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   -  : للصاالتالقدم  مفهوم كرة  
الصاالت  "   داخل  تلعب  الصاالت عندما  القدم  باللغة   والقاعاتيطلق على كرة  المغلقة 

وهو مشتق    للعبة،إذ إنه يمثل المصطلح المستخدم دوليا    Futsalاالنكليزية مصطلح الـ  
الكلمة الفرنسية  و دم  الق  ةتعني كر   Futebolالـ  أو    Futbol  والـ من اإلسبانية أو البرتغالية  

  تعني داخلي وبذلك تصبح كرة القدم الصاالت الداخلية  SALAأو    SALONأو االسبانية  
من االلعاب الجماعية السريعة التي تحتاج الى مواصفات كرة القدم الصاالت"  لعبة  وتعد  "

عاليتين   ومهارية  الذهنية   باإلضافةبدنية  القدرات  ان    والخططية"   الى  هو  مؤسسعلما  ها 
وتم دخولها الى قارة    1930خوان كارلوس وهو مدرس تربية رياضية في االركواي عام  

 . 2001والى العراق رسميا عام  1960اسيا عام 
داخل    الصاالت  مقدال  ةوكر    تلعب  الصاالت "  داخل  القدم  بكرة  ايضا  وتعرف  القاعات 

القدم   لكرة  لعبة رياضية مشابهة  تقام داخل صاالت رياضية معدة    المعروفة، وهي  لكنها 
الرياضة  الصاالتكرة  و "  لهذه  قبل مجموعة من    القدم  من  تمارس  محببة  ات  الالعب لعبة 

ها بشكل جيد لها بطوالت عالمية  ست مار تى يتم مت حهاراة وملي عاالى لياقة بدنية  تاج  وتح
  أصغرصغير الحجم وكراتها    كرة القدم الصاالتملعب  و   ينظمها االتحاد الدولي لكرة القدم

 . "ولها قانون خاص الميدانمن حجم الكرة العادية ويدير المباراة حكمان داخل 
الص القدم  كرة  لعبة  سريعة  "  االت  إن  لصغريب تق  قفاتالتو من    يةوخاللعبة  مساحة  ر  ا 

ان  بشكل سريع وكثير لذلك يجب    المنافسإلى مرمى    ن  يصلات  الالعبملعبها إذ نجد ان  
ألنها تؤدي إلى الفوز ولصغر مساحة اللعب يجب أن    تكون نهاية الهجمات بشكل صحيح

 . "استمرارب ها  ن علي ويتدرب  ةمتناهي بدقة  االساسيةالمهارات   اتالالعب  يتقن 
القد  تعد   لها خصوصيات وأساسيات يمكن أن    تم الصاال كرة  التي  واحدة من األلعاب 

ويجب على العاملين في مجال التدريب معرفتها    ،المبارياتها كل من يتابع ويشاهد  يعرف
إلى   نقلها  ع  وبوساطتها  ،اتالالعب وثم  تساعد  تدريبية  مناهج  بناء  ايصال  يمكن  لى 

اًل عن زيادة  اء سير المباراة فضأثن األخطاء  وتقليل    األداء  توى عالٍ  منسى مات إلالالعب 
 .المبارياتومن ثم زيادة في اثارة  اللعب،في  هنوتشويق ات الالعب متعة 

 
 
 



 3 

 -: لصاالتالقدم لأهم مميزات كرة   ❖
 صغير. تلعب على ملعب و سريعة  حيويةهي لعبة   
 . الحركي والمهاري  ءيناألدادرجة عالية من  هي لعبة جذابة تتطلب 
 بكثرة.هداف يها االف جل س  ت   
 االرادة. ومن قوةالبدنية  قدراتمن ال مستوى عالٍ  تتطلب 
 .  وصغيرةالن مناطق اللعب ضيقة  الصعبةفي الظروف  يتم أداء المهارات االساسية 

 :الفرق بني كرة قدم الصاالت وكرة القدم االعتيادية ❖
اآلتي   االعتيادية، ويبين  القدم  الصاالت وكرة  قدم  بين كرة  االختالفات  العديد من  يوجد 

  :أبرز هذه االختالفات
القدم االعتيادية من خالل أحد عشر الع :ات الالعبعدد      ةب ت لعب م باريات كرة 

 .للفريق الواحد اتلكل فريق، بينما ت لعب كرة قدم الصاالت بخمسة العب 
باراة 

ُ
امل دة 

ُ
م قسمة    كرةمباراة   ت لعب  :م دقيقة  تسعين  مدار  على  االعتيادية  القدم 

دقيقة، بينما ت لعب م باريات كرة قدم الصاالت بواقع    (45)لشوطين م دة كل منهما  
 .دقيقة فقط  (20) شوطين م دة كل منهما 

باراة 
ُ
امل ك :ساعة  في  اللعب  توقف  عند  الوقت  احتساب  إيقاف  قدم يتم  رة 

القدم  كرة  مباريات  في  الوقت  احتساب  ساعة  إيقاف  يتم  ال  بينما  الصاالت، 
 .االعتيادية عند توقف اللعب

ستقطعة 
ُ
امل وقٍت   :األوقات  على  الحصول  الصاالت  قدم  كرة  في  للفريقين  ي مكن 

أوقاٍت مستقطعة   الحصول على  للفريق  يحق  واحد خالل كل ِّ شوط، وال  م ستقطٍع 
 .عتياديةفي كرة القدم اال

حجم   :الكرة  من  بكرات  االعتيادية  القدم  كرة  قدم    ( 5) ت لعب  كرة  ت لعب  بينما 
 .(4)  حجمهاالصاالت بكرة 

إجراء   :التبديالت   االعتيادية  القدم  كرة  في  أغلب    ثالثي سمح  في  تبديالت 
أي وقت  التبديالت وفي  بعدٍد غير محدود من  ي سمح  بينما  الدوريات والمباريات، 

 .ودون توقف اللعب في كرة قدم الصاالتمن الم باراة 
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تنفيذ ما ي عرف برمية التماس عند خروج   :خروج الكرة من جانب امللعب  يتم 
الكرة من جانب الملعب في كرة القدم االعتيادية، أما في كرة قدم الصاالت فإنه يتم  

 .او ركلة جانبية استئناف اللعب من خالل تنفيذ ما يسمى بركلة إدخال
في كرة    امن الملعب لنهاية الم باراة عند طرده  الالعبة يتم إقصاء   :الالعبةطرد   

عن   ايعني استبعاده الالعبة  القدم االعتيادية، أما في كرة قدم الصاالت فإن طرد
أن   وي مكن  دقيقتين  لمدة  الفريق ت الملعب  تسجيل  حال  في  الملعب  إلى  فورًا    عود 

 . اآلخر لهدف

         -الصاالت:  بكرة   ملهارات األساسيةا
لتــي لهادفــة ارورية اهــي كــل الحركــات الضــ   الصــاالتة  بكــر ية  ارات األساســ المهــ وتعرف  "    
ــانون كــرة  إطــارلغــرم معــين فــي  ىتــؤد بــالكرة أو ســواء كانــت هــذه الحركــات  تالصــاالق

 ".للمهارات سريعًا ودقيقاً   الالعبةؤكد على ضرورة أن يكون أداء بدونها، كما ي 

  -هما:  نوعنياىل    الصاالتتقسم املهارات األساسية يف كرة  " 

  -وهي: رة  دام الكبدون استخ ساسيةألااملهارات   :أوال

 االتجاه.الركض وتغير  

 الوثب.  

 والتمويه.الخداع   

 .ينالالعبةوقفة  

  -باستخدام الكرة وهي : األساسيةاملهارات  ثانيا:
 .(وتسمى )التمرير  التهديف()المناولة /  وتشمل  ركل الكرة  

 )الجري بالكرة(.ى  وتسم الدحرجة 
 اإلخماد. 
 غة.المراو  

 (.)القطعوتسمى   ةمهاجمة الكر  
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 المكاتفة. 

 .لمرمىس ات حار مهارا 
 -الكرة:  ركل  مهارة   -  أوالً:   

ألنهــا األرثــر اســتخدامًا طــوال زمــن المبــاراة وان عمليــة   الصاالتهارات كرة  تعد من أهم م  
هــــارة المناولــــة كمــــا ان لم ،راة لمبــــاإتقانهـــا مســــرلة ضــــرورية ومهمــــة لنجــــا  الفريـــق والفــــوز با

 -هما:  همتان أساسيتان م

 .ةللزميلالمناولة   .1
 مرمى.لاف نحو  التهدي .2

لـــة اســـتحالة الســـيطرة عليهـــا لتوجيههـــا وتســـتخدم أحيانـــًا ألبعـــاد الكـــرة عـــن المرمـــى فـــي حا  
 وهناك اشكال متعددة لمهارة المناولة نذكر منها:  (،الكرة )المناولة  ركلوألداء حركة  

  القدم.بباطن    ولةالمنا ✓
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 القدم.وجه ولة بالمنا ✓

 

 القدم.المناولة بكعب   ✓

   .القدمبمقدمة    المناولة ✓

 

    
 
 
 
 
 

ويرجــع ذلــك الــى كونهــا  القــدم وتعتبــر المناولــة مــن أرثــر الوســا ل الخططيــة أهميــة فــي كــرة
فــي  ى أخــر  إلــى ةوهــي تحــدد انتقــال للكــرة مــن العبــ  المبــاراة،ثــر اســتخدامًا طــوال زمــن األر

 %(80رثر مــن )لمية على إن أراسات العبعض الد  وقد أردت  حسن،أ  أفضل وموقعوضع  
فــي  عــن طريــق المناولــةعلــى الكــرة يكــون التصــرف  الالعبــةحصل فيها ت لحاالت التي ا  من

ــة هــي  %(20)وهــو  ةباقيــ لاالمهــارات ف فــي كــون التصــر حــين ي  ء فــي بنــا ســاساألفالمناول
 حو مرمى الفريق الخصم.مراحل الهجوم والتقدم ن 
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 منها:تتصف بعدة صفات  حيحة وسليمة ودقيقة يجب إن لة صتكون المناو  أنو 
 .ةالمناسب   ةإن تكون المناولة لالعب  ✓
 لة.توقيت أداء المناو  ✓
 اولة.المن  قوة ✓
 مناولة.الدقة في ال ✓
  -:  وتقسموللمناوالت انواع متعددة  ❖

 (.بطيئة  متوسطة،  قوية،) القوةمن ناحية   ✓
 (.قريبة  متوسطة،  بعيدة،) المسافة  من ناحية ✓
 .ة(قطري   عرضية،  خلفية،اه )ة االتج من ناحي  ✓
 التهديف:  ❖

وعــن طريقــه يمكــن حســم  االتالصــ  القــدميعد التهديف مــن المهــارات األساســية فــي كــرة      
هــو هــدف واحــد و داخــل الملعــب يتجــه صــوب  اتالالعبــ يقــوم بــه  نتــا ج المباريــات وكــل مــا

الـــذي  الفـــرديل الهجــوم إحـــدى وســـا  غالبـــًا إذ يعـــد التهــديف ة مناســـبة للتهــديف خلــق فرصـــ 
 أربــرحقــق ق األخر حيث إن الفريــق الــذي ي ري لفهدف في مرمى التحقيق    الالعبةلح به  تست 

 عدد من األهداف خالل المباراة يعد فا زًا.
وهــو  والتهــديفراة تيجــة المبــابــان علــى التهــديف تتوقــف ن  (1984مي الصــفار،ويــرى )ســا  

 .ة التهديفرب انتهت بض سلة فعالياتخيرة في سلالخطوة األ
الكــرة الثابتــة  ركــلفــي إثنــاء هديف ســواء  أنواع الت   وأسرعوأقوى  هو أفضل    القدمب والتهديف    

 .أو المتحركة
 ف الجيد والناجح وهي:هناك أمور أخرى يجب إن تتوفر في التهديو 
 .دقة وقوة التهديف-1
 لمرمى.كرة وهي مصوبة إلى امسار ال ارتفاع-2
 الكرة.يها ي تصوب إلالزاوية الت -3
 .يفالتهدت  توقي -4
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 (: )تكنيك املناولةطريقة أداء املناولة   ❖
 -االرتكاز: قدم  &

لينتقل عليها    والى جانب الكرة وهي مثنية من الركبة   توضع قدم االرتكاز للخلف قليال    
 مركز ثقل الجسم. 

 -الضاربة: & الرجل 
  ل ثناء ركناسبة أن بصورة م بحيث تكو   من الخلف إلى اإلمام  الرجل الرارلة للكرة  تتحرك    

 . ن المناولة موجهة بصورة صحيحة و عد ركلها لكي تكومتابعة الكرة ب  الكرة
   -والرأس: الجذع والذراعان &
إن  يميل   على  قليال  لإلمام  الجس  الجذع  باتزان  االحتفاظ  على  الذراعان  وتكون  تعمل  م 
 مستها. تين للكرة لحظة مال عينان موجه ال

 -الدحرجة:   :ثانياً 
 عب". الملفي  أخرمكان  ىلإمع الكرة من مكان  الالعبةنتقال "هي عملية ا

بالكرة   بقدم    اإلمام  إلى"التحرك  خفيفة  الدحر   الالعبةبدفعها  روسيلة   ةج وتستخدم 
 ". بتغيها ت غاية معينة  إلىللوصول 

لضـــغط  يالتهـــازم ألحـــدلـــة مناو  طـــاءعإ  الالعبـــةســـتطيع ت ا ال "وتســـتخدم الدحرجـــة عنـــدم    
 إعطـــاءيـــة منهـــا الغاالملعـــب وعرضـــه،  الدحرجـــة بطـــول عبـــةالالحتـــاج ت  لـــذا اهـــ م علي الخصـــ 

راقـــب تحركـــات ت و قـــوم بالدحرجـــة برقصـــى ســـرعة ت أن  الالعبـــةويجـــب علـــى  ةمناولـــة للزميلـــ 
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بكثيـــر مـــن  رعســـ أتحـــرك بـــدون الكـــرة ت  الالعبـــةب و قـــت المناســـ مناولـــة بالو  إلعطـــاء يالتهـــازم
 الالعبــةمتلــك ت ت الضــرورية والتــي ال االالحــ ي فــ  إالم بالدحرجــة دم القيــاذلك وجب عــ الكرة ل
 ".ترخير الهجوم إلىمناولة ويكون االحتفاظ بالكرة يؤدي    ءطاإع  إمكانية

  -منها:  الدحرجة   إثناءجب مراعاتها  هامة ي  هنالك ُأسسو 
   مناسب.كرة على بعد  ى الة علمحافظأ: ال
 ولة.تجاهين بسه االلتحرك بكالمن اجل ا حافظة على التوازن المب:  

 بــاتالالع لرؤيــة بقيــة  لألعلــىرأس ال بــد مــن رفــع الــ ج: عدم تركيــز النظــر علــى الكــرة بــل 
  ."الملعب وأجزاء

 -إلى:    تهدف الدحرجة ❖

 منه.أ: اجتياز الخصم والتخلص  
 التهديف.ناولة أو ع الخصم والقيام بالمصفوف دفااختراق    :ب
 اسب.من الالوقت  مجال للمناولة في يتوفر  عندما ال  :ج

 إلزالــةبحريــة صــة التحــرك الزميــل فر  عطــاءإ و الخصم مــن اجــل تنفيــذ خطــة معينــة   د: لسحب
   عنه.الضغط 

 المباراة.  ما بنتيجةاللعب وكسب الوقت عندما يكون الفريق متقده: ترخير  
   الفريق.و: تنظيم لعب  
  .ة التي تليها"يلة للوصول الى الغاي ل وسست غاية ب ز: الدحرجة لي 

  -دحرجة:  لاأنواع  ❖
 للقدم.الدحرجة بالجزء الداخلي  -

 للقدم.الخارجي    لدحرجة بالجزءا  -

  القدمالدحرجة بوجه    -

 .القدمبمقدمة    الدحرجة  -
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 : ك الدحرجة( ني تك )   الدحرجةطريقة أداء   ❖
 -االرتكاز: قدم  &

عليها    وهي مثنية من الركبة لينتقل   رةوالى جانب الك  خلف قلياللالرتكاز لتوضع قدم ا     
 مركز ثقل الجسم. 

 -الضاربة: & الرجل 
  تخية بصورة مناسبة بحيث تكون مر   اإلمام  إلىالخلف  بة للكرة من  الرجل الضار   كحر تت    

  ها لإلمامالدافعة في حركت   إن تستمر الرجل  على  كرة كثيراتبتعد الأثناء دفع الكرة حتى ال
 وة عادية. متخذة خط

   -والرأس: لذراعان ع واالجذ&
اال  يميل على  الذراعان  تعمل  إن  على  قليال  لإلمام  الالجذع  باتزان  وتكون  حتفاظ  جسم 
  يالت مللملعب والز   ةعب الالتها ويفضل إن يتجه نظر  لحظة مالمسان موجهتين للكرة  العين 
 . التاليةي األشكال موضح فوكما  لمستين للكرة صم بعد كلوالخ 

    

 -  الدحرجة:مهارة    أداءيف    ةالشائعخطاء  األ ❖

 السيطرة على الكرة. الالعبةفقد ت ودفع الكرة لمسافة بعيدة مما  القدمشد  -1
 الوراء.يله إلى تصلب الجذع أو م  -2

 فقط. تركيز النظر على الكرة  -3
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 .اإلمخادًا: ثالث
يجــب علــى  لتــيواللصــاالت    القــدمكــرة    المهمة فيالرياضية  د من المهارات  يعد االخما     

قــــوم بالتهــــديف او ت ان  الالعبــــة عســــتطي ت مــــن دون اتقانهــــا ال  اتقانهــــا، أذ اتالالعبــــ  جميــــع
لمهــارة اهميــة بالغــة، اذ يتوقــف اداء اغلــب المناولة او المراوغة بطريقة صحيحة، وان لهــذه ا

همــًا مــن عناصــر ًا متعــد عنصــر  وهــي واخمادهــا،ى حســن تســلم الكــرة االخــرى علــ المهــارات 
  الكرة.ة على السيطر 

أمكانية فــي التصــرف والــتحكم بهــا وهــو  أرثركون ت تقن مهارة االخماد ت   تيال  ةفا لالعب      
ــة  ــة،فـــي حالـ ــي تجعلهـــ  حركـ ــاًل عـــن أنهـــ  ةة للمدافعـــ عطـــي الفرصـــ ت ال  افهـ ــرة فضـ ــع الكـ  القطـ

 لخططية.  لواجبات اسرعة تنفيذ اهيئ الكرة في تحقيق  ت  ةلالعب اف الوقت،سب  ت كت 
عــدم االحتفــاظ بــالكرة بعــد اســتقبالها حرصــًا علــى  للكــرة ةالمســتقبل الالعبــةويجب علــى       

ويعطــــي  الهجــــوم يبطــــئزيــــادة ســــرعة المبــــاراة، اال أذا كــــان ذلــــك ضــــروريًا جــــدًا، الن ذلــــك 
 .الخصوم الوقت لتنظيم صفوفهم

   .الالعبة ة من أماملكرة قادمعندما تكون ا" بأنه السيطرة على الكرة ماداإلخ  فيعر أذ 

 -اإلمخاد: ع أنوا ❖

 -الى:  ويقسم    القدماإلخماد ب -1
 .القدماإلخماد بوجه   -
 .القدمد بداخل اإلخما -
 .القدمبخارج  اإلخماد -
 .القدماإلخماد بأسفل   -

 ذ.اإلخماد بالفخ -2
 اإلخماد بالصدر. -3
 اإلخماد بالرأس. -4

 اقيامهـــ  تيـــة عنـــدوامـــل االللع ةً دركـــ كـــون مت ان ة للكـــر  ةالمســـتقبل الالعبـــةفـــرن علـــى وأخيـــرًا   
 -االخماد:  عملية  ب 

  عليها.لمناولة والتحرك للسيطرة سرعة ا -1
   .بالمكان الصحيح لحماية الكرة من الخصم  الالعبةوضع جسم   -2

  الخصم.الكرة لنقلها بعيدًا عن  تغيير السرعة بعد السيطرة على  -3
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 : القدمب إلخمادا رةداء مهاطريقة أ ❖
 نحو اتجاه الكرة.ة  ل المستلمتتحرك الرج  -1

وتستدي   ركبة  تثنى  -2 الثابتة  الكرة    القدم  رالرجل  أخماد  سيتم  الذي  االتجاه  نحو 
 جسم عليها. وينتقل ثقل ال

 اإلخماد. حسب نوع   الالعبةتثنى الرجل المستلمة قلياًل وتستدير قدم   -3

 يميل الجذع قلياًل.   -4

 للمحافظة على التوازن.  بعان للجان رفع الذرا   -5

قوة وسرعة   حسب نوع اإلخماد لحظة مالمستها للكرة المتصاص  القدمب  تسح   -6
 .الكرة

 للكرة. اإلخمادم بعملية تكون الرجل المستلمة في حالة أرتخاء عند القيا   -7

 يكون النظر على الكرة اثناء عملية اإلخماد.  -8

 -بالفخذ:  & أخماد الكرة 
استخ   الالعبة لجر  ت      الى  رجلهغالبا  فخذ  علىللسيط  ادام  الحاالت  الكرة    رة  في  خاصة 

استخدام    نتتمك   ال التي   من  ال  القدم،فيها  لالعب الن  يتيح    ة فخذ هو جزء عضلي طويل 
 رة.السيطرة على الك

 طريقة األداء: 
 يرفع الفخذ لألعلى بحيث يشكل زاوية قا مة مع الجذع.  -1

 بة قليال لينتقل عليها مركز الثقل. تثنى رجل األرتكاز من الرك -2

 ذ يقوم بسحبه للخلف ولألسفل المتصاص قوة وسرعة الكرة.للفخ  رةسة الكعند مالم -3

 اعان للجانب للحفاظ على توازن الجسم. ترفع الذر  -4

 على الكرة اثناء عملية لحظة االنطالق والسقوط. يكون النظر  -5
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 -:  لصدربا& أخماد الكرة 
 طريقة األداء:  -

 . للكرة والرجلين متباعدتين  هةً مواج  الالعبةقف ت   -1

 صدر لألمام.لميل الجذع للخلف وبروز ا -2

 سم.رفع الذراعان للجانب لتوازن الج  -3

 المسة الكرة يسحب الصدر للخلف. حظة مل في -4

 الجسم.  ثني الركبتين ليتوزع عليها ثقل  -5

لحظة    الالعبةنظر    -6 الكرة  على 
 يها. السيطرة عل
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 -(: رة يف اهلواءالسيطرة على الكرة يف اهلواء )تنطيط الك رابعًا:

 الالعبــةقــدرة  معرفــة اهــ طريق المهــارات االساســية الصــعبة والفعالــة ويمكــن عــنمــن  هــي   
ــتحكم بهــا والســيطرة عليهــا   تــيال الالعبــةفــي اوضــاع مختلفــة، فعلــى التعامــل مــع الكــرة وال

ال  تـــيال الالعبـــةمـــن  أفضـــلمـــن المـــرات ســـيكون حتمـــًا  عـــدد بـــررثرســـتطيع تنطـــيط الكـــرة ت 
 نفسها.طيط الكرة بالكفاءة تطيع تن ست 

 
 ة واخلداع:خامسًا: املراوغ

التخل     فن  تحت   اوخداعه  ةالمنافس  الالعبةمن  ص  هي  الكرة    الالعبة  سيطرة  وبقاء 
 والتحكم بالكرة بري جزء من الملعب. 

تم   " عبارة عن حركات  انها  ايضًا على  بها  قت ويه  وتعرف  الدفاع   الالعبة وم  حالة  في 
ا اثناء  الدفاع  من  التخلص  الى  وتهدف  متنوعة  برساليب  وتكون  ومن  والهجوم  لهجوم 

 فاع.الهجوم اثناء الد
 -للمراوغة: األهداف الرئيسة  ❖
 لخصم. ا اتالعب   التخلص من  -1
 لخلق مساحة من اجل أستغاللها.  اتالمدافع اتالالعب سحب   -2
 أو التهديف.  لمناولةبا ةخلق وضع يسمح لالعب  -3
 أو الفريق المستحوذ على الكرة.  الالعبةبقاء الكرة تحت سيطرة   -4
 -: ةالجيد ةوغ المرا الالعبة مميزات   ❖
 بالحركة.  ة ورشيق ةكون سريعت أن   -1
 . التوقيت السليم للمراوغة  -2
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 نصر المفاجئة. تم بع ه ت أن   -3
 تقن كافة أنواع المراوغة حسب الموقف المطلوب.ت أن   -4
 الية للتغلب على المنافس. لثقة العمتاز بات أن   -5
 المراوغة: أنواع  ❖

 الخصم من األمام.  الالعبة رتي ت المراوغة عندما    -1
 . الخلفصم من الخ  الالعبة رتي ت اوغة عندما المر  -2

 طريقة أداء المراوغة:  ❖
 لينتقل ثقل الجسم على رجل األرتكاز.  نجانبي حد الأ سم علىيميل الج  -1
 قلياًل.  لألسفل ثني الركبتين  -2
 للجانب لحفظ توازن الجسم.لذراعان رفع ا -3
 .ةالمنافس الالعبة النظر متجهًا نحو الكرة ثم لألعلى لمالحظة  -4

 -(:  : مهامجة الكرة )القطعدساسا
من    الكرة  أخذ  محاولة  سيط  الالعبة   هي  تحت  تكون  عندما  قطعها    أو  ا رتهالمنافس 

 ة. ة للمهاجموهذا يتطلب التوقيت الصحيح في أختيار اللحظة المناسب  الكرة،تيت لتش
 -الكرة: أنواع مهاجمة   ❖
 مهاجمة الكرة من األمام.   -1
 مهاجمة الكرة من الجانب.  -2
 مهاجمة الكرة من الخلف.  -3
 -األمام: من  مهاجمة الكرة -1

الكلحا ز  ا  ةالمنافس  الالعبة النوع عند مواجهة    يستخدم هذا     من األمام  رة  على 
 وجهًا لوجه. 

 -الجانب: مهاجمة الكرة من  -2
تكون حركته على مستوى    ةالمدافع  الالعبةلجر  ت    النوع عندما  الى استخدام هذا 

 المنافس. واحد مع 
 -: الخلفمهاجمة الكرة من  -3

  الكرة وتشتيتها من بين أرجل المهاجم لقطع    الالعبةن خلف  وهي مهاجمة الكرة م
 ز على الكرة.حا ال الالعبةاو 
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    :مهارات حارس املرمى: سابعا

رمى برعتباره العمود الفقري للفريق بسبب المركز  صة بحارس الموهي مهارات خا
 عن مرماه بصورة مركزة وفعالة. له والذي يتطلب منه الدفاع الذي يشغ

 المرمى: ت حارس مهارا  ❖
 -الكرة: الحركة بدون  -1

 وقفة الحارس.   -
 تنقالت الحارس.   -

 - وتمشل : الكرة:الحركة مع  -2
 مسك الكرة   ❖
 -وتشمل: كرة ولة النام ❖

 د. بالي  -
 .القدمب  -



 17 

 
 بالموفقية والنجاح يمع تمنيات

 المصادر

كر العربي للطباعة  ان : دار الف، عم 1، ط القدمالتمارين التطورية بكرة ثامر محسن و موفق مجيد .  ▪

 . 1992والنشر والتوزيع ، 

د : مطبعة شفيق ، ، بغدا التكنيك(ساسية )ات االالمهار لألشبال، القدمكرة  ناجي. وواثقمر محسن  ثا ▪

1978 . 

: )  2، ط   القةانون الةدولي  –االلعاب االعداديةة    –االساسية    المبادئ  –  القدمكرة  حسن عبد الجواد ؛   ▪

 .(  1980ةةةةةم للمالييةةةةةةةن ، ار العلةةبيروت ، د 

 .( 1981ي ، ر العربر الفك، دا )القاهرة :للناشئين القدمكرة  مختار؛ حنفي محمود  ▪

: ) الموصةة، ، دار الكتةةط للطباعةةة والنشةةر ،  2، ط  القةةدمكةةرة سةةم الخشةةاب )ون ةةرون (؛ زهيةةر  ا ▪

1988  ). 

ندرية، دار الكتاب للنشر والتوزيع  االسك  :1ط   ،موسوعة االلعاب الجماعية  سالم محمود مجف؛ ▪

 . 255، ص 2004،

 (. 1984بغداد، بغداد، جامعة) القدماإلعداد الفني في كرة  الصفار؛سامي  ▪

 )رسةالة  االنجةاز:  مسةتو   ات الرياضةية فةيصر الليا ة البدنية والمهارتأثير اهم عنا  راضي؛صالح   ▪

 .(1990 الرياضية،كلية التربية  بغداد،امعة ج ماجستير،

: القاهرة، مكتبة المجتمةع العربةي للنشةر 1ط  ،ب الجماعيةاال لعا  د السالم محمد الشناق؛ رياضات عب ▪

 ..281ص 2012والتوزيع ،

احمد؛   ▪ زيدان  كرة  عماد  في  ماسي  والتكتيك  طالقدمالتكنيك  شركة) 1،  للطباعة    بغداد،  باد  السند 

2005 .) 

, بغداد، مكتط النبراس للطباعة  1ط ،القدم ماسي كرة غازي صالح محمود ورياض مزهر  ريبط؛  ▪

 .7، ص 2014والتصميم، 

 )رسةالة  القةدمعبةي كةرة  لبعض المهارات االساسةية لال  تحديد مستويات معيارية  جلي،؛ حطان  لي،   ▪

 (.1991 الرياضية،ة التربية كلي بغداد،جامعة  ماجستير،

  الخليج،مطابع صوت  ،القدمكرة ت األساسية لالمهارامحمد عبد هللا الهزاع و مختار احمد نينوبلي .  ▪

 . بدون تاريخ

حماد؛   ▪ إبراهيم  ومفتي  الوحش  صالح  عبده  كرة  نسمحمد  دار  )القاهرة1ط   القدماسيات  عالم  ، 

 . 1994لمعرفة،ا

الفكةر   القةاهرة، دار)  ،القةدمالمتكامة، لالعةط كةرة    حمةاد؛ اإلعةداد اهيم  إبر  ومفتيمحمد عبده صالح   ▪

 (.1984 العربي،

 (.1988 المعارف،مؤسسة  بيروت،، )3ط ،الماليينلعبة  لقدماكرة مختار سالم:  ▪

 الخلةيج،مكتبةة دار  عمةان،) :تةدريط  -متعلةي -القةدماالساسية في كةرة   كماش؛ المهارات يوسف الزم   ▪

1999) . 


