران اجلسم ذبا ءتقريبا مث السقوط خلفا جانبا، ويف اثنا
النهائي  التأثَتوالتصويب من فوق الراس مع مراعاة ان دوران رسغ اليد ىو الذي دينح 

الرتفاع واذباه التصويب كما يف التصويبة من الكتف مع اذباه اجلذع جانبا وجيب ترك 
 الكرة لليد ابلقرب من  االرض مع اذلبوط على اجلانب االيسر للجسم.

سواء  ييب مثل التصويب ابلطَتان والتصويب اخللفكما ىناك انواع اخرى من التصو 
)على مستوى خط  من مستوى الراس او من مستوى الكتف او من مستوى احلوض

 ، وكذا التصويبة احلرة ادلباشرة سواء من فوق حائط الصد او جبواره.منطقة ادلرمى(
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 la feinte داع;اخل. 6.2

يستخدم ادلهاجم اخلداع من اجل اخذ االفضلية على ادلدافع، حيث يعترب الوسيلة 
االفضل يف تشتيت انتباه ادلنافس وتوجيهو اىل االذباه اخلاطئ او سبهيدا حلركة اساسية 
يريد ادلهاجم ان خيفيها عن ادلدافع، اي الغرض منو ىو جعل ادلنافس يستجيب استجابة 

 خاطئة، ىناك نوعان من اخلداع;

 ;feinte sans ballon  اخلداع بدون كرةا. 

ما يستخدم، يهدف زبطي ادلدافع ادلباشر من اجل استقبال الكرة والتسديد،  اندرا
 حيدث يف حال الدفاع رجل لرجل، حيث يتم ذباوز ادلدافع ابلطرق التالية;

 ;بتغيَت سرعة اجلري*

 مباشرة. ادلدافعاىل السريع للمرور جبانب كتف  البطيءمن  

 اخلداع البسيط ابجلسم;* 

يف ىذا النوع من اخلداع يقطع ادلهاجم اخلطوة االوىل يف عكس االذباه الذي يتم منو    
االخًتاق فيقطع ادلهاجم خطوة قصَتة بقدمو اليسرى اىل اجلانب مع نقل ثقل اجلسم 
عليها وبعد استجابة ادلدافع للحركة يقطع ادلهاجم خطوة سريعة ابلقدم اليمٌت اىل 

بتعاد عن ادلدافع مث يقطع اخلطوة الثالثة بسرعة وذلك قليال لغرض اال لألماماجلانب 



بنقل القدم اليسرى اماما اىل يسار ادلدافع مع ضرورة وضع اجلسم بُت الكرة وادلدافع 
حلمايتها، لغرض االرتقاء والتصويب او التمرير اىل الزميل ادلتحرر يف حال تقدم مدافع 

 اخر ابذباىو.

 

 اخلداع ادلركب ابجلسم;*

خطوة قصَتة ابلقدم  أبخذاحلالة سيحاول ادلهاجم ادلرور ديُت ادلدافع، يتم ذلك يف ىذه 
اليسرى للجانب ونقل ثقل اجلسم عليو، مث تغيَت ثقل اجلسم على القدم اليمٌت مع بقاء 
القدمُت مالمستُت االرض، اخذ خطوة ابلقدم اليمٌت اماما بشكل مائل للجانب االدين 

ريع للمرور جبانب كتف ادلدافع االدين وليس بعيدا للمدافع تؤدى بشكل مفاجئ وس
 عنو.

 اخلداع ابلكرة;ب.

راع الرامي بعيدا عن ذانواع اخلداع ادلستخدم يف كرة اليد ويهدف اىل ربرير  موىو من اى
 متناول ادلدافع ويؤدى ىذا النوع ابلطرق التالية;

 اخلداع ابجلسم; *

يهدف اىل زبطي ادلهاجم ومعو الكرة ادلدافع اما  
بطريقة اخلداع البسيط او ادلركب كما سبق 
االشارة اليو مع مراعاة عدد اخلطوات اليت يقوم 

 ادلدافع خالل االداء نهبا ومدة بقاء الكرة ابليد مع محاية الكرة م

 



 اخلداع قبل التمرير; *

لية حلركة اخلداع ىي التمرير اما احلركة اخلداعية يف ىذا النوع تكون احلركة احلقيقية التا 
فقد تكون حركة سبرير او تسديد او حركة خداعية ابجلسم وعلى ذلك يقسم اخلداع قبل 
التمرير اىل اخلداع ابلتمرير مث التمرير، اخلداع ابلتصويب مث التمرير، او اخلداع ابجلسم 

 مث التمرير.

 اخلداع قبل التصويب; *

تكون احلركة احلقيقية ادلوالية حلركة اخلداع ىي حركة التصويب على   يف ىذا النوع 
ادلرمى اما احلركة اخلداعية فقد تكون حركة التمرير او التصويب او حركة خداعية 
ابجلسم وعلى ذلك ينقسم اخلداع قبل التصويب اىل اخلداع ابلتمرير مث التصويب، 

 مث التصويب. اخلداع ابلتصويب مث التصويب او اخلداع ابجلسم

 اخلداع قبل تنطيط الكرة; *

يف ىذا النوع تكون احلركة اخلداعية التمرير او التصويب او اخلداع ابجلسم  يف حُت 
تكون احلركة ادلوالية تنطيط الكرة لتخطي ادلنافس بغرض احتالل مكان مناسب لالذباه 

تمرير مث تنطيط ضلوى ادلرمى والتصويب، ينقسم اخلداع قبل التنطيط اىل اخلداع ابل
 اخلداع ابجلسم مث تنطيط الكرة.  الكرة، اخلداع ابلتصويب مث تنطيط الكرة،

 خداع حارس ادلرمى; *

ينقسم ىذا النوع من خداع حارس ادلرمى اىل  
، انتظار استجابة احلارس، يسحب ذراع الرم

 مكان التصويب او تغيَت نوع التصويب. تغيَت
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 يف كرة اليد; الدفاعية. ادلهارات االساسية 3

 الفريق اعضاء هبا يقوم اليت احلركات كافة يعٍت اليد بكرة الدفاعية ادلهارات مفهوم ان   
 ادلهاجم. الفريق اعضاء تقدم حركة إلعاقة ادلدافع

 ادلهارات تكافئ وىي اللعبة ىذه يف كبَتاً  ثقالً  اليد بكرة الدفاعية ادلهارات تشكل   
 وال وسرعة بثبات اذلجوم يستطيع الدفاع يتقن الذي الفريق ان اذ امهيتها يف اذلجومية

 صفوفو. لتنظيم السريعة ابلعودة ادلنافس للفريق الفرصة يعطي

 تدرب من اكرب ونفسي بدين جهد يتطلب تدريبها او الدفاع مهارات تعلم ان   
 تتطلب وكذلك اذلجومية ابدلهارات قياساً  مشوقة غَت مهارات كوهنا اذلجومية ادلهارات

 مشاهبة عالية بشدة عليها التدريب يكون ان وجيب ادلستوى، عايل وبدين عصيب جهد
 .اللعب دلواقف

 سبارس اليت وتلك الكرة حامل على سبارس اليت تلك; قسمُت ىناك من يقسمها اىل   .
 كرة. بدون ادلهاجم على

 الكرة على مستحوذ مهاجم ضد الدفاع لالعب االساسية الدفاعية . ادلهارات2.3

Sur le porteur de balle 

 Harcelerا. ادلضايقة 

 ادلباشر اخلصم (ادلدافع) قبل من دفاعي عمل
 ابذباه تقدمو وإعاقة إلزعاجو الكرة حلامل



 ادلرمى. 

 une forte activitéقوية  إديائية حبركات والقيام ادلهاجم أمام الوقوف; مثل
gestuelle اخطاء ارتكاب اىل ودفعو وارابكو ادلهاجم بتوازن زبل ان شاهنا من اليت 

 سيئ سبريرىا بشكل او القانونية ادلدة من اكثر عليها االستحواذ او  ابلكرة كادلشي

 ; Contrer ب. التصدي 

 ادلهاجم تسديدة اعًتاض يف يتمثل  إجراء
 عرب اجلسم من جزء أو الذراعُت ابستخدام
 الكرة اذباه مسار يف  التموضع

  ;Neutraliserادلهاجم ربييد وتثبيت ج. 

 كتفو أو ادلنافس اخلصم ذراع اعلى اليد وضع جيب افضل، بشكل ادلهاجم للتحييد
الورك  مستوى على ادلنافس جسم على األخرى اليد وضع التسديدة، يتم دلنع العلوي

 كال ثٍت ربركاتو، جيب يف للتحكم ابلتحديد
 حلظة اجليد التوازن مراعاة مع الذراعُت

اخللف،  اىل دفعو ادلهاجم وذبنب مع االحتكاك
 ادلنافس، مع االحتكاك اثناء للغاية مهم التوازن
 اخلصم االفالت والتجاوز، حاول إذا حبيث
 خبطوات وادلرمى اخلصم بُت ادلوقع ادلناسب على واحلفاظ الوقت طوال متابعتو ديكن

  .وسريعة قصَتة

 التسديد ابلنسبة لتحييد ادلهاجم يف منع عملية والتصدي التحييد بُت يكمن الفرق   
 فهو التصدي للكرة بعد توفر فرصة التصويب لدى ادلهاجم. الثانية اما ابلنسبة للحالة



 الكرة; تنطيط د. اعًتاض

Intercepter le dribble 

 طرف من تنطيطها أثناء الكرة اسًتجاع ىو 
  ادلنافس

 

 ه. محل ادلهاجم على اللعب على اطراف ادللعب
Excentrer ; 

 التوجو  إىل الكرة حامل يدفع بشكل تنظيم الدفاع
حيث يكون  ربديدا، االجنحة اىل ادللعب جانيب اىل

 على ادلنافس حلمل ضروراين وتوجهو ادلدافع سبركز
 ادللعب.  اطراف على اللعب

 

 

 

 

 

 

 



 الكرة على مستحوذ غَت مهاجم ضد الدفاع لالعب االساسية الدفاعية ادلهارات 3.3

Sur le non porteur de balle; 

 Dissuaderا. الردع 

 استالم من دلنعو ادلهاجم ذباه دفاعي عمل
 .الكرة

التمركز نسبًيا  خالل من; ادلثال سبيل على
( الكرة على حيوز ال) ادلهامجُت احد من ابلقرب

 من الكرة حامل إلجبار امامو، الذراع مد مع
  ابذباىو سبريرىا عدم

 ;Intercepter la passeالتمرير  ب. اعًتاض

 الذي ادلسار مستوى على ابلتدخل األمر يتعلق
 تعترب .عليها االستحواذ اجل من الكرة تسلكو

 اىل هتدف اليت االساسية الدفاعية ادلهارات من
  مباشرة الكرة اسًتجاع
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 .يف حُت يقسم اخرون ادلهارات االساسية الدفاعية اىل; 

  positionnement : االستعداد * وقفة

 بشكل ادلهارات واتقان الدفاعية واجباتو اداء من ادلدافع الالعب يتمكن لكي   
 دبا الدفاعي ادلوقع يف التحرك على والقابلية القدرات وديتلك يتحلى ان لو البد صحيح
 االستعداد وقفة إلتقان التدريب طريق عن اال أييت ال وىذا ادلطلوب، وادلوقف يتناسب

 جيدة وبسرعة وبسيط سهل بشكل الالعب يتحرك ان ديكن خالذلا من واليت الدفاعية،
 .ابلقدمُت تقاطع او اعاقة دون االذباىات سلتلف اىل

 ألداء مناسب وضع الالعب تكسب اليت ادلهمة ادلهارات من االستعداد وقفة وتعترب    
 وديناميكي متغَت طابع ذات االستعداد وقفة ان احلقيقة ويف االخرى، الدفاعية ادلهارات
 دلوقف تبعاً  واحلذر واالسًتخاء الشد حالة بُت جسمي وضع يف التصرف ادلدافع لكسب
 .الدفاعية مهامو حدود عن الكرة وبعد وقرب اللعب

 les déplacements défensifs  الدفاعية * التحركات

 مدافعاً  الفريق يصبح ادلهاجم، الفريق العيب احد قبل من الكرة حيازة فقدان حلظة يف   
 ادلهاجم الالعب بُت ادلسافة وان ادلهاجم، الالعب مراقبة عملية وتبدأ مرماه، عن

 بعيداً  ادلهاجم الالعب كان فاذا ادلدافع، لالعب التحركات نوع ربدد اليت ىي وادلرمى
 بُت ادلسافة قلت كلما وتصغر كبَتة وادلهاجم ادلدافع بُت ادلسافة كانت ادلرمى عن

 .وادلرمى ادلهاجم



 يف ينجح ال حىت اكرب ادلسافة كانت سريعاً  ادلهاجم كان كلما ان يرى من وىناك   
 البطيء. للمهاجم ابلنسبة والعكس ادلدافع زبطي

 التحركات ىذه ومجيع وللخلف لألمام للجانب تكون ما عادة ادلدافعُت ربركاتان     
 ادلهامجُت دلوقف تبعاً  متداخل بشكل ربدث بل بعضها عن منفصل بشكل تتم ال

 observation : * ادلراقبة

 الالعب هبا يقوم اليت الفردية احلركات كافة خالل من تتجلى ادلراقبة مهارة ان   
 التقدم زلاولة او سبريرىا او الكرة استالم من ومنعو ادلهاجم الالعب ربرك دلتابعة ادلدافع

 دبا بدنية لياقة ادلدافع الالعب من ادلرمى، تتطلب من القريبة ادلناطق من للتصويب هبا
 لالستمرار تؤىلو اليت اجليدة وادلطاولة الفعل رد وسرعة والسرعة والرشاقة اخلفة ذلك يف
 ادلباراة هناية اىل اللعب يف

   dissuader-neutraliser : ادلهامجة – * ادلقابلة

 او دلنعو كمحاولة الكرة على ادلستحوذ للمهاجم مهامجة عملية ىي ادلقابلة مهارة ان   
 مهامجة عملية ايضاً  ىي الوقت وبنفس التمرير او التصويب اداء يف فاعليتو من للحد

 ادلهاجم إبجبار وذلك اليو الكرة وصول دلنع الكرة على ادلستحوذ غَت للمهاجم
 الزميل ادلهاجم اىل الكرة وايصال سبرير يف خططو من يغَت ان الكرة على ادلستحوذ

 .اخلططي تصوره وارابك

 ابلصورة دلقابلتو ادلهاجم هبا يصوب اليت اليد معرفة ادلدافع على الضروري ومن   
 .الصحيحـة



 على اليدين إبحدى دبقابلتو ادلهاجم ذباه دبيل الوقوف ادلدافع الالعب على جيب   
 ادلهاجم ىذا إبجبار القيام او ساعدىا او ادلصوبة الذراع ادلرفق على واالخرى الوسط

 بعيداً. التحرك على

 ارادة يظهر قوي دفاعي وبعمل ابتزان ادلهاجم مهامجة تتم ان جيب فانو وعليو    
 السريع للتغَت وقابلة اثبتة ادلدافع ارتكاز قاعدة تكون وان ادلهاجم ايقاف يف واضحة

 مع الدفاعية القدرة فقدان وابلتايل التوازن اختالل عدم لضمان ادلهاجم اداء لطبيعة وفقاً 
 تصــوره وايقاف الكرة حركة او حركتو إليقاف والضغط ابدلهاجم السريع االلتحام ضرورة

 .اخلططي

   Couverture - soutien :االسناد – التغطية *

 من مناسباً  موقعاً  أيخذ ان ىي االسناد او ابلتغطية يقوم الذي ادلدافع مسؤولية ان   
 للمدافع اتمُت عملية وىي ادلتقدم، للمدافع ابلنسبة الصحيحة والزاوية ادلسافة حيث
 يكون وابلتايل ادلقابلة ىذه من االفالت يف ادلهاجم صلاح الحتمال للمقابلة ادلتقدم الزميل
 .اجملاور ادلدافع ربرك طريق عن اثين دفاعي خط ىناك

 كل وسرعة جهة من وادلهاجم ادلدافع بُت الدفاعية ابدلسافة التغطية صلاح ويرتبط   
 على كبَت اثر لو ادلرمى منطقة من ادلهاجم قرب او بعد كذلك. اخرى جهة من منهما
 .ادلهاجــم االداء دلستوى تبعاً  اكثر او واحد مدافع االداء يف يشارك وقد التغطية صلاح

 ادلدافع ادلتقدم ثقة تعزيز ادلدافعون من شاهنا الالعبون هبا يقوم اليت التغطية حركة   
 او الكرة اعاقة يف يساعده وابلتايل ادلهاجم، ذباه اكثر إبجيابية للعب يدفعو شلا بنفسو،
 قطعها.



 بدون مهاجم بتغطية ترتبط حيث الدفاعية ادلهارات اىم من واحدة التغطية وتعترب   
 بُت العالقة حيكم الذي ابلشكل االداء يف وتًتابط الكرة على مستحوذ ومهاجم كرة

 .الدفاعية العملية رلمل لنجاح ادلدافعُت

 :واالستالم * التسليم

 من تعترب ذلذا واجلماعي الفردي الدفاعي االداء بُت متداخلة مهارة ىي ادلهارة ىذه ان
 تكون ما وغالباً  زلسوبة أبلية تتم وذلذا فقط فردي أبداء ترتبط ال كوهنا الصعبة ادلهارات
 اداء بطريقة بل ادلهاجم من القريب ابدلدافع تتعلق ال بسبب واحياانً  كثَتة اخطاؤىا

 .زميلو

 القريب وادلهاجم الكرة موضع مراقبة خالل من مشًتكة اداء بطريقة ادلهارة ىذه وتتم
 مع الذي الالعب على يفًتض والذي الكرة على ادلستحوذ ادلهاجم اقًتاب حالة ويف

 ادلدافع ابستالم زلدد دفاعي واجب اداء القريبُت الالعبُت فعلى عليو، اخلروج ادلدافع
( والتسليم االستالم) حالة ويف الكرة على ادلستحوذ الالعب إليقاف اخلروج او القريب

 فقط ابلذراع االستالم على االعتماد وعدم ادلدافعُت بُت التحام ىناك يكون ان جيب
 .مًت الستة منطقة يف االمور ىذه اغلب وتتم سريع وبشكل االداء صلاح ضمان

 اجياد اىل يلجأ قد ادلدربُت من كثَت ان حيث ادلهمة ادلهارات من ادلهارة تعترب ىذه
 خاصة امهية من لذلك دلا فقط الدفاع يف يلعبون االداء من النوع هبذا متميزين مدافعُت

 .الدفاعي الوضع صلاح يف

 

 



 :contrer le tir التصويب اعاقة – الصد * حائط

 واجلماعية الفردية الدفاعية ادلهارات من التصويب اعاقة او الصد حائط مهارة تعرب
 فتحة وجود مع الذراعُت مد خالل من دبفرده صد حائط عمل ادلدافع ابستطاعة حيث
 لعمل مدافع اخر العب ينضم معينة حاالت ويف مضمومة، االصابع وبقاء بينهما صغَتة
 العبُت من اكثر من مكون جدار عمل يفضل وال االول، ادلدافع جبانب ثنائي صد جدار
 .الدفاع يف كبَتة ثغرات بظهور يتسبب ألنو

 .ادلرمى ابذباه ادلصوبة للكرات التصدي يكون ما غالباً  ادلهارة ىذه وىدف

 ادلستخدم التصويب ومستوى نوع هبا يتحكم الصد، حائط دلهارة متعددة اشكال وىناك
 الواطئة للكرات التصدي عن خيتلف العالية للكرات التصدي فمثالً  ادلهاجم، قبل من

 االداء بقوة الدفاع من النوع ىذا يتسم احلاالت مجيع ويف التصويب، مستوى وحسب
 على فيها الًتكيز يتم اليت ادلنطقة لتحديد ادلرمى حارس مع كثَتة حاالت يف والتنسيق

 .غَتىــا من اكثر الصد حائط

 ;  récupération de la balle  عليها واالستحواذ الكرة وتشتيت * قطع

 الدفاعية ادلهارات بقية عن امهية عليها واالستحواذ الكرة وتشتيت قطع مهارة زبتلف ال
 قطع بعد مباشرة اذلجوم اىل التحول طريق عن اجيابية خاصية من ذلا دلا امهية تفوقها بل

 .حدين ذو سالح ولكنها عليها، واالستحواذ الكرة

 اىل ابلنتيجة يؤدي سوف ادلدافعُت الالعبُت بعض قبل من ادلهارة ىذه استخدام فسوء
 قبل من مرماىم يف ىدف تسجيل فرصة فان وابلتايل الدفاعية صفوفهم يف ثغرة فتح

 واضحــة. تكون ادلهاجم الفريق



 الكرة وتشتيت قطع مهارة اىل ان  فيدرىوف وادجار شتاين جَتت ىانز من كل يشَت
 فكثَتاً  آلخر مهاجم من ادلتقن غَت التمرير وضد للكرة ادلهامجُت استقبال ضد اجراء ىو
 طريقو من قريب مهاجم اىل مناسبة غَت بطريقة الكرة سبرر ان الوسط منطقة يف حيدث ما

 يندفع مث ادلناسبة اللحظة حىت ادلدافع ينتظر ضعيفة، بطريقة للكرة تصويب او للجري
 اىل وسبريرىا ايقافها او الكرة مسك االحيان بعض يف ديكنو وىنا الكرة، طريق يف

 ىجومو.

 االستحواذ او الكرة وتشتيت قطع مهارة استخدام اىل يلجؤون الذين الالعبُت فان لذا
 وذلك الكرة وحركة الالعب حلركة احلركي للتوقع اجليدة ابلقدرة يتمتعوا جيب ان عليها
 لتشتيتها اما الكرة لقطع للخروج ادلناسب التوقيت اختيار على الالعب يساعد بدوره

 .ادلنافس الفريق ىدف ابذباه اذلجوم يف لالنطالق عليها االستحواذ او

  

 


