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 مرحلة االعداد العام

اشهر وتقسم فترة االعداد العام , اما الهدف من هذه الفترة  3-0وتستغرق من 

هو رفع مستوى اللٌاقة البدنٌة وتطوٌر الصفات البدنٌة االساسٌة ) القوة, السرعة 

, المطاولة , القفزة , الرشاقة والمرونة ( مع مراعات تنظٌم  التدرٌبات بصورة 

متدرجة وتنظٌم فترات الجهد والراحة حٌث ٌعد ذلك من المسائل الرئٌسٌة التً 

فه وخبراته النظرٌة والعملٌة فً قٌادة ٌجب على المدرب تنظٌمها من خالل معار

 العملٌة التدرٌبة .

ان الهدف االساس من الفترة هو التطوٌر الشامل لقدرات الالعبٌن للتوصل      

الى التكٌف على حمل التدرٌب . وان من الوسائل المهمة فً االعداد البدنً العام 

لتً تؤدي الى التأثٌر فً هً استخدام تمارٌن التطوٌر العام من االلعاب الرٌاضٌة ا

جسم الالعب بحٌث ٌتم تحسٌن قدرة االجهزة الوظٌفٌة وكذلك تطوٌر التوافق 

الحركً الذي ٌؤدي الى رفع مستوى الصفات الحركٌة االساسٌة والتً تهدف الى 

تطوٌر وتحسٌن الصفات البدنٌة والقدرات الوظٌفٌة الخاصة لالعبً كرة القدم 

لى الجهد البدنً العالً الذي ٌقدمه الالعب فً وتكٌف جسم اللعب للتحور ع

 ظروف اللعب .

اما القسم الثانً فً مرحلة االعداد فهو مرحلة االعداد الخاص والتً تتزاٌد بنسبة 

متدرجة لتمارٌن االعداد المهاري والخططً من مجمل حجم التدرٌب لٌكون الفرٌق 

الى مرحلة المسابقات  فً افضل حاالت االستعداد المتعددة الجوانب عند دخوله

وٌتم فً هذه الفترة اجراء بعض المبارٌات التجرٌبٌة بشكل متدرج لتحدٌد اسلوب 

لعب الفرٌق من مرحلة المسابقات ومعالجة السلبٌات التً تبرز من خالل 

المبارٌات التجرٌبٌة ولمعالجتها ضمن تدرٌبات الفرٌق وللوصول للفرٌق بالحصلة 

) الفورمة الرٌاضٌة ( التً تعنً وصول الفرٌق الى قمة الى قمة االعداد الرٌاضً 

االعداد المتعدد للجوانب للفرٌق استعادا للوصول لمرحلة المسابقات والمشاركة 

 فً المبارٌات الرسمٌة للفرٌق .   

 

 

 

 



  

                                محاضرة السادسة                   ال

) الدفاع (                                                  

 إفشالتضمن وهذه العملٌة  اآلخرالعبٌن ضد هجوم الفرٌق اتنظٌم حركات    

الهجوم . إلىواالنتقال من الدفاع  اآلخرهجوم الفرٌق   

 :لدفاع فً ا األساسٌةالمبادئ 

.فً الدفاع  العبٌنا. مساهمة جمٌع 2  

.. مراقبة جمٌع مهاجمً الفرٌق فً المناطق الخطرة القرٌبة من المرمى 0  

.المتبادلة. االلتزام الدقٌق بالتغطٌة الصحٌحة والتغطٌة 3  

 .الهدف الى  األقرب أالعب. توجٌه المالحظات وٌقوم بهذا الدور 4

.. استخدام مصٌدة التسلل5  

.. تغطٌة المرمى وبسرعة عن التهدٌف على المرمى 6  

  .. التراجم بالمناورة7

على  هجوم الخصم واالستحواذ ٌقوم الدفاع بكسر أن .التحرك خارجا بسرعة بعد8

     الكرة .

هزم احد المدافعٌن ٌكون  ما أذا مالتنظٌفً الدفاع الجٌد  اآلخر. تغطٌة المدافع 9

.بٌنما ٌقوم هو باستعمال التغطٌة على جانب الهدف آخرمسند بالعب   

.المهاجمٌن فً التحرك للخارج والداخل  أجبار. 22  

.من الهجوم  بوالالعٌجب متابعة الكرة . مراقبة الكرة وصدها ال ٌكفً 22  

 أمالب الدفاع ٌامن منطقة ق أنٌضمن النجاح مالم  أنفرٌق  ألي. ال ٌمكن 20

. اآلخرواحد بجانب  أومتقدم  واآلخرواحد قشاش   

  

 



 

 

  : برز واجبات المدافع فً الدفاع ا 

.. القدرة على العمل والفعالٌة فً المنطقة 2  

.. القدرة على الصراع الفردي فً المضاٌقة والمالزمة 0  

.. القدرة على الدفاع والقطع للكرات العالٌة 3  

.. تغطٌة زمالئه فً الدفاع وحارس المرمى 4  

.. القدرة على التغطٌة وتنظٌم العمل الدفاعً 5  

.اشتراكه مع زمالئه المدافعٌن فً تنفٌذ مصٌدة التسلل  . 6  

.. استباق الخصم فً الكرات المشتركة 7  

.الفاعل فً بناء الجدار  اإلسهام. 8  

.المواجهة للهدف. الفدائٌة والرجولة فً التصدي للكرات 9  

.. الزواٌا الشاملة للمنطقة ودقة المالحظة 22  

:ابرز واجبات المدافع فً الهجوم    

.الزمٌل بالدقة والسرعة المطلوبة إلىالكرة  إرسالالقدرة على .2  

.آخرالعب  أي أو. القدرة على الفتح للجناح عند استالم حارس المرمى الكرة 0  

.م . المباغتة فً االشتراك بالهجو3  

.. القدرة على المناولة وتبادل المراحل 4  

.الهجوم  ـ الوسطـ ـ األمامٌةللخطوط  واإلسنادالدعم  اعطاء . 5  

.التهدٌف من الزواٌا  أجادة. 6  

.من المراوغة  اإلكثارعلى المواقع فً الهجوم عدم  التأكٌد. من الضروري 7  

.الكرات فً منطقة جزاء الخصم فً تحوٌل  أمكانٌة. 8  



 

  :مدافع الوسط المتقدم فً الدفاعابرز الواجبات الخططٌة لل 

..التغطٌة الدفاعٌة 2  

.. التنسٌق المتقن للفعالٌات الدفاعٌة 0  

.فً تطبٌق مصٌدة التسلل والتأخر. التنسٌق مع حارس المرمى 3  

.الهجوم  إلى. القدرة على تغٌر مجرى اللعب وتحوٌله من الدفاع 4  

:مدافع الوسط المتقدم فً الهجوملل ابرز الواجبات الخططٌة   

..ٌمتلك الحرٌة فً مركزه 2  

.. الخروج بالكرة والدحرجة والمراوغة 0  

.التمرٌرات الدفاعٌة والقدرة على تغٌٌر مجرى اللعب أجادة. 3  

.الهجمات  أثناءمع العبً وسط الفرٌق فً . التعاون التفاهم 4  

.. التهدٌف 5  

.وتشكٌلة العمق للهجوم  واإلسناد. الدعم 6  

       فً الدفاع : المتأخرابرز الواجبات الخططٌة للمدافع الوسط  

..التنسٌق مع حارس المرمى 2  

.. التهدئة واللعب للخلف 0  

.قطع الكرات العالٌة  أجادة. 3  

.. حسن استقبال الكرات وثقة عالٌة بالنفس 4  

.األحداث. سرعة رد فعل والقدرة على التدخل فً تغطٌة 5  

.. التوزٌع الجٌد للكرات 6  

.. القدرة العالٌة فً التنظٌم الدفاعً والتغطٌة المباشرة 7  

.. معرفة التفكٌر الخططً للفرٌق المقابل 8  



 

لخططٌة لمدافع الوسط فً الهجوم :ابرز الواجبات ا   

..اللعب دبل باص مع العب الوسط والهجوم2  

. .المباغتة فً الهجوم السرٌع والخاطف0  

.تنفٌذ ضربات الزاوٌة  أثناءفً  اإلسهام. 3  

فً الهجوم بالحاالت التالٌة ) الضربة الحرة المباشرة وغٌر المباشرة  اإلسهام. 4

 ).  

.. التهدٌف من بعٌد 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            المحاضرة السابعة                      

:الدفاع أنواع  

:.دفاع المنطقة 2  

لعبة فراغات ترتكز هذه الطرٌقة الدفاعٌة عن الحقٌقة القائمة بان كرة القدم ـ 

 العبٌنا أو أالعبٌعتمد على مرافقة كل العب لمنطقة خاصة به مسؤولٌة 

التنظٌم الجٌد لكل  أساسهاالموجودٌن فٌها . وتعد طرٌقة مهمة فً الدفاع الخصوم 

المهاجمٌن والوسط فً مراقبة  العبٌناالفرٌق وتقع مسؤولٌة كبٌرة على  أعضاء

 العبً خصوم معنٌٌن فً مناطقهم الخاصة بهم .

ٌفضل هذا النوع عندما ٌكون عدد المدافعٌن اقل من عدد المهاجمٌن الخصوم ـ  

العمل من نسبة عامل الزمن بالنسبة للمهاجمٌن فٌجعل الهجوم  ابحٌث ٌقلل هذ

مراكزهم الدفاعٌة . إلىبالعودة  العبٌناما ٌسمح لبقٌة بطٌئا م  

ممٌزات دفاع المنطقة : أهم   

.مهاجمٌن اثنٌن  أمام.عندما ٌكون المدافع 2  

.زمٌله المتحدي ناجحا فً تغطٌة الخصم  أنمن  ٌتأكدالبدٌل الذي  أالعب. 0  

.. ٌسهم فً رجوع اقرب العب لداخل الهدف وتغطٌة خروج حارس المرمى 3  

هدفه من المهاجم (  إلىٌكون المدافع اقرب  أن) ٌجب        : . دفاع رجل لرجل0  

 * هناك طرٌقتٌن من الدفاع هما :_

الطرٌقة المحكمة  إتباعكان المهاجم جٌد التحكم فً الكرة فعلى المدافع  أذا. 2

.ألٌهحتى قبل وصولها  أو ألٌهومضاٌقته فً لحظة وصول الكرة   

قلٌل الخبرة  ألنهالطرٌقة المرنة  أتباعقلٌل الخبرة فٌمكن  كان المهاجم أذا. 0

.مسافة اكبر للعمل مع الكرة  إلىبحاجة   

 

 

وهً :_ األسلوبنذكرها دائما عبر تطبٌق هذا  أن*هناك ثالث قواعد مهمة ٌجب   



.قطعها  إمكانٌةمن  متأخرا. عدم المخاطرة بالتحدي اقطع الكرة مالم تكن 2  

.بعض التغطٌة للزمٌل المتحدي  أعط. 0  

.أٌضا. احذر من مراقبة الكرة . بل راقب الخصم 3  

  :. الدفاع المركب3

الهدف من مراقبة جارٌة رجل لرجل  إلى األقربالمهاجمٌن  العبٌناهو مراقبة ـ  

خطورة مراقبة خطورته . الصفة الممٌزة هنا هو ربط  األقل العبٌناومراقبة 

 بمكان وجود الكرة .

ففً حالة وجود الكرة فً منطقة الخصم بعٌدة فٌفضل دفاع المنطقة وفً حالة  )

.  (وجود الكرة فً منتصف ملعبنا ٌفضل الدفاع رجل لرجل  

.شد ) المتجمع( . الدفاع المحت4  

عدد  ألكثرٌعتمد هذا النوع من الدفاعات على شل وتخفٌف هجوم الخصم وسحبه ـ 

فً المنطقة الدفاعٌة وتامٌن مراقبة كل  بشكل كاف لسد الثغرات العبٌنامن 

 مهاجمٌن الخصم . 

خطورة على  األكثرٌمكن مشاهدة الدفاع المحتشد والتركٌز فً مراقبة المنطقة ـ  

 الهدف . 

  :نقاط تنفٌذ هذا النوع من الدفاع أهم

المناطق  إلى. تحرك الدفاع لحظة فقدان حٌازة الكرة من المواقع المتباعدة 2

 القرٌبة.

التكتٌك  وأمامالخصم للعب الكرة عبر الملعب  بإجبار األساسٌٌن العبٌنا. قٌام 0

  .الدفاعً

 تقدم باتجاه الهدف ومحاولة ربح الكرة وبدا الهجوم المعاكس المرتد أي إٌقاف. 3

.) فاست برٌك (         

 

فً هذا النوع من الدفاع هو العمق الدفاعً (  األساس )     :حوريم. الدفاع ال5  

.التوازن الدفاعً  أسلوبأ. ناحٌة فنٌة لمركزه من   



.وعلى الخصوص التغطٌة القطرٌة  بأنواعهاب. التغطٌة   

.فً منطقة الفرٌق المدافع ج. العمق الدفاعً   

 

الفرقً :. الدفاع 6  

(حٌازة الكرة من الفرٌق الخصم وٌتم ذلك بتطبٌق المبادئ المهمة  إعادةهو  ) 

.أ. ٌقلل فرص الخصم من الوقت والفراغ   

.التهدٌف  أوالمناولة  أوالدحرجة  بأداءب. تقلٌل حٌازة الخصم   

الواجبات التالٌة : أداءعلى كل العب   

.. منع الخصم من الدوران بالكرة 2  

.عٌن المداف أماماللعب  بقاءال. 0  

  .الخصم على اللعب باتجاه واحد أجبار. 3

:هذا النوع من الدفاع هناك ثالث طرق ل  

فً لحظة فقدان الكرة  األساسٌٌن العبٌنابوساطة  لفرقًا. بدا العمل الدفاعً 2

.الحائز على الكرة  أالعببالضغط على  العبٌناحٌث ٌقوم اقرب   

. حصر الكرة فً الجانب الذي ٌحوز الهجوم على الكرة من حٌث ٌندفع المدافع 0

.المدافعون عبر الملعب بذلك االتجاه   

 الكرة بالتجاه األمامواٌصالها الى  . اندفاع العب الدفاع عند حٌازتهم الكرة3

 

 

 

 

 

 



 

                                                             الثامنة المحاضرة 

الدفاعٌة الخاصة األسالٌب  

:اثنٌن ( .الدفاع ضد حركة ) واحد ـ2  

المستلم المناولة حٌث ال ٌعطً المجال الكافً  أالعباخذ المكان المناسب قرب  

. ألٌهالمناولة وقبل ذلك الضغط علٌه ومحاولة قطع الكرة وقبل وصولها  إلعادة  

:. الدفاع ضد االختراق 0  

توفٌر تغطٌة جٌدة من قبل المدافعٌن لالستحواذ على الكرة وكذلك تغطٌة  

 المدافعٌن مطلوبة .

:. الدفاع ضد حركة التقاطع 3  

على المدافعٌن مراقبة المهاجمٌن بشكل مركز وقرٌب وعدم السماح للمهاجم 

 المستلم للكرة بالتقاطع بالحركة باتجاه المرمى والدفاع ضده . 

:. استخدام مصٌدة التسلل  4  

  .واألقدر على تطبٌقه وقد ٌقوم بالعملٌة األكبرالخبرة  أصحابوٌعد المدافعون  

.متأخر بٌقها طأ. قد ٌقوم احد المدافعٌن بت  

.ب. وقد ٌقوم خط الدفاع كمجموعة واحدة تطبق هذه المصٌدة   

فً تطبٌق هذا الشكل الدفاعً ٌجب أن توضع باالعتبار ثالث نقاط هً :_   

.العبٌن الوقفة التامة بما ٌتطلب عمله عند التحرك لألمام بتطبٌق الخطة ا. على 2  

.املة عند تنظٌم الخطة . ٌتحمل مدافعو الوسط أو احدهما المسؤولٌة ك0  

جٌد العبو الدحرجة ولعب المناولة . الحذر من استخدام هذه الخطة مع فرٌق 3ٌ

.القطرٌة والطولٌة  الجانبٌة والمناولة  

 

 

 



 

:. الدفاع ضد الهجوم السرٌع 5  

.فشل الهجمة  أوكثٌرا بنجاح التً تحدد  األولىالمناولة  عطاءا إعاقةأ.   

ناولة إلى ذ  على الكرة لكً ٌخطً أو ٌعطً المالمستحوب. الضغط على الخصم 

.اقل ضغط       زمٌل قرٌب  

.ج. مراقبة المهاجمٌن اآلخرٌن بشكل صحٌح ال ٌفسح المجال بإعطاء مناولة لهم   

:. الدفاع ضد الهجوم المتدرج 6  

أ. التراجع الدفاعً للخلف هً مناولة جوهرها أشغال المدافعٌن لالماكن المناسبة 

. 

تحول  الكرة وغلق الفراغات الحاصلة لحظةزاحمة على مب. مساهمة المدافعٌن بال

.الفرٌق من الوضع الهجومً إلى الوضع الدفاعً   

ج. الحفاظ على الوضع الدفاعً للفرٌق عند التغطٌة والقٌام بالحركات الدفاعٌة 

.المتجانسة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            المحاضرة التاسعة                          

خطط المهاجم                                           

:الواجبات الخططٌة للمهاجم فً الهجوم   

:واجبات المهاجم    

.  األهداف( التحرك دون انقطاع هجمات مؤثرة من الخصم وتسجٌل 2)   

الثغرات واستغاللها . أٌعاد(  القدرة على 0)   

( القدرة العالٌة على التخلص من المراقبة الشدٌدة للخصم من خالل االنتقال 3) 

.الحركً وتبادل المراكز مع بقٌة زمالئه   

:صفات المهاجم   

.السرعة فً الحركة  (2 ) 

.المراوغة والدوران واالنتقال  (0 ) 

.المرونة والمراوغة والقدرة على التحكم بالكرة  (3 ) 

.التعرف المٌدانً لمختلف الحاالت أن ٌكون ذا عقلٌة سوٌة نادرة على (4 ) 

:الواجبات الخططٌة للجناحٌن فً الهجوم   

.فً مكان بعٌد عن مصٌدة التسلل . القدرة على اختٌار المكان من الجانب 2  

. سرعة  المناولة والقدرة العالٌة على المراوغة والتهدٌف من زواٌا مختلفة 0

.وبكلتا القدمٌن   

.العبٌن فً منطقة الجناح واالنسجام مع بقٌة ا. التفاهم 3  

.. غالبا ما ٌكون هو مفتاح بناء الهجمات 4  

.. أجادة اللعب والتهدٌف بالكرة العالٌة 5  

 



 

 

 

 

  :للجناحٌن فً الدفاع لواجبات الخططٌةا

لمتابعة أي العب مرئً . االنتقال إلى الدفاع بعد فقدان الكرة والرجوع السرٌع 2

.  كرة مستحوذ  لل  

.. االحتفاظ ببعض اإلمكانٌات التً تساعده على تنفٌذ واجباته الهجومٌة 0  

.الضرورٌة  . تغطٌة المدافعٌن فً الحاالت 3  

.جدار . المشاركة الفاعلة فً بناء ال4  

.الزاوٌة  دافعة فً ركلة . الم5  

  :الواجبات الخططٌة لمهاجمً الوسط فً الهجوم

.. سرعة المراوغة 2  

.ناولة الفردٌة والجماعٌة والتغلب علٌها م. القدرة على ال0  

.جٌدة فً استقبال وتهٌئة الكرات العالٌة  أمكانٌة. 3  

.. الشجاعة والقدرة العالٌة فً اتخاذ القرار 4  

.. الثقة فً النفس 5  

.. التهدٌف بالرأس والقدمٌن من مختلف زواٌا الملعب 6  

:الواجبات الخططٌة لمهاجمً الوسط فً الدفاع   

.اكبر عدد من مدافعً الخصم فً مناطق محددة  أشغال. القدرة على 2  

.بساحة الفرٌق . المتابعة فً حالة انتقال اللعب 0  

.. اإلسهام فً بناء الجدار 3  

.المدافعة فً ضربات الزاوٌة. 4  



  

                            المحاضرة العاشرة                           

خطط الهجوم                                              

وهو تنظٌم لعب الفرٌق المستحوذ على الكرة ومحاولة احراز هدف فً مرمى 

استخدام المهارات الفردٌة لالعب من خالل احداث ثغرة فً دفاع الخصم والخصم   

: إلىوٌقسم الهجوم   

.الهجوم الفردي :2  

(خلق 0( خالل االفالت من رقابة الخصم )2وهً حركات لالعب كرة القدم من ) 

.وٌقسم الى الفراغات له ولزمالئه   

: (بدون الكرة )الهجوم الفردي   

االنفتاح  أـ  

:النقاط التً ٌجب مراعاتها عند قٌام المهام واالنفتاح  أهم  

.ٌكون مفاجئا للخصم وٌنفذ بسرعة عالٌة  أن.2  

.ال ٌؤثر فً حركته على بقٌة العبً الفرٌق بشكل سلبً  أن. 0  

.الزمٌل والمستحوذ على الكرة  أالعبٌفضل االقتراب من  . ال3  

.. عدم الوقوف فً مصٌدة التسلل4  

  ب. المشاغله

ها عند قٌام المهاجمة بالشاغلة :تاالنقاط التً ٌجب مراع أهم  

توفٌر ضغط ضد دفاع   إلىنعة وتؤدي تكون مق أنٌجب  العبٌنا.تحركات 2

.الخصم   

وذلك سرعة  بأقصىالمهاجمٌن  العبٌناتكون حركة تنقل  ال أن األفضل. من 0

.لتوفٌر فرصة للمدافعٌن من متابعة المهاجمٌن مما تؤدي إلى سحب المدافعٌن   

. التنقالت المستمرة والحركات الدائمة للمهاجمٌن تؤدي إلى صعوبة عمل 3

.المدافعٌن أو تؤدي إلى إرهاقهم وتوفٌر فرص لالستثمار   



.. التفوق العددي فً مناطق محددة من الملعب 4  

 

(:بالكرة  )الهجوم الفردي   

المناولة  عطاءا أالعبٌستطٌع  . وتستخدم هذه الوسٌلة عندما ال الدحرجة. 2

.زمالئه لضغط الخصم علٌه  ألحد  

من التفوق على الخصم فً الصراع  أالعب. وهً وسٌلة ٌستطٌع  المراوغة. 0

 الفردي 

. اآلتٌة* وتتم المراوغة بالطرائق   

.مفاجأأ. المراوغة بتغٌر سرعة الحركة بشكل   

.ب. المراوغة بغٌر اتجاه الحركة بشكل مفاجأ  

.ج. المراوغة بحركة خداع   

ٌتم تنظٌم  ومن خالل المناولة العبٌنا. وهً وسٌلة التعاون بٌن . المناولة 3

لالعب المستوى المهاري  المناولة إرسالالهجوم واالحتفاظ بالحركة وٌؤثر فً   

_: إلىحسب نوعٌتها  وٌمكن تصنٌف المناولة  

مناولة حسب الغاٌة  أ.  

مناولة بالقدم ,مناولة من الحركة ,مناولة للفراغ , مناولة خلف المدافعٌن , 

.الهدف ... مناولة عرضٌة  مناولة للتهدٌف, مناولة لحامً  

 ب. مناولة حسب المسافة 

م(05من  أكثرم( . طوٌلة ) 05ـ22م ( . متوسطة ) 22ـ 5قصٌرة )   

 ج. مناولة حسب االتجاه 

. بالعرض . قطرٌة  ألمامل  

 د. مناولة حسب مسار الكرة 

 واطئة . عالٌة . قوسٌة 

التنفٌذ  أسلوبهـ . مناولة حسب   



 سهلة . ساقطة . صعبة 

مناولة حسب الوقت و .   

 مناولة بالوقت المناسب ... ) مبكرة ( ) متأخرة (

بكل الفعالٌات الهجومٌة . دون القدرة على تنفٌذ  األساسٌة. هو الغاٌة . التهدٌف 4

 هذه الغاٌة فأن كل الخطط تكون بدون فائدة . 

 

التكنٌكً العام للتهدٌف .  األساس  

وكٌفٌة استقبال الكرة ونقاط القوة  .من الضروري معرفة وضعٌة حارس المرمى2

.والضعف التً ٌمتلكها   

.لتنفٌذ التهدٌف انسجاما مع وضعٌة اللعب  األفضل األسلوباختٌار  . 0  

تأثٌرا فً الخصم . قوة ودقة .  أكثر. ضرورة التهدٌف بشكل 3  

.. التهدٌف بشكل مفاجأ4  

.ارسال المناولة إلى أالعب األكثر تأثٌرا فً الهدف . 5  

.. أالعب ٌجب آن تكون لدٌه القدرة على أٌجاد العاب الهواء 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحاضرة الحادٌة عشر                                               

:. الهجوم الجماعً 0  

لتنفٌذ واجب محدد وكرة القدم هً  أكثر أوهً عبارة عن حركات العبٌن  : الخطة

( الفرقٌة وخطط مضادة لها .3( الجماعٌة )0( الثنائٌة )2سلسلة من الخطط )  

اك نوعٌن من الخطط وهن  

قبل المباراة  .خطط معده 2  

المباراة  أثناء. خطط مستجدة 0  

هناك نوعٌن من الخطط الهجومٌة و  

  .خطط تنفٌذ الحاالت الثابتة2

قت والنفذ ٌملك مالفرٌق ال أن أيوهً الحاالت التً تنفذ والكرة خارج اللعب 

الزاوٌة ,ركلة اجزاء , ركلة )ركلة البداٌة ,ركلة المرمى ,ركلة الكافً لتنفٌذها 

 حرة مباشرة وغٌر مباشرة ,رمٌة جانبٌة ,اسقاط الكرة(.

ـ خطط اثناء اللعب .0  

.وهً الخطة التً تستند إلى تفاهم وانسجام العبٌن أو أكثر فً تنفٌذها   

 الحاالت الخططٌة هً ...

..تبادل المراكز 2  

.. اللعب بلمسة واحدة المناولة المزدوجة 0  

.ز الكرة والسماح بمرورها . اجتٌا3  

 

 

 

 

 



             المحاضرة الثانٌة عشر                                   

: لفرقًا. الهجوم 3  

لتنفٌذ الواجب المستجد من حاالت اللعب  العبٌناوهو تنظٌم عمل مجموعة 

 المختلفة . 

نوعٌن هما : إلىوالخطط الهجومٌة تقسم   

:الهجوم السرٌع ـ  أ  

مع كرة القدم الحدٌثة وتنفٌذ الهجوم او الهجوم  تأثٌرا والمفٌد األكثر األسلوبوهو 

( 3ـ2)  من المناولة مضاء بعدد قلٌلال  

ل فً تنفٌذ هذا النوع من الهجوم :وهناك ثالث مراح   

.مرحلة االنتقال 2  

الهجوم وتتم بعد االستحواذ على الكرة عن  إلىوهً الحركات االنتقالٌة من الدفاع 

العبً الهجوم .  إلىطرٌق المناولة فً العمق   

. مرحلة بناء الهجمة 0  

المواجه  العبا إلىالمناولة  ثغرة فً دفاع الخصم لتوصٌل أحداثوهً محاولة 

 للهدف . 

. مرحلة التهدٌف 3  

فً تنظٌم الهجوم السرٌع . األساسٌةالمتطلبات   

لعدم منح الوقت الكافً لمهاجمً  األمام إلىمناولة سرٌعة  عطاءا.ضرورة 2

.الخلف  إلىالفرٌق الخصم من العودة   

.سم بالتنسٌق ٌن الثانٌة والثالثة من الهجوم تتفً المرحلت العبٌنا. حركة 0  

أو  األجنحةثغرة فً دفاع الخصم ٌمكن تنفٌذها من  ألحداثاولة السرٌعة ن. الم3

 منتصف الملعب .

العبٌن المهاجمٌن للمهارة العالٌة الستخدامها فً التغلب على ضرورة امتالك ا .4

.الخصم والتحرر منه وسلوك اقصر طرٌق للتهدٌف   



 على إرسال مناولة متالك الفرٌق المهاجم العبً خط دفاع قادر. ضرورة ا5

.طوٌلة ودقٌقة إلى المهاجمٌن   

مً بأقصى سرعة لتوفٌر انطالق لالعبً الوسط إلى العمق الهجو . وجوب6

.العبٌن فً الهجوم جحة من خالل مشاركة اكبر عدد من اأمكانٌة بناء هجمة نا  

 

 ب. الهجوم المتدرج 

وٌتطلب  تم عن طرٌق عدد كبٌر من المناولةومتدرج وٌشكل بطً وهو هجوم ب

القصٌرة والمتوسطة وهو اقل  رة لفترة طوٌلة عن طرٌق المناولةاالحتفاظ بالك

 فعالٌة من الهجوم السرٌع . 

  :لتنظٌم الهجوم المتدرج األساسٌة المتطلبات

فً منطقة الدفاع الخصم . وذلك لحدوث ثغرة فً الدفاع الخصم . . دقة المناولة 2  

. المناولة المستمرة بطول وعرض الملعب لالعبً الوسط والهجوم . ٌعٌد عن 0

.على الكرة المستحوذ  أالعب  

.المهاجمٌن  إلىطوٌلة  مناولة إرسال أمكانٌة. ضرورة مراقبة 3  

ة متنوعة فً تنظٌم الهجمات السرٌعة والبطٌئة حتى وتٌر. ضرورة استخدام 4

 تكون صعوبة فً تنظٌم دفاع الخصم 

.الهجوم من الجناح إلى الجناح اآلخر  . ضرورة تغٌر جهة5  

.دفاع بالتهدٌف على مرمى الخصم . ضرورة مساهمة العبً الوسط وال6  

. ضرورة القٌام بالهجوم بشكل منظم وفً هذه الحالة حتى لو قطع العبً 7

.الخصم الكرة فأنها تكون عشوائً غٌر منظم  

 

 

 

 

 



 

 

 الفرق بٌن الهجوم السرٌع والهجوم المتدرج

 

الهجوم المتدرج                           الهجوم السرٌع                

ومتدرج .هجوم بشكل بط2ً   سرٌع ومفاجأ             .هجوم بشكل 2  

وم م الهجٌتم من الدفاع إلى الوسط ث. 0  الهجوم    إلى. ٌتم مباشرتا من الدفاع 0

  . ٌتم بعدد كبٌر من المناولة3                من المناولة . ٌتم بعدد قلٌل3

. ٌتطلب احتفاظ بالكرة لفترة طوٌلة4               . عدم االحتفاظ بالكرة       4  

القصٌرة  . ٌتم عن طرٌق المناولة5 الطوٌلة           . ٌتم عن طرٌق المناولة5  

والمتوسطة                                                                     

. اقل فعالٌة من الهجوم السرٌع وغٌر 6 مع  وهو األسلوب األكثر تأثٌر والمفٌد. 6  

منسجم مع كرة القدم الحدٌثة                كرة القدم الحدٌثة                           
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