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أصبحت التربية البدنية والرياضة في عصرنا احلالي من املجاالت التي توسعت بشكل 
كبير وواضح، وبخاّصة خالل العقدين املنصرمني بعد أن زاد وعي اجلماهير بقيمها الصحية 
على مختلف  الناس  وجدان  وفي  اإلنسانية  األنشطة  من  وأصبحت  والتربوية،  والنفسية 

أعمارهم وثقافاتهم وطبقاتهم.

وحتتل التربية البدنية والرياضية في الدول املتقدمة مكانًا بارزًا في البرامج املدرسية 
باعتبارها اجلزء املتكامل في التربية العامة - الذي يتحقق عن طريق الدروس واألنشطة 
املكملة لها فهي وإن كانت حركية في مظهرها إال أنها عقلية ووجدانية واجتماعية ونفسية 

وخلقية في أهدافها وعالقاتها.

سكان  عدد  ثلث  من  يقرب  ما  مع  بالتعامل  التربية  وزارة  في  البدنية  التربية  وتتوجه 
املجتمع الكويتي بجميع املراحل التعليمية، ويجب أن حتقق برامجها لهم تنمية اللياقة 

البدنية واملهارات احلركية والصحية واخللقية واملعرفية .. إلخ.

ومهام املدرس لم تعد قاصرة على الدور التقليدي املعروف للجميع، بل أصبح من واجبه 
إيجابية  بصورة  ووممارسته  الرياضي  النشاط  في  املتعلمني  لترغيب  والتجديد  االبتكار 
متحديًا هذا الكم الهائل من ألعاب احلاسب اآللي »الكمبيوتر« وشرائط الفيديو والقنوات 
الفضائية املتعددة التي ترسل برامج ينجذب إليها املتعلمني ملا تتوفر لها من عناصر اإلثارة 
برودة  أو  الصيف  ذو معاناة من حــرارة  بدني،  داخــل غرف مكيفة من غير مجهود  واملتعة 

الشتاء.

يد  إطــالق  والرياضية  البدنية  التربية  مجال  في  العاملني  جميع  على  واجبًا  وأصبح 
التطوير واالبتكار للوصول إلى إجنازات نواجه بها سرعة حركة اآللة في املجتمع وما واكبها 
تنتشر  بدأت  التي  والتشتت  االنحراف  تيارات  بها  ونقاوم  املتعلمني،  من خمول في حركة 
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بينهم، ويستغل بها فراغ أبنائنا، بداًل من مستحدثات العصر املرئية واملسموعة واملقروءة 
وآثارها السلبية املدمرة، وقد وضعنا في تقديرنا عند بناء مناهج التربية البدنية والرياضة 
جميع املتغيرات التي طرأت على املجتمع وكذلك جميع املتطلبات العملية والتربوية مبا 
واملدرسني  املوجهني  املنهج لألخوة  نقدم هذا  فإننا حني  وبعد  التربوية..  والسياسة  يتفق 
يهمنها أن يتدارسوه بعناية تامة ونأمل أن يجدوا في تطبيقهم حملتواه ما يحقق األهداف 

املنشودة.

ووفكم الله في أعمالكم ملا فيه خير الوطن والشباب

جلنة تطوير مناهج التربية البدنية

9
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األهداف العامة ملراحل التعليم العام
يتمثل الهدف الشامل للتربية بدولة الكويت في تهيئة الفرص املناسبة ملساعدة األفراد 
به  تسمح  ما  أقصى  إلى  وجسميًا  واجتماعيًا  وفكريًا  وخلقيا  روحيًا  الشامل  النمو  على 
استعداداتهم وإمكاناتهم في ضوء طبيعة املجتمع الكويتي وفلسفته وآماله طبقًا للتغيرات 

التي حدثت في العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.
وإذا كانت األهداف تختلف بني دولة وأخرى فإن هذا االختالف ال يكون في القيم بقدر 
ما يكون في أولويات هذه القيم، وذلك ألن القيم اإلنسانية معروفة وال أحد ينكرها، لكن 

ظروف املجتمعات متغيرة وتتأثر بعوامل كثيرة منها على سبيل املثال ال احلصر:
•االهتمام باإلنتاج. 	

•االهتمام بالصحة العامة. 	
•األمن واالستعداد احلربي. 	
•الترويح واألنشطة احلرة. 	

•وعلى رأس ذلك تأتي القيم الدينية التي أعطاها اإلسالم حقها ووضعها في مرتبة لم  	
تصلها أمة من األمم.

األهداف العامة للتربية الرياضية
حتقيق النمو املتكامل للمتعلم بدنيًا وعقليًا ونفسيًا عن طريق:

1- االهتمام بالصحة العامة والعناية بالقوام.
2-  حتقيق مستويات اللياقة البدنية واحلركية عن طريق تنمية الصفات البدنية واملهارات 

املناسبة.
3-  اإلعداد البدني العام للدفاع عن الوطن وزيادة اإلنتاج في جميع املجاالت ومتطلبات 

احلياة.
املادية  واإلمــكــانــات  تتناسب  الــتــي  الــريــاضــيــة  لألنشطة  احلــركــيــة  املــهــارات  4-  تعليم 

والبشرية.
5- االهتمام بالروح الرياضية والسلوك القومي من خالل ممارسات االنشطة الرياضية.

6- اكتشاف ذوي الكفاءات واملواهب الرياضية.
7- توجيه وتشجيع املتعلمني ملمارسة الرياضة كهواية لشغل الوقت احلر.

8- تنمية الثقافة الرياضية من خالل ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة.
10
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األهداف العامة للتربية الرياضية للمرحلة املتوسطة
النفس  األهــداف  املتعلم  يحقق  أن  الى  املرحلة  في  والرياضة  البدنية  التربية  وتسعى 

حركية واملعرفية والوجدانية.

1- املجال النفس حركي
•أن يؤدي املتعلم احلركات األساسية التي سبق تعلمها. 	

•أن يتمكن من أداء املهارات السابق تعلمها مبهارة. 	
•أن ينمي الكفاءة احلركية الضرورية لتحسني مهارات األلعاب واألنشطة عن طريق  	

»التوازن - الرشاقة - التوافق - السرعة - القدرة«.
 - العضلي  التحمل  »القوة  طريق  عن  والنفسية  البدنية  وقدراته  طاقاته  ينمي  •أن  	

اجللد الدوري التنفسي - املرونة«.

2- املجال املعرفي
•أن يظهر معرفته لشروط وقوانني األلعاب التي يؤديها. 	

•أن يظهر معرفته لبعض األسس الفنية وامليكانيكية لألداء الصحيح في املهارات التي  	
ميارسها.

•أن يوضح فهمه لعوامل األمان والسالمة املرتبطة بدرس التربية البدنية. 	
•أن يظهر معرفته خلصائص األدوات واألجهزة الرياضية التي يستخدمها. 	

•أن يظهر فهمة لفائدة التربية البدنية »الصحية - املهارية - العقلية - االجتماعية«. 	
•أن يوضح معرفته وفهمه لبعض العوامل املؤثرة على الصحة والنشاط احلركي. 	

•أن يظهر معرفته ملجاالت حتمل املسؤولية في التربية البدنية. 	
•أن يتعرف العناصر التي تكون مفهوم الروح الرياضية. 	

•أن يظهر معرفته ملبدأ األخذ والعطاء في مجاالت التعاون. 	

11
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3- املجال الوجداني
•أن يظهر املتعلم مشاعر إيجابية جتاه درس التربية البدنية والرياضية خالل: 	

- استحسان القوام اجليد والسعي الكتسابه واحترامه.
- إبداء االهتمام باألجهزة واألدوات وطرق حفظها.

- احترام قوانني األلعاب التي ميارسها.
- االستمتاع والعمل على االشتراك باملجال بفاعلية.

- اإلميان بالشجاعة واجلرأة.

اخلطة الدراسية للمرحلة املتوسطة »بنني«

جمبازألعابيدطائرةسلةقدم

888888الثامن
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1 - اجلري بالكرة
أهميه اجلري بالكرة:

- عبارة عن حترك املتعلم في امللعب خالل اللعب من مكان آلخر بالكرة. 
- اجلري بالكرة من املهارات األساسية املهمة في كرة القدم احلديثة. 

- ترتبط باملهارات األخرى مثل التمرير والتصويب واملراوغة.
قدرة  من خالل  وذلــك  بالكرة  اجلــري  مهارة  على  كليًا  اعتمادًا  املراوغة  مهارة  -  تعتمد 
بتغيير  أو  ممكنة  سرعة  بأقصى  املنافس  من  واملــرور  بالكرة  اإلحتفاظ  على  املتعلم 

االجتاه بصورة مفاجئة. 
-  يتميز جري املتعلم بالكرة بأن املتعلم يغير سرعته كثيرًا أثناء جريه وفقًا ملقتضيات 

حتركه في امللعب وأخذ األماكن.
طريقة األداء:

1- أن يكون اجلسم مائاًل قلياًل لألمام.
2- أن تكون عضالت القدم مرتخية.

3- أن تكون الذراعان بجانب اجلسم حلفظ التوازن. 
4- أن يكون النظر موزع على الكرة وامللعب.

اخلطوات التعليمية للجري بالكرة:
1- املشي بالكرة في خط مستقيم بقدم واحدة. 

2-  اجلري البطيء بالكرة في خط مستقيم، مع استعمال القدمني في ملس الكرة، مع التركيز 
على أال تبتعد الكرة عن املتعلم. 

واألجزاء  القدمني  استعمال  مع  ويــســارًا  ميينًا  متعرج  خط  في  بالكرة  البطيء  3-  اجلــري 
املختلفة من القدم باجلزء )األمامي / الداخلي / اخلارجي(. 

القدمني  باستخدام  أخــرى  مــرة  ومتعرج  مــرة  مستقيم  خط  في  بالكرة  السريع  4-  اجلــري 
واألجزاء املختلفة للقدم.
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أنواع اجلري بالكرة: 
1 - اجلري بالكرة بوجه القدم األمامي. 

)اجلري بالكرة مع ضربها بوجه القدم األمامي(
2 - اجلري بالكرة بوجه القدم الداخلي. 

)اجلري بالكرة مع ضربها بوجه القدم الداخلي(
3 - اجلري بالكرة بوجه القدم اخلارجي.

)اجلري بالكرة مع ضربها بوجه القدم اخلارجي(

اجلري بوجه القدم اخلارجي اجلري بوجه القدم الداخلياجلري بوجه القدم األمامي
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2 - الـتـمـريـر
أهميه التمرير:

القدم لعبة جماعية يتعاون  القدم، ألن كرة  املهارت األساسية في كرة  -  يعتبر من أهم 
فيها الفريق في نقل الكرة بني أفراده لإلسراع في الوصول إلى مرمى اخلصم من خالل 

التمريرات. 
الزميل ومدى قوة متريرها  إلى  الكرة  وأين ؟ مترر  -  التمرير اجليد هو معرفة متى ؟ 

ودقتها.
-  يقسم املدربون تكنيك التمريرات إلى ثالث نقاط أساسية:)الدقة / القوة / التوقيت(.

أنواع التمريرات:
1 - التمرير بباطن القدم. 

)تستخدم غالبًا للتمريرات القصيرة األرضية(. 

طريقة أداء التمرير:
1 - من وضع الوقوف توضع رجل االرتكاز بجانب 

الكرة.
2 - انثناء قليل مبفصل الركبة. 

3 - تشير أصابع القدم إلى االجتاه املتوقع للكرة. 
4 -  تلف الرجل الراكلة للخارج من مفصل الفخذ حتى ميكن مقابلة باطن القدم بكامله 

للكرة. 
5 - تشكل القدم الراكلة للكرة زاوية قائمة مع القدم الثابتة. 

6 - الذراعان بجانب اجلسم حلفظ التوازن. 
7 - ميل اجلسم قلياًل لألمام أثناء ضرب الكرة. 

طريقة أداء االستقبال:
من نفس الوضع السابق يتم مد القدم املستقبلة لألمام قلياًل وتسحب للخلف مالمسة 

باطن القدم للكرة القادمة من الزميل المتصاص سرعتها ومن ثم إيقافها. 

التمرير بباطن القدم 
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2 - التمرير بوجه القدم األمامي.
)تستخدم غالبًا للتمريرات الطويلة والتصويب على املرمى(.

طريقة أداء التمرير:
1 - من وضع الوقوف توضع رجل االرتكاز بجانب الكرة.

2 - انثناء قليل مبفصل الركبة. 
3 - تشير أصابع القدم إلى االجتاه املتوقع للكرة. 

4 -  وضع الرجل الراكلة بحيث تالمس وجه القدم األمامي للكرة من منتصفها، وتشير 
أصابع القدم إلى األرض. 

5 - الذراعان بجانب اجلسم حلفظ التوازن. 
6 - ميل اجلسم قلياًل لألمام أثناء ضرب الكرة.

طريقة أداء االستقبال:
من الوضع السابق يتم مد القدم املستقبلة لألمام لتستقبل الكرة 
القادمة من الزميل وتسحب للخلف حلظة مالمسة الكرة للوجه األمامي 

للقدم المتصاص سرعة الكرة ومن ثم إيقافها.
3- التمرير بوجه القدم اخلارجي. 

)تستخدم غالبًا للتمريرات املتوسطة اخلادعة(. 

4- التمرير بوجه القدم الداخلي. 
)تستخدم غالبًا للتمريرات الطويلة العالية(.

التمرير بوجه القدم اخلارجي  

التمرير بوجه القدم الداخلي  
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طريقه األداء التمرير /  بوجه القدم اخلارجي ووجه القدم الداخلي:
1 - من وضع الوقوف: توضع رجل االرتكاز بجانب الكرة واخللف قلياًل.

 2 - انثناء قليل مبفصل الركبة.
3 - تشير أصابع القدم الى االجتاه املتوقع للكرة.

4 -  وضع الرجل الراكلة بحيث يالمس وجه القدم اخلارجي للكرة »بالنسبه لوجه القدم 
اخلارجي«.

5 -  وضع الرجل الراكلة بحيث يالمس وجه القدم الداخلي للكرة »بالنسبه لوجه القدم 
الداخلي«.

6 - الذراعان بجانب اجلسم حلفظ التوازن.
اخلطوات التعليمية للتمرير واالستقبال:

1 - تؤدى الركلة من دون كرة. 
2 - تؤدى الركلة لكرة مثبتة بواسطة زميل. 

3 -  مترير الكرة الثابتة من الوقوف إلى الزميل أو احلائط مع مراعاة مرجحة الرجل 
إلى األمام بعد أداء التمرير. 

4 -  مترير الكرة الثابتة بعد التحرك خطوة واحدة إلى الزميل أو احلائط ثم خطوتني أو 
ثالث خطوات مع مالحظة أن يكون االقتراب بخط مستقيم خلف الكرة. 

5 - تؤدى املهارة من املشي بضع خطوات ثم اجلري. 
6 -  يتبادل زميالن الكرة مع إيقافها في كل مرة بباطن القدم أو بوجه القدم األمامي. 

7 - يتبادل الزميالن مترير الكرة من دون توقف. 
8 - يجب تعلم أداء املهارة بالقدمني )اليمنى / اليسرى(.

مناذج من التطبيقات العملية:
- أداء التمرير واالستقبال والتمرير بني زميلني املسافه بينهما 5 أمتار.

- أداء التمرير بني زميلني باستمرار بدون إيقاف الكرة.
-  أداء التمرير بلعبة صغيرة بحيث يكون هناك أربعة العبني ميررون الكرة فيما بينهم 

في مساحة محددة ويكون هناك العب بالوسط يحاول قطع الكرة.
- عمل مباراة بني فريقني مع التركيز على التمرير.

للكره

منرير
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3 - ضرب الكرة بالرأس
-  يعتبر ضرب الكرة بالرأس من أهم املهارات األساسية التي تعتمد على اللياقة البدنية 

العالية والشجاعة في التنفيذ. 
استخدامات ضرب الكرة بالرأس: 

للتمرير والتصويب على املرمى.  1 - في حالة الهجوم تستخدم. 

تستخدم لتشتيت الكرة وإبعادها عن املرمى.  2 - في حالة الدفاع. 

تؤدى مهارة ضرب الكرة بالرأس من: 
1 - من الثبات.

2 - من احلركة)بعد أخذ خطوات ثم الوثب(.
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طريقة األداء:
1 - من الوقوف فتحًا أو إحدى القدمني لألمام مع انثناء مفصلي الركبتني. 

2 - ميل اجلذع للخلف ثم لألمام لضرب الكرة مبقدمة اجلبهة مع فتح العينني. 
3 - الذراعان بجانب اجلسم حلفظ التوازن.

4 - شد عضالت الرقبة.
اخلطوات التعليمية:

بالركبتني،  قليل  انثناء  مع  قلياًل  لألمام  القدمني  إحــدى  فتحًا  الوقوف  وضع  1 -  من 
ميسك املتعلم الكرة بكلتا يديه ويحاول ملسها بجبهته من خالل رجوع اجلذع للخلف 

واألمام. 
2 -  يحاول املتعلم رمي الكرة ألعلى وضربها بالرأس مرة واحدة ثم ميسكها بيديه. 

3 -  يحاول املتعلم رمي الكرة ألعلى وضربها بالرأس مرتني ثم ثالثًا ثم إلى أكبر عدد من 
املرات. 

4 -  تؤدى املهارة بني زميلني أحدهما يرمي الكرة إلى الزميل الذي بدوره يرجعها إليه 
بضربها بالرأس. 

5 -  تؤدى املهارة بالطريقة السابقة مع توجيه الكرة باجتاه املرمى مع التركيز على لف 
اجلذع باجتاه املرمى وضرب الكرة مبقدمة اجلبهة.

مناذج من التطبيقات:
- يؤدى التدريب بني زميلني املسافه بينهما 3 أمتار.

جانبي  من  الكرة  رفــع  أو  الركنية  الضربة  خــالل  من  بــالــرأس  املرمى  على  -  التصويب 
امللعب.

- عمل مباراة بني فريقني وال يحسب تسجيل الهدف إال بالرأس.
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4 - السيطرة على الكرة 
- تعتبر السيطرة على الكرة من املهارات املهمة في كرة القدم. 

ويبدأ  الكرة  على  يستحوذ  أن  لالعب  الفرصة  تتيح  الكرة  على  اجليدة  السيطرة  -  إن 
هجمة لفريقه.

- تعتمد هذه املهارة على الدقة والتوقيت السليم إضافة إلى الرشاقة واملرونة.
- ترتبط هذه املهارة باملهارات األخرى مثل التمرير والتصويب واملراوغة.

طرق السيطرة على الكرة:
1 - كتم الكرة بأسفل القدم.

طريقه االدأء:
-  من وضع الوقوف باجتاه الكرة القادمة يحاول املستقبل أن يرفع الرجل املستقبله أمام 
اجلسم قلياًل مع انثناء الركبة بزاويه 90 درجة ورفع مشط القدم ألعلى ووضعها على 
الكرة عندما تالمس الكرة األرض ويكون اجلسم مائاًل لألمام والذراعان بجانب اجلسم 

حلفظ التوازن.
اخلطوات التعليمية:

1 -  يرمي الزميل الكرة ألعلى ويحاول املتعلم اآلخر استالمها بأسفل القدم من مسافه 
3 أمتار ثم 5 أمتار.

2 - استالم الكرة القادمة من مسافه بعيدة.
3 - ربط االستالم باجلري بالكرة. 

استقبال الكرة بأسفل القدم  
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2 - استقبال الكرة بالصدر.

اخلطوات التعليمية: 
قلياًل  ألعــلــى  الــكــرة  املتعلم  1 -  يــرمــي 
وإنزالها  بالصدر  تسلمها  ويــحــاول 

حتت قدميه. 
الكرة  على  السيطرة  املتعلم  2 -  يحاول 
القادمة من بعد 3 أمتار ثم 5 أمتار. 
املرفوعة  الكرة  املتعلم تسلم  3 -  يحاول 

من زميل بعرض امللعب. 
4 -  تؤدى املهارة بطريقة متقدمة بحيث 
ولكن  الكرة بصدره  املتعلم  يستقبل 
اجلذع  مبيل  وذلـــك  ألعــلــى  يلعبها 
للخلف قلياًل مما يتيح له الفرصة 
قبل  مــبــاشــرة  بــقــدمــه  الــكــرة  للعب 

نزولها إلى األرض. 

طريقة األداء: 
انثناء  مع  فتحًا  الوقوف  وضــع  1 -  من 

قليل بالركبتني.
ـــذراعـــان بــجــانــب اجلــســم حلفظ  2 -  ال

التوازن.
3 -  ميل اجلذع للخلف قلياًل استعدادًا 

للسيطرة على الكرة بالصدر.

استقبال الكرة بالصدر 
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3 - استقبال الكرة بالفخذ.

طريقة األداء:
الكرة  على  للسيطرة  استخدامها  املراد  الرجل  رفع  مع  للكرة  مواجهًا  املتعلم  1 -  يقف 

ليكون الفخذ زاوية قائمة مع جسمه.
2 - ثني الركبة بشكل زاوية قائمة. 

3 - الذراعان بجانب اجلسم حلفظ التوازن. 
4 - يوزع ثقل اجلسم على الرجل الثابتة.

اخلطوات التعليمية:
1 - يؤدي املتعلم املهارة دون كرة وذلك  بسحب الفخذ ألسفل. 

2 - يقوم املتعلم برمي الكرة ألعلى قلياًل ومحاولة امتصاصها بالفخذ. 
3 - السيطرة على الكرة القادمة من بعد 3 أمتار، ثم زيادة املسافة. 

4 - السيطرة على الكرة القادمة من زميل بعرض امللعب.
مناذج من التطبيقات للسيطرة على الكرة:

-  السيطرة على الكرة القادمة من الزميل على بعد 3 أمتار مرة من أسفل القدم ومرة 
بالصدر ثم بالفخذ.

- ربط السيطرة على الكرة باجلري بها ملسافة قصيرة.
- ربط السيطرة على الكرة باجلري ثم التصويب على املرمى.

استقبال الكرة بالفخذ  
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5 - تسديد الكرة)التصويب(
- تعتبر مهارة تسديد الكرة من املهارات األساسية املهمة في كرة القدم. 

من  والدقيق  القوي  بالتسديد  يتميزون  العبني  لديها  التي  الفرق  تتفوق  ما  -  كثيرًا 
مسافات بعيدة مستغلني األخطاء التي ترتكب بالقرب من منطقة اجلزاء، مما جعل 
اخلطط  ووضــع  اجلــزاء،  منطقة  خــارج  من  املرمى  على  بالتسديد  يهتمون  املدربني 

املناسبة سواء كانت هذه اخلطط هجومية أو دفاعية.

مناذج من التطبيقات:
- يؤدى التصويب على املرمى من مسافات مختلفه.

-  يؤدى التصويب من خالل التمرير بني زميلني من منتصف امللعب ثم التصويب من 
خارج منطقه اجلزاء.

- عمل مباراه مع التركيز على التصويب من خارج منطقه اجلزاء.

طريقه األداء واخلطوات التعليمية مت شرحها فيما سبق

23

1
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لألمام  البندولي  1 -  التمرير 
باحلركة.

للجانب  البندولي  2 -  التمرير 
باحلركة.

3 -  التمرير البندولي من اجلري 
ثم التصويب)ثنائي(.

4 -  التصويبة احلادة من الوثب 
عاليًا.

حائط   - 5 -  الــدفــاع)املــقــابــلــة 
الصد - التغطية(.

6 - دفاع املنطقة)طريقة 6 -0(.
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1 - التمرير البندولي لألمام باحلركة 

أداء التمرير بوجود مدافع منافس )سلبي – 
إيجابي( شكل رقم )4(.

طريقة األداء:
أمامًا من مستوى احلوض مما يسمح  بندولية خلفًا، ثم  الــذراع بحركة  تتم مبرجحة 
بسرعة التمرير للزميل. شكل رقم )1( حيث تستقر الكرة على اليد املفتوحة وتتم املرجحة، 
ويحسن قيام املتعلم األمين بوضع القدم اليسرى أمامًا. وتستخدم هذه التمريرات للمسافات 

القصيرة فقط.
 اخلطوات التعليمية: 

الكرة  باستخدام  كرة ثم  دون  – القدم احلرة( من  الرامية  األداء احلركي)الذراع  تعلم   
شكل)2( 

2

4

1

3

أداء التمريرة لألمام من الثبات شكل رقم )1(

من احلركة )عمل ثنائي( شكل رقم )3(.

توجيه الكرة برسغ اليد مع التقدم أمامًا 
بخطوه للمحافظة على دقة التمرير شكل 

رقم )2(.
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مناذج من التطبيقات: 
مواجهة احلائط التمرير لألمام شكل رقم )5(.

التقدم بأخذ خطوة أو خطوتني. • مواجهة الزميل التمرير لألمام من املشي – 	
.) • التمرير للزميل باحلركه مع وجود مدافع سلبي – إيجابي: شكل رقم )6	

6

5
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2 -  التمرير البندولي للجانب باحلركة

1 - طريقة األداء: 
تتم مبرجحة الذراع بحركة بندوليه وتوجيه الكرة 
وتتميز  الــثــغــرات  لفتح  تستخدم   – جانبًا  بالرسغ 

بالسرعة ودقة األداء. شكل رقم )1(.

2 - اخلطوات التعليمية:
•تبدأ بعد استقبال الكرة باليدين ووضعها أمام  	

الصدر.
•الــتــحــكــم فــي تــوجــيــه الــكــرة بــالــرســغ للجانب  	
األمين، بحيث يكون وجه اليد األعلى للجانب 
األيسر، ويكون ظهر الذراع ألسفل املتعلم األمين 

والعكس لالعب األيسر شكل رقم )2(.

للتمرير  البندولية  باحلركة  الـــذراع  •مرجحة  	
جانبًا مع التقدم خطوة بالقدم العكسية.

•التقدم باجلري أمامًا وأداء التمريرة شكل رقم  	
.)3(

3 - مناذج من التطبيقات:
شكل  للجانب.  التمرير  للجانب  احلائط  مواجهة 

رقم )4(.

1

2

3

4
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.) • التمرير مع الزميل باحلركة في املكان. شكل رقم )5	

التمرير مع الزميل من احلركه أمامًا. 
التمرير بني 3 مهاجمني من احلركة في اجتاهات مختلفة شكل رقم )6(. 
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3 - التمرير البندولي مع اجلري ثم التصويب)ثنائي( 
 طريقة االداء:

 أداء التمرير البندولي بالطرق املختلفه باجلري لألمام أو للجانب باستخدام رسغ اليد، 
أثناء اجلري  الكرة  البعض وذلك بتمرير  املختلفه بعضها  املهارات  وتبدأ عن طريق ربط 
بتوقيت سرعة  االحتفاظ  بعيدًا عن اجلسم مع  الرامية  الــذراع  لأًلمام مع عدم مرجحة 

اجلري، يقوم بالتخلص من الكرة لعمل التصويب شكل رقم )1(.

اخلطوات التعليمية: 
• التمرير السريع بني زميلني مع تبادل األماكن. 	

رقم  إيجابي( شكل  • 	 – وجــود مدافعني )سلبي  زميلني مع  واخلــداع بني  السريع  التمرير 
.)2(

.) • التمريرالسريع بالكرة مع وجود مدافعني إيجابيني لفتح ثغرة ثم التصويب شكل رقم )3	

مناذج من التطبيقات:
التصويب من مستويات  •مواجهة احلائط  	

مختلفة شكل رقم )4(.

12

3
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( متر ويتم التمرير  • وقوف مهاجمني اثنني في منتصف امللعب واملدافعني أمام خط )9	
والتصويب  ثغرة  لفتح  املدافعني  الضغط على  مع  املهاجمني  بني  واخلــداع  السريع 

شكل رقم )5(.

•وقوف قاطرتان يتم مترير الكرة بني الزميلني حتى منطقة الستة متر ثم التصويب  	
على املرمى شكل رقم )6(، )7(

4

5

67
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4 - التصويبة احلادة من الوثب عاليًا
طريقة االداء:

االقتراب بخطوة أو خطوتني أو ثالث خطوات واالرتقاء بالوثب عاليًا. بحيث تكون ذراع 
الرامي ممتدة أعلى مستوى الرأس والتصويب في أعلى نقطه. ثم الهبوط على نفس قدم 
على  تأثيرًا  التصويبات  أجنح  من  وتعتبر  املدافع  فوق  من  للتصويب  وتستخدم  اإلرتقاء، 

املدافع وحارس املرمى خاصه ألداء رميه ال )9( متر شكل رقم )1(.

اخلطوات التعليمية:
•أداء التصويبة بيد واحدة من مستوى الكتف. 	

•أداء التصويبة بيد واحدة من مستوى أعلى الرأس على احلائط بدون كرة من الثبات  	
شكل رقم )2(.

•االرتقاء بأخذ خطوة بالقدم العكسية للذراع  	
قدم  نفس  على  والهبوط  عاليًا  الــوثــب  ثــم 

االرتقاء.
عاليًا  بالوثب  االرتقاء  ثم  بخطوة  •االقتراب  	

والهبوط.
•االقتراب بخطوتني ثم االرتقاء بالوثب عاليًا  	

والهبوط شكل رقم )3(.

1

3

2
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مناذج من التطبيقات:

التصويب فوق حبل معلق شكل رقم )5(.

مواجهة احلائط للتصويب من أعلى الرأس 
باستخدام الكرة بالوثب عاليًا شكل رقم )4( 

التصويب مع وجود مدافع رافع يديه عاليًا)سلبي( ثم مدافع إيجابي بالتدرج من مسافه)7- 9( متر شكل رقم )7(،  )8(

التصويب من فوق حاجز)مقعد سويدي – مرتبه( 
شكل رقم )6(.

4

5

7

6

8
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5 - الدفاع )املقابلة – حائط الصد – التغطية(
طريقة األداء:

قيام املدافع بعمل خليط من الدفاع فرد لفرد باالندفاع أمامًا ملقابلة املهاجم والنزول 
للتغطية على مهاجم آخر وتسليمه للمدافع املجاور، كدفاع املنطقه وذلك برفع الذراعني 
عاليًا أو جانبًا محاواًل صد أو منع تسديداته أو متريره للكرة جانبًا أو أمامًا أو التحرك 
وتتم  التصويب  أو  املــروق  من  املهاجم  إمكانية  لعدم  الالزمة  التغطية  لعمل  الكرة  باجتاه 

بخطوات قصيرة وسريعة شكل رقم )1(.

اخلطوات التعليمية:
جانبًا( شكل  • إعادة على الوقفة الدفاعية الصحيحة مع التحرك )أمامًا – خلفًا – 	

رقم )2(.

•اكتشاف اليد الرامية للمنافس. 	
املهاجم  ملقابلة  وسريعه  قصيرة  بخطوات  •التقدم  	

وإيقافه.
•عمل حائط صد باليدين والذراعني إلعاقة تصويبات  	

املهاجم شكل رقم )3(.

للتغطية  بــســرعــة  الــتــقــهــقــر  ثـــم  لــلــصــد  •الــتــقــدم  	
الدفاعية.

1

2

3
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مناذج من التطبيقات:
•وقفة االستعداد الدفاعية والتحرك مع عكس اإلشارة. 	

•مواجهة الزميل ومحاولة املروق من جانبه  	
بالتبادل بدون كرة – بإستخدام الكرة شكل 

رقم )4(.

واخلروج  ألخـــرى  مجموعة  كــل  •مــواجــهــة  	
 – )هــجــوم  الــدفــاعــيــة  بالوقفة  ملقابلتها 

دفاع( شكل رقم )5(.

متر   ) • 	6( ال  خـــط  عــلــى  مـــدافـــع  وقـــــوف 
التقدم  متر   )9( ال  خــط  على  ومهاجم 

ملقابلة املهاجم وإيقافه شكل رقم )6(.

والتحرك  متر   ) • 	6( ال  على خط  الوقوف 
مع حركة الكرة بتمريرها بني الزمالء.

4

5

6
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6 - دفاع املنطقة )طريقة 6 /0(
طريقة األداء:

•يقوم املدافع بالدفاع عن منطقة معينه مع أستالم وتسليم املهاجم للمنافس بالتعاون  	
التام مع زمالئه لعدم جناح الهجمة.

•وتستخدم هذه الطريقة بحيث يراقب املدافع منافسه في حدود منطقة خاصة وعندما  	
ينتقل املهاجم خارج حدودها يقوم بتسليمه إلى زميله باملنطقة املجاورة.

اخلطوات التعليمية:
.) • التحرك بامللعب لعمل الوقفة الدفاعية شكل رقم )1	

•مواجهة الزميل محاولة املروق من جانبه شكل  	
رقم )2(.

•مدافعان أمام مهاجمني يحدد كل مدافع منطقة  	
معينة يراقب فيها املهاجم ومينع جناح هجومه 

)استالم املهاجم(.

يتم  املــجــاورة  للمنطقة  املهاجم  انتقال  •مبجرد  	
تسليمه للمدافع الزميل املسئول عنها )التسليم( 

كل رقم )3(.

•استالم املدافع املهاجم اجلديد والقيام مبراقبته  	
في حدود منطقته ملنع جناح هجومه وهكذا.

1

2

3
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مناذج من التطبيقات:
التحرك  مواجهتان  قــاطــرتــان  وقــوف   • 	

ميينًا ويسارًا شكل رقم )4(.

متعلم  أمــامــهــا  مجموعة  كــل  •وقـــوف  	
والــتــحــرك معه  املــــروق منها  يــحــاول 

شكل رقم )5(.
( مدافعني أمــام خط الستة  • وقــوف )4	
متر يــقــوم املــهــاجــمــون بــاحلــركــة على 
املدافعون  ويــقــوم  مــتــر   )9( ال  خــط 
باستالم وتسليم املهاجمني بدون كرة.

 ) • وقـــوف )6( مــدافــعــني عــلــى خــط )6	
حركة  مع  ويسارًا  ميينًا  التحرك  متر 
عن  للدفاع  الزمالء  بني  الكرة  مترير 

املنطقه.

4

5
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االختبار

1 - أداء التمرير البندولي لألمام وللجانب باحلركة. 

2 - أداء التمرير البندولي من اجلري ثم التصويب.

3 - التصويبة احلادة من الوثب عاليًا.
 

4 - أداء مهارات الدفاع )املقابلة – حائط الصد – التغطية(.

http://www.moe.edu.kw


1 - االرتكاز.
2 - التنطيط.
3 - التصويب.

4 -  التصويب من الدخول على 
بالهجوم  ــا  ــه ــط ورب الــســلــة 

اخلاطف.
5 - دفاع املنطقة 1: 2: 2.
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1 - االرتكاز

طريقة االداء:
عندما تكون الكرة مع املتعلم فان قانون  اللعبة يسمح له بأخذ أي عدد من اخلطوات 
وبأي اجتاه بقدم واحدة واألخرى مألمسة لألرض وتسمى قدم االرتكاز. واليستطيع املتعلم 

رفعها عن األرض قبل خروج الكرة من يديه حملاولة التنطيط أو التمرير أو التصويب.

االرتكاز: هي أن يحتفظ املتعلم بقدم مالمسة لألرض ويحرك األخرى فى أى اجتاه دون 
أن تتحرك القدم الثابتة من مكانها  وهي تشبه حركة )البرجل( وهذا من قانون اللعبة.

عليها  االستحواذ  ومنع اخلصم من  الكرة  الدفاع عن  االرتكاز: هو  والغرض من حركة 
ومسكها.
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اخلطوات التعليمية لالرتكاز:
•الوقوف باتزان مع وضع وزن اجلسم على قدم االرتكاز. 	

•التقدم بالصدر لألمام )فى حالة االرتكاز لألمام(. 	
•الرجوع بالظهر إلى اخللف )فى حالة االرتكاز للخلف(. 	

•لف اجلسم على وسط قدم االرتكاز )لألمام(. 	
•أخذ خطوة إلى األمام بالقدم األخرى. 	

•لف اجلسم على باطن قدم االرتكاز )ارتكاز اخللف(. 	
•أخذ خطوة إلى اخللف بالقدم األخرى )ارتكاز اخللف(. 	

•وضع الكرة و حمايتها من اخلصم. 	
•وميكن  تتم خطوات تعليم حركة االرتكاز: 	

من الوقوف - من املشي - من اجلري.
من اجلري ومبجرد استالم الكرة.  

من احملاورة.
من احملاورة مع ظهور خصم فجأة.

مناذج من التطبيقات العملية:
1 -  باستخدام خطوط امللعب )خط الرمية احلرة  و خط املنتصف( اجلري بطول امللعب 
و الوقوف وقفة االستعداد والهجومية دون كرة. القيام بعمل االرتكاز لألمام و اخللف 

ثم اجلري، يتم تغيير قدم االرتكاز مع تكرار التدريب.
2 -  باستخدام خطوط امللعب )خط الرمية احلرة و خط املنتصف( يقوم املتعلم باجلري 
مع تنطيط الكرة بطول امللعب والوقوف على كل خط وقفة االستعداد الهجوميه 
بالكرة. والقيام بعمل االرتكاز إلى االمام واخللف، ثم اجلري مع التنطيط يتم تغير 

قدم االرتكاز مع تكرار التدريبات.

http://www.moe.edu.kw


42

 التنطيط: يستخدم التنطيط للتحرك بإلكرة من مكان 
إلى اخر باحدى اليدين.

1 - التنطيط من الثبات. 
2 - التنطيط من احلركة.

3 - التنطيط بتبادل اليدين من احلركة.

التنطيط من الثبات:
طريقة األداء:

•يستخدم التنطيط من الثبات عندما يكون املدافع  	
قريب من املهاجم حلماية الكرة و التحكم فيها.

فوق  عموديًا  عاليًا  بالراس  االحتفاظ  مع  للكرة  النظر  دون  من  التنطيط  •ويــؤدي  	
احلوض و الظهر مستقيمًا.

•القدمان متباعدتان مبستوى الكتفني ووضع اجلسم على باطن القدمني بالتساوي  	
مع ثني الركبتني. واالحتفاظ مبرفق اليد املستخدمة فى التنطيط قريبة بجانب 

اجلسم وفى حالة ارتخاء مع فتح األصابع على الكرة وتدفع.
عملية  فى  الرسغ  استخدام  مع  بالكرة  للتحكم  الداخل  من  باألصابع  الكرة  •تدفع  	

الدفع.

2 - التنطيط
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اخلطوات التعليمية:
•تنطيط الكرة قريبًا من اجلسم. 	

•تنطيط الكرة مبستوى الركبتني، أو أقل. 	
•دفع الكرة بباطن األصابع. 	

• استخدام األصابع والرسغ فى دفع الكرة. 	

•يقوم اجلسم واليد األخرى بحماية الكرة. 	

مناذج من التطبيقات العملية:
مع  الركبتني  اليدين مبستوى  بتبادل  الكرة  بتنطيط  املتعلم  يقوم  باتزان  الوقوف  من 
اليدين  بتغيير  املتعلم  يقوم  مرة  كل  وفى  الكرة.  عاليًا حلماية  األخــرى  باليد  االحتفاظ 
ويغير وضع القدم واجلسم حلماية الكرة ويقوم املتعلم  بعدة محاوالت لنقل الكرة من يد 

إلى أخرى.
يقوم املتعلم بتنطيط الكرة على شكل رقم )8( بدفع الكرة من اخللف إلى األمام من بني 
الرجلني ويقوم بتبديل اليدين بعد مرور الكرة،وبعد عدة محاوالت أخرى يقوم املتعلم بتغيير 

االجتاة ويبدأ التنطيط من األمام إلى اخللف من الرجلني فى عدة محاوالت اخرى.

التنطيط من احلركة:
 طريقة االداء:

ويرغب  للمهاجم  قريبًا  املدافع  يكون  ال  عندما  مفيدًا  يكون  احلركة  من  •التنطيط  	
املهاجم بالتحرك بسرعة فى امللعب أو عندما يرغب بالهجوم على السلة.

•و التنطيط من احلركة يتم بتنطيط الكرة مبستوى احلوض مع االحتفاظ بالرأس  	
عاليًا و النظر إلى السلة مع دفع الكرة إلى األمام، ثم اجلري خلفها ويتم دفع الكرة 
وللتحكم  الكرة  ملالمسة  الداخلية  األصابع  استخدام  مع  األصابع   و  الرسغ  بفرد 

فيها.
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اخلطوات التعليمية:
•رمي الكرة أمامًا على بعد عدة خطوات واجلري خلفها. 	

•تدفع الكرة لألمام مبستوى احلوض. 	
•دفع الكرة بباطن األصابع. 	

•استخدام األصابع والرسغ فى دفع الكرة بقوة. 	
• يستخدم املتعلم جسمه ويده احلرة حلماية الكرة. 	

مناذج من التطبيقات العملية:
يقوم املتعلم بتنطيط الكرة بطول امللعب بسرعة والتوقف والتنطيط من الثبات عند 
كل خط من خطوط امللعب )خط الرمية احلرة - خط املنتصف( وعند العودة يقوم املتعلم 

بتغيير اليدين واستخدام اليد األخرى للتنطيط.
يقوم املتعلم بنفس التدريب األول  التنطيط من اجلري السريع مع تغيير اليدين عند 

كل خط )خط الرمية احلرة – خط املنتصف(.

التنطيط بتبادل اليدين من احلركة:
 طريقة األداء:

التمرير خالل  وزاويــة  امللعب  األمام يساعد على فتح  اليدين من  بتبادل  •التنطيط  	
الهجوم السريع أو خالل الدخول على السلة.

•يتم تنطيط الكرة قريبًا من اجلسم وفي مستوى الركبة أو أقل عند أداء التنطيط  	
من الثبات، أو فى مستوى احلوض عند أداء التنطيط من اجلري السريع. ولتغيير 

ـــتـــم دفـــع  الــــيــــديــــن ي
املنططة  باليد  الكرة 
أمـــام اجلــســم بسرعة 
للخلف  ميل  وبزاوية 
ــــكــــون الـــيـــد  حــــيــــث ت
منخفضة  األخــــــرى 

الستقبال الكرة.
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 اخلطوات التعليمية:
•من الثبات و القدمان متوازيتان يقوم املتعلم بتنطيط الكرة، ثم دفعها لليد األخرى  	
عدة  تنطيطها  بعد  باستمرار  بنقلها  املتعلم  ويقوم  التنطيط  ثم  اجلسم،  أمام  من 

مرات.

• من الثبات والقدمان متوازيتان يقوم املتعلم بتنطيط الكرة، ثم دفعها لليد األخرى  	
من أمام اجلسم مع أخذ خطوة قصيرة للخلف بالقدم القريبة لليد املستقبلة.

•من املشي أو اجلري اخلفيف يقوم املتعلم بتنطيط الكرة مع تبادل اليدين من أمام  	
اجلسم.

 مناذج من التطبيقات العملية:
•بطول امللعب يقوم املتعلم بتنطيط الكرة بسرعة، ثم يقوم بتبديل اليدين عند كل خط  	

من خطوط امللعب )خط الرمية احلرة – خط املنتصف( أو عند سماع الصفارة.

املهاجم  ويقوم  سلبي  مدافع  وجــود  مع  الكرة  بتنطيط  املتعلم  يقوم  امللعب  •بطول  	
مبحاولة تخطي املدافع باستخدام تبادل اليدين و الوصول إلى نهاية امللعب.
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التنطيط واخلداع: 
1 - التنطيط مع تغيير االجتاة:

طريقة األداء:
التنطيط مع تغيير االجتاه بساعد على فتح امللعب وزاوية التمرير خالل الهجوم السريع 
أو التصويب. ويرتبط التنطيط مع تغيير االجتاه بكثير من مهارات التنطيط مع تغيير 

اليدين )تغيير اليدين من األمام واخللف وبني الرجلني(.
لتغيير االجتاه للجانبني يتم أداء املهارة من تنطيط الكرة مبستوى الركبة أو أقل، ثم 
نقل القدم اخللفية فى االجتاه مع نقل الكرة إلى اليد األخرى بإحدى الطرق املستخدمة 
بتبادل اليدين ولف اجلسم واليد احلرة مرفوعة حلماية الكرة بعد التبديل. أما فى حالة 
تغيير االجتاه من األمام الى اخللف يتم التنطيط بالطريقة نفسها مع دفع القدم األمامية 

ولف اجلسم إلى اجلهة املعاكسة ثم تغيير التنطيط لليد األخرى من أمام اجلسم.

اخلطوات التعليمية:
•اجلري بطول امللعب بخط متعرج دون كرة مع نقل القدم اخللفية فى كل مرة يتم  	

تغيير االجتاه و اجلسم فى وضع منخفض فى أثناء تغيير االجتاه.
•اجلري بطول امللعب بخط مستقيم دون كرة مع تغيير االجتاه من األمام  إلى اخللف  	
التغيير وضع اجلسم فى مستوى  األمامية ولف اجلسم فى  القدم  وبالعكس بدفع 

منخفض.
•تؤدى اخلطوات السابقة نفسها باستخدام الكرة  مع التدرج فى السرعة من األداء  	

البطئ إلى السريع.

12
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مناذج للتطبيقات العملية:
•بطول امللعب يقوم املتعلم باجلري بالكرة و املرور بني األقماع املطاطية بحيث يغير  	

االجتاه ويبدل يد التنطيط فى أثناء املرور.
خط املنتصف( يقوم املتعلم باجلري بخط  • باستخدام خطوط امللعب )خط الرمية – 	
مستقيم، ثم يغير االجتاه عند مالمسة قدمه أي خط من خطوط امللعب من األمام 

إلى اخللف أو العكس.
التنطيط مع تغيير السرعة:

2 - طريقة األداء:
اجلري  من  يبدأ  بحيث  التنطيط  أسلوب  يتم  أن  يجب  السرعة،  تغيير  مع  التنطيط 
البطيءفاجلري السريع،ويتم ذلك عن طريق دفع الكرة إلى اخلارج للتعبير من التنطيط 

البطيءإلى التنطيط السريع.

3
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اخلطوات التعليمية:
•التنطيط مع اجلري السريع بطول امللعب. 	

•التنطيط مع اجلري السريع بطول امللعب مع التوقف عند كل خط )خط الرمية  	
احلرة وخط املنتصف( مع االحتفاظ بالتنطيط، ثم اجلري السريع مع التنطيط.

•التنطيط من اجلري السريع بطول امللعب مع تخفيف السرعة عند كل خط وخط  	
الرمية وخط املنتصف ثم اجلري السريع مرة أخرى.

•التنطيط بطول امللعب مع وجود مدافع ومحاولة جتاوزه بوساطة التنطيط مع تغيير  	
السرعة.

مناذج من التطبيقات العملية:
•من خط النهاية يقوم املتعلمون بتنطيط الكرة مع تغيير السرعة من اجلري السريع  	
بالطريقة نفسها مع  الرجوع  ثم  امللعب،  نهاية  وبالعكس حتى  البطيء  إلى اجلري 

تغيير اليد املستخدمة بالتنطيط.
•من خط النهاية وبوجود مدافع يقوم املتعلم بالتنطيط مع تغيير السرعة محاواًل  	
اجتياز املدافع والوصول إلى امللعب ومن ثم يتم تبادل املكان بني املهاجم و املدافع و 

العودة بالطريقة نفسها ميكن إضافة التصويب على السلة فى نهاية امللعب.

http://www.moe.edu.kw


49

3 - التصويب
1 -  من القفز:

طريقة األداء:
الفنية  اخلطوات  فى  بيدواحدة  الثبات  من  للتصويب  مماثل  القفز  من  •التصويب  	
لألداء املهاري، ويختلف عنة في عنصرين أساسيني هما وضع الكرة فى أثناء التصويب 

مبستوى أعلى، وكذلك التصويب بعد القفزإلى األعلى.
إلى األعلى بحيث  ميكن  الكتف ثم ترفع  و  الكرة فى مستوى ما بني األذن  •توضع  	

النظر للهدف من أسفل الكرة.
•الذراع املستخدمة فى التصويب بزاوية قائمة رأسية على األرض واليد األخرى فوق  	

الكرة أفقيًا على األرض.
•القفز مستقيمًا إلى األعلى بدفع القدمني معًا مع فرد القدمني والركبتني والظهر  	

والكتفني وعدم امليل لألمام أو اخللف أو اجلانبني فى أثناء القفز.
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اخلطوات التعليمية:
•التصويب على احلائط من الثبات مستقيمًا مع التركيز على حركة الذراعني واليدين  	

واألصابع في أثناء التصويب و املتابعة.
•التصويب على احلائط من وقفة الهجوم،ثم القفز إلى األعلى و تصويب الكرة على  	

أهداف مرسومة على احلائط.
•التصويب من القفز على السلة باستخدام لوحة كرة السلة )لوحة الهدف( من مسافة  	

قريبة جدًا داخل املنطقة احملرمة.
•التصويب على السلة مباشرة من مسافة قريبة جدًا، ثم التدرج فى زيادة املسافة. 	

مناذج من التطبيقات العملية:
•التصويب على السلة من القفز مع وجود ممرر يقوم باالستحواذ على الكرة من السلة   	
ثم متريرها للمصوب حتى يتم )10( تصويبات وحتتسب عدد التصويبات الصحيحة، 

ثم تبديل األماكن.
بالتنطيط  ربطها  أو  كــرة  دون  باحلركة  التصويب  ربــط  مــع  نفسه  التمرين  •يــؤدى  	

باحلركة. 
باستخدام  املكان  تغيير  ثم  املمر  من  الكرة  استالم  ثم  املكان  بتغيير  املتعلم  •يقوم  	

التنطيط السريع ثم التصويب على السلة.
التصويبات  احــتــســاب  مــع  مــحــاولــة  كــل  فــى  تــصــويــبــات   ) • 	10( متعلم  لــكــل  يعطى 

الصحيحة.
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2- التصويب من الثبات )الرمية  احلرة(:
طريقة األداء:

يفضل تعليم  مهارة التصويب على أجزاء هي: 
و وضع اليدين مع حركة فرد املرفقني، وتناسق حركة التصويب و  • النظر – التوازن – 	

املتابعة.
اليد  مع وضع  تــوازن  فى حالة  و اجلسم  للسلة  دائمًا  النظر  يكون  التصويب  •أثناء  	
املصوبة مباشرة خلف الكرة. و اليد األخرى حتت الكرة للتحكم فيها، ومرفق اليد 

املصوبة للداخل وباجتاه السلة.
•حركة التصويب تكون متناسقة من حيث ؤفرد الركبتني و الظهر والكتفني و املرفق  	

مع فرد الكف واألصابع.
•يتم االحتفاظ بفرد األصابع و اليدين أمامًا عاليًا، والسبابة فى اجتاه السلة وراحة  	

اليد باجتاه األرض بعد ترك الكرة لليد املصوبة.
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اخلطوات التعليمية:
•يبدأ املتعلم فى التصويب من الوقوف مستقيمًا مواجهًا للحائط باستخدام اليدين  	
فقط مع التركيز على وضع اليدين على الكرة وحركة الذراعني  و اليدين  واألصابع 

خالل التصويب مع التركيز على املتابعة بعد خروج الكرة من يد املصوب.
الوقوف مع ثني  الثابتة من التصويب على احلائط من  املتعلم فى اخلطوة  • يقوم  	
الركبتني قلياًل و التصويب على احلائط مع فرد الركبتني والظهروالكتفني واليدين 

بتناسق.
•يبدأ املتعلم بالتصويب على السلة باستخدام لوحة كرة السلة من مسافة قريبة جدًا  	

من داخل املنطقة احملرمة. التدرج فى التصويب من مسافات بعيدة.

مناذج من التطبيقات العملية:
الثبات من مناطق  السلة من  بالتصويب على  املتعلم املصوب  •)تدريب زوجي( يقوم  	
مختلفة على بعد ثالثة أمتار، ويقوم الزميل االخر باالستحواذ على الكرة املرتدة من 
السلة ومتريرها للمصوب باستمرار وملدة دقيقتني ويتم احتساب التصويبات الناجحة 

ثم يتم تغيير األماكن.
•يقوم املتعلم بالتنطيط ملسافة معينه ثم التوقف السريع بالقدمني والتصويب على  	

السلة ثم متابعة الكرة وميكن استخدام التمويه بالكرة قبل التصويب.
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4 - التصويب من الدخول على السلة وربطها بالهجوم اخلاطف
1 -  التصويب من الدخول على السلة )التصويبة السلمية(:

طريقة األداء:
•تستخدم التصويبة السلمية قرب السلة بعد القطع للسلة أو الدخول عليها باستخدام  	
التنطيط أو التمرير، ويجب الدخول على السلة بسرعة فى أخر خطوات االقتراب 

للمساعدةعلى االرتقاء العالى فى اثناء القفز.

اخلطوات التعليمية:
ثم مسكها فى اخلطوة  األمــام،  إلى  الكرة  برمي  الدخول  السلة من  •التصويب على  	

األولى بعد ارتدادها من األرض.
•التصويب على السلة من الدخول برمي الكرة عاليًا إلى األمام، ثم مسكها فى اخلطوة  	

األولى بعد ارتدادها من األرض عدة مرات.
•التصويب من الدخول على السلة بعد تسلم الكرة من الزميل. 	

•التصويب على السلة من الدخول بعد تنطيط الكرة. 	
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مناذج من التطبيقات العملية:
و  للدخول  السلة  قــرب  للمتعلم  ومتريرها  امللعب  منتصف  مــن  الــكــرة  اســتــالم  •مــن  	

التصويب. التصويبة السلمية.
• من منتصف امللعب يقوم املتعلم بالتنطيط السريع إلى السلة،ثم التصويب باستخدام  	

التصويبة السلمية.
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2 - التصويب و ربطها بالهجوم اخلاطف:
طريقة األداء:

الهجوم اخلاطف يعتبر من األلعاب التي تثير احلماسة فى اجلمهور واملتعلمني والهدف 
من الهجوم اخلاطف هو التقدم بالكرة إلى ملعب املنافس لتحقيق نسبة عالية من النقاط 
بواسطة وجود عدد أكبر من املهاجمني بالنسبة للمدافعني أو عدم إعطاء املدافعني فرصة 

لتنظيم صفوفهم.
الهجوم اخلاطف )2-1( و )3-2( من أكثر التشكيالت العددية التي ميكن أن تسجل منها 

إصابة سهلة على السلة.
اخلطوات التعليمية: 

•يبدأ الهجوم اخلاطف من ثالثة طالب، جناحان على جانبي امللعب وصانع لأللعاب  	
فى منتصف امللعب.

منتصف  تخطي  بعد  اجلناحني  أحد  إلى  ميررها  ثم  بالكرة  األلعاب  صانع  •يتقدم  	
امللعب للتصويب من الدخول على السلة ثم متابعة الكرة.

وصانع  امللعب  جانبي  على  جناحان  املتعلمني،  من  بأربعة  اخلاطف  الهجوم  •يبدأ  	
لأللعاب فى منتصف امللعب واملتعلم الرابع خلف صانع االلعاب.

•يتقدم صانع االلعاب بالكرة ثم ميررها ألحد اجلناحني بعد تخطي خط املنتصف،  	
وعندها يقوم املتعلم الرابع بالقطع داخل املنطقة احملرمة باجتاه السلة للحصول 

على متريرة من اجلناح للتصويب من حتت السلة.
•الهجوم اخلاطف  من خمسة متعلمني يتم بالطريقة السابقة نفسها مع وجود املتعلم  	

اجلميع  خلف  مــتــأخــرأ  اخلــامــس 
ويصبح  العب األمــان للدفاع عن 
سلته عندما تقطع الكرة من قبل 

املدافعني.
السلمية  التصويبة  استخدام  •يتم  	
من الدخول على السلة أو التصويب 

من القفز من حتت السلة فقط.
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  مناذج للتطبيقات العملية:

•يقسم الفصل لثالث مجموعات، مجموعتان في مركز اجلناح ومجموعة في مركز  	
صانع األلعاب ولدى كل متعلم كرة.

•يقوم املتعلم األول فى املجموعة الوسطى بالتقدم بالكرة ثم التمرير ألحد اجلناحان  	
للتصويب من الدخول على السلة، ثم يتبعهم متعلمني املجموعة الثانية وهكذا.

•يعاد التدريب نفسه بوجود مدافعني فى نهاية امللعب. 	

•يقوم الفصل بالتدريب السابق نفسه بأربعة متعلمني بدون دفاع، ومن  ثم مع وجود  	
ثالثة مدافعني حتى يصل عدد املتعلمني إلى خمسة مهاجمني، ومن ثم مع وجود 

أربعة مدافعني ثم خمسة مدافعني.
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5 - دفاع املنطقة )1 – 2 – 2(
طريقة االدأء:

•يستخدم دفاع املنطقة حلماية املنطقة احملرمة وتأمينها للمدافعني ومن ثم الضغط  	
إلى اخلارج ملنع التصويب ولقطع خطوط التمرير بني أفراد الفربق املهاجم.

يحدد  ثــم  عنها  للدفاع  معينة  منطقة  مــدافــع  لكل  يحدد  املنطقة  دفــاع  أداء  •عند  	
املهاجم.

•يتغير موقع املدافع فى دفاع املنطقة حسب حركة الكرة داخل امللعب. 	
( ميتاز بالقوة ضد التصويب من اخلارج ويعد ضعيفًا نوعًا ما  •  الدفاع )1 – 2 – 2	

داخل املنطقة احملرمة.

اخلطوات التعليمية: 
(، وبوضع  • يتم وضع ثالثة من املتعلمني فى املنطقة األمامية كل فى مركزه )1 – 2	

خمسة متعلمني فى مراكز الهجوم.
•يقوم املهاجمون بتمرير الكرة بينهم حسب إشارة املعلم ويقوم املدافعون بالتحرك كل  	

فى منطقتة احملددة حسب موقع الكرة.
( وبوجود خمسة متعلمني  • يتم وضع خمسة متعلمني مدافعني فى وضع الدفاع )2-1 -2	
فى مراكز الهجوم ويتم مترير الكرة بينهم حسب إشارة املعلم ويقوم املدافعون بالتحرك 

كل فى منطقته احملددة حسب موقع الكرة.

http://www.moe.edu.kw


58

مناذج للتطبيقات العملية:
( كل مدافع فى منطقتة املخصصة  • يقف الفريق املدافع بطريقة الدفاع )1 – 2 – 2	

ويوضع أكبر عدد من املهاجمني بحيث يتم تغطية جميع مراكز الهجوم. 
•يقوم أفراد الفريق املهاجم من الثبات بتمرير الكرة بينهم ويقوم كل مدافع بالتحرك  	
املدافع  الفريق  املوجود فى منطقتة.يتم تبديل  املهاجم  الكرة لتغطية  حسب موقع 

بعد فترة زمنية معينة.
( وخمسة مهاجمني، يتم تطبيق  • بوجود خمسة مدافعني كل في الدفاع )1 – 2 – 2	
تغيير  يتم  ثم  اإلصابات  بعدد  أو  بالزمن  تنافسية حتسب  مباراة  على شكل  الدفاع 

مراكز الفريقني.
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االختبــــار
1 - أداء االرتكاز في املكان بطريقة صحيحة، مع الدوران لألمام واخللف.

2 -  تنطيط الكرة تنطيطًا زجزاجي بني )4( أقماع )وبعرض امللعب( )15 مترًا( بأقل زمن 
ممكن.

3 - تنطيط الكرة بخط مستقيم ملسافة 30 متر بأقصى سرعة وبأقل زمن ممكن.

4 - التصويب من الثبات )5( مرات من على بعد 3 متر.

5 - وحتتسب له تصويبتان صحيحتان من )5( تصويبات.

6 - أداء التصويبة السلمية بالتركيز على اخلطوات، واالرتقاء بطريقة صحيحة.
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الـــســـاحـــقـــة من  1 -  الــــضــــربــــة 
االقتراب.

2 -  حائط الصد.
3 -   إسقاط الكرة خلف حائط 

الصد.
4 -   اإلرســــــــــــــــــــال مـــــــــن أعـــــلـــــى 

)املواجه(.
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1- الضربة الساحقة:
 تعريف: عبارة عن ضرب الكرة املرفوعة فوق الشبكة من الزميل بقوة وذلك لتصعيب 

صدها من قبل أفراد الفريق املنافس.

2- حائط الصد:
املنافس  من  القادمة  الكرة  العتراض  الشبكة  من  القريبني  املتعلمني  حركة  هو  الصد 

بالوصول ألعلى احلافة العليا للشبكة، وهو اخلط الدفاعي األول للفريق.
•ويؤدى حائط الصد: 	

-  بالعب واحد.
-  بالعبني.

-  بثالث العبني.

3- إسقاط الكرة:
املنافس  الفريق  امللعب  إلى  الكرة  لتوصيل  الصد  الكرة خلف حائط  إسقاط  يستعمل 

مستغاًل عدم وجود اإلعداد اجليد للضارب، أو خلداع الفريق املنافس إلحراز نقطة.

4- اإلرسال:
اإلرسال هو وضع الكرة في امللعب بواسطة املتعلم اخللفي  املتواجد في منطقة اإلرسال. 

»خلف اخلط اخللفي«.
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1 -  الضربة الساحقة من االقتراب
)أ( اخلطوات الفنية:

1 - القدمان متوازيتان ومتباعدتان )30 - 40( سم وثقل اجلسم موزع عليها بالتساوي.
2 -  مسافة االقتراب تكون من )2 - 3( متر تقريبًا يقطعها املتعلم على خطوتني اخلطوة 

الثانية أطول من اخلطوة األولى.
3 - وقوف الضارب في حالة استعداد مع مراقبة زميله الذي سوف يعد له الكرة.

4 - يبدأ الضارب احلركة مبجرد خروج الكرة من يد املعد.
والركبتان  الثانية  اخلطوة  في  بالتساوي  القدمني  عقب  خلف  اجلسم  ثقل  5 -  يقع 

منثنيتان قلياًل لألمام مع ميل اجلذع والنظر ألعلى في اجتاه الكرة.
6 -  مرحلة االرتقاء بنقل املتعلم ثقل جسمه من العقبني إلى باطن القدمني ثم األمشاط 

وتبدأ مرجحة الذراعني عند مرورهما مبحاذاة الفخذين واالرتقاء بالقدمني معًا.
7 -  مرحلة ضرب الكرة يكون اجلزء العلوي من الصدر في حركة تقوس مع ثني الذراع 

الضاربة للخلف من مفصل املرفق.
8 -  تضرب الكرة من اجلزء العلوي منها وتضرب الكرة باليد وتكون الضربة على شكل 

حركة سوطية )كرباجية( واملرفق متجه لألمام.
9 - الهبوط في نفس املكان الذي ارتقى منه املتعلم وعلى القدمني مع ثني الركبتني.
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)ب( اخلطوات التعليمية: 
1 - وقوف املتعلم والكرة بيده اليسرى »العكس لالعب األعسر«.

الوضع  الضاربة  اليد  تأخذ  أن  بعد  الصحيح  املكان  في  اليد  على  وهي  الكرة  2 -  ملس 
الصحيح للضربة.

3 - محاولة ضرب الكرة بالطريقة السابقة إلسقاطها على األرض.
4 - ضرب الكرة املرتدة من األرض مع زميل.

5 -  متعلمان من جهتي الشبكة يحاول كل منهما ضرب الكرة بقوة حتى متر فوق الشبكة 
بعد ارتدادها من األرض.

6 -  مسافة االقتراب تكون حوالي مترين يقطعها الضارب على خطوتني اخلطوة األولى 
)80( سم والثانية )120( سم.

7 -  توضع للمتعلم عالمات على األرض ليتعلم خطوتي االقتراب بدون استخدام الشبكة 
ثم باستخدام الشبكة.

8 -  تعلق كرة فوق نقطة االرتقاء أو)يقف متعلم طويل يضع الكرة على كفه( على ارتفاع 
مناسب يحاول املتعلم ملس الكرة ثم الهبوط فوق نقطة االرتقاء ثم إضافة املرجحة 

اخللفية للذراع الضارب.
9 - يجب أن يكون اجتاه اجلري بزاوية مقدارها )30 -  40 درجة ( بالنسبة للشبكة.

بيده الرتفاع بسيط بحيث  أعلى  إلى  الكرة  ويقوم بقذف  املعلم على كرسي  10 -  يقف 
تكون هذه احلركة اإلعداد املناسب للمتعلم القائم بالضربة الساحقة.

11 -  وقوف متعلم يجيد اإلعداد بجانب الشبكة وعلى الضارب أن ميسك الكرة ويقذفها 
للمعد ثم يقوم بدوره باالرتقاء وأداء حركة الضربة الساحقة.

12 - تعليم الضربة الساحقة للضارب باليد اليمنى و للضارب باليد اليسرى.
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)جـ( مناذج من التطبيقات:
1 -  يرمي املتعلم الكرة لنفسه عاليًا أمام الشبكة ويقوم بالضربة الساحقة في أي مكان 

في امللعب.
امللعب  الساحقة في  بالضربة  املتعلم  الشبكة ثم يقوم  أمام  الكرة عاليًا  املعلم  2 -  رمي 

اآلخر باملنطقة األمامية.
3 - أداء مهارة الضربة الساحقة من خالل املباريات املبسطه.

2 -  حائط الصد
)أ( اخلطوات الفنية:

 1 - تتم عملية الصد مبواجهة الشبكة وقريبًا منها.
2 - الركبتان منثنيتان والقدمان متوازيتان ومتباعدتان.

3 - الذراعان مثنيتان واليدان بارتفاع الصدر.
4 -  الوثب ألعلى مع مد الذراعني ألعلى حتى تصل اليدان فوق الشبكة وتكون الكفان 

مقعرتان واألصابع مفرودة داخل ملعب اخلصم وال يسمحان للكرة باملرور بينهما.
5 - التركيز على التوقيت السليم لالرتقاء بالرجلني معًا والهبوط في املكان املناسب.

6 - ضرورة التركيز على استعادة االتزان مباشرة بعد الهبوط.
7 - يقف املتعلم في وضع االستعداد عن طريق املالحظة اليقظة.

8 - مراقبة الكرة التي يقوم متعلم من الفريق املضاد بإعدادها.
-  في اللحظة التي يقوم فيها القائم بالضربة الساحقة باالقتراب يتحرك املتعلم الذي 
مكان  حتديد  في  التوقيت  مع  متزنة  جانبية  بخطوات  ملواجهةالكرة  بالصد  سيقوم 

الكرة.

مراحل ضرب الكرة 
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)ب( اخلطوات التعليمية: 
1 - جتزئة حركة الصد إلى جزأين االقتراب واالرتقاء.

2 -  من وقفة االستعداد تؤدى عملية االقتراب بخطوات جانبية على خط يرسم على 
األرض وتتبعها عملية االرتقاء.

معينًا  هدفًا  تلمس  بحيث  الذراعني  مد  حركات  إضافة  مع  السابقة  الفقرة  3 -  تــؤدى 
يوضع على ارتفاع مناسب.

4 - تؤدى عملية الصد أمام الشبكة بارتفاع مناسب ويزداد االرتفاع تدريجيًا.
5 - تؤدى عملية الصد مقابل زميل أمام الشبكة.

بدون  الساحق  الضرب  عملية  زميل ميثل  مقابل  الشبكة  أمــام  الصد  عملية  6 -  تــؤدى 
الكرة.

7 - تؤدى عملية الصد لكرة يقذفها املعلم باجتاه املتعلم الذي يقوم بعملية الصد.
8 - يقف املتعلم الصاد في مركز )3( على صندوق واملهاجم في مركز )4(.

9 - يقف املتعلم الصاد في مركز )3( ويتم التدريب بالكرة املعلقة.
)جـ( مناذج من التطبيقات العملية:

املعلم وصد  الساحقة من  الضربة  تتم عملية  للشبكة حيث  املتعلم مواجهًا  1 -  وقوف 
الهجوم من املتعلم.

2 -  وقوف املتعلم مواجهًا للشبكة حيث يتم عملية صد الكرة من املعلم، لإلحساس بصد 
الكرة من املتعلمني.

3 - القيام بحركات املواجهة أمام الشبكة لصد الكرة املرفوعة من املعلم للمتعلم.
4 - قيام املتعلم بحركات حائط الصد استعدًاد لصد الكرة الساحقة من اجلهة اآلخرى.

5 - أداء مهارة حائط الصد من خالل املباريات املبسطة.
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3 -  إسقاط الكرة خلف حائط الصد
)أ( اخلطوات الفنية:

1 - القدمان متوازيتان ومتباعدتان )30 - 40( سم وثقل اجلسم موزع عليها بالتساوي.
2 -  مسافة االقتراب تكون من )2-3( متر تقريبًا يقطعها املتعلم على خطوتني اخلطوة 

الثانية أطول من اخلطوة األولى.
3 - وقوف الضارب في حالة استعداد مع مراقبة زميله الذي سوف يعد له الكرة.

4 - يبدأ الضارب احلركة مبجرد خروج الكرة من يد املعد.
والركبتان  الثانية  اخلطوة  في  بالتساوي  القدمني  عقب  خلف  اجلسم  ثقل  5 -  يقع 

منثنيتان قلياًل لألمام مع ميل اجلذع والنظر ألعلى في اجتاه الكرة.
6 -  مرحلة االرتقاء بنقل املتعلم ثقل جسمه من العقبني إلى باطن القدمني ثم األمشاط 

وتبدأ مرجحة الذراعني عند مرورهما مبحاذاة الفخذين واالرتقاء بالقدمني معًا.
7 -  مرحلة ضرب الكرة يكون اجلزء العلوي من الصدر في حركة تقوس مع ثني الذراع 

الضاربة للخلف من مفصل املرفق.
في  املفتوحة  الثغرات  الستغالل  موجهة  اليد  بأصابع  خفيفًا  ضربًا  الكرة  8 -  تضرب 

اخلط الدفاعي للفريق املضاد.
9 - الهبوط في نفس املكان الذي ارتقى منه املتعلم وعلى القدمني مع ثني الركبتني.
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)ب( اخلطوات التعليمية: 
1 -  وقفة االستعداد املنخفض للمتعلم لالقتراب والوثب وتكون اخلطوة األولى قصيرة 

أما اخلطوة الثانية فتكون سريعة دون كرة.
2 - االقتراب والوثب بارتفاعات مختلفة.

3 -  اإلحساس بالكرة مع الزميل من الثبات ثم احلركة وكيفية ضرب الكرة بأصابع اليد 
ضعيفة خلف احلائط.

4 - رمي الكرة إلى أعلى ثم ضربها للزميل املواجه في امللعب دون وثب بأصابع اليد.
5 -  رمي الكرة عاليًا أمام الشبكة ثم يقوم املتعلم باالقتراب والوثب ألداء الضربة الساحقة 
ثم تتم عملية اخلداع وضرب الكرة وملسها بأصابع اليد خلف احلائط ثم الهبوط 

على املشطني وثني الركبتني قلياًل.

)جـ( احلاالت التي يستخدم بها اإلسقاط:
1 - في حالة عدم وصول اإلعداد اجليد.

2 - في حالة إغالق حائط الصد أمام املهاجم.
3 - في حالة خداع حائط الصد مع العبي الدفاع.

4 - في حالة عدم تهيئة املتعلم املهاجم.

)د(مناذج من التطبيقات  العمليه:
 1 -  يرمي املتعلم الكرة لنفسه عاليًا أمام الشبكة ويقوم بضربها ضربًا خفيفًا بأصابع 

اليد خلف حائط الصد في املكان الفارغ )اخلالي(.
خلف  اليد  بأصابع  بضربها  املتعلم  يقوم  ثم  الشبكة  أمــام  عاليًا  الكرة  املعلم  2 -  رمي 

احلائط في امللعب اآلخر.
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4 -  اإلرسال من أعلى )املواجه(
)أ( اخلطوات الفنية:

1 - الوقوف املواجه للشبكة مع تقدم إحدى القدمني.
2 - ثقل اجلسم موزعًا على القدمني بالتساوي.

الذراع  كتف  فوق  بارتفاع  يكون  بحيث  اجلسم  أمــام  اليدين  إحــدى  في  الكرة  3 -  وضع 
الضاربة.

4 - رمي الكرة باليد عاليًا أمام اجلسم بحيث يكون بارتفاع فوق كتف الذراع الضاربة.
5 -  ترتفع الذراع الضاربة ألعلى خلفًا مع تقوس اجلذع مع نقل ثقل اجلسم على الرجل 

اخللفية وفرد اجلسم.
6 - مرجحة الذراع الضاربة بعيدًا عن الكتف األمين مع بقاء مرفق اليد بجانب الرأس.

7 - تضرب الكرة من اخللف وتكون اليد مفتوحة أو مقعرة قلياًل.
8 - تبقى الذراع الضاربة مفرودة بعد ضرب الكرة.

)ب( اخلطوات التعليمية:
1 - أداء النموذج مع شرح الغرض.

2 - أداء احلركة بدون كرة.
3 -  استخدام كرة معلقة أو وقوف أحد املتعلمني مع مسك الكرة بني يديه ثم أداء حركة 

الذراع الضاربة.
الرمي  يتعلم  حتى  لقفها  ثــم  املتعلمني  أمـــام  تسقط  بحيث  عــالــيــًا  الــكــرة  4 -  رمــي 

الصحيح.
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5 - عمل حركة اإلرسال بصورة بطيئة على احلائط بدون مراعاة املسافة.
6 - توجيه اإلرسال إلى مكان محدد على احلائط أو على زميل.

7 -  االنتقال إلى امللعب والبدء من منطقة الهجوم ثم زيادة املسافة تدريجيًا حتى الوصول 
إلى منطقة اإلرسال.

8 - حتديد مناطق على أرض امللعب وتوجيه الكرة إليها.
9 - توجيه اإلرسال إلى املدافع وعليه استقبال الكرة بطريقة صحيحة.

)جـ( مناذج من التطبيقات العمليه:
1 - أداء اإلرسال بطريقة صحيحة من أعلى مبواجهة الشبكة داخل امللعب اآلخر.

2 - أداء اإلرسال بطريقة صحيحة من مواجهة الشبكة في مكان محدد.
3 - الوقوف في مجموعات وتبادل أداء اإلرسال.

4 - أداء األرسال من أعلى املواجهه من خالل املباريات املبسطة.
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القوانني
قانون الضربة الساحقة:

1 - إذا ملس املتعلم الضارب الشبكة يعتبر خطأ.
يعتبر  كاماًل  بقدميه  الشبكة  ملعب اخلصم حتت  داخل  الضارب  املتعلم  2 -  إذا سقط 

خطأ.
3 - إذا خرجت الكرة الساحقة خارج حدود ملعب اخلصم يعتبر خطأ.

قانون حائط الصد:
1 -  ملس الصد ال حتتسب كضربة للفريق  بناءًا على ذلك بعد ملس الصد يحق للفريق 

ثالث ضربات إلعادة الكرة.
2 -  الضربة األولى بعد الصد يجوز أن يؤديها أي العب مبا في ذلك املتعلم الذي ملس 

الكرة أثناء الصد.
3 - ال يجوز لالعب اخللفي بعمل الصد.

4 - احتساب نقطة على حائط الصد إذا خرجت الكرة خارج امللعب.
أجزاء  مــن  جــزء  بــأي  الشبكة  املتعلم  ملــس  إذا  الصد  حائط  على  نقطة  5 -  احتساب 

جسمه.
قانون إسقاط الكرة خلف حائط الصد:

)حمل  يعتبر خطأ  بسيطة  فترة  واستقرت  الضارب  يد  راحة  على  الكرة  1 -  إذا حملت 
الكرة(.

قانون اإلرسال:
1 - عدم مالمسة قدم الراسل خط النهاية.

2 - يجب أن يضرب املرسل الكرة خالل 8 ثواني بعد صفارة احلكم األول لإلرسال.
3 - يلغى اإلرسال الذي يتم قبل صفارة احلكم ويعاد.

4 - يجب أن يتبع املتعلمون ترتيب اإلرسال املسجل على ورقة ترتيب الدوران.

http://www.moe.edu.kw


71

اإلختبـــــار

1- الضربة الساحقة:
-  أداء الضربة الساحقة وإسقاطها في ملعب اخلصم  -  3 محاوالت لكل متعلم ألداء 

الضربة.

2- حائط الصد:
- يؤدى من متعلم واحد من قبل املتعلم الضارب – 3 محاوالت لصد الكرة.

3 - إسقاط الكرة:
- أداء املتعلم إلسقاط الكرة خلف حائط الصد، للمنافس 3 محاوالت.

4- اإلرسال: 
- إرسال الكرة إلى ملعب اخلصم لنقطة محددة – 3 محاوالت لكل متعلم.
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)عجلة  اجلانبية  1 -  الشقلبة 
مع نصف لفة(.

2 -  الدحرجة اخللفية.
3 -  القفز فتحا على الصندوق 

طواًل.
خمس  )مــن  حركية  4 -  جملة 

حركات بسيطة(.
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1 - الشقلبة اجلانبية )عجله مع نصف لفه(
1 - طريقة األداء: 

حتديد قدم االرتكاز وميل اجلذع جانبًا جتاه قدم االرتكاز،رفع 
اليدين لألرض، دفع  القدم احلرة وميل اجلذع لألسفل مالمسة 
األرض باليدين بقوة محاولة الوصول لوضع الوقوف على اليدين 
وتتم بعملية سريعة، مواصلة الدفع باليدين حتى ميكن الوصول 
إلى األرض )عجله( ثم الوقوف ثبات بالقدمني معًا شكل رقم )1(.

2 - اخلطوات التعليمية:
•أداء الشقلبة اجلانبية على اليدين من الوقوف ثم من اجلري مع التركيز على ضرورة  	

الدفع باليدين.
.) • تعلم الدفع باليدين ألخذ االحساس بالدفع شكل رقم )2	

•تعلم الثني واملد املفصلي للفخذين ألخذ االحساس بالثني واملد. 	
القدمني  مالمسة  اليدين  على  الوقوف  بوضع  املــرور  وعند  اجلانبية  الشقلبه  •أداء  	

أحدهما لألخر شكل رقم )3(.

12

http://www.moe.edu.kw


74

والنزول  لفه  ربع  اللف  اليدين  على  الوقوف  وبعد  األرض  على  اليدين  وضع  •تعلم  	
بالقدمني معًا شكل رقم )4(.

اجلري. • أداء املهارة من الثبات – املشي – 	
3 - طريقة السند:

االنتهاء من  بعد  السند  ويكون  املتعلم  ارتقاء  اآلخر من  الساند على اجلانب  •يقف  	
املهارات أثناء الوثب ألعلى وذلك بأن يضع الساند يده اخلارجيه خلف ظهر الزميل 

ليحدد له اجتاه الوثب ألعلى وعدم السقوط خلفًا شكل رقم )5(.

4 - مناذج من التطبيقات:
اجلري. • أداء املهاره من أوضاع مختلفة الوقوف ثبات – املشي – 	

.) • أداء املهارة على خط مستقيم شكل رقم )6	
•ربط املهارة مبهارة أخرى عمل الدحرجة اخللفية بعد أداء العجلة اجلانبية مع نصف  	

لفه شكل رقم )7(.

4

6

5

7
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•ربط املهارة مبهارة أخرى عمل ميزان خلفي بعد أداء العجلة اجلانيبة مع نصف لفه  	
شكل رقم )8(.

2 - الدحرجة اخللفية

1 - طريقة األداء:
اجلسم  يسقط  أن  يحاول  ثم  كاماًل  ركبتيه  املتعلم  يثني  عاليًا  والــذراعــني  •الوقوف  	
للخلف مع قذف الركبتني للخلف وتقريبها من الصدر واليدان بجانب األذنني على 
األرض مع ثني الرقبة على الصدر ثم دفع األرض باليدين للوصول إلى اجللوس على 

أربع ثم مد الرجلني للوقوف شكل رقم )1(.
2 -  اخلطوات التعليمية:

•رقود على الظهر والرجلني مضمومتني على الصدر  	
واملرجحة أمامًا خلفًا شكل رقم )2(.

•تعلم وضع اليدين بجانب األذنني لوضع األرض  	
وتكون األصابع في اجتاه الرأس ثم العوده شكل 

رقم )3(.

8

1

2
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•عمل التمرين من الثبات في الوضع النهائي  	
ويقوم املعلم برفع املتعلم من وسطه ألعلى 

واخللف إلمتام حركة الدوران.
•عــمــل نــفــس الــتــمــريــن حــيــث يــقــوم املتعلم  	
لعمل مسافة  باليدين ألعلى  األرض  بدفع 
وتكملة  ـــرأس  ال ملـــرور  وجسمه  األرض  بــني 

الدوران.
الدحرجة  لعمل  الــقــفــز  ســلــم  •بــاســتــخــدام  	
اليدين  وضــــع  عــلــى  والــتــركــيــز  اخلــلــفــيــة 

للمساعده شكل رقم )4(.
الوقوف  وضع  من  اخللفية  الدحرجة  •أداء  	
إلى  والــوصــول  احلــركــة  وتكملة  التكور  ثــم 

وضع الوقوف شكل رقم )5(.

3 - طريقة السند:
اجلسم  اهتزاز  مع  الصدر  على  الركبتني  ثم ضم  الظهر  على  بالرقود  املتعلم  •يقوم  	
لألمام واخللف ويجلس زميله نصف جثو بجانب املتعلم أثناء اهتزاز اجلسم لألمام 
والرجوع للخلف يضع يده البعيدة أسفل ظهر املتعلم ليساعده على تكملة الدحرجة 

اخللفية واليد األخرى على كتفه ليدفعه قلياًل للمساعدة شكل رقم )6(.

3

4
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4 - مناذج من التطبيقات:
مختلفة  أوضــــــاع  مـــن  املــــهــــارة  •أداء  	
)اجللوس على أربع – الوقوف( شكل 

رقم )7(.

6

7

8

 – • ربــط املــهــارة مبــهــارة أخــرى )الطعن 	
الوقوف على اليدين( شكل رقم )8(.
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1 - طريقة األداء:
اجلري السريع في خط مستقيم ثم االرتقاء بالقدمني 
على  اليدين  وضــع  ثــم  الطيران  مرحلة  إلــى  للوصول 
الصندوق املقسم والذراعان مفرودتان ثم يأتي بعد ذلك 
ثني احلوض وارتفاعه مع فتح الرجلني مفرودة ويكون 
الدفع باليدين بشدة عند وصول األكتاف عموديًا على 
للطيران  وأعلى  أمامًا  اجلسم  يتحرك  مباشرة  اليدين 
لضمهما  اســتــعــدادًا  لــألمــام  الرجلني  وتتحرك  الثاني 

للهبوط شكل رقم )1(.

3 - القفز فتحًا على الصندوق طواًل

2 - اخلطوات التعليمية:  )وتتم في عدة مراحل(:
 أ – االقتراب   ب - االرتقاء         ت – الطيران االول

ث – االرتكاز  -  الدفع الطيران الثاني   جـ – الهبوط  
االقتراب:

يصل  حتى  املتعلم  يــؤديــهــا  الــتــي  اخلــطــوات  ويعني 
وعلى  مستقيم  خط  في  وتكون  القصوى  السرعة  إلــى 

األمشاط شكل رقم )2(.
ب - االرتقاء:

يبدأ االرتقاء من اخلطوة األخيرة في وصلة االقتراب بضم الرجل اخللفية إلى الرجل 
ثني  مع  احملــددة  املنطقة  في  القفز  سلم  على  مضمومتني  باملشطني  والهبوط  األمامية 
مفصلي الفخذين ومرجحة الذراعني خلفًا ثم أمامًا ألعلى للمساعدة على دفع اجلسم 

لالمام وألعلى شكل رقم )3(.

2

3

1
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ت - الطيران األول:
بــعــد االرتـــقـــاء يــرتــفــع اجلــســم ألعلى 
ومرجحة  الــفــخــذيــن  مــفــصــلــي  مـــد  مـــع 
أمامًا ألعلى حتى يصل اجلسم  الذراعني 
املستوى  من  أعلى  الكاملة  استقامته  إلى 
األفقي دون تقوس مع احملافظة على وضع 

الرأس بني الذراعني شكل رقم )4(.
ث - االرتكاز والدفع والطيران الثاني:

استقامته  إلــــى  اجلــســم  وصــــول  عــنــد 
يتم  األفــقــي  املــســتــوى  مــن  أعــلــى  الكامله 
على  االرتــكــاز  منطقة  على  اليدين  وضــع 
الصندوق. يتم الدفع باليدين بقوة وسرعة 
دون إبطاء حلظة وصول الكتفني عموديًا 
على اليدين مع مراعاة االستقامة الكاملة 

للذراعني شكل رقم )5(.
جـ - الهبوط:

باستقامة اجلسم  الهبوط  تبدأ مرحلة 
توجيه  مــع  القفز  أداء  مــن  االنــتــهــاء  بعد 

القدمني ألسفل في اجتاه األرض.
باملشطني  األرض  اســـتـــقـــبـــال  يـــتـــم 
املــضــمــومــني مــع الــثــنــي الــبــســيــط ملفصل 
ــركــبــتــني المــتــصــاص قوة  الــفــخــذيــن وال

االرتطام باألرض.
مد  ثم  األرض،  على  بالعقبني  االرتكاز 
مفاصل اجلسم للوصول إلى وضع الوقوف 

مع النظر لألمام شكل رقم )6(. 
اجلري السريع ثم ضرب السلم لالرتقاء 

ألعلى شكل رقم )7(.

4
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ووضع  السلم  على  والرتــقــاء  الــســريــع  •اجلـــري  	
اليدين على مقدمة الصندوق.

الصندوق  على  للجلوس  االرتــقــاء  ثــم  •اجلــري  	
شكل رقم )8(.

•اجلري ثم الدفع والطيران لوضع اليدين على  	
نهاية الصندوق شكل رقم )9(.

•اجلري ثم االرتقاء فالطيران ثم االرتكاز والدفع  	
والهبوط شكل رقم )10و 11(.

•اجلري في خط مستقيم وأداء احلركة دون سند. 	

7

8

9
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3 - طريقة السند:
•يقف الساند مواجهًا للجهاز وإحدى الرجلني للخلف الستقبال املتعلم بكلتا اليدين  	

من العضدين مع الرجوع للخلف ملتابعة سير احلركة شكل رقم )12(.

4 - مناذج من التطبيقات:
.) • أداء مهارة القفز فتحًا على ظهر الزميل شكل رقم )13	

.) • ربط املهارة مبهارة أخرى )الدحرجة األمامية الطائرة – ميزان عالى( شكل رقم )15	

.) • أداء مهارة القفز فتحًا على املهر – احلصان شكل رقم )14	

12

1314

15
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4 - جملة حركية من )5 حركات بسيطة(
• ثانية(  يقوم املعلم بتدريب املتعلمني على اجلملة احلركية حيث التتجاوز مدتها )30	

على أن تشمل أساسيات اجلملة في احلركات األرضيه كاآلتي:
)بداية – صعوبات – حركات ربط – نهاية(

1 - بداية:
من وضع الوقوف أو وضع أساس أو مشتق.

2 - صعوبات املهارات:
التي سبق تدريسها )وقوف العجلة نصف لفه 
 – االمامية  الدحرجة   – اخللفية  الدحرجة   –
وقوف على اليدين – الوقوف على الرأس( شكل 

رقم )1(.

3 - حركات ربط: 
جانبي( • 	 – –عالي  )أمــــامــــي  ــــن   مــــوازي

شكل رقم )2(.
لفه كاملة(  • دوران )ربع لفه – نصف لفه – 	
 – • النجمة 	 وثبة   – املفرودة  )الوثبة  وثبات 

وثبة الفجوة(.
.) • الطعن )أمامي – جانبي( شكل رقم )3	

•على  أن يختار املعلم حركة من كل مجموعة  	
من مجموعات حركات الربط السابقة.

•النهاية )تنتهي اجلملة من وضع ثبات من  	
الوقوف(.

1

2

3
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مثال: 
عجله مع نصف لفه للداخل »راوند اف« - متبوعة  •  )الوقوف – اجلري 3 خطوات – 	

بوثبة على نصف لفه  - دحرجة أمامية وقوف – طعن أمامي مع ربع لفه(.
دحرجة خلفية  • 	 – للداخل  لفه  ربع  على  الرجلني  ثم ضم   – خطوة عجلة جانبية 
لفة  تغيير اإلجتاه بنصف  الوقوف مع   - باالنس«  اب  »باك  اليدين  الوقوف على   –
– الوقوف على اليدين مع الثبات 2 ثانيه – ثم دحرجة أمامية فتحًا وميل اجلذع 
أمامًا والذراعني جانبًا – الوقوف على الرأس مع الثبات 2 ثانية – الدحرجة األمامية 

والوثب بنصف لفة للداخل.
شقلبة أمامية على  • ميزان أمامي والثبات 2 ثانية – الوقوف – اجلري 3 خطوات – 	

اليدين »هاند سبرجن«(.

االختبار

1- أداء الشقلبة اجلانبية )عجله مع نصف لفه(.
2- أداء الدحرجة اخللفية.

3- أداء القفز فتحًا على الصندوق طواًل.
4- أداء جملة حركية )من خمس حركات(.

http://www.moe.edu.kw


البدء  مــن  مــتــر   80 ملــســافــة  1 -  الــعــدو 

املنخفض.

2 -  البدء العالي واجلري 800 متر.

3 -  الوثب العالي )طريقة فوسبري(.

ــــــــواجــــــــز )تــــــعــــــديــــــة خـــمـــس  4 -  احل

حواجز(.
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1 - العدو ملسافة 80 م من البدء املنخفض
 البدء املنخفض

التسلسل احلركي الكامل

•في وضع )خذ مكانك( يعد العداء مكعبات البدء ويتخذ وضع البداية. 	
•في وضع )استعد( يجب أن يتحرك العداء لألمام التخاذ الوضع املثالي للبدء. 	

•في مرحلة )الدفع( يترك العداء املكعبات ويخطو اخلطوة األولى. 	
•في مرحلة )تزايد السرعة( يزيد العداء في سرعته وينتقل إلى حركة اجلري. 	

اخلطوات التعليمية:
في وضع )خذ مكانك( الهدف منه اتخاذ وضع البدء املناسب والتركيز.

•كال القدمني متصلتان باألرض. 	
•ركبة القدم اخللفية مرتكزة على األرض. 	

•اليدان موضوعتان على األرض باتساع أكبر من املسافة بني الكتفني قليأل واألصابع  	
على شكل أقواس.

•الرأس في مستوى الظهر والنظر إلى األسفل. 	

يتكون البدء املنخفض من)4( مراحل خذ مكانك ، استعد ، الدفع ، تزايد السرعة
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في وضع )استعد( الهدف منه التحرك إلى األمام لتحقيق وضع بدء مثالي
•الدفع باملشطني للخلف. 	

. • زاوية ركبة القدم األمامية 90ْ	
. • زاوية ركبة القدم اخللفية ما بني 120ْ إلى 140ْ	

•احلوض أعلى من مستوى الكتفني قليأل واجلذع مييل إلى األمام. 	
•الكتفني أمام اليدين قليال. 	

كما هو موضح بالشكل رقم )3(
في وضع مرحلة)الدفع( الهدف منه ترك املكعبات واإلعداد للخطوة األولى 

•يرفع اجلذع تدريجيًا ألعلى حلظة دفع القدمني بقوة باجتاه املكعبات. 	
•ترتفع اليدين معا عن األرض ثم مترجح بالتناوب. 	

•تدفع القدم اخللفية بقوة ملسافة قصيرة بينما تدفع القدم األمامية بقوة أقل ومسافة  	
أطول.

•مترجح الرجل اخللفية لألمام وبسرعة بينما مييل اجلذع لألمام. 	
•يتم فرد مفصل احلوض والركبة متام في نهاية مرحلة الدفع. 	

في وضع )تزايد السرعة(الهدف منه زيادة سرعة االنتقال بشكل فعال حلركة اجلري
•هبوط القدم األمامية بسرعة على املشط للخطوة االولى. 	

•االحتفاظ مبيل اجلذع لألمام. 	
•الساق يظل موازيًا مع األرض أثناء العدو. 	

•تتزايد طول اخلطوة وترددها مع كل خطوة. 	
• متر. يرتفع اجلذع تدريجيًا بعد 20 - 30	

كما هو موضح بالشكل رقم )1 � 2(
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كما هو موضح بالشكل )1(

كما هو موضح بالشكل رقم )2(

كما هو موضح بالشكل )3(
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األخطاء الشائعة:
•وضع اليدين أمام خط البداية. 	
•عدم التصاق القدمني باملكعب. 	

•وضع ركبتني الرجلني على األرض في وضع خذ مكانك.  	
•في وضع االستعداد يكون مستوى الرأس أعلى من مستوى احلوض.  	

•ثني اليدين في وضع االستعداد.  	
•النظر لألمام في وضع االستعداد.  	

تصحيح األخطاء: 
•يجب وضع اليدين خلف خط البداية.  	

•يجب التصاق القدمني باملكعبني. 	
•يجب أن تكون ركبة الرجل اخللفية ملتصقة على األرض. 	

•يجب أن يكون احلوض أعلى من مستوى الرأس في خط مستقيم. 	
•يجب أن تكون الذراعني مفرودتني في وضع خذ مكانك واالستعداد. 	

•يجب أن يكون النظر لألسفل. 	

االختبار العملي:
1 - وضع خذ مكانك مع وضع االستعداد.

2 - اجلري مسافة 50 متر بدأ منخفض تقاس بالزمن.
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قانون البدء املنخفض 

1 -  يجب استخدام مكعبات البدء في جميع السباقات حتى وشاملة 400 متر وسباقات 
التتابع X 4 400 متر وسباق تتابع X 4 100 متر.

وأن  البدء  منه خلط  أي جزء  اليتجاوز  أن  فيجب  املضمار  على  املكعب  وضع  2 -  عند 
اليتجاوز احلارة أو ميتد حلارة أخرى. 

3 -  يــجــب أن تــكــون مــصــنــوعــة كــلــيــًا مــن مــــادة صــلــبــة والتــعــطــي ممــيــزات غــيــر عادلة 
للمتسابقني. 

4 -  يجب أن تتكون املكعبات من لوحتني للقدمني يضغط عليهم املتسابق بقدميه في 
وضع البدء.

http://www.moe.edu.kw


90

2 - البدء العالي واجلري 800 م 
البدء العالي

اخلصائص الفنية ) الهدف منه البدء بنشاط من وضع الوقوف(.

طريقة األداء:
1 -  خذ مكانك: يقف املتعلم خلف خط البداية وإحدى القدمني أمامًا واألخرى خلفًا 
ويكون  تقريبا  الكتفني  اتساع  بعرض  القدمني  بني  املسافة  وتكون  أمامًا(  )الوضع 

اجلذع مرتخيًا ومائاًل لألمام والنظر الى أسفل.

شكل )1(

شكل )3(شكل )2(
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مع  لــألمــام  قــوى  بأقصى  بــاالنــطــالق  املتعلم  يقوم  اإلشـــارة  عند سماع  2 -  االنــطــالق: 
مراعاة رفع اجلذع تدريجيًا وحركة التوافق بني حركتني الرجلني واليدين بخطوات 

سريعة.
3 -  اجلري في املنحنى حيث يقوم املتعلم باجلري باملنحنى للوصول إلى خط مستقيم 
ويجب التغلب على القوى الطاردة املركزية بزيادة ميل اجلذع للداخل وزيادة حركة 

الذراع اليمنى مع احملافظة على توازن اجلسم وزيادة السرعة.
4 -  مرحلة النهاية: يجب على املتعلم أن يبذل أقصى جهده إلنهاء السباق ويغير من 
وضع جسمه وسرعة خطواته وطولها كما يقلل من عدد مرات التنفس وينهي املسافة 

حسب قدرته في أخر السباق.
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قانون البدء العالي واجلري 800 متر

•الهدف الرئيسي للبدء العالي هو البدء في نشاط من وضع الوقوف ويجب أن توضع  	
القدم األمامية خلف خط البداية على أن تكون القدم األخرى خلف األمامية بعرض 

اتساع الكتفني. 
•عدم ملس اخلط نهائيًا عند وضع خذ مكانك من الوقوف.  	

بداية  ثاني  يعمل  الــذي  املتعلم  الستبعاد  بالنسبة  املنخفض  البدء  قاعدة  •تطبق  	
خاطئة. 

• متر عن خط البداية قبل النداء األول خلذ مكانك. يبعد املتعلم نفسه 2 – 3	
•يلتزم املتعلم في اجلري بحارته أول مئه متر فقط.  	

البدء العالي
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اخلطوات التعليمية:
•توضع القدم األمامية خلف خط البداية على أن تكون القدم األخرى خلف األمامية  	

بعرض باتساع الكتفني تقريبا.
•يكون وزن اجلسم على القدم األمامية. 	

•حركة الذراعني تكون بتوافق مع حركة الرجلني. 	
•يكون الدفع بالقدم األمامية. 	

( مترًا لزيادة حتمل السرعة بينها فترات راحة. • العدو ملسافة )50-30-20	
( مترًا مع مراعاة فترات الراحة. • البدء العالي واجلري مسافة )150 الى 200	

•اجلري ملسافة طويلة لزيادة التحمل. 	
•تعليم اجلري بسرعة في املنحنى. 	

األخطاء الشائعة:
•وضع القدم األمامية  على خط البداية.  	

•وضع القدمني على مستوى واحد.  	
•تكون القدم اخللفية بعيدة عن القدم األمامية. 	

•وضع الرجل اليمنى مع اليد اليمنى أو وضع الرجل اليسرى مع اليد اليسرى.  	
•وقوف املتعلم بشكل مستقيم. 	

تصحيح األخطاء:
•يجب وضع القدم األمامية خلف خط البداية. 	

•يجب أن تضع قدم في األمام والقدم األخرى خلفها. 	
•يجب أن يكون البعد بني القدمني  باتساع الكتفني. 	

•يكون وضع القدمني مع الذراعني متخالفني. 	
.) • يجب ثني اجلذع لألسفل كما هو موضح بالشكل رقم )1	

االختبار العملي:
•الوقوف في وضع خذ مكانك )البدء العالي(. 	

• متر ويقاس بالزمن. اجلري في منحى )كيرف( ملسافة 50	
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3 -  الوثب العالي )طريقة فوسبري(
 الوثب العالي

التسلسل احلركي الكامل

وصف املراحل:
تعدي   – الطيران   – االرتقاء   – )االقــتــراب  التالية:  املراحل  من  العالي  الوثب  يتكون 

العارضة – الهبوط (
•في مرحلة االقتراب يزيد املتعلم من سرعتة ويعد نفسه لالرتقاء. 	

•في مرحلة االرتقاء يولد املتعلم سرعة عمودية ويبدأ الدوران لتعدية العارضة. 	
•في مرحلة الطيران يرتفع املتعلم ملستوى العارضة ثم يجتازها. 	

•في مرحلة الهبوط يكمل املتعلم الوثب بطريقة آمنة. 	
اخلطوات الفنية:

1 - مرحلة االقتراب:
    يكون االقتراب على شكل حرف j في خط مستقيم أوال )3- 6 خطوات( ثم في منحني 
اخلطوة  تــردد  يزيد  االقتراب  خالل  باستمرار  السرعة  معدل  ويزيد  خطوات(   5  -4 )من 

باستمرار و ميل اجلسم للداخل وتعتمد زاوية امليل على سرعة االقتراب.
2 - مرحلة االرتقاء:

رجل االرتقاء تتجه نحو منطقة الهبوط ويقل كل من زمن االرتقاء وانثناء رجل االرتقاء 
ومرجحة ركبة الرجل احلرة الى أعلى حتى يوازي الفخذ األرض ويكون اجلسم عموديًا عند 

نهاية االرتقاء.
كما هو موضح في شكل )1(
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3 - مرحلة الطيران:
•االحتفاظ بوضع االرتقاء إلجناز ارتفاع أعلى والذراع املتقدمة تصل ألعلى وتقطع  	

العارضة. 
كما هو موضح في شكل ) 2(

4 - مرحلة تخطي العارضة:
•يرتفع احلوض فوق العارضة بواسطة تقوس الظهر وخفض الرجلني والرأس تباعد  	

الركبتني للسماح بتقوس أكبر للجسم.
كما هو موضح في شكل )3(

5 - مرحلة الهبوط:
الركبتني  وتتباعد  والظهر  الكتفني  الهبوط على  الصدر ويكون  الرأس نحو  •تسحب  	

للهبوط.
كما هو موضح في شكل )4(
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شكل )1(

شكل )3(

شكل )2(

شكل )4(
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اخلطوات التعليمية:
أ -  اجلري في املنحنى داخل وخارج عالمات أو على شكل)8(.

- اجلري بسرعة وحتكم.
- زيادة السرعة عند دخول كل منحنى.

- تنويع رفع الركبتني أو تردد خطوة عالي.
ب - اجلري في املنحنى مع االرتقاء.

- استخدام من 4 إلى 6 خطوات كاقتراب.
- زيادة تردد اخلطوات األخيرة. 

- التنويع بالوثب من اجلري مع رفع الركبتني أو احلجل.
جـ - الوثب بالطريقة املقصية.

- استخدام اقتراب مستقيم ومنحني. 
- تكون قدم االرتقاء على خط االقتراب.

- زيادة االرتفاع باستمرار.
- استخدام الهبوط واقفًا فقط. 

د - الوثب العالي من الوقوف )طريقة فوسبري(.
- االرتفاع من األرض باستخدام صندوق أو بدون صندوق.

- استخدام ارتفاعات مختلفة بالهبوط.
- فتح الركبتني عند التعدية والهبوط. 

- استخدام حبل او عارضة لتعديتها.
هـ - الوثب العالي )طريقة فوسبري( االقتراب مع رفع الركبتني.

- حتديد املنحنى ونقطة البداية.
- استخدام اقتراب مع رفع الركبة من 5 الى 7 خطوات.

- استخدام تردد خطوة عالي.
- عدم خفض مركز ثقل اجلسم عند إالعداد لالرتقاء.

و - التسلسل احلركي الكامل للوثب العالي )طريقة فوسبري(.
- يحدد املنحنى ونقطة البداية.

- البدء باقتراب قصير من 4 الى 6 خطوات.
- زيادة طول االقتراب والسرعة باستمرار.
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األخطاء القانونية:
•ارتقاء املتعلم بالقدمني. 	

أثناء  املتعلم  حركة  بسبب  احلــوامــل  على  كانت  كما  الــوثــب  بعد  العارضة  •سقوط  	
الوثب.

•خروج أو ملس اخلط الوهمي لالرتقاء. 	
•ملس املرتبة أو منطقة الهبوط من الداخل قبل محاولة االرتقاء. 	

•انتهاء مدة احملاولة وهي دقيقة واحدة. 	

تصحيح االخطاء:
•يجب االرتقاء برجل واحدة. 	

•يجب على املتعلم تفادي سقوط العارضة وهو يتخطاها. 	
•يجب أن ال يلمس املتعلم أو يخرج عن اخلط الوهمي لالرتقاء. 	

•عدم ملس منطقة الهبوط سواءا كانت برجله أو بيديه قبل اإلرتقاء. 	
•يجب اإلنتهاء من احملاولة قبل انتهاء املدة الزمنية احملددة. 	

االختبار العملي: 
•عمل اختبار على مهارة قوة االرتقاء.  	

•عمل اختبار على طريقة اجلري في خط مستقيم ثم املنحنى. 	
•عمل اختبار للمتعلم بتخطي العارضة على حسب قدرة املتعلم. 	
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 عدو  احلواجز
التسلسل احلركي الكامل

وصف املراحل:
•يتكون عدو احلواجز من مهارتني العدو بني احلواجز واجتياز احلواجز ميكن تقسيم  	

اجتياز احلواجز إلى االرتقاء والطيران ثم الهبوط. 
الثالث  تزايد  تكرار  على  التركيز  املتعلم  فعلى  احلواجز  عــدو  سرعة  إلــى  •بالنسبة  	

خطوات.
•في مرحلة اجتياز احلواجز فعلى املتعلم تقليل زمن طيرانه بالهواء أثناء التعديه  	

واإلعداد خلطوة اجلري التالية.

4 -  احلواجز )تعدية خمس حواجز(
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اخلطوات التعليمية:
املكعب  على  تــوضــع  أن  يجب  االرتــقــاء  )قـــدم  األول  احلــاجــز  خــطــوات حتى  •ثــمــان  	

األمامي(.
•يتم ارتفاع اجلذع عاليًا أسرع منه في العدو.  	

طويلة قصيرة(. • ثالث خطوات بني احلواجز )قصيرة – 	
•ارتفاع مركز ثقل اجلسم أثناء الهجوم على احلاجز )االرتقاء الجتياز احلاجز(. 	

•الدفع لألمام أكثر منه لألعلى )اجري إلى احلاجز وال تثب(. 	
•امتداد كامل ملفاصل احلوض والركبة والقدم. 	

•مرجحة فخذ الرجل احلرة بسرعة الى الوضع األفقي. 	
•يتم االرتقاء مبشط قدم االرتقاء من أمام احلاجز. 	

•يتم انزال الرجل احلرة بنشاط وبأقصى سرعة بعد احلاجز. 	
•يتم ألهبوط بنشاط على مشط القدم )وال يلمس الكعب األرض(. 	

•يجب امتداد اجلزء السفلي من الرجل احلرة بنشاط وبإحتاه اجلري. 	
•يثني مفصل قدم الرجل احلرة. 	

•يجب االحتفاظ مبوازاة الكتفني للحاجز. 	
•تسحب قدم االرتقاء بجانب اجلسم. 	

الزاوية بني  أثناء االجتياز وتكون  أن يوازي فخذ قدم االرتقاء األرض تقريبا  •يجب  	
الساق والفخذ 90ْ.

•يثني مفصل قدم االرتقاء بشكل واضح واألصابع تتجه إلى أعلى. 	
•يجب احلفاظ على ارتفاع ركبة رجل االرتقاء وكذلك سحبها إلى األمام. 	

•قدم الهبوط يجب ان تكون ثابتة والهبوط على امشاط القدم. 	
•يجب عدم ميل اجلسم للخلف أثناء الهبوط. 	

•يجب أن تنثني قدم االرتقاء حتى ملس األرض ثم تسحب بسرعة وبنشاط لألمام. 	
•يجب أن تكون فترة االتصال باألرض قصير وأن تكون اخلطو قوية. 	

كما هو موضح بالشكل رقم )1 و 2 و 3 و 4 و 5(
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شكل )1(

شكل )2(

شكل )3(
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شكل )4(

شكل )5(
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األخطاء القانونية:
•اخلروج عن حارته في سباق احلواجز. 	

•دفع احلواجز باليدين متعمدا ومن ثم إسقاط احلواجز. 	
•اجلري بني احلواجز أكثر من ثالث خطوات.  	

•إسقاط حاجز احلارة اجلانبية. 	

تصحيح األخطاء:
•عدم اخلروج عن حارتة طول فترة السباق. 	

من  يطرد  املتنافس  يجعل  متعمدا مما  الرجلني  أو  باليدين  احلواجز  دفع  •اليجوز  	
السباق.

•يجب أن يلتزم املتسابق بحارته طول فترة السباق. 	
•ال يجوز للمتسابق اجلري فوق حواجز غير حارته. 	

االختبار العملي:
• متر تقاس بالزمن.  اجلري مسافة 50	
• سم. اجلري فوق 3 حواجز بارتفاع 91	

• ســم وتقاس  اجلـــري فــوق 3 حــواجــز بــارتــفــاع 91 ســم واملــســافــة بــني احلــواجــز 9،14	
بالزمن.
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املراجع

محمد حسنني 1- كل شيء عن كرة القدم 

حنفي محمود ومختار 2- التدريب احلديث في كرة القدم 

د. ياسر جبور 3- تدريبات في كرة اليد 

د. أحمد عربي عوده 4- كرة اليد وعناصرها األساسية 

د. حسن سيد معوض 5- كرة السلة للجميع 

رزق الله زلعوم 6- كتاب - ملعب - سلة 

زينب فهمي 7- تاريخ اللعبة وتطورها »طائرة« 

جورج اسكندر 8- املهارات األساسية  في كرة الطائرة 

األحتاد الدولي أللعاب القوى 9- املراحل الفنية واخلطوات التعليمية أللعاب القوى 

أحمد اجلداوي 10- رياضة اجلمباز 

فالدميير الكوف 11- اجلمباز 
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