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 : الدفاع في كرة اليد 
الحد كافة الحركات التي يقوم بها أعضاء الفريق المدافع إلعاقة  أو  بالدفاع هويقصد      

ومنعهم من تسجيل األهداف وبالتالي الحصول على الكرة  من حركة افراد الفريق المهاجم

 تتعارض مع قواعد اللعبة . بطريقة مشروعة ال

 

  مراحل الدفاع: 
  التقهقر أو االنسحاب اوال: 

يفقد الكرة التراجع إلى الملعب الخاص به ويكون  على جميع أعضاء الفريق الذي

 بطرقتين .

 ركض سريع لألمام وللخلف عندما يكون المدافع في ساحة الخصم . - أ

 ركض سريع للخلف عندما يكون المدافع في ملعبه . - ب

 

 ترتيب المدافعين في نظام دفاعي:ثانيا:   

واذا تخلف  األولى نظم للمدافعين في المرحلةنتيجًة لالنسحاب السريع الغير م  

يكون بإمكانهم  اتخاذ الوضع الصحيح لذا فعلى كل العب سد  المدافعين سوف ال

 الثغرات الدفاعية لحين هدوء حركة المهاجمين  .

  ثالثا: الخطة او النظام الدفاعي :

خطة الدفاع يعني ان الفريق  ضمنان اخذ المكان الدفاعي المرسوم لكل العب   

لى الخطر االول وهذا يعني منع الهجوم السريع وبالتالي تكون المدافع قد تغلب ع

 حركة الدفاع اكثر تناسقاً وتمسكاً .
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بكرة اليد: اعطرائق الدف  

تتنوو طرائق وودرقعووي لطر ووررعالوو ربووئلرقعيوويرتلاوولرعهت يووئق رلييوويلرهنعوولرقعاهووئرقعتوويئيلررع لوو ر
 قعهسوووت لرقعلوووينرر قعهعووولئلرر وووئقيرقعمئيووودر بوووقعارمهبلنيووول رقعمئيووودرقعهعووول  ر  اوووارقعع ووو  رقعتووورر

قعمئيدرقعهيق عر ق للتع رقعي للي رقت لهرقعمئيودرقعهعول  ،ردلوير قكرتبو كررألضلء عبرريؤيلريتلاعل،ر
 قعتاووووئىرلدوووو ر ووووي يرري ووووللع رععوووولرقعمئيوووودرقعهوووويق عرتن ووووي يسووووتايعرهووووكر  رأسلسووووي هنوووولارةللوووويلر

قع اوو ررمئلوولارأ هسووؤ عيلتع ،ر للعتوولعررت  يووير عوو يه رقعي لليوو رعد وويرهووكر اوو ئلرقعمئيوودرقعهعوول  ر
قعمئيوودرقعهوويق عرقكرررلضوولءبوولكردلوويررقرغووئق لدوو رقعبووئل،ر ت  ي وولرععووقهرقعع  هيوو رق رقع لوو  ر

لهولريتنلسو ر قعهت يوئق رقعتورررقر وئل ررتشبي  رهاينو رت تدوىرقع ق ويلرلوكرريتلا قرائق دري للي 
  هر:قسلسي ر لديهر عنلارث ثرائق دري للي رتائأر ررأثنلءرسيئرقعهللئقل،ر

ر.ائي  ري لطرقعهنا  .1

رقعي لطرقعهئب ..ائي  ر2

ر.ائي  ري لطرئ  رعئ  3

 دفاع المنطقة أوال: 

هووقهرقعائي وو رهووكرأ ضوو ر أبثووئرقعائق وودرقعي لليوو رقسووت يقهلر ووررعالوو ربووئلرقعيووي،رمقرياهوو رريتاوو
 هيعرقر ئقيرب  يلر ق يلر ررقعي لطرضهكرقعهنا  رقع ئيل رع ارقعسوت رأهتولئ،ر قكرهوكرقرههيو رأكر
رتووت رهووقهرقعت ئبوول ر قعهسووؤ عيل رقعد  يوو رقعمئييوو ر ووررت ةيتعوولرقعهتوو قهكريق وو رقعت ئبوول رقع هلليوو 

أبثووئرقعاووئدرشووي للر أ ضوودعلرقسووت يهلرن ووئقرعهيوو ق رر تاوويرهووقهرقعائي وو رقعي لليوو رعدتشووبي رقعووي للر
رليلرأههعل:

رهسؤ عي رقعي لطر هللي رههلريتيحرهسلليلرقعهيق عرقعضايى. -1
 ت ل ره    ري للي رل ريت رتسدي رقعهعل  رمع رقع ل رقع هي رقعه ل ئ.رد -2
 مع رقنايق رقعث ئق ر ررهسل  رقعدا رقعي للي .رقعتال كرقع لل رليكرقعهيق ايكريؤيل -3
 ه   ر لاى.رللست نلىتسهحرهقهرقعائي  ر -4



 لديهر أكر ئب رألردل رهيق عرضهكر ي يرقعهنا  رقعي للي ري  رأكرتب كرهئتلا رقئتللاولر
ر ثي ولرل ئبو رقعبوئلر  ئبو رقع للويكرقعهويق ايك،رل يووثرتبو كرهوقهرقع ئبو رهنسو  ر هتبلهدو رليئ وو رد

رحررلضلءرقعمئيدرقعهعل  رهكر تحرث ئلر ق تئقدرقع ارقعي للر.تسه

 تشكيالت الدفاع عن المنطقة

دلوويرأكرتبوو كرهنوولارةللوويلرأسلسووي ريسووتايعرهووكر  ععوولرألضوولءرقعمئيوودرقعهوويق عرهووكرتن ووي ر
 ةمتع ر قعتائىرلد ر ي يرهسؤ عيلتع رعبرريؤيلرهوؤدءرقعهويق ا كر ق لولتع رقعي لليو رقت ولهرقعمئيودر

ئللار ااع رقعع  هي رأ ره ل ع رقدست  ققرلد رقعبئل. رقعهنل سر ق 

مكرهووقهرقعتشووبي  رهئنوو رةللدوو رعدت ييووئر وورربوو رع  وو رهووكرع  وول رقعهلوولئقلرال وولررشووبل رت ووئار
رقع لليكرقعهعل هيك،ر عقعاريهبكرأكريب كرقعتشبي رقعي للر:

رهمت ح. -
 ه دد. -

ه د ووولرهاتهووويقرلدووو رلوووييرقع اووو ارقعي لليووو ر يوووثريت وووييرنووو طرقعوووي لطر يهووولرمققربووولكرهمت  ووولرأ ر
ر-6يتبوو كرقعتشووبي رقعه دوودرهووكر ووار ق وويرهثوو رقعتشووبي ر  ر قعهسوول ل رقعلينيوو رلوويكرهووقهرقع اوو ا،ر

(ر ر1-5(رأ ر اوويكرل يووثري يوويرقع ووارقعووي للررقع دمووررلووكرقع ووارقرهوولهررهثوو رقعتشووبي ر لوومئ
ر،ر بهلره ضحر ررقدشبل رقعتلعي .(ر4-2 
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أهلرقعتشبي رقعي للررقعهمت حر يتب كرهكر ايكرأ رث ثر ا ارل يثري ييرلييرقع ارقرهلهررلكرقع ار
(،ر بهلره ضحر ررقدشبل ر5-1(ر ر 2-1-3(ر ر 1-2-3قع دمررأ ريتسل لرهاهرهث رقعتشبي رقعي للرر 
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رقعي لطر ررقعتشبي  رقعي للي رقعهمت   ر قعه د  رهر: هكرأه رأهيقىرقعتيئي رلد ر

رتنهي رقعهعل ه رقعه نن رع ارسيئرقعبئلرأثنلءرقعتهئيئ. -1
 تنهي رقع يئلرلد رقعهعل ه رل  لر سئل ر ية . -2
 مي لىرت ئبل رقعهعل  رغيئرقعهست  قرلد رقعبئل. -3
ي لىرسئيلكر قستهئقئرقعع ه . -4  تااي ر ق 
  رقعي للر.تنهي رآعي رقعت ئاريق  رقعتشبي -5
 تنهي رقع يئلرلد رقعت اي رقعد  ي رعهسلليلرقع هي . -6
 قعتسدي ر قعتسد . -7
 تنهي رقعتال كرليكرقعهيق عر  لئسرقعهئه . -8
 ملاليرقعهعل هيكرمع ر لئجرهنا  ر سارقعدا . -9

 تنهي رقآلعي ر ررقعت ق  رن  رهبلكرت ق يرقعبئل. -11
رقعمئقغل ر قعهسل ل رقعي للي .رت ئيارقعيييكرلنيرقعت ق  رعهدئ -11

نهوولريهبووكرعدمئيوودر مكرقعائق ودرقعي لليوو رقعسوولل  ر قعتووررتوو رقبئهوولرعيسو رائق وودري لليوو رثللتوو ر ق 
قعتن يعر قعت ييئرهوكرتشوبي ري وللررمعو رآ وئرأ رهوكرائي و ري لليو رمعو رائي و رأ وئل،ر بوأكر و هئر

دووو رالياووو رقعهنل سووويكر وووررقعليقيووو رقد وووت ىرلووويكرهوووقهرقعاوووئدريبهوووكر  وووار وووررقع ةمووو رقرسلسوووي رعه لل
 عمتووئق رةلوويئلر وو  رقريقءرثوو رتهتوو جرلاوويرقعووا،ر قعتووررتاتهوويرأسلسوولرلدوو رلينوو رقعهوويق عرثوو رتال نووهر

ري .يأ رأبثئر ررقع اارقع هللي ر قعمئرهعر هي ر

رطريقة دفاع رجل لرجل 

ق عرت وت ر تاتلئرهكرقعائق درقعي للي رقعشل ا ر ررقرعال رقعمئةي ،ر يثرمكرهعهو ربو رهوي
له  هوو ردلوو رهعوول  ر هئقةلوو ربوو رت ئبلتووهر ووررألرهبوولكرهووكرقعهداوو رسوو قءربوولكرهسووت  ققرلدوو ر
قعبووئلرأ رغيووئرهسووت  ققرلديعوول،ر يؤبوويرقعاييوويرهووكرقع لووئقءرلووأكرهنوولارث ثوو رأسوولعي رئ يسوو ريسووتايعر

 رعئ وو رألضوولءرقعمئيوودرقعهوويق عرهووكر  ععوولرتنميووقر ق لوولتع رقعي لليوو رلنوويرتاليوودرائي وو رقعووي لطرئ وو
ر هر:

رقعي لطرئ  رعئ  ر ررقعهدا ربده. -



 قعي لطرئ  رعئ  ر ررهنتلىرقعهدا رقع ل رله. -
 قعي لطرئ  رعئ  ر   رهنا  رقعهئه . -
رست ي ري لطرئ  رعئ  ر ررقع لد رقآلتي :رقريهبك رررررر

رتتلعرقعع   رقع لاىرعدهنل س. -1
 ب سيد رعسئل ر يل لرقعبئل.لنيرقعتم درقع لهئرلد رقعمئيدرقعهنل سرهكرقعنل ي رقعليني ،ر -2
 تست ي ر رر لع رن  رلييرقعمئيدرقعهنل س. -3
تست ي رأ يلنلر رر تئلرةليئلر ربهلر وررقعئهيو رقع وئلرلنويرئبوكرقعهداو (رأ را يدو رن لولرهولر -4

 بائي  رت ييئرقعتبتيارإلهبلكرهمل ألرقعهنل س.
 تست ي ر ررقعيةل درقر يئلرهكرقعهللئقلرلنيهلريب كرقعمئيدر لسئق. -5

 عتنميووووقرهووووقهرقعائي وووو رلن وووولحريتاوووويكرلدوووو رألضوووولءرقعمئيوووودرقعهوووويق عرقعتهتووووعرلديلةوووو رلينيوووو رللعيوووو ر
لووويكرقعهعووول هيك،ر ضووو رلوووكرقعووواري ووو رلدووو ررلقعههوووئئر قدسوووتهئقئرلووولعت م ر قعت ةوووعرع اوووعرقعبوووئق ر

قعهيق عرقعقلري   رلتاليدرهقهرقعائي  رقعي للي رضيرق ويرقعهعول هيكرأكريبو كر ئيلولرلشوب ربليوئر
قعهسوول  رقعي لليوو رلينووهر لوويكرقعهعوول  ،ر يووثري وو رلدوو ربوو رهوويق عرت ديوو رهووقهرقعهسوول  ربدهوولرلدوو ر

رقةتئ رقع ل رقعهعل  رهكرقعهئه رأ ر ل  رقعتل ي رلد رقععيى.

ررررر:الدفاع المركب

ن ئقرعدتا ئرقع للو ر وررقعاهو رقع ااوررقعع و هرر ع و ءرها و رقعموئدرمعو رأبثوئرهوكر او رررررر
هوويىرقعمئيوودرقعهوويق ع،رههوولرأيلرمعوو رقضووائقئرقعمووئدرمعوو رقسووت يق رأبثووئرهووكره  هيوو رعد لوو  رمعوو ر

  يوووهريوووت رق تيووولئردلووو رأ ر،رئيووودرقعهعووول  ر هنعووولرقعوووي لطرقعهئبووو نووو طري وووللررعد ووويرهوووكر اووو ئلرقعم
دلليكرهيق ايكرلهئقةل ردلو رأ ردللويكرهوكرقعهعول هيكرقع اوئيكرهسوت يهيكرلوقعارائي و رقعوي لطر

لووولةررقعهووويق ايكرلوووأيقءر ق لووولتع رقعي لليووو رهوووكر ووو  رتاليووودرقعوووي لطرلوووكرئ ووو رعئ ووو ،رلينهووولري ووو  ر
رقعهنا  .

شووي للر قسووت يقهلرهووكرةلوو رقعهوويئليك،رهوورردلوو ر ق وويررتشووبي  رقعووي لطرقعهئبوو  هووكرأبثووئر
،رأ ردللووويكر(1لووومئب-5 يئهووو رععووولر رعدوووي لطرئ ووو رعئ ووو ربر هسووو ردللووويكرعدوووي لطرلوووكرقعهنا ووو 



،ر بوو ر(2لوومئب-4 يئهوو رععوولر راوو ردللوويكرعدووي لطرلووكرقعهنا وو هوويق ايكرعووي لطرئ وو رعئ وو ربرأئل
هبلنيوول ر هووقهرقعاووئدرأ رغيئهوولرت ووئئرهووكرةلوو رقعهوويئ ر  سوو رمهبلنيوول رقعمئيوودرقعلينيوو ر قعهعلئيوو ر ق 

ر.(7،ر بهلره ضحر ررقعشب  قعمئيدرقعهنل س
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ر(7قعشب  
ر(2لمئبر-4قعي لطرقعهئب ر 

 ركبمزايا الدفاع الم : 
 هكر ا ئلرق سكرقدلليكرقعهعل هيكرعدمئيدرقع ل ر.تسللير ررقع ير .1
رةس رهكرهقهرقعتشبي  رنسللير ررلنلءرقعع   رقع لاىر رقعسئيع(. .2
 ركبعيوب الدفاع الم : 

تتطلب درجة عالية من التوافق في األداء الدفاعي بين الالعبين الذين يقومون بطريقة دفاع  -1

 دفاع المنطقة .رجل لرجل وبين المدافعين الذين يقومون بطريقة 

 التفوق العددي . حلةمر تعرض لحاالت الحجز في -2

 

 

 

 

 

 

 

 



 الهجوم في كرة اليد

ياووويرقعع ووو  رق وووير ووولنلررقإللووويقيرقع ااووورر قعوووقلريشوووته رلدووو رقعوووي لطر قعع ووو  ،رقكرقع ليووو رأ رررر
قععيىرهكرقعع   ره رقعتل ي رلد رقعهئه ر هكرث رتس ي رهيىر وررهئهو رقعمئيودرقعهنول س،رمقر
يلوويأرقعع وو  رهووكرع  وو رقدسووت  ققرلدوو رقعبووئل،رقكرآعيوو رقعع وو  رتاتهوويرلدوو ر دوودرث ووئق ر وورري وولطر

قعهنل سرأ رقعت د رلدو رقع اوارقعي لليو ر  دودر د دو رأ رمئلولار وررقعتشوبي  رقعي لليو ر،ررقعمئيد
ر ينتعررقعع   رع   رقعتل ي رلد رقعهئه رأ ر  يقكر يل لرقعبئلرهكرةل رقعمئيدرقعهنل س.

قكرقعع ووو  رياتهوووير وووررأسلسوووهرلدووو رقإلهبلنيووول رقعمئييووو رر وووئقيرقعمئيووودرهوووكر عووو ر لدووو رقعتموووله رررر
ل ر يهووولرليووونع رهوووكر عووو رأ وووئل،ر قعمئيووودرقعوووقلريتبووو كرهوووكردللووويكريت نووو كرألووو  رقعع ووو  ر قدنسووو 

لل ئلرلله ريستايعرقكري د رقعه ةىرعللع هر ررأثنلءرقعهللئقل،ر ينت  رهكر ئيدرهيق عرمع ر ئيودر
هعل  ،ر قعع   ره ره ةىر اارريت ق ير يهرقعمئيدر رر لع رقست  ققرلد رقعبئلرههلري ادوهرةوليئقر

ت يييرأ يقثرقعدا رلشب ربليئرلهشلئب ربل  رألضلءرقعمئيودريق و رقعسول  ،ر ياوئىرقعع و  رلد ر
لأنهر ا ر ئيلرأ ر هللرريهبكرهكر  عهرت  يىرقع يئق رقعمني ر قع اايو رع دودر ئلو رعتسو ي ر

رهيى.

رأسسرن لحرقعع   ر رربئلرقعيي:

قعلينيوو ر قعهعلئيوو ر قع اايوو ر وورررقكرن وولحرلهديوو رقعع وو  رتاتهوويرلدوو ربيميوو رقسووت يق رقعهت يووئق رررر
ت  يدرقعم  ر تس ي رقرهويقى،ربهولر ياتهويرلدو رقعتلوئىرقع ااورر قعتاوئىرلدو ره قةوىرقعداو ر
 بيمي رقعت ييئر قعتبيىرععقهرقعه قةى،ر ض رلكرقعار لكرهللئيول ربوئلرقعيويردريهبوكرقكرتون حرهوكر

له ر قعهؤثئرليكرأ ئقيرقعمئيودر هياول،ر يثرت  يدرقععيىرقعهنش يرهنعلرللم رلله رقدرللعتال كرقعب
 لعداوو رقعمووئيلرياوويرقرسوولسرقعووقلري وو  رلديووهرن وولحرقعع وو  ،ر تتادوو رلهديوو رن وولحرقعع وو  رهئقلووللر

رقآلتر:

رمت لكرقعهعلئق رقرسلسي ر قست يق رأن قطرقع يقطرقعه تدم . .1
رقعاه رقعهنلس رضيرأن قطرقعي لطر ق  ليلرأن قطرقعتل ي . .2



  ييق.تمع رت ئبل رقع ه ءر .3
 م ليلرقدنا درقعسئيعرعدع   رقع لاى. .4
 تمع رن لارقعضاىر رري لطرقعمئيدرقعهنل سر ن لارضاىر لئسرقعهئه . .5
 قعهئ ن ر ررتنميقرقع اار قعتاديهل رهعربملي رقعت ييئرهكر ا رمع رأ ئل. .6

 أنواع الهجوم في كرة اليد

عالياوووو ره ةووووىرقعداوووو ر بيميوووو رقكرقعع وووو  ر ووووررعالوووو ربووووئلرقعيوووويرين سوووو رمعوووو رنوووو ليكرئ يسووووييكرتلاوووولررر
قدسوووت  ققرلدووو رقعبوووئل،رمقرقكرهووولرهووو ر يووويرعه ةوووىرهووولريبووو كرغيوووئرهنلسووو رعه ةوووىرآ وووئر قعابوووسر
ل يح،ر لديهر لكرقعه ةىرقعقلريئق دراليا رقدسوت  ققرلدو رقعبوئلري وت رلدو رقعمئيودرقع يويربيميو ر

تلوولطرقعائي وو رقعع  هيوو رقعه  هوو رعووهر توو ريتبدوو رقعع وو  ر للعن وولحرهووكر وو  رت  يوودرقعتالهوو رهاووهر ق 
رهيىر ررهئه رقعمئيدرقعهنل س،ر تت ييرأن قطرقعع   ر ررعال ربئلرقعييرلد رن ليكرئ يسييكرههل:

رأ د:رقعع   رقعسئيعر قع لاى(.

رثلنيل:رقعع   رقعهن  .

 الهجوم السريع )الخاطف(:أوال: 

ياوويرهووققرقعنوو طرهووكرقعع وو  رهووكرقع ووئقئق رقععلهوو ر قعسووئيا رقعتوورريتلووئىر  ععوولرقعمئيوودرقعهعوول  رررر
عتن ي ره ه رسئيا رلد رهئه رقعمئيدرقعهنل س،رمقريليأرهققرقعن طرهوكرقعع و  رع  و ر  ويقكرقعمئيودر

معوو رقعهنوول سرعدبووئلر هوو ر وورر لعوو ره وو  رلدوو رقعمئيوودر  ووررهووقهرقعد  وو ريت وو  رقعمئيوودرهووكرهوويق عر
رهعل  ر ررقع لد رقعتلعر:

 لوو  رهوويق عرلدوو رقعبووئلر ووررأثنوولءرةيوول رقعمئيوودرقعهعوول  رللعهنل عوو رأ رلووكرائيوودرقئتوويقير 
رقعبئلرهكر لئسرقعهئه رأ رهيب رقعهئه .

 قئتبووول رقعمئيووودرقعهعووول  رر اووولءره  هيووو رهثووو رقعوووي   رلدووو رقعهنووول سرأ رقعهشوووررلووولعبئلر
رأ رغيئهل.ربثئرهكرث ثر ا ق رأ رأ الءرقعالال ر

 .رقست  ققر لئسرقعهئه رلد رقعبئلرلكرائيدرليهلرأ رم هليهل



 أهمية الهجوم السريع في كرة اليد:

 . ريايرأ ض ر أسئطرأسد  ره  هررعد ل  رمع رقعهئه
 . يست ئدرقعع   رقع لاىر ةتلرةدي رنسل رمع رقعع   رقعهن  رهكرقعهئقب 
 ت سنلرعنتي  رقعمئيد.م ليلرألر ئيدرععققرقعن طرهكرقعع   ريانررأبثئر 
 قكرأيقءرهووققرقعنوو طرهووكرقعع وو  رعووهرهووئي يق رنمسووي رهعهوو رعدمئيوودرقعهنمووقر قعووارل لال ووهر

  ل  رقبلئر ياه رلد رهل ارهان يل رقعمئيدرقعهنل س.
 قكرقسووت يق رهووققرقعنوو طرهووكرقعع وو  ريتادوو رهسوول  رقعهداوو رللعبلهوو رههوولري دوو رهووكر ووئ ر

ل رقعمئيووودرقعهعووول  ر ي يووويرهوووكرلوووا ل رلهديووو رن ووولحرقعمئيووودرقعهووويق عر وووررسووويرقعائيووودرأهووو
 قعي لطرلكرقعهئه .

 مراحل الهجوم السريع:

رتهئرلهدي رقعع   رقعسئيعرلث ثرهئق  رهر:ررر

ر.هئ د رقعليء:1

هررقعهئ د رقعتررتليأرع   رقدسوت  ققرلدو رقعبوئلرهوكرةلو رقعهويق ايكر قدنت ول رهوكر لعو رقعوي لطرررر
رمع ر لع رقعع   .

رقعت ي رللعبئل:.هئ د ر2

يهبكرقكريت ي رقع ل رللعبئلرلايرقدست  ققرلديعلرهكرقعمئيدرقعهنل سرمعو رهنا و رهئهو رقعمئيودرررر
رقعهنل سر.

ر.هئ د رقعتل ي :3

لنوويهلريلوو رقع لوو رقعهسووت  قرلدوو رقعبووئلرأهوول رقعهئهوو رهنمووئيقرل وولئسرقعهئهوو ريأ ووقرقع اوو ق ررر
 ر هكرث رقعتل ي رلد رقعهئه ر ررقعهنا  رقعلايويلرلوكرقعت ئلي رث رقع م ر أهلهلرألد (رن  رقعهئه

رقع لئسرأ رقع لع رقعتررتت ق در ه ةىرقعدا ر ينعلرتلالرعهبلكر ة ىر لئسرقعهئه .

 وينقسم هذا النوع من الهجوم إلى نوعين:



:ر ه رقعع   رقعقلرينمقهردل ر ق ير  ارألرقع ل رقعقلري اوعرقعبوئلرهوكرالهجوم الفردي السريع
ر عر يناددرلعلرن  رهنا  رقعمئيدرقعهنل سرعيل  رلد رقعهئه .قعهيق

:ر هو رقعع وو  رقعوقلريشوتئار يووهردللويكرأ رقبثووئ،ر يوت رن وو رقعبوئلرلسووئل رالهجووم الجموواعي السووريع
لهنوول د رةلوويئلرسووئيا رأ رهنل عوو را يدوو رمعوو رقع لوو رقع ئيوو رلدوو رهنا وو رقعهئهوو رعيلوو  رلووي ئهر

رلد رقعهئه .

 لسريع:أسس نجاح الهجوم ا

 قكريتهتعردلل رقعمئيدرلديلة رليني رللعي ر سئل رقنت ل رهكرقعي لطرمع رقعع   . .1
لووي رقعد وو ءرمعوو رقعالالوو رمدرمققربلنوو رقعهسوول  رلوويكرقع لوو ر قعهئهوو ربليووئل،ردكرقعالالوو ر .2

ت دووو رهوووكرسوووئل رقنت ووول رقع لووو ر ق تهووول ر  يقنوووهرعدسووويائلرلدووو رقعبوووئلرههووولريوووؤيلرمعووو ر  ووويقكر
 علءرقعع ه ري كر ل يل.قع يل لر قنت

ية رقعهنل د رقعا يد رهعرهئقلللرسئل رهقهرقعهنل د ر قكردريبو كرهسولئهلرلدو رشوب رةو سر .3
 دكرقعاريلائرهكر ل  رقعبئلرمع رقع هي رههلريؤيلرمع ر ل  رقعهيق ايكرمعيهرةل رقعبئل.

 كردلوو رضووئ ئلر  وو يردللوويكرسووئيايكر ووررقر ن وو  قع  قيل(رع ناوو درلوولعع   رقعسووئيعربوو .4
 قع نلحردرت  ير ا ئلرلد رقعهئه رهكر عته.

 قكرتب كرعيلرقع لليكرقعه يئلرلد رقعئؤي رقع لنلي ر ررأثنلءرقعئب . .5
لوووي رقسووووت يق رقعهنل عووو رقعهئتوووويلر وووررأثنوووولءرقعت وووي رلوووولعبئلرعلوووا ل رقسووووت يقهعلرأثنووولءرقعووووئب ر .6

 قعسئيع.ر
 ثانيا: الهجوم المنظم:

هققرقعن طرهكرقعع و  رهو رقسوتهئقئرعدع و  رقعسوئيع،ر و ققرن و رقعمئيودرقعهويق عرلوم  هرلدو رقعمئيودررر
تلوولطرقعع وو  رقعهوون  رلووكر قعهعوول  رقعت ةووىرلووكرقعع وو  رقعسووئيعرقع هووللررلن وو رقعبووئلرمعوو رقع دووىر ق 

 او ررائيدرق ت  رقعهئقب ر ررقع ا رث رقعتعيييرللعض ارأ رمتللطرم يلرقعتشوبي  رقعع  هيو رأ 
هاينوو رعمووتحرث ووئق ر ووررلووم ىري وولطرقعمئيوودرقعهنوول س،ر بووقعاريسووت ي رهووققرقعنوو طرهووكرقعع وو  ر وورر
 لع ر ل  رقعمئيودرقعهنول سرمعو رهنا و رهئهولهرةلو ر لو  رقعمئيودرقعهعول  رههولري وت رلدو رقعمئيودر

يينوو رقعهعول  رقسووت يق رم وويلرقعتشووبي  رقعع  هيو رقعهسووت يه ر قعتووررتاتهوويرلوي ئهلرلدوو رقع وويئق رقعل



 قعهعلئي ر قع ااي رعدهعل هيكر ض رلكرقعتلئىرقع ئبوررقعهنلسو رعده ةوىرقعوي للررأ ر وئ ىر
رقعهللئقل.

 التشكيالت الهجومية:

قكرقعتشووووبي  رقعع  هيوووو رللوووولئلرلووووكرقت وووولقرقعمئيوووودرهئقبوووو ر أهوووولبكره ووووييلرع لليووووهرهووووعرت ييوووويرررر
رقعا قه رقآلتي : ق لل رب ردل ر ررهئب هرقعع  هرر يت ب ر ررتب يكرقعتشبي ر

رقعتب يكرقعي للررعدمئيدرقعهنل س،رة تهرأ رضامهرقعي للر. .1
 أسد  رقعت ئارقعع  هررعدمئيدرقعهعل  . .2
 ن طرقعتشبي  رقعتررينمقهلرقعمئيدرإلنعلءرلهدي رقعع   . .3
 مهبلني رقعمئيدر ررتأهيكرله هرقعي للرر ررأثنلءرلهدي رقعع    .4

قع للوووويكر ووووررقع اوووويكرقرهوووولهرر قع دموووور،ر أبثووووئرر ت سوووو رتشووووبي  رقعع وووو  رلدوووو ر  وووودر ضوووواي رر
ر(.2-4(ر  3-3(ر 4-2(ر 5-1قعتشبي  رقعع  هي رقست يقهلرهرر 

ر

ر(5-1التشكيل الهجومي)

هووققرقعتشووبي رهووكرقعتشووبي  رقعع  هيوو رقعشوول ا رقدسووتاهل رعوويلرقعهلتووي يكر قعهت وويهيكرلدوو ر وويررررر
 رآ ئرهكرقعهلولئقل،ر يبو كرهوققرقعتشوبي رل  و يرس قء،رمقريست ي رأ يلنلرعتعي  رقعدا رأ رعبس ر ة

 هسو ردللويكر ووررقع وارقع دموورر دلو ر ق وويرلدو رقعويق ئل،ر هووكرقعضوئ ئلرلدوو ردلو رقعوويق ئلرقكر
ي ييرعا رقعبئلر يب كرققرق در قسعر ررقعتمبيئرر قرقعهبلكرقعهنلس رأ ر   ردلو رهويق عرع دودر

ئهووو ،رأهووولردلووو رقع ق يووو ر ين لوووئرلهدوووهر ووورر وووئقالرع لووو رقع هيووو رع  توووئقدر قعتلووو ي رلدووو رقعه
هشلغد رقعي لطر ه ل ع رقعتسد رهكر دمهرع ئ رقسوت  رقعبوئلر قعتلو ي ،رأهولردللو رقع وارقع دمورر

ت لكرقعتل ي ر  سكرقعتلئىر يهلرلينع ،ربهلر ررقعشب   ر(.1 يهتل  كرلا  رقع له ر ق 



 

 

 

 

 

 

 

ر

ر

ر

 (1الشكل)

 (5-1التشكيل الهجومي)

 (:5-1التشكيل الهجومي)استخدامات 

رضاىر لئسرقعهئه ر ررليرقعتل يلل رقعلاييل. .1
 ضاىرقعهيق ايكر ةلئرةلهلتع . .2
 قد تمل رللعبئلرقا  رهيلرههبن . .3
    يردلليكري يي كرقعتل ي رهكرقعهنلادرقعلاييل قع ارقع دمر(. .4
ر   يردل ر ق يري ييرقعدا رلد رقعيق ئل. .5

 (:4-2التشكيل الهجومي)



-2قعي لطرقع  لرعدمئيدرقعهنل سرقعقلريهتل ردلل هرلا  رقع له ردلويرهوكرمتلولطرتشوبي   رر لع ر  
(ر هوققرقعتشوبي ريون حر ورر1-5(رأ ر 1-6(رب نهرأبثئر للديو ر توأثيئقر ل لولر ورر لعو رقعوي لط 4

أئلوولارقعهوويق ايكرلسوول ربثووئلرت ييووئرقعهئقبوو رلوويكرقعهعوول هيكرلدوو رقعوويق ئلر قعتاوول كرهووعردللووررقع ووار
دموور،ر يبوو كرهووققرقعتشووبي ردللوويكرقثنوويكرلدوو رقعوويق ئلر أئلاوو ردللوويكر ووررقع ووارقع دموور،ربهوولر ووررقع 

ر(.2قعشب  

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 

 (2الشكل)

 (4-2التشكيل الدفاعي)

رعن لحرهققرقعتشبي رقعع  هرردليرهكرت ق ئرقآلتر:

ر.قعه ل   رلد رتأهيكرقعبئل.1

رلد رقعدا ر ررقعهنا تيكرقرهلهي ر قع دمي ..ت ق ئرليرهكرقع لليكرههكرعييع رقع ئلر2



.ةيئلرقعمئيدرلد رن  رث  رقعدا ر لهعلئلرهكرقعهنا  رقع دمي رمع رقعهنا  رقرهلهي ر لولعابسرلوكر3
ر.ع لليكائيدرقعت ئارقعسئيعر

ر

ر

ر

ر

 

 (3-3التشكيل الهجومي)

يسووت ي رهووققرقعتشووبي رقعع وو هرر وورر لعوو رتوو ق ئرث ثوو ردللوويكرهت للوويكر ووررقعتلوو ي رقعلايوويرررر
 ث ثوو ردللوويكرهت للوويكر ووررقعداوو رلدوو رقعوويق ئل،ر ياوويرهووققرقعتشووبي رهووكرقعتشووبي  رقعع  هيوو ر
قعمالع ر يهلرمققرقست ي رهكرةل ردلليكرقبملءر ه رهكرقعتشبي  رقعلوال رقعتوررت تولجرمعو ره عو ير

ر(3ينرربليئر هعلئلر ني رللعي ر تمله ر قنس ل رليكرقع لليك،ربهلر ررقعشب  ل

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر



ر

ر

 (3الشكل)

 (3-3التشكيل الهجومي)

ر

ر

 (:2-4التشكيل الهجومي)

يايرهققرقعتشبي رقعع  هررائي  رهت يه ر يقررنعلرتاتهيرلد رل قه ر للو رلعول،ر هوكرقعهؤبويرقكر
(ربتشوبي  ره  هيو ر3-3(رأ ر 4-2بن ا رليقيو رثو رتت يوئرمعو  قعدا ردريستهئرلعلربثيئقرل رتاير

هسوتهئلر يسوت ي رهوققرقعنوو طرلنوير  و يردللوويكرقثنويكرلدو رقرةو ره تلوويكرللعتلو ي رقعلايويرقعووقيكر
ي  وو رلدوويع رت ييووئرهئقبوو ه رللوو ئلريق هوو ر  سووكرقسووت يقهع رعهسوول  رقعهداوو رإل لوولئرقعهوويق ايكر

 (.4قعشب  رلد رقدنتشلئر  تحرقعث ئق ربهلر ر
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 (4الشكل)

 (2-4التشكيل الهجومي)

 التكوينات األساسية للهجوم:

ةو لره تئةولرلوم ىري ولطرقعمئيودر رهوررلهديو ري و  رقع لو رمعو رهنا و رقعهئهو رلسوئل رراالختراق:
رقعهنل سري كرقئتبللهررلر الريالة رلديهرقع لن كر ه ل عتهرقعتل ي رلد رقعهئه .

هووررللوولئلرلووكرقع عوو يرقعهتئقلاوو رع للوويكرأ رأبثووئرياي وولكرت ئبوول ردلوو رهوويق عرأ رأبثووئررالحجووز:
هست يهيكرقعائق درقع لن ني رع ددر ئقالرأ رهسل  رهبلنيو رد توئقدرقعوي لطر ه ل عو رقعتلو ي رلدو ر

رقعهئه .

يضووائرهووررللوولئلرلووكرةيوول رقعهعوول هيكرلت ييووئره قةاعهوولرقعع  هيوو رهاوولرههوولرتبووديل المراكز)القطووع(:
 دوودرررقعهوويق ايكر ووررهووقهرقعهنا وو رمعوو رت ييووئرأهلبنعهوولر ه قةاعهوولرقعي لليوو رأهوول رقعهعوول هيكر للعتوولع

يودرقعهعول  ريهبوكرعدمئرر  ددر ئقغل ر لع رهكرقإلئللارليكرقعهيق ايكرههلرةيري ةاع رلأ الءري للي 
ر ئل رعدتل ي رلد رقعهئه .ررقست  ععلرعللع هر  دد

 
 

 

 

ر



ر ق لل رقع بل ر ررعال ربئلرقعيي

 الطاقم التحكيمي بكرة اليد

رقعال ع ر ب ررررر ر  بل  رقعسل   ره سهيكرقع ر بل  رهكرقئلعر بل  رقعيي ربئل رقعت بيهرر ررعال  يتأعىرقعالة 
رلل ئلر رقعهللئقل رقعلا رإليقئل رلاضع  رهع رهتئقلا  ر ق للتع  ر تب ك رقعهللئقل، رقثنلء ر ر ر هعلهه  س ر ق للته

سيئرقعهللئقلر ضهلكرهليأرقعايقع رليكرةلن ني ر نل   ر ضهلكرلي ر ي ثرقلر ئ ةل رهكرشأنعلرقكرتؤثئرلد ر
قعمئي يكرقعهتنل سيك،ر قكرقلرت ليئرق رةل ئرهكرق يرق ئقيرقعالة رقعت بيهررسيؤيلرقع ر ي ثرقئللار ررسيئر
قعهللئقل،رعققر لكرقه رهليأره رهليأرقدنس ل ر قعتمله رليكرقع بل ر ل للر بل رقعسل  ،ر هكرقعه   رقكر بل ر

ريب رهل ريدررت سي رقعسل  ريق هل  ن قرلد رشب ر ئيدر ق ير رر هيعرقعهللئيل رقعترريبدم كرلت بيهعل،ر  ررهل
رقعالة رقعت بيهرر ررعال ربئلرقعيي:

رق د:ر بل رقعسل  ،ر لييه رقثنلكر  س ره ةاع ر ررقعسل  :

ر.قع ب رقد  ر يسه ربقعارللع ب رقد  .1

ر. ب رقعهئه ر يسه ربقعارللع ب رقعثلنر.2

رل رقعال ع ر لييه رقثنلك،ر ههل:لنيل:ر بث

ر.قعهس  .3

ر.قعهي لتر4

ر لعققريب كرقعالة رقعت بيهرر ررهللئقلربئلرقعييرهكرقئلا ر بل ر بهلرهليكر ررقل ه.ررر

 واجبات الطاقم التحكيمي في لعبة كرة اليد

 وجبات حكم الساحة )الحكم االول(اوال: 

ر له يتع رعليءرقعهللئقل..   رقعهدا ر قدهيقىر قعبئق ر تأبيير1

ر.ق ئقءرقع ئل رليكرقعمئي يك.2

ر.قا درلل ئلرليءرقعهللئقلر ليقي رقعش ا(.3



ر.هئقةل رقعدا ريق  رهنا  رقعدا .4

رهث ر5 رقعهئه ( رقعدا ر  لئجرهنا   رهنا   ر قعه لعمل رقعتررت يثريق   رعأل الء رقع ئقئق رقعهنلسل  .قت لق
قع لنلي ر قعي عر قعهسار قعس  ر قعي   رل  لرلد رقعهنل سر قعدا ر قعسدلرررقعهشررللعبئلر قعيل ريئل ر قعئهي 

ر قعدا رقع ائر غيئهلرهكرقعه لعمل .

 ثانيا: واجبات حكم المرمى )الحكم الثاني(

ر.قل كرقععيى.1

ر. ة سرقعست رقهتلئر.هئقةل رقد الءر قعه لعمل رقعتررت يثريق  رهنا  رقعهئه 2

ر ارقعهئه ر قل كرئهي رهئه رق ر ق ي .ر.هئقةل ر ئ جرقعبئلرهك3

 ثالثا: واجبات المسجل

ر.تس ي رقسهلءرقعمئي يكر ررقستهلئلرقعتس ي ر دلليكر قيقئييك(.1

ر.تس ي رقعهاد هل رقع لل رللعهللئقلر ررقستهلئلرقعتس ي رهث رقعهبلكر قع هلكر قعالة رقعت بيهرر غيئهل.2

رنققئق ر قدي ل ل ر قدستلاليق ..تس ي ر ةل عرقعهللئقلرهث رقدهيقىر قد3

رللعبلئ ر4 رقستلالي ر لع  ر ي ث ر ل  ر ر رقعتس ي  رقستهلئل ر ر ر ت ةياه رقد   رقع ب  رةل  رهك رقعت ئيئ .بتلل 
رقد ئد.

ر.ت ةيعر بل رقعسل  رلد رقستهلئلرقعتس ي ر ررنعلي رقعهللئقلر قلالءرنس  رعهيئلررقعمئي يك.5

رئقلال:ر ق لل رقعهي لتر

رد ةل ررش قارقعهللئقلر قد  ر قعثلنرر قدش قارقدضل ي (.ق تسل رق1

ر.ق تسل رق ةل رقدي لىريةي تيكرع ل رقعه لعى.2

ر.رق تسل رقع ة رقعهست اعرعدمئيد،ر قد ةل رقعهست اا ر قي لىرقع ة ر رر ل راد ر ب رقعسل  رقعا.3

ر.قا درلل ئلرنعلي رقعش ا.4

رقع ة رقعهست اعرعدمئيد..ت  ييرهيئلررقعمئي يكرللالةل ر5



 صفات الحكم الناجح

قكرقع ب رقع ييريتلىرله قلمل ريؤهدهرع يليلرقعهللئقلرلشب رل يحر  لعررهكرقد الءرةيئرقدهبلك،ر هكرررر
رهقهرقعلمل رقع ق  رت ق ئهلرلنير ب ربئلرقعييرهر:

ر.قعش لي رقع يليي .1

ر.قع يئلرلد رةئقءلرقعهللئقلر قعت ب رله ئيلتعل.2

ر.قدعهل رقعتل رله قيرقع لن كر قع ئ رهكرب رهليل.3

ر.لي رقعتئييرللت لقرقع ئقئرضيرقع ل رق رقعمئيدرقعهئتب رعد اأ.4

لد رقلتاليرقع ل رهسل  رث ث رقهتلئرلكرقع ب ر رر ل رر قعتأبييل ل  رقع ئقئ،ر.لي رقعتبد رهعرقع ل ر5
رت ضيحرقهئرهل.

ردريهبكرت ل  هر ررقثنلءرقعهللئقل..ي  ر ضعر يرليكرقع ب ر قع لليكر6

ر7 رقعهللئقل ر ر رقعهعل  ر ت  يع ر قعت لنسر قعتئقلا رقعتمله  رقعت بيهررررنعل.ي  رهئقللل رلمل رقعالة  رقه  هك
رقعنل ح.

رقئشليق رهله رعد بل 

ليكر.تقبئرقكرقعهللئقلرتيقئرهكرةل رقئلا ر بل ر عيسر بهيكر  ا،رقله رلد رقكريب كرهنلارتملههلر تئقلالر1
ر هيعرق ئقيرقعالة رقعت بهر.

ر.ي  رقكرتب كرقشلئتار لل ئتار قض  ر ت رتااررة لر ث  ر ررةئقئقتا.2

.ي  رلد رقع ب رهالهد رقعهيئ رق رقيقئلرقعمئيدر قع لليكرقد تيلارهالهد رقع ل ريق  رقعسل  ر قلالءر3
رقعا  ل رقعهنلسل ر رر ل رقئتبل رقلرهنع ره لعم .

ر ش4 رقع ب  رعيلرقع لليكر قديقئييكر.ه عئ رقناللطر يي ر ررتئا رقثئ ر عه ر ررن ل ه رهسللي رلله   ليته
ر قع هع ئ.

ر.ي  رقكرتب كرقهينلرهعرنمساررن يعلرلليدرهعرقع لليك.5

رتسلليارلد رقت لقرقع ئقئرقعسدي 6  ب كرقعتا ريؤثئرلد رقعاهديل ري  رقكرت ل  رلد رعيلةتارقعليني ردنعل
رره لئقلر ئب رقع لليكر ررقثنلءرقعهللئقل.ارلد ربهلرتسلليرقعا دي (

 .تقبئرقكرهعهتارعيسرتلييرقد الءرل رقعاه رلد رلي ر ي ثعل.7



 اشارات التحكيم في لعبة كرة اليد

 

 

 اشارة دخول المنطقة
 متى نحتاج اليها؟؟

عند دخول العب مهاجم او المدافع  -
 6منطقة المرمى او حتى مس خط الـ

 متر بقدمه.
 ماهي العقوبة لهذا الخطأ؟؟

في حال دخول الالعب المهاجم .1
للفريق م فتكون رمية حرة 6منطقة الـ

المدافع وتلعب من مكان حصول 
من  المرمىالخطأ من قبل حارس 
 مكان دخول الالعب.

.في حال دخول الالعب المهاجم منطقة 2
م وهو في حالة دفاع لالعب الحامل  6الـ

م للفريق 7للكرة فهنا تعطي رمية 
 المهاجم.

م 6.في حالة دخول المدافع لمنطقة الـ3
للوصول الى المهاجم حامل الكرة قبل 

وب فهنا رمية حرة للفريق ان يص
م  امام  9منطقة الـالمهاجم تلعب من 

 مكان حدوث الخطأ.
 تسبق االشارة صافرة من الحكم
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اشارة الدبل دربل)الطبطبة اكثر من 

 مرة(
 متى نحتاجها؟؟؟

عندما تخرج الكرة من يد الالعب 
المستحوذ ومسكها اكثر من مرة، اي 
يطب اكرة ثم يسمكها ثم يطبها مرة 

 اخرى ويمسكها.

 لهذا الخطأ؟؟ماهي العقوبة 
من مكان  رمية حرة للفريق المنافس

 حدوث الخطأ
 تسبق االشارة صافرة من الحكم

 

 

 

 

2 



 

 

 اشارة المشي بالكرة )ووك(
 متى نحتاجها؟؟

عند مشي الالعب المستحوذ بالكرة 
 اكثر من ثالث خطوات.

 ماهي العقوبة لهذا الخطأ؟؟؟
رمية حرة للفريق المنافس من مكان 

 الحدوث الخطأ
 تسبق االشارة صافرة من الحكم
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 اشارة المسك او التحويط
 متى نحتاجها؟؟؟

عند مسك الالعب المدافع الالعب 
المهاجم وتحويطه بكلتا الذراعين 
ومنعه من الحركة او اعاقة تسليم 

 الكرة او التصويب
 ماهي العقوبة لهذا الخطأ؟؟؟

.رمية حرة للفريق المنافس من 1 
 مكان الخطأ.

.في حال كان التحويط مصحوبا 2
بنوع من الخشونة يعطى انذار 

 لالعب المرتكب للخطأ.
في حال تحويط الالعب المدافع 

لالعب المهاجم وهو في حالة 
رمية تعطى تصويب على المرمى 

، ومعها ايقاف دقيقتين او انذار م7
 حسب نوع الحالة )درجة الخشونة(

 تسبق االشارة صافرة من الحكم
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 الضرب على الذراعاشارة 
 ؟؟؟متى نحتاجها

عند ضرب الالعب المدافع ذراع او اليد 
الحاملة للكرة او الكرة هي في يد 

 الالعب المهاجم.
 ماهي العقوبة لهذا الخطأ؟؟؟

رمية حرة للفريق المنافس من مكتن 
 حدوث الخطأ

 تسبق االشارة صافرة من الحكم

5 

 

 

 الدخول بقوة على الالعب )داش(
 متى نحتاجها؟؟؟

عند مهاجمة الالعب بقوة لمحاولة 
اختراقه وهو في حالة دفاع ايجابي، 

وتتم هذه المهاجمة اما بالرأس )نطح( 
او بدفع الالعب المدافع باليد الحرة 

او حتى الدخول بالجسم بقوة لمحاولة 
 ابعاده من امام الالعب المهاجم.

 ماهي عقوبة هذا الخطأ؟؟؟
المنافس من مكان رمية حرة للفريق 

  حدوث الخطأ.
 تسبق االشارة صافرة من الحكم
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 اشارة الرمية الجانبية 
 متى نحتاجها؟؟؟

عند خروج الكرة بكامل محيطها من 
حدود الملعب الجانبية وخطوط 

 المرمى.
 ماهي عقوبة هذا الخطأ؟؟؟

.اذا خرجت الكرة بكامل محيطها 1
من الخطوط الجانبية للملعب تعطى 

 جانبية للفريق المنافس رمية
.اذا اخرج العب مدافع او مست 2

يده وخرجت  الكرة من خط المرمى 
 فتعطى رمية زاوية للفريق المنافس.

.في اثناء اللعب بعد مناولة طويلة 3
او صد الحارس للكرة ومست سقف 
الملعب ضمن حدود الساحة فتعطى 

 رمية جانبية للفريق المنافس.
 صافرة من الحكم بدون االشارة عطىت

7 

 

 

 رمية مرمى )رمية حارس مرمى(
 متى نحتاجها؟؟؟؟

عند خروج الكرة من خلف خط 
المرمى بعد تصويبة خاطئة او صد 
الكرة من قبل الحارس او مست 
العارضة وخرجت دون ان يلمسها 

 العب مدافع.
 ماهي عقوبة هذا الخطأ؟؟؟

في هذه الحالة ال تعد رمية الحارس 
 العب.عقوبة ضد أي 

وتلعب برمية مرمى يلعبها الحارس 
 من أي مكان داخل منطقة المرمى

 تسبق االشارة صافرة من الحكم
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 اشارة الرمية الحرة
 متى تعطى هذه االشارة؟؟

بعد ارتكاب احد الفريقين خطأ 
يستحق عليه فقدان حيازة الكرة 

ورمية حرة للفريق المنافس، مثل 
دربل او خطأ المشي بالكرة او الدبل 

 الدخول على المنافس وغيرها.
يقوم الحكم برفع ذراعة بمستوى 
 الكتف مؤشرا على اتجاه اللعب 

 9 تسبق االشارة صافرة من الحكم

 

 

 اشارة التراجع للخلف 
 متى نحتاجها؟؟؟

في حالة تقرب العب من الحكم 
لالستفسار او الفهم عن حالة حدثت 

يجوز االقتراب  في الملعب قانونا ال
من الحكم مسافة اقل من ثالثة امتار 
، وفي هذه الحالة يستخدم الحكم هذه 
 االشارة لتنبيه الالعب بعدم االقتراب 
بدون صافرة وفي حالة عدم تركيز 

 10 الالعب تعطى صافرة



 

 

 اعالن الهدفاشارة 
تسجيل الفريق المهاجم هدف في حال 

صحيح يرفع الحكم يده بهذا الشكل 
المسجل والفريقين بان الهدف  ألعالم

 صحيح 
  ترافق االشارة صافرتين متتاليتين

11 

 

 

 اشارة اللعب السلبي 
 متى نحتاجها؟؟؟

بعد اعطاء الحكم اشارة التنبيه باللعب 
السلبي )الصورة اعاله( وفي حالة 

ثانية  30عدم الهجوم وانقضاء 
يستخدم الحكم هذه االشارة معلنا 

للفريق المدافع بخطأ رمية حرة 
 اللعب السلبي

 تسبق االشارة صافرة من الحكم
12 

 

العقوبات الشخصية )الكارت االصفر 
 او االحمر(

 متى نحتاجها؟؟؟
في حال ارتكاب احد الالعبين مخالفة 
يستحق عليها انذار او استبعاد يرفع 
الحكم الكارت بيد الى االعلى واليد 

 المعاقبالثانية تؤشر على الالعب 
 تسبق االشارة صافرة من الحكم
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 يقاف دييقتاناشارة اإل
 متى نحتاجها؟؟؟

عند ارتكاب احد الالعبين مخالفة 
يستحق عليها عقوبة االيقاف دقيقتين 

يرفع الحكم احدى اليدين بضم 
االصابع عد السبابة والوسطى بحيث 

راحة اليد تكون مقابلة للحكم واليد 
 الالعب المخالفالثانية تؤشر على 

 تسبق االشارة صافرة من الحكم
14 

 

 

 إيقاف الويتاشارة 
 متى نحتاجها؟؟؟

 لإليقافعندما يحتاج موقف اللعب 
مثل دخول جسم غريب الى ارض 
الساحة او المشاورة بين الحكام او 
ايقاف العب دقيقتين ورمية سبعة 

امتار او وقت مستقطع للفريق 
 وغيرها.

 ات متقطعةصافرثالث تسبق االشارة 
 من الحكم

15 

 

  


