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  جامعة ديالى               

  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 
 حمبضراث هبدة الكرة الطبئرة لطلبت املردلت الرابؼت

 (2021 – 2020)للؼبم الدراسي  
 

ؼبت ال        احملبضرة: الثبنيت:       
ُ
رةأنىاع ل

ُ
 الطبئرة: ك

لقد قام االتحاد الدولي بالكثير من الدراساا  والبحاوا التاي مان ااتطوا تطاوير ل  با   
الطاااةر  وطاااريا خااي موتمااع دو، ال ااالما وقااد بااه، المااوا، والجوااد الكبياار ماان   جاا،  ك اار ال

 ك ار مارسا  ل  با  اليساتطي   كثار دادد ممكان مان الطنااس مان مكاي وساة، وال اا  موتمةا ا ل
خاااي موتماااع الدماااار مااان الاااهكور وااطاااااا وخاااي ك ااا،  المااااكن ساااوا  كاطااا  خاااي  الطااااةر 

 ك اار الصاااال  الداومياا   م الماداا  الوارجياا  والاااواطتا لااهل  ابتكاار  يااه  الطااواع ماان ال
ا والماار ا والتطاااخس لتحقياا  ياادع الطاااةر  لكااي يسااتطي  الطناااس قاااا  الوقااا  خااي الم اا 

 الطاةر ا ويه  الطواع يي: ك ر حاد الدولي لماالت
: ال الا

ّ
رةأو

ُ
 : Volleyballالطبئرة ك
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ويااي الم باا  التااي ي تمااديا حاليدااا االتحاااد الاادولي لمك اار  الطاااةر  خااي جمياا  البطااوال   
ال المياااا ا والولمبياااا ا واالتحااااادا  القارياااا  والمحمياااا ا وخااااي موتمااااع الةةااااا  ماااان طااااااةينا 

جااا، والطسااا ا وم رخاا  القوادااد القاطوطياا  الواصاا  بوااا خااي كاخاا  دو، وااابا ا ومتقاادمين لمر 
 ال الم.

رة الطبئرة الشبطئيت
ُ
ب: الك

ا
 :  Beach Volleyballثبني

ويي ل  ب  تم   بين خريقين يتكون ك ا،  مطوماا مان الدباين اثطاين خقاطا وتم ا  دما   
 6991خاي داام  اةر مم   رممي مقسم بواسط  الابك ا وكان  و، ظوور  ولمبي لمك ر  الط

 خي الدور  الولمبي  خي  تطتا بالواليا  المتحد  المريكي .
          الهدف من المعبة:

إرسا، الك ر  من خو  الابك  بغرض إسقاطوا دم  مم   المطاخسا ومطا  المحاولا   
طةسوا بوساط  الةري  المطاخسا يسمح لك، خري  ثاا لمسا  اداد  الك ر  )وتام، لمسا  

 د(ا ويطا  الكثير من الةروقا  بين الك ر  ال ادي  والااطةي   برزياالص
 متر(. 9×9متر( وليس ) 8×8الك ر  الطةر  الااطةي  ) طو، المم   -
، اااوطين  - تم اا  المباريااا  بتخااا، ثاثاا   اااواط باسااتودام طظااام تتاااب  الطقاااطا و و 

( طقطا ا ويجا  61مان )( طقط ا   م ا الاوط الحاسام الثنالاا خي م ا  16ي م  بان من )
  ْن يةااوز الةرياا  خااي الاااوط بةااار  طقطتااينا ولاايس يطااا  سااقع زمطاايا    يسااتمر 

 الاوط حت   يتمكن  حد الةريقين من تحقي  الطقطتين.

يجااااوز   ْن يكااااون ارتةاااا  الااااابك  متغيااااردا لممجمودااااا  ال مرياااا  الم يطاااا  دماااا  الطحااااو 
 اآلتي:

 

 الذكور اإلناث المجموعة العمرية

 متر 1.12 متر 1.12 خما دونسط   61

 متر 1.16 متر 1.61 سط  خما دون 62

 متر 1.22 متر 1.22 سط  خما دون 61
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المطاخسااا  ال المياا  لاتحاااد الاادولي لمك اار  الطاااةر  ال يساامح بمدطااا  توجيوااا  ماان  -
 وارج المم   وا، المبارا  من المدر   و من    اوص آور.

قصااير   و لباااس سااباح ا ي   ااد  ارتاادا  الةاطيماا   تتكااون  دوا  الادبااين ماان اااورتا  -
 اوتياريدا باستثطا  دطدما يطص دم  هل  خي لواةح الدور .

 يجوز لادبين ارتدا  قب ا   و طظارا  امسي . -

 لممنافسات العالمية لالتحاد الدولي لمُكرة الطائرة:
واةح ي جاااا  دماااا  الدبااااي الةرياااا  ارتاااادا  مابااااس بااااطةس المااااون والتصااااميم طبقدااااا لماااا -

 البطول .
 يج    ْن يم   الادبون حةا  القدمينا باستثطا  دطدما يتهن لوم الحكم بغير هل . -

( ويجااا    ْن يواااا  1و 6يجااا    ْن تااارقم خااااطيا  الادباااين والااااورتا  باااالرقمين ) -
 الرقم دم  الصدر ) و الاورتا  من المام(ا وموالة  لمون الاور   و الةاطيم .

 

رة الط
ُ
ب: الك

ا
    :Min Volleyball بئرة املصغرةثبلث

ت  د  الك ر  الطاةر  لمصغار خي وقتطا الحاار من  اور  طواع الريااا  خي ال الما  
ولغاارض تطااوير وطجااا  يااه ة الرياااا  ماان المواام جااددا جااه   طةااا، ماان كاخاا   طحااا  ال ااالم 

حاد الادولي لمك ار  إليواا وج ، الك ر  الطاةر  المصغر  الول  خي ال الما ويها يو يدع االت
الطاااةر ا ويجاا  ج موااا الرياااا  الولاا  لقطةااا، والطقاااط الساسااي   التااي يجاا  االططااا  

 مطوا يي اآلتي : 
يكاااون الطةااااا، مااادركين وماااول ين بااااالك ر  الطااااةر ا إه إةنن الاااوال  لرياااااا  يجااا    ْن  -

 م يط  يتاك، دطد الطةول ا ويدوم طو، الحيا .
لساسي والوطط الساسي   لمك ار  الطااةر  مان  دماار مبكار ا تكوطي الدا  الموار  ا -

إه إةنن الريااااااي الصااااغير ياااات مم الموااااارا  الحركياااا  الساسااااي    سااااو، و ساااارع ماااان 
 البالغين.

 سط (. 61-62يج  البد  بالك ر  الطاةر  بتدمار ) -

 قانون المعبة:
 ون الم ب :إةنن الك ر  الطاةر  المصغر  تستودم الت ديا  اآلتي  خي قاط 
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ااا يساامح لادبااين بااار  الك اار   كثاارا 1تم اا  بتقاا، ماان ) .6 من ( الدبااين لكاا، خرياا ا مة
 دممي  الت اون بين  داا  الةري  والوطط تكون  سو، و بسط. وتسو،

( الدبااااين ادتماااااددا دماااا  ال ماااار ومسااااتو  الم اااا ا إةنن 2-3-1تاااااك، الةاااار  ماااان ) .1
  قاااا،ا ويقماااا، ماااان داااادد الم اااا  يكااااون خااااي مم اااا  صااااغيرا إه يتطماااا  قااااو  وحركاااا  

االطقطاداااا  خاااي الم ااا ا ويزياااد مااان ختااارا  تاااداو، الك ااار ا وتتغيااار قياساااا  المم ااا  
 بحس  ددد الادبين خي ك ،  خري ا و دماريما ومستو  الم  .

تم ااا  الك ااار  الطااااةر  المصاااغر  باااابك  قميمااا  االرتةااااعا إه إةنن تغييااار ارتةااااع الاااابك   .3
لوجااوم والاادخاع طبقدااا لطبي اا  جسااموم وقاادرتوم تمكاان الطةااا، ماان ل اا  الك اار  خااي ا

 دم  القةز.

اااا إةنن وزن وقطاار الك اار  يتبااد،  صااغر تم اا  الك اار  الطاااةر  بااوزن الك اار   وااع و  .2 حجمد
ادتمااددا دما   دماار الطةاا، وقادراتوما إةنن الك اار  الصاغير  تطيار خاي الواوا   ساارعا 

 لووا .خي حين الك ر  الكبر والوع تبق  م د    طو، خي ا

وخيمااا يااتتي جاادو، يبااين الدمااارا وارتةاااع الااابك ا وقياسااا  المم اا  لممااااركين خااي الك اار  
 الطاةر  المصغر :

 Age 9-66 62-61 66-63العمر 

 Teams 2 vs 2 3 vs 3 4 vs 4الفريق 

قياس الممعب 
Court 

 م9×3
 م9×2.1

 م9×1
 م61×1

 م61×8
 م9×61

 سم1±112 سم1±162 سمNet 162±1ارتفاع الشبكة 
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 مساحات ممعب ُكرة الطائرة.( 1الشكل )

 

ب: أنج 
ا
رةرابؼ

ُ
   :U – Volleyballالطبئرة  والك

بالمواخقااا  دمااا   الااادولي لمك ااار  الطااااةر قاااام الكاااوطغرس خاااي االتحااااد  1221خاااي داااام  
التصااطيع الجديااد لادبااي الك اار  الطاااةر  دماا   ساااس الطااو،ا إه ت اامن تقساايم مطاخسااا  الك اار  

( سااام لمطساااا ا وياااي الك ااار  الطااااةر  لمطساااا  الماااواتي (U-175ر  بحسااا  الطاااو، وياااي الطااااة
لمرجااا،ا ويااي الك اار  الطاااةر   ( ساام(U-185ساام(ا و671طااولون خقااط تحاا  مسااتو  طااو، )

 سم(.681لمرجا، الهين  طوالوم خقط تح  مستو  طو، )
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خارص كثيار  لم دياد إةنن تقديم يها الط وع مان التصاطيع متوقا  مطاس  مساتقباد   ْن يوما   
من الادبين خي ال الم الهين يكون طولوم خي مستو  م اينا وي طايوم خرصا  لم ا  الك ار  

%( ماان ال ااالم 92الطاااةر  دماا  المسااتو  ال ااالميا إه إةنن الكثياار ماان الدراسااا  تظواار   نن )
ا ساام( لمرجااا،ا لااهل  ابتكاار االتحاااد الاادولي يااه681ساام( لمطسااا  و)671 طااوالوم   قاا، ماان )

التصااطيع اتاحااا  الةرصااا  لمكثيااار ماان الطنااااس لمااااارك  ل ااا  الك اار  الطااااةر ا لتصااابح  كثااار 
اطتاااااردا باااين الجمااااييرا وياااها ياااو الوااادع الااارةيس الاااه  يطماااح ل اااس  االتحااااد الااادولي لمك ااار  

 الطاةر  خي طار الم ب  بين المجتم ا  خي ال الم.
رة الطبئرة يف املخنزهبث

ُ
ب: الك

ا
  : Parke Volleyballخبهس
ي تماااد ياااها التطصااايع دمااا  الادباااين ليااار المحاااددين باااال مر والجاااطسا إه تكاااون  

الةااوز والوسااار  خااي المبااارا  واالسااتمتاع لااديوم  كثاار  يمياا  ماان  الماااارك  وقاااا  الوقااا 
)دما  الاارلم مان وجااود الطقااط(ا طظااردا لكااون القاواطين بساايط  جاددا يطااا  متطمباا  خطياا    قاا، 

ْن تكااون يااه  الم باا  البداياا  والساااس لاات م م الك اار  الطاااةر  الحقيقياا ا و  نن لادبااينا ويمكاان    
الكثيااار مااان الطنااااس خاااي ال اااالم يم باااون الك ااار  الطااااةر  خاااي الواااارج خاااي السااااحا  والحاااداة  
والماااااكن ال اماااا  التااااي ال تحتااااو  دماااا  سااااقعا ويااااي للااااراض التساااامي ا إةالن   طنوااااا يمكاااان 

 ادتباريا رياا  تطاخسي .
 خصائص المعبة:

( الدبين خي ك ،  مم   يةص، بيطوماا اابك ا ويطاا  2تم   من قب، خريقين تام ) .6
اادن   اااكا، لم اا  ت تمااد دماا  ظااروع المبااارا  والادبااين ووصاةصااوما وكمااا يااو  دة
وااح من اسم الم ب  تم   يه  الرياا  خي الماد  الوارجي  والمااكن ال اما ا 

ساتودام الك ار  باوزن  واع ومي  )الصاال (ا ويمكان اويمكن ل بوا خي الماد  الدا
و كبااار حجااام مااان الك ااار  الطااااةر  القاطوطيااا  دطاااد ل بواااا مااان قبااا، الدباااين صاااغار خاااي 
ال مرا و  نن المم   يتكون مان الجواز  المحمولا  التاي يمكان طصابوا خاي    مكاان 

   . Parke Volleyballخي الماد  الوارجي   و الداومي  لم  

مااان   نن جميااا  وصااااةص الك ااار  الطااااةر  طةساااواا إةالن   طنواااا تمتااا  بقاااواطين دمااا  الااارلم  .1
بسااايط  و  قااا، بكثيااارا ومااان الساااو، جاااددا خوموااااا وت تماااد الم بااا  دمااا  طةاااس قااااطون 
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( الدباااينا 2×2تسااجي، الطقااااط خاااي الك اار  الطااااةر  )تاااداو، الك اار (ا وتم ااا  المباااارا  )
 االتةا  دم  يها ال دد مسبقدا. ويمتم  ك ،  خري  ددد من البدال ا ولكن يتم

 U – Volleyballويبين الجدو، الاتي تصطيةا  
 

 التصنيف العمر/ السنة البدالء التنصيف ارتفاع الشبكة قياس الممعب

 A 61-9 6 ختيا / ختيان سم161 م62×7

 6 ختيان سم132 م62×7
63-62 B 

 1 ختيا  سم112 م62×7

 6 ختيان سم132 م62×7
61-67 C 

 1 ختيا  سم112 م62×7

 6 رجا، سم123 م61×8

 1 طسا  سم132 مD 8×61 خما خو  68

 3 طسا  سم112 م61×8
 

م( ويمكاان 7×7م( مقساام دماا  طصااةين )62×7المم اا  يمكاان   ْن يكااون ) إةنن حجاام .3
اساااتودام قياساااا    وااار  بحسااا  مساااتو  الماااااركين والادباااينا خااايمكن   ْن يكاااون 

 م(.68×9ما 61×8ما 61×1)

ااا لممبتااادةين خيااتم اساااتودام طاااوع  .2 يااتم اساااتودام الك اار  الطااااةر  الطظامياا  خاااي الم ااا ا   م 
 واص من الك ر  الطاةر   وع وزطداا ولقطةا، كرا   وع وزطدا و كبر حجمدا<ز

يمكاان   ْن يكااون التحكاايم بااين الادبااين  طةسااوم  و يمكاان ت يااين حكاام واحااد ماان قباا،  .1
 ي  البطول .المجط  المطظم  التي تقوم بردا

الك ر  باارسا، )ار  الك ر  باتجا  المم   اآلوار لمةريا  المطااخس( مان  يبد  تداو، .1
وماااع الطوايااا  ) و مااان قااار  الاااابك  إها ت ااامن االتةاااا  باااين الةاااريقين دمااا  هلااا  قبااا، 

 المبارا (.
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لمساااا  لمك ااار ا وال ياااتم احتساااا  لمسااا  حااااةط الصااادا ال يسااامح لكااا، خريااا  باااثاا  .7
 الك ر  مرتين دم  التوالي. يمكن لاد  لمس

تاجي  تداو، الك ر  لةترا  طويم  بتجط  احتسا  الوطا  الثاطويا ا وياتم احتساا   .8
 خقط الوطا  الرةيس  التي ترتك  خي  ثطا  الوجوم.

 يمكن ل   الك ر  بت  جز  من  جزا  الجسم وال يسمح بحمموا  و مسكوا. .9

د باارساا، وبحسا  تسمسا، الادوران دطد الةوز باارسا، يج    ْن يقوم الد  جديا .62
 المتة  دميس مسبقدا.

 التبدي، مةتو  لادبين ويجر  التبدي، دطدما تكون الك ر  وارج الم  . .66

يحتسا  طةااس طظااام احتساا  الطقاااط خااي الك ار  االدتيادياا ا ك اا،  وساار  تااداو، ي طااي  .61
ةريا  ( طقطا  بةاار  طقطتاين دما  القا، لم11وسار  طقط ا ويتكاون ك ا،  ااوط مان )

الةاااةزا تقااوم المجطاا  المطظماا  لمبطولاا  بتحديااد داادد الاااواط )اثطااين  و ثاثاا ( لمةااوز 
( طقطا  وبةاار  61بالمبارا ا وخي حال  الت اد، يج  ل   اوط حاسم يتكون مان )

 طقطتين لمةري  الةاةز.

يقااوم الةااريقين بتباادي، الماداا  خااي طواياا  ك اا،  اااوط ماان  اااواط المبااارا ا ودطاادما  .63
( خااي ك اا،  اااوط مااا داادا الاااوط الحاساام خيااتم 63الةااريقين إلاا  الطقطاا  ) يصاا،  حااد

 (.8تبدي، الماد  دطد الطقط  )

 ( ثاطي  خي ك ،  اوط.32يسمح بوق  مستقط  واحد مدتس ) .62

 ال يحتس  وطت لمس الابك  إها كان  الاد  لير متدو، خي الم  . .61

طات ااد الادا  ال يجوز مس ا  و سح ا  و دخ  الاد  المطاخسا ويحتس  و .61
 الموطت بوسار  طقط .

   وطاااات يحتساااا  يوساااار الةرياااا  طقطاااا  )يوساااار الةرياااا  الطقطاااا  ماااا  اارسااااا،  و  .67
 يستمر الةري  خي ل   اارسا،(.

 

رة 
ُ
ب: الك

ا
 للوؼبقني هن وضغ اجللىس: الطبئرةسبدس
)جموس( من الل ا  التتييمي  لمم وقينا وقاد بارز  الم با  داام ل  ب  الك ر  الطاةر   
دطدما طظم  دور  الل ا  الولمبي  خاي رومااا وياي تاابس الك ار  الطااةر  لقساويا   6912
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مااان حياااا القاااواطين والطظمااا ا ولكطواااا توتماااع مااان حياااا قياساااا  المم ااا ا إه يبمااا  طاااو، 
ااا ارتةاااع الااابك  1م(ا ووااط الوجااوم داان وااط المطتصااع )62×1وداارض المم اا  ) م(ا   م 

ساام( داان الرضا ويوااا  الادباااون 621مطساااا  )داان الرض ول م(661لمرجااا، خيبماا  )
إلاااا  التصااااطيع الطبااااي بحساااا  ااصاااااب ا ويجاااا  دماااا  الاداااا  داااادم رخاااا  الرداع ماااان 
الرض لحظااا  اااار  الك ااار  لجميااا  المواااارا ا وي تماااد الادااا  خاااي الدا  الحركاااي دمااا  
  الطرع ال مو  من الجسم باستودام اليد  والهرادين والزحع دما  المق ادا وياام الةريا

 كاخ  ااداقا  من حيا البتر  و الام،.
 

رة الطبئرة للوؼبقني هن وضغ الىقىف:
ُ
ب: الك

ا
 سببؼ

تساااتودم طةاااس قاااواطين الك ااار  الطااااةر  لقساااويا ا ويم باااون بحسااا  التصاااطيع الطباااي  
 لمبتور.

 

رة الطبئرة للوؼبقني الصن والبكن:
ُ
ب: الك

ا
 ثبهن

ويم باااون بحسااا  التصاااطيع الطباااي تساااتودم طةاااس قاااواطين الك ااار  الطااااةر  لقساااويا ا  
 الواص بالصم والبكم.

 

ب:
ا
رة الطبئرة للوؼبقني ذهني

ُ
ب: الك

ا
 حبسؼ

تستودم طةس قواطين الك ر  الطاةر  لقسويا ا ويم بون بحس  التصطيع الطباي مان  
 حيا القدر  دم  الم   و دا  الموارا .

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 
 

 جامعة ديالى               

 ية وعلوم الرياضةكلية التربية البدن

 
 حمبضراث هبدة الكرة الطبئرة لطلبت املردلت الرابؼت

 (2021 – 2020)للؼبم الدراسي  
 

  Offensive Systemsاألنظوت اهلجىهيت     احملبضرة: 
: نظام الهجوم )  (:3( الالعب المعد في مركز )0-6أّوالا

  الادبااااين دماااا  خكاااار    نن جمياااا (1)كمااااا مواااااح خااااي الاااااك، ي تمااااد يااااها الطظااااام 
يتبادلون الدوارا يكوطون مواجمين وبطةس الوقا  الدباين م ادينا بحياا    الدا  يكاون 

، الوطااط ( يقااوم باادااداد لبقياا  الادبااينا وياا3خااي مططقاا  الوسااط المااامي )المركااز ي  و 
التااي يت مموااا الاداا  المبتاادق ب ااد إتقااان الموااارا  الساسااي   لم باا  والبااد  بالم اا ا ولحااد 

ادباااين لااام يصاااموا ب اااد إلااا  التوصاااص كادااا  م اااد  و موااااجم.. إلااا  ليااار هلااا ا اآلن ال
ووااااا، يااااها الطظااااام يتوااااه الماااادر  الةكاااار  الولياااا  داااان التوصااااصا ويبااااد  بالبحااااا داااان 
الادباااااين المطاسااااابين لكااااا، اوتصااااااص وبحسااااا  إمكاطيااااااتوم المواريااااا ا والقااااادرا  البدطيااااا  

طظااام الممارسااين لم باا  لجاا، التساامي ا والحركياا ا والقياسااا  الجساامي ا كااهل  يم اا  بوااها ال
 وقاا  الوق ا والترويحا وخي  ثطا  الرحا  السياسي ا ودم  الاواطت. 

 

    
        
  
 
 
 
 

 الفريق المرسل الفريق المستقبل

 بع  المد  الال

 البع 
 حركة

 الالبع  
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 (2الشكل )

 (.3مركز )في ( الالعب المعد دائماا 0-6خطة الهجوم )
 

 : Offensive systems (4-2)(2-4ثانياا: النظام الهجومي )
 : Explanation of Tacticsتفسير الخطة

التطظيميا ا ولقاد اساتودم  ال دياد  إةنن يها الطظام ي   اد  مان  بساط الطظما  الوجوميا  
ا خااي مسااتويا  الطااااةين ولكااا الجطسااينا إةنن  ماان الةاار  ااينم  يااها الطظااام وبطجااا  كبياارا والسة

نن الم اادين ياها الطظااام ي ااين الدبااين اثطاين لاداادادا والمااهان يبااد ن مان مراكااز مت اكساا ا و   
، يقومااان باادااداد ماان الصااع الماااميا ويمكاان  دا  يااها الطظااام  بتسااموبينا الساامو  ال و 

( ويقااوم باادااداد ال ااالي إلاا  المااام خااي المركااز 3دطاادما يكااون الاداا  الم ااد خااي مركااز )
(  و 3(ا وهل  ل دم وجاود الدا  ساري  متوصاص خاي مركاز )1( وا ةل  الومع مركز )2)

متوصص يتحر  إل  الجاطبين ل ما، حااةط صاد زوجايا ولواها يساتودم  الد  حاةط صد
صااةر(ا وي تمااد يااها الطظااام دماا   – 1الطظااام ماا  خاار  المبتاادةين وب ااد إتقاااطوم طظااام )يااها 

موااااجم دااالي(  ماااامي  –تصااطيع الادبااين إلااا  توصصااين  ساسااايين يمااا: )الدااا  م ااد 
 يه  الدوار. ( يقومون بجمي 2 – 1وومةي ب د   ْن كاطوا خي طريق  )

ااا الساامو  اآلواار )ويكااون التوصااص خااي يااها الطظااام إلاا  الداا  م ااد   الداا   –  م 
 (1الدااا  ساااري (ا وياااو دطااادما يكاااون الادااا  الم اااد خاااي مركاااز ) –مواااجم داااالي  ماااامي 

(ا ويااااتتي يااااها 2( واادااااداد ال ااااالي إلاااا  مركااااز )3ويقااااوم باادااااداد السااااري  إلاااا  مركااااز )
،ا ويباااد  المااادر  بميجااااد الدااا  متوصاااص السااامو  ب اااد   ْن ياااتقن الةريااا   السااامو  ال و 

( المتطاورا والاه  تم ا  باس 6-1(ا ويو البداي  الحقيقي  لم ا  بطظاام )3سري  خي مركز )
  كثر الةر  ال المي  من الطسا  والرجا،.

( إها كاااان  الادااا  الم اااد يمتمااا  1-2بصاااور  دامااا  يميااا، الةريااا  الوتياااار طظاااام ) 
ا وال ياااود يطاااا  الدااا  احتيااااط يمتمااا  مواااارا  قويااا  كاخيااا  خاااي ة مواااارا  يجوميااا  اااا ي
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اااا خقاااط 1-1الوجاااوم لكاااي يحااا، بااادياد دااان الم اااد )إةنن اساااتودام طظاااام ) ( ي   اااد  اوتيااااردا طاجحد
 دطدما يكون الدبي الصع المامي الثاث  يمتمكون موارا  يجومي  جيد (.

إةنن الواادع خااي ياااها الطظااام يااو إطجااااز يجااوم متااوازن دطاااد تحديااد مراكااز الادباااين  
 امن الةري ا خااد دن هل  ددم  دا     دوراطا  ال تتتي بطتيج  جيد .

  
 (:3( المعد في مركز )2-4نظام الهجوم ) 

دطاادما يكاااون الاداا  الم اااد خااي    مركاااز خااي الصاااع المااامي يجااا    ْن يتحااار   
ا إل  مركز )ويطتق، داة  (.3( لكي يقوم باادداد كما مواح خي الاك، )3مد

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الالبع  المد 

 الالبع  المهاجم

 حركة الالبع 

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (3( إلى مركز )2حركة الالبع  المد  من مركز )

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (3( إلى مركز )4حركة الالبع  المد  من مركز )

 ق المستقبل                الفريق المرسلالفري

 (3حركة الالبع  المد  في مركز )
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 (3الشكل )

 (.3( الالعب المعد في مركز )2-4النظام الهجومي )
 (:2( حركة الالعب المعد في مركز )2-4نظام الهجوم )

يتحااار   دطاادما يكاااون الاداا  الم اااد خااي    مركاااز خااي الصاااع المااامي يجااا    نْ  
ا إل  مركز )  (.2( لكي يقوم باادداد كما خي الاك، )1ويطتق، داةمد

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالبع  المد 

 الالبع  المهاجم

 حركة الالبع 

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (2حركة الالبع  المد  في مركز )

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (2( إلى مركز )3كز )حركة الالبع  المد  من مر

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (2( إلى مركز )4حركة الالبع  المد  من مركز )
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 (4الشكل )
 (2( الالعب المعد في مركز )2-4) النظام الهجومي

 
 

 جامعة ديالى              

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 لطلبت املردلت الرابؼت حمبضراث هبدة الكرة الطبئرة
 2021 - 2020للؼبم الدراسي  

 

ب: نظبم اهلجىم ) احملبضرة 
ا
  Offensive Systems (1-5ثبلث

خااي يااها الطظااام يااتم ت يااين الداا  واحااد كاداا  م اادا ويكااون مساا والد داان اادااداد  
اا الادباين الومسا  البااقين خاا تكاون لاديوم     خي جميا  الادوراطا  السات  خاي المم ا ا   م 

مس وليا  خي اادداد باستثطا  الكرا  التاي يقاوم خيواا الم اد بالادخاع ااد الك ار  الولا   و 
ال يكون خيوا قادردا دم  اادداد بسب  استقبا، ا يع  و دخااع اا يعا يا ال  الادباين 

اااااا مااااان الصاااااع الماااااامي (Hitters)الومسااااا  جماااااي وم موااااااجمين  ا ويمكاااااطوم الوجاااااوما   م 
(Front Row)  ا الصاع الومةايو   من(Back Row)   ا مان الم اروع دان ياها الطظاام   طناس

ين خاااي الوساااط (ا موااااجمين ساااري 2-6يتاااامن موااااجمين داااالي ويتمركااازون خاااي مركاااز )
(ا ومواااجم دااام مت اادد المواياا  الوجومياا  يتمركااز خااي مركااز 1-3يتمركاازون خااي مركااز )

ااااا يم اااا  خااااي (ا Opposite( ودكااااس الاداااا  الم ااااد )ويطماااا  دميااااس بالم اااااكس 1) وداةمد
اا 1المامي مركز )الصع  (ا إةنن الاد  الم د ي د الك ر  مان الجاطا  اليمان لممم ا  داةمد

(ا وبغض الطظر دن مكاطس يج  دمياس التحار  إلا  ياها المركاز ساوا  كاان  1ومن مركز )
ي خي الصع الومةي  م ااماما  و   طنس  موجود  صاد يطا ا ودطدما يكاون الادا  الم اد خا

الصع المامي خمةنن مواجمي الصع المامي يكوطون  مام الم اد خاي الجوا  اليسار  دما  
 الرلم من وجود تطوع خي وقوع ي ال  المواجمين.

( الادوراطا  التقميديا  لواها الطظااما الحاظ   نن  خاا، موااجم داالي 1يواح الااك، ) 
و  مام الادا  الم اد ( و خا، مواجم سري  وسط يقةان مباار  ومع  2يكون خي مركز )
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خي الادورانا إةنن التركياز دما  قادرا   خاا، ااار  داالي والوساط الساري  موام جادداا ل نن 
( يطااا  ثاثاا  دوراطااا  التااي يكااون خيوااا الم ااد خااي الصااع الماااميا تاركدااا 6-1خااي طظااام )

مواجمين اثطين خقط خي الصع الماميا ودطد وا   خاا، موااجم داالي و خاا، موااجم 
حااو، الم ااد سيااامن   ْن يبقياا خااي الصااع المااامي ماا  الم اد خااي دورتااين ماان  صاا، وساط 

ثاث ا م طيدا خرص   كبر احاراز الطقااط دان طريا  اساتقبا، اارساا،ا واه بطظار االدتباار 
  طنس  ما دام الادبون يتوهون طةس المكان دطاد طةاس المركاز يمكطا  باد  الةريا  بات  دوران 

(  و 1كاااان الادااا  الم اااد خاااي الصاااع الماااامي اليمااان مركاااز )ترياااد بااادالد مااان التقياااد بم
،ا ويوااااح الااااك، )2اليسااار مركاااز ) ( حركااا  الادااا  الم اااد مااان 13( دطاااد الااادوران ال و 

اادن  بااد   6-1الصااع الومةااي إلاا  الصااع الماااميا إةنن طظااام ) ( يسااتودم دماا  مسااتويا  دة
دمااا  المساااتو  ال اااالمي والولمبااايا مااان الطاااااةين واطتواااا د بالمتقااادمين والمساااتويا  ال اليااا  

 ويستودم لقسبا  اآلتي :
إةنن الةريااا  يمتمااا  الدااا  م اااد ممتااااز واحاااد خقاااط يمكطاااس إدطاااا  خااارص   كبااار إلااا   -

 المواجمين لموجوم خي م ظم وق  المبارا .
 ت زيز الطوج الوجومي لمةري  والحصو، دم  طقاط  كثر. -

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الالبع  المد 

 الالبع  المهاجم

 حركة الالبع 

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (2حركة الالبع  المد  في مركز )

 الفريق المرسل  الفريق المستقبل              

( إلى مركز 4حركة الالبع  المد  من مركز )

(2) 

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل
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 (1-5الهجومي )( النظام 5الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الالبع  المد 

 الالبع  المهاجم

 حركة الالبع 

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (2مركز )( إلى 1حركة الالبع  المد  من مركز )

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (2( إلى مركز )6حركة الالبع  المد  من مركز )

 الفريق المستقبل                الفريق المرسل

 (1( والرجىع إلى مركز )2( إلى مركز )5حركة الالبع  المد  من )
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 (6الشكل )
 (1-5النظام الهجومي )

               

 جامعة ديالى               

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 
 حمبضراث هبدة الكرة الطبئرة لطلبت املردلت الرابؼت

 (2021- 2020)للؼبم الدراسي  
 

 الدفبػيت األنظوتاحملبضرة: 
يي الوقةا   و التاكيا  التي يتوهيا الادبين الماداخ ين لمواجوا  يجاوم الةريا   

المطاااخس ولتغطياا  الةرالااا  المتوقاا  سااقوط الك اار  خيوااا طتيجاا  لموجااوما ودطااد اوتيااار الطظااام 
مكاطيااااتوم  الااادخادي المطاسااا  يجااا    ْن ي واااه ب اااين االدتباااار وبااار  الادباااين الماااداخ ين وا 

مكاطيااا  الةرياا  المطاااخس الوجومياا ا ومرادااا  الاااروط القاطوطياا  لم باا ا  اوالبدطياا  الموارياا  وا 
 وتقسم  طواع الطظم  الدخادي  دم :

: نظام الدفاع )      :Player – Back System( متأخر 6أّوالا
متااتور( )كمااا مواااح خااي  1( )1إةنن طظااام الاادخاع باداا  الصااع الومةااي مركااز ) 
مطاس  الماداخ ين  مااكن حاو، زواياا المم ا  وقار  الوطاوط ( يو الطظام اله  يتوه 8الاك، 

( واااط الجاطااا  1الجاطبيااا  وواااط الطوايااا ا إه يتواااه ماااداخ  الصاااع الومةاااي اليسااار )مركاااز 
( وط الجاط  اليمانا   م اا الدا  الصاع 6اليسرا ومداخ  الصع الومةي اليمن )مركز 

ي  باااين واااط الجاطااا  ( خيقاااع دمااا  واااط الطوايااا  وبمسااااخ  متسااااو 1الومةاااي الوساااط )مركاااز 
اليسااار واليمااانا ويواجاااس جسااامس الجوااا  التاااي يوااااجم مطواااا الةريااا  المطااااخس دمااا  الاااابك ا 
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و وااه زاوياا  مقابماا  إلاا  الاداا  المواااجم ليكاااون باااك، مواجااس ل ااس ا إةنن يااها الموقاا  يساااو، 
 الحرك  إل  اامام بين الادبين دطد الصع الومةي الوسط واليمن واليسر.

( مراكاز الادباين الساساي   مقابا، مراكاز يجاوم المطااخس دطاد 8لاك، )يظور خي ا 
اليسااار واليمااين والوسااطا يمكطاا  الماحظاا  ماان يااها الاااك،   طنااس  مومااا تغياار  المواقاا  التااي 
يااار  مطوااا المطاااخس خاامةنن الداا  الاادخاع يبقاا  محاخظدااا دماا  مركااز  متااوازنا ويااها التااوازن 

الومةااي الااه  يمكطااس الاادخاع داان ك اار  المطاااخس إها  يمكاان اطجاااز  داان طرياا  الداا  الصااع
ا الد  الصاع الومةاي الوساط الاه   سقط  خي وسط المم    و دم  وط الوجوما و ياد

 يمكطس الدخاع دن الكرا  التي تص، إل  الزوايا الب يد  من المم  .

 
 (8الشكل )
 ( متأخر.6النظام الدفاعي )

 :  Player – Up System( المتقّدم 6ثانياا: نظام الدفاع )
قاااد تكاااون سااام   بواااها الطظاااام الااادخادي مااان قبااا،ا إه إةطناااس  يمتااااز بتطوداتاااس ال دياااد ا  

التي يوتاريا الةري ا إةالن   نن ياها الطظاام ياو مصامم واصا  خاي  ر دن التاكيم بغض الطظ
اااد الةرياا  المطاااخس الااه  يااار  حالاا  امااتا  الةرياا  حاااةط صااد جيااد جاادداا  و يسااتودم 

ر  إلااا  المططقااا  التاااي تقااا  وماااع حااااةط الصاااد مبااااار   و الكااارا  السااااقط  دمااا  واااط الك ااا
 الوجوم.
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( تابس الدخاع المتاتورا وواا  الادا  9إةنن مراكز الدخاع )كما مواح خي الاك، 
( دطاادما يكااون الوجااوم ماان الةرياا  المطاااخس خااي المراكااز 1ومااع حاااةط الصااد خااي مركااز )

ن الصاااع الومةااايا إةنن االواااتاع باااين ياااها الطظاااام ( الماميااا   و مااان الوجاااوم مااا1-3-2)
( إلااا  1متاااتور( ياااو خاااي حركااا  وزمااان ومكاااان تقاااد م الادااا  الماااداخ  مركاااز ) 1والطظاااام )

 المكان ومع حاةط الصد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 9الشكل )
 ( متقدم.6النظام الدفاعي )

 : Swing Systemثالثاا: نظام الدفاع الالعب السائب
طنطا طتوه الد  الصع الومةي الوسط كماداخ  متقاد م خاي الادخادا  دم  الرلم من     

( 2-1لادبااي الصااع المااامي الجاااطبين مركااز  ) السااابق ا ولكاان يمكاان خااي يااه  التاااكيم 
ااينم ا دطاادما يكااون 62  ْن يكوطااا الاادخاع المتقااد م ومااع حاااةط الصااد )كمااا خااي الاااك،  (ا والسة

يغطيوااا ط  الومةياا  ماان المم اا ا والتااي يجاا    ْن الةرياا  المطاااخس يقااوم بااالوجوم إلاا  المطااا
الادبااين خااي الصااع الومةااي بموازطاا  المم اا  الومةااي داان طرياا  تقساايم المططقاا  الومةياا  
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بيطوما وتكون ك ،  مططقا  مسا و، دطواا الدا  ماداخ ا يمكان   ْن يقاوم الموااجم الجااطبي خاي 
حاااةط الصااد إها لاام الصااع المااامي بتاار  الااابك  و وااه مركااز دخاااع وسااط المم اا  ومااع 

ياااتر  خااي حاااةط الصااد اااد يجااوم الةرياا  المطاااخس ماان جوتااس خااي حالاا  اسااتودام الداا  
الم د كماداخ  متقاد م ب اد تطةياه اارساا، ) و ب اد اطتقاا، الك ار  الصع المامي لير الاد  

إل  جاط  مم   المطااخس لو، مار (ا ويجا    ْن يطتقا، الدا  الصاع الماامي إلا  مركاز 
لمتقاااد م قااار  وساااط واااط الوجاااوما خاااي حاااين يقاااوم الدباااي الصاااع الومةاااي بموازطااا  الااادخاع ا

المم اا ا ب ااديا يقااوم الاداا  المااداخ  المتقااد م باالطتقااا، إلاا  حاااةط الصااد ب ااد قاارا   إدااداد 
والدخاع اد الكرا  التاي تقا  اامن مططقا  مسا وليتسا ياها ي طاي   طناس  يجا  دما  المطاخس 

المتقااد م إها كااان  الداا  الصااع المااامي اليماان مركااز الماادر  وااا س خااي مركااز المااداخ  
(ا 2( يااو متقااد ما والاااي  طةسااس يططباا  دمااا  الداا  الصااع المااامي اليساار مركاااز )1)

 لمدخاع م  تغطي  مساخا  كبير  من المم   واالطتقا، إل  الوجوم.
امس الساتودخي ك ،  من  اكا، الدخاع الثاثا  لواها الطظاام تاهكر   نن الساب  السااس  

 يو الدخاع اد الةر  التي تستودع المطاط  القريب  من المم   بكرا  دالي  وبطية .
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 (10الشكل )
 نظام الدفاع بالالعب السائب
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 تحمبضراث هبدة الكرة الطبئرة لطلبت املردلت الرابؼ
 (2021- 2020)للؼبم الدراسي  

 

 حغطيت املهبجن :احملبضرة
إةنن تغطيااا  الموااااجم جاااز  مكمااا، لوجاااوم الةريااا ا وياااام، ك ااا،  الدباااي الةريااا  القااااةم  

بااالوجوما خااالةري  الااه  يمتماا  تغطياا  جيااد  لممواااجم لديااس القاادر  دماا  الحةاااظ دماا  بااالك ر  
المطاااخسا إه يجاا  ماااارك  جمياا   خااي المم اا ا دماا  الاارلم ماان قااو  حاااةط الصااد لمةرياا 

ا ماا  االيتمااام بم اا  الكاارا  التااي يااتم صااديا والمرتااد  إلاا  الدبااي الةرياا  بتغطياا  المواااجم
الةرياا  القاااةم بااالوجوما وا ةْن لاام يقاام الةرياا  بتغطياا  المواااجم باااك، جيااد خاامةنن حاااةط الصااد 

الاار  السااح  وماا  يمكن   ْن يصبح م ثردا وخ االد لمغاي ا بحيا يةساد مجواود الةريا  خاي
دااادادا وتحتااااج ياااه  المواااار  إلااا  خططااا  ويقظااا  داليااا  مااان الادباااين  يسااابقس مااان اساااتقبا، وا 
وسرد  رد  خ ، دالي  ومتطايي  خي الدق ا و  نن جمي  الدبي الةريا  يجا    ْن يتوق اوا اتجاا  

تكااون  الك اار  والتوقياا  م واااا محتةظااين بوااا  االساات داد الجيااد لمتغطياا ا ويجاا    نْ  سااقوط
دماا  ماادار المبااارا  مااا دام يطااا  يجااوم لمةرياا ا والتغطياا  الجيااد  ت ماا، دماا  رخاا  الااارو  

مكاطي  الوجوم مر    ور ا ويطا  طريقتان لتغطي  المواجم يي:  الم طوي  لمةري ا وا 
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 .(3-2. طريقة )1
 (.2-3. طريقة )2

الصااد  وي تمااد اسااتودام    ماان الطااريقتين دماا  حاااةط الصاادا خ طاادما يكااون حاااةط 
لممطاخس قمي، االرتةاع خو  الابك  ي د  إلا  إدااد  الكارا  التاي تصاطدم باس إلا  المم ا  

اااا يساااتوج  اوتياااار طريقااا  ) من (ا 66( كماااا موااااح خاااي الااااك، )3-1الومةاااي لمموااااجما مة
وال كاااس صاااحيح    دطااادما يكاااون حااااةط الصاااد لمةريااا  المطااااخس مرتةااا  بااااك، جياااد خاااو  

اااا يساااتوج  الااابك  ساااوع تساااقط الكااارا  خااي د من اوااا، المم ااا  الماااامي لمةرياا  الموااااجما مة
(ا وماان الماحااظ   طنااس  خااي كثياار ماان 61( كمااا مواااوع خااي الاااك، )1-3اسااتودام طريقاا  )
ا  ااينم  دطااد الةاار  التااي تسااتودم المركبااا  الوجومياا  السااري   وبااااترا  الدبااين الحيااان والسة

، خااي الرجااوع واتواااه خااي تطةيااهيا سااوع ال تكااون يطااا  خرصاا  كاخياا  لاداا  ال مواااجم ال و 
(ا 1-1-1الموق  المطاس  لتغطي  المواجما مةمنا يا د  إلا  اساتودام طريقا    وار  وياي )

 وتستودم يه  الطريق  م  المستويا  ال الي  والمتقدم .
 

 
 (11الشكل )

 (.4-3-2( هجوم الفريق من المراكز )3-2نظام تغطية المهاجم )
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 (12الشكل )

 (4-3-2( هجوم الفريق من المراكز )2-3تغطية المهاجم ) نظام
 
 
 
 
 

 :  Offensive Strategies اإلسرتاحيجيبث اهلجىهيت
 : Explanation & Tacticتفسير الخطة

يمكااان اساااتودام ياااه  ااساااتراتيجي  مااا     طظاااام يجاااومي ماااا دام الةريااا  يسااااتودم  
(ا يبقاا  ك اا،  1)مركااز  ( ومواااجم صااع  مااامي  يماان2مواااجم صااع  مااامي  يساار )مركااز 

واحااد مطومااا قاار  ال صااا الوواةياا  الواصاا  بااسا يقااوم الم ااد بمدااداد الكاارا  لكاا، المطاااط  
دمااا  طاااو، الاااابك ا وبالتاااالي ياااوزع الوجاااوم دمااا  طاااو، الاااابك  ك م وااااا وبالتاااالي يساااب  ل اااس  

صاد ااريا  والت   وص وب  التوق  والتحر  إها استودام الةري  المطااخس تااكيم  حااةط ال
مركااز  خااي وسااط المم اا  اااد الوجااوم السااري  والمطاااورا  الوططياا  لمةرياا  خااي يااها الجااز  

م( داان الوااط 6.1( بمساااخ  )2ا 1ماان المم اا ا وهلاا  ماان وااا، وقااوع الادبااين مركااز )
الجاطبي داو، المم  ا ستاك، يه  المسا ولي  لادخاع الوجاوم الوساط صا وب  دما  الدباي 

ا إها كااان  الةرياا  المطااااخس حاااةط الصااد اااد يجااوم يسااتودم إسااتر  ااينم  اتيجي  االطتاااارا والسة
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يستطي  تطةيه يجوم سري  وخ ا، من الوسطا حت   خاي حالا  دادم دواو، حااةط الصاد إلا  
يه  المساخ  القريب ا يه  ااستراتيجي  تج ، من الص   دم  الدبي الوساط التحار  إلا  

ها الماار يسامح لممواااجم الجاااطبي الجاطا  ل ماا، حااةط الصاادا ل نن الااغط دماايوم كبياارا يا
الار  ااد حااةط صاد بادا  واحاد  و حااةط صاد اا يع بادباينا خاي كمتاا الحاالتين 
يمتم  المواجم التوقع الوجوميا ويج    ْن يكون قادردا دم  تطةياه الوجاوم بااك، جيادا إةنن 

بك  وبااك، يه  ااستراتيجي  تكون خ الا   كثار إها اساتودم الةريا  جميا  المطااط  دطاد الاا
خ ا،ا ودا، الارلم مان ياها يتطما  سايطر  جياد  دما  الك ار  واساتودام الموااجمين ركااا  
تقربياا  موتمةاا  ومتطوداا  وتحتاااج الداا  م ااد هو موااار  دالياا  ووباار  كاخياا  تمكطااس اادااداد 
ااا  بطجااا  إلاا  مطاااط   موتمةاا  دماا  طااو، الااابك  البقااا  حاااةط صااد الةرياا  المطاااخس داةمد

 متوازن وقم . وارج الم   ولير

 
 (15الشكل )

 المناطق الهجومية التسعة
لتصاااور كيةيااا  دمااا، إساااتراتيجي  االطتااااار يجااا    ْن تةوااام طظاااام تااارقيم الاااابك ا إةنن  

ا يسااتودم المطاااط  التساا    دماا  طااو، الااابك ا  Nine Zones كثاار  طظماا  التاارقيم ااايودد
لوواةيا  اليسار  وتتادرج المطااط  خي  ثطا  مواجو  الابك  تبد  المططق  الول  دطد ال صا ا

وصوالد إةل  المططق  تس   دطد ال صا الوواةيا  اليمطا ا إةنن ك ا،  مططقا  درااوا متار واحادا 
لغااارض إيجااااد مركاااز لواااه  المطااااط ا إةنن الادباااين الم ااادين يتمركااازون وي ااادون الك ااار  مااان 

الم اااد ليكاااون (ا وياااو  خاااا، مكاااان يوجاااد خياااس الادااا  1يماااين المركاااز خاااي المططقااا  رقااام )
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مساايطردا باااك، جيااد دماا  جمياا  الادبااين ماان خريقااس وماان الةرياا  المطاااخسا ل طنواام يكوطااون 
 مامس ويكون لديس مجا، الر يا  وس  لر ي  جمي  مطاط  المم  ا إةنن ال دياد مان المادربين 
يةاامون طظااام التاارقيم لغارض التواصاا، ماا  الادباينا وال ديااد مااطوم يبساطون طظااام التاارقيم 

ها ويج ماااو  ثااااا مطااااط ا إةنن الةااار  ها  المساااتو  ال اااالي لااان تساااتطي  الاااار  مااان يااا
المطااااط  التسااا   ك م وااااا لاااها خااامةنن تبسااايط التااارقيم  خاااا، ومااااج   كثااارا إةنن اساااتودام ياااه  
ااادن   ااادن  خااارص لماااار  باااين حااااةط الصاااد الاااه  قاااد يقةاااز دة ااساااتراتيجي  ي طاااي لمااااار  دة

ز الدبدااا حاااةط الصاد م داااا إةنن الواادع ماان يااه  ااسااتراتيجي  يااي مارا ا ولكاان طااادردا مااا يقةاا
 إربا  وتقمي، خرص حاةط الصد خي التصد  لموجوم.

 


