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 لأْٛ تحى١ُ ٚتذس٠ة

ج ـيـسج اٌشــن

 

 

ِشاعً اٌعث١ذ / أ :اٌّٛجٙح اٌف١ٕح 

 ش١خٗ اٌخاٌذٞ /أ :اٌّٛجٙح اٌف١ٕح
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نبذة عن كزة السلت 

كرة السلة رٌاضة سرٌعة ومثٌرة ومسلٌة، تجري بٌن فرٌقٌن ٌتؤلف كٌل      
ٌُعدُّ الفري. داخل الملعب وسبعة العبٌن بدالء منهما من خمسة العبٌن ق فائًزا و

وٌحرز . متى استطاع تسجٌل عدد من النقاط ٌفوق ما سجله الفرٌق اآلخر
ٌُسّمى سلة عند أحد طرفً  الالعبون نقاًطا بقذف كرة بالهواء داخل هدف عال 

ٌستطٌع الالعب أن ٌتقدم بالكرة نحو السلة عن طرٌقة . ملعب كرة السلة
اول كل فرٌق ـ أًٌضا ـ أن وٌح. أو بتمرٌر الكرة إلى زمٌل من فرٌقه المحاورة 

 .ٌمنع الفرٌق اآلخر من إحراز النقاط

. م1891تم ابتكار لعبة كرة السلة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام      
وخالل منتصف القرن العشرٌن أصبحت لعبة كرة السلة الرٌاضة العالمٌة األكثر 

المعجبٌن داخل  وفً هذه األٌام ٌحتشد مالٌٌن. شعبٌة فً المالعب الداخلٌة
. صاالت األلعاب الرٌاضٌة، ومٌادٌن التنافس

ا وردود فعل سرٌعة، وقوة       ًٌ ولالعبٌن . تحملتتطلب كرة السلة عمالً جماع

طوال القامة مٌزة، ألن بإمكانهم الوصول بسهولة قرًٌبا من الهدف، أو التصوٌب 

ار القامة لهم دور إال أن الالعبٌن قص. من فوق الالعبٌن، وصد الكرات المرتدة

 .مهم فً المناورة والمحاورة بخفة من بٌن الالعبٌن
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ة األساسياث املهاريت اهلجىمي

  ِضه اٌىشج  ~

ُِٔٔبسعخ اُؼ٤ِٔخ ٌَُ ٜٓبساد ًشح اُغِخ ٝأُغي  ٓغي اٌُشح ثغشػخ ٝصوخ ٣ٌٕٞ األعبط

 .طاالؽزلبظ ثبٌُشح ثؼ٤ذاً ػٖ أُ٘بف اُغ٤ذ ٌُِشح ع٤غبػذ أ٣ؼب ػ٢ِ

 تّش٠ش اٌىشج  ~

ًٔب إٔ . ؽ٤بصح اُلش٣ن ٌُِشح ك٢ ُؼجخ ًشح اُغِخ ٣ؼزجش اُزٔش٣ش أأٖٓ اُطشم ُِؾلبظ ػ٢ِ

. اُوبػذح اُزٛج٤خ ٌُشح اُغِخ

  ثبٌُشح ُِِٔؼت ٖٓ أُؾبٝسح اُزٔش٣ش أ٣ؼب أعشع ؽش٣وخ ُِؼجٞس

٣ٝجبد اُلش٣ن اُٜغ٢ٓٞ ٌٕٝٓٞ أعبع٢ ُ٘غت اُزض ٣ؼذ اُزٔش٣ش اُذه٤ن أؽذ ٓلبر٤ؼ ٗغبػ

  .أُشرلؼخ

 اٌتّش٠شج اٌصذس٠ح ~

ٝثبُزب٢ُ  ٝرغزخذّ أًضش ٖٓ أ١ رٔش٣شٙ أخش١ أص٘بء أُجبساح اداُزٔش٣شأٗٞاع رؼذ أثغؾ 

 .رٔبسط ثٌضشح

 اٌتّش٠شج اٌّشتذج

األطذهبء  ٜٓبسح اُزٔش٣ش رِي ٓل٤ذح عذاً ػ٘ذ اُؾظٍٞ ػ٢ِ أُٔبسعخ ٝاُزلٞم ػ٢ِ

ٓ٘خلؼخ ثبُوشة ٖٓ  ػ٘ذٓب رؾزبط إٔ رإد١ رٔش٣شٙ ٝرِي اُزٔش٣شح رٌٕٞ كؼبُخ، ٝأُ٘بكغ٤ٖ

 .أُذاكغ ُزظَ ئ٢ُ اُض٤َٓ

 سأتّش٠ش اٌىشج فٛق اٌش ~

  .اٍ اُوبٓخؽٞ ٣ٖرٔش٣شح ُالػترؼزجش ٖٓ أكؼَ اٍ

 .ٓ٘بكغ٤ٖ أهظش ٖٓ أعَ الػج٤ٖ ٣ش٣ذٕٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشح ٖٓ كٞم عذ٣خٓش٣شح ٛزا اُذ

 اٌّحاٚسج ~ 

ألطبثغ ئ٢ُ األسع ٝاعزوجبُٜب ُذكؼٜب ٓشح صب٤ٗخ ثؾ٤ش رٌٕٞ اٌُشح ثبُشعؾ ٝا ٢ٛ ػ٤ِٔخ دكغ

ٓغزٔشح ٝٓزظِخ ث٤ٖ األسع ٝا٤ُذ ٢ٛٝ ؽشًخ ٓزٞاكوخ ٝٓ٘غغٔخ ث٤ٖ اُزساع  ؽشًخ اٌُشح

 ٝاألطبثغ ٝاُشع٤ِٖ ٝاُؼ٤٘٤ٖ ٝاٌُشح، ٣ٝغت إٔ رز٘بعت هٞح اُذكغ ٓغ االسرلبع اُز١ ٝاُشعؾ

 دادٛب ٖٓ األسع ؽ٤ش رزٞهق عشػخ ؽشًخ٣شؿت اُالػت ك٢ إٔ رظَ اٌُشح ئ٤ُخ ػ٘ذ اسد

 اُالػت ثبٌُشح ػ٢ِ ٓوذاس صا٣ٝخ اسرذاد اٌُشح ٝػ٢ِ ٓوذاس اسرلبع اٌُشح ػٖ األسع ٝدهخ

 .ػ٤ِٔخ اُذكغ ٝاُزٞع٤ٚ ٌُِشح
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 أ٘ذاف اٌّحاٚسج

 .ٛغ٤ٓٞبً ئرا ًبٕ اُزٔش٣ش ؿ٤ش ٓزبػ اُزوذّ ثبٌُشح -

  .ُزؾغ٤ٖ اُلشطخ ُزٔش٣ش أٝ رظ٣ٞت أكؼَ  -

  . ٛغ٤ٓٞخ ٗؾٞ اُغِخ ُؼَٔ ٓ٘بٝسح -

 .ُِزؾشى ثؼ٤ذاً ػٖ اُؼـؾ اُذكبػ٢ -

 جاألصاص١ح ٌٍّحاٚس األٔٛاع 

 اُؼب٤ُخ أُؾبٝسح

 ٣ٝغزخذّ ٛزا اُ٘ٞع ُِزوذّ ثغشػخ ػ٘ذ ػذّ ٝعٞد أُذاكؼ٤ٖ

  أُ٘خلؼخ أُؾبٝسح

 أُؾبٝسح أُ٘خلؼخ ُؾٔب٣خ اٌُشح ٖٓ أُذاكغ رغزخذّ

 أُؾبٝسح أُ٘خلؼخ ٓ٘بٝساد

  اٌُشح ٖٓ أٓبّ اُغغْ ٍأُؾبٝسح ث٘ن -

 أُؾبٝسح ثبالسرٌبص اُخِل٢ -

 أُؾبٝسح ثزٔش٣ش اٌُشح ٖٓ ث٤ٖ اُشع٤ِٖ  -

أُ٘بٝسح ثزٔش٣ش اٌُشح ٖٓ خِق اُظٜش  -

 

 تغ١١ش االتجاٖ ٌٍجأة ِٓ أِاَ اٌجضُ اٌّحاٚسج ِع

 اُطش٣وخ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٓزطِجبً ُجؼغ رٌز٤ٌبد أُشاٝؿخ ٖٓ رـ٤٤ش االرغبٙ رغزخذّ ٛزٙ

 ٣ؾاُجظ

 ٘شظاٌّحاٚسج ِع تغ١١ش اٌىشج ِٓ خٍف اي

اُخِق اُظٜش رؼ٢٘ ؽشًخ ًشح اُغِخ ػ٘ذ عزة اٌُشح ٖٓ خِق ظٜشى ئ٢ُ  ٓؾبٝسح ٖٓاٍ

ثٞاعطخ اسرذاد ًشح اُغِخ ألػ٢ِ صْ ػجٞس اٌُشح ؽٍٞ سع٤ِي ك٢  اُغبٗت ٖٓ ؽ٤ٖ ألخش

 أٓبّ اُغغْ ٝرؼذ ٓ٘بٝسح ثبٌُشح أٓ٘خ ػٖ رـ٤٤ش االرغبٙ ٖٓ اُظٜش ئ٢ُ ا٤ُذ األخشٟ،

Crossover  ػٖ أُ٘بٝسح اُؼٌغ٤خ ٝرزغْ ثبُغشػخ Reverse  اُ٘زبئظ كظ٢ٕٛٝ رؾون. 
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 :اٌّٙاس٠ح ٌٍّحاٚسج األصاص١اخ

 اٌٛلفح -1

 :األعبع٢ ُِغغْ ػ٘ذ أداء أُؾبٝسح ٝٛٞ ًبُزب٢ُ ٣ٝزؼٖٔ اُشٌَ

ث٤ٖ  ٌُشح ٣ٌٕٝٞاُغزع ٓبئالً ُألٓبّ ٗؾٞ ا، اُشًجز٤ٖ ٝأُوؼذح رٌٕٞ ٓ٘خلؼخ ه٤ِال اٗض٘بء

ا٤ُذ اُخب٤ُخ ٖٓ اٌُشح رغزخذّ ، اُغ٤ذح اُشأط ٝاٌُزلبٕ ػب٤ُب ُِزٞاصٕ ٝاُشؤ٣خ، أُذاكغ ٝاٌُشح

رزطِت األٗٞاع أُخزِلخ ُِٔؾبٝسح دسعبد ٓخزِلخ ٖٓ االٗؾ٘بء،  ٝػ٢ِ ًَ ؽبٍ، ُؾٔب٣خ اٌُشح

 .اُزٞهق اُزظ٣ٞت، أٝ اُزٔش٣ش، أٝ رـ٤٤ش االرغبٙ أٝ ثؾ٤ش رغٔؼ ثآٌب٤ٗخ

 اٌىشج اٌتحىُ فٟ -2

 ُزٞاكن اُؼؼ٢ِ اُؼظج٢ ُِزساع ٛبّ، اأُشكنٝ اٌُشح ٣زْ ثٞاعطخ األطبثغ  اُزؾٌْ ك٢

 سرلبع ٝعشػخ اسرذاد اٌُشح أٝ إلؽذاس اُزـ٤٤ش ك٢ ؽشًخ اٌُشح عٞاءاُِؼجؾ ٝاُزؾٌْ ك٢ 

 .اٌُشح األطبثغ ٓ٘زششح ثشٌَ ًبك٢ ػ٢ِ، ٓطِوب ال رِٔظ ساؽخ ا٤ُذ اٌُشح، ُِغبٗت أٝ ُألٓبّ

 .األسع أُؾبٝسح ثزؾش٣ي سعؾ ا٤ُذ ُألٓبّ ٝألعلَ ٝرذكغ اٌُشح ثجؾء ئ٢ُ أُجذ
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 ملعب كزة السلت

 اٌٍّعة

ٝٓؼظْ ٓالػت ًشح اُغِخ . ّّ٘ٔ، ٝػشػٚ ٣ٕ8جِؾ ؽٍٞ ِٓؼت ًشح اُغِخ اُوب٢ٗٞٗ  

ة ئ٠ُ عْ ُزوغ٤ْ أُِغ ٘ٝرغزخذّ خطٞؽ ٓز٘ٞػخ ثؼشع  (اُجبس٤ًٚ)ٓظ٘ٞػخ ٖٓ اُخشت

. أهغبّ

ح داخَ خؾ اُٜ٘ب٣خ ُٞػ ٣ٍٝغت إٔ رٌٕٞ ىٌك  ،عِخ ُٝٞؽخ كٞم ًَ ٖٓ ؽشك٢ أُِؼتػِن دُت 

. عْ ٕٓٔثٔغبكخ 

اٌضٍح 

٣ض٣ذ عُتٌٔٚ  عْ ٝال٘ٗٝاُؾِوخ ؽٞم ٓؼذ٢ٗ هطشٙ . رزٌٕٞ اُغِخ ٖٓ ؽِوخ، ٝشجٌخ، ُٝٞؽخ 

ٝٓضجزخ ػ٠ِ  أُؼٌٞط، Lٝرضجذ اُؾِوخ ثؾذ٣ذح رأخز شٌَ اُؾشف اإلٗغ٤ِض١ . ِْٓ ٕٓػٖ 

ّ ٝرظ٘غ اُِٞؽزبٕ ٖٓ ٘ٓ,ُٖٞؽخ ٝثشٌَ رٌٕٞ ٓؼٚ ٓٞاص٣خ ُألسع، ٝٓشرلؼخ ػٜ٘ب ثٔغبكخ 

ٝرؼِن ك٢ اُؾِوخ شجٌخ ٓظ٘ٞػخ ٖٓ اُوطٖ أٝ ٖٓ ٗغ٤ظ . اُضعبط ا٤ُِل٢ أٝ ٖٓ أُؼذٕ

. اطط٘بػ٢ ٝرٞعذ ك٢ أعلِٜب كزؾخ ٝاعؼخ رٌل٢ ُغوٞؽ اٌُشح ٖٓ خالُٜب

 األدٚاخ

ؼت ًشح اُغِخ ثٞ  ٝرضٕ ًشح . عبؽخ ًشح عِذ٣خ ٓ٘لٞخخ ثبُٜٞاء، راد ُٕٞ ث٢٘ أٝ ثشروب٢ُرُِت

. ع78ْعْ 7٘ٝعْ ٣ٝزشاٝػ ٓؾ٤طٜب ٓب ث٤ٖ ٓ٘ٙعْ ٝ ٓٓٙاُغِخ اُوب٤ٗٞٗخ ٓب ث٤ٖ 

 اٌالعثْٛ

كؼ٘ذٓب رٌٕٞ اٌُشح ك٢ ؽٞصح . ٣ؾن ُالػج٤ٖ اُخٔغخ ك٢ اُلش٣ن إٔ ٣ِؼجٞا ًٜغّٞ ٝدكبع 

ػ٘ذٓب رٌٕٞ اٌُشح ٓغ ٓ٘بكغ٤ْٜ، ٣ظجؾٕٞ ٓذاكؼ٤ٖ، كش٣ن ٓؼ٤ٖ، ٣ظجؼ الػجٞٙ ٜٓبع٤ٖٔ؛ ٝ

ٝٗظًشا ألٕ االعزؾٞار ػ٠ِ اٌُشح ٣ٌٖٔ إٔ ٣زـ٤ش ثغشػخ، ك٤٘جـ٢ ػ٠ِ ع٤ٔغ اُالػج٤ٖ إٔ 

. ٣ٌٞٗٞا ٓز٤وظ٤ٖ، ؽز٠ ٣ٌْٜٔ٘ االٗزوبٍ اُغش٣غ ث٤ٖ اُٜغّٞ ٝاُذكبع

  اٌفش٠ك

ٝثآٌبٕ اُالػج٤ٖ . عؾٖٓ الػْج٢ اسرٌبص، ٝالػْج٢ْ ٛغّٞ، ٝالػت ٣ٝزٌٕٞ اُلش٣ن ػبدح  

ًٔب ٣غزط٤غ اُلش٣ن . اُزؾشى ك٢ أ١ ٌٓبٕ ك٢ أُِؼت، ك٢ أ١ ٝهذ دٕٝ اُ٘ظش ئ٠ُ ٓشاًضْٛ

٣ٝظق . إٔ ٣ـ٤ش أُشاًض ك٢ أ١ ٝهذ، ك٤ِؼت ٓضالً ثضالصخ الػج٢ اسرٌبص ٝالػْج٢ ٛغّٞ

. اُغضء اُزب٢ُ دٝس ًَ ٓشًض ٖٓ ٓشاًض اُِؼت ك٢ اُٜغّٞ

ٝٛٔب ٣ِؼجبٕ . عشػْٜ ؽشًخالسرٌبص ٖٓ أهظش اُالػج٤ٖ هبٓخ ٝأٖٓ أُأُٞف إٔ ٣ٌٕٞ الػجب ا

٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ الػجب االسرٌبص . ثؼ٤ًذا ػٖ اُغِخ أًضش ٖٓ أُٜبع٤ٖٔ أٝ الػج٢ اُٞعؾ ػبدح

كٜٔب ٣وٞٓبٕ ثزٞع٤ٚ اُٜغّٞ، ٣ٝجذإٓ ٓؼظْ . ع٤ذ٣ٖ ك٢ أُؾبٝسح ثبٌُشح، ٝك٢ أداء اُزٔش٣شاد

الػت سأط اسرٌبص، ٝٛٞ اُز١ ٣وّٞ ثبُٔغإ٤ُٝبد ٣ٌٕٝٞ ُذٟ ثؼغ اُلشم . اُزؾشًبد

ة ٝؿبُجب ٓب. اُشئ٤غ٤خ ُزجبدٍ اٌُشح ِّٞ ٣ٌٕٞ ٖٓ  أٓب الػت االسرٌبص ا٥خش كٜٞ الػت ٓظ

. أكؼَ ّٛذاك٢ اُلش٣ن
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ٝٛٔب ٣ِؼجبٕ ػبدح . سرٌبص ٝأهٟٞ ٜٓ٘ٔبأؽٍٞ هبٓخ ٖٓ الػج٢ اال ٣ٌٕٝٞ الػجب اُٜغّٞ ؿبُجًب

٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ٌٞٗب ٓبٛش٣ْٖ ك٢ . ُٜ٘بئ٢ ئ٠ُ ٓ٘طوخ اُش٤ٓبد اُؾشحك٢ أُ٘طوخ أُٔزذح ٖٓ اُخؾ ا

أٓب الػت . طذ اٌُشاد أُشرذح، ٝهبدس٣ٖ ػ٠ِ أُ٘بٝسح أص٘بء اُش٤ٓبد اُوش٣جخ ٖٓ اُغِخ

كالػت . اُٞعؾ ك٤ٌٕٞ ـ ػبدح ـ أؽٍٞ الػج٢ اُلش٣ن هبٓخ، ٝأكؼِْٜ ك٢ طذ اٌُشاد أُشرذح

٣ٝغ٤ذ ًزُي رغغ٤َ األٛذاف ثآٌبٗٚ ا٤ُٜٔ٘خ ػ٠ِ اُٞعؾ اُز١ ٣غ٤ذ طذ اٌُشاد أُشرذح، 

. أُجبساح

 اٌّذسب

ُْت كش٣ن ًشح اُغِخ اُز١ ٣٘ظْ أٝهبد اُزٔش٣ٖ، ٣ٝؼذ اُلش٣ن ٌَُ ٓجبساح، ٝٛٞ اُز١   ٛٞ ٓؼِ

ٝثآٌبٕ أُذسة اعزجذاٍ اُالػج٤ٖ أص٘بء . ٣خزبس ٓغٔٞػخ اُالػج٤ٖ اُز٣ٖ ع٤خٞػٕٞ أُجبساح

ًٔب ٣وشس أُذسة . اُز٣ٖ ٣ز٤ٔضٕٝ ثأدائْٜ اُغ٤ذ ك٢ ٓٞاهق ٓؼ٤٘خأُجبساح، ٤ُغزخذّ اُالػج٤ٖ 

. ٓز٠ ٣ؾزبط اُلش٣ن ٝهزًب ٓغزوطًؼب ػ٘ذ رٞهق اُِؼت، ٣ٝؾذد ًزُي خطؾ اُِؼت

. ٣ٝغت إٔ ٣وّٞ أُذسة ثزؾ٤َِ ٝدساعخ اُلش٣ن أُ٘بكظ ٓؾذًدا ٓٞاؽٖ هٞرٚ ٝٓٞاؽٖ ػؼلٚ

ٓجبساح ٣شبسى ك٤ٜب كش٣ن ٝش٤ي ( ٓشاهجخ)٣ٝوّٞ ٓغبػذ أُذسة ؿبُجًب ثؼَٔ اعزٌشبف 

. اُز٘بكظ ٓغ كش٣وٚ، ٣ٝوذّ روش٣ًشا ُِٔذسة ػٖ أكؼَ اُخطؾ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِؼت ثٜب اُلش٣ن

 اٌّثاساج إداسج طالُ

 ٕٗاٍ ٤ٓٝوبر٢ أٝ ٤ٓوبر٢ ٝٓغبػذ ٓغغ٣َزأُق ٖٓ ؽٌْ أٍٝ، ٝؽٌْ أٝ ؽ٤ٌٖٔ، ٝٓغغَ  

ٟ ك٢ أُِؼت ًَ ٖٓ اُؾٌْ األٍٝ ٝؽٌْ ٣ٝجن. ٍٝ ػٖ أُجبساحبٛٞ أُظ اٌحىُ األٚي، ٝصب٤ٗخ

ٝثآٌبٕ ًَ ؽٌْ ٖٓ ؽ٢ٌٔ أُجبساح إٔ ٣ؾزغت . آخش؛ ُؼٔبٕ ع٤ش أُجبساح ؽغت اُوٞا٤ٖٗ

٣ٝؼَٔ أؽذٛٔب ـ ػبدح ـ . أ١ خطأ أٝ ٓخبُلخ ُوٞا٤ٖٗ اُِؼجخ ٣شاٛب ك٢ أ١ ٌٓبٕ ٖٓ أُِؼت

٣ٝزجبدٍ اُؾٌٔبٕ . ؽثبُوُتشة ٖٓ عِخ اُلش٣ن أُٜبعْ، ٣ٝؼَٔ ا٥خش ثبُوشة ٖٓ خؾ اُٞط

ٝئرا اشزشى ك٢ ئداسح أُجبساح . ٓشًض٣ٜٔب ػ٘ذٓب ٣٘زوَ اُلش٣وبٕ ئ٠ُ اُطشف ا٥خش ٖٓ أُِؼت

ُٔؼبهجخ الػت، ٣طِن . ؽٌْ آخش ئػبكخ ُٜز٣ٖ اُؾ٤ٌٖٔ؛ كاٗٚ ٣وق ثبُوُتشة ٖٓ اُخؾ اُغبٗج٢

ُخطأ ـ ػبدح ـ ٣ٝششػ اُؾٌْ أُخبُلخ أٝ ا. اُؾٌْ طلَّبسرٚ إل٣وبف اُِؼت ٝعبػخ أُجبساح

. ٝثؼذئز رغزأٗق أُجبساح. ثاشبسح ثب٤ُذ أٝ اُزساع، ٝر٘لز اُؼوٞثخ

حىاَ اٌطاٌٚح 

الٕ ٝا٤ُٔوبر٤بٕ ػ٠ِ ؽبُٝخ اُزغغ٤َ خِق أؽذ اُخطٞؽ اُغبٗج٤خ ٣ٝوّٞ أؽذ . ٣غِظ أُغغِّ

٤ِٖ ثزشـ٤َ اُِٞؽخ اإلٌُزش٤ٗٝخ ُزغغ٤َ األٛذاف، ٣ٝزؼٜذ أُغغَ ا٥خش ثؾلع طؾ٤لخ  أُغغِّ

ُزغغ٤َ اُشع٤ٔخ ٓغغالً ك٤ٜب ع٤ٔغ األٛذاف ا٤ُٔذا٤ٗخ، ٝاُش٤ٓبد اُؾشح، ٝاألخطبء، ا

َ أؽذ ا٤ُٔوبر٤٤ٖ عبػخ أُجبساح اٌُٜشثبئ٤خ. ٝاألٝهبد أُغزوطؼخ ِـّ ٣ٝوّٞ ا٤ُٔوبر٢ اُضب٢ٗ . ٣ٝش

اُوٞا٤ٖٗ ر٘ض ػ٠ِ إٔ ٣وّٞ ًَ كش٣ٍن ثزظ٣ٞت اٌُشح إٔ ئرا  (صب٤ٗخ ٕٗ) ثزشـ٤َ عبػخ اُش٢ٓ

ح إٔ ٣ٔشٝا ٛزا ٣ٝغت ػ٠ِ اُالػج٤ٖ اُز٣ٖ ٣ذخِٕٞ أُجبسا. ٕٝ كزشح ص٤٘ٓخ ٓؾذدحك٢ ؿغ

٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣ٞهق ا٤ُٔوبر٢ اُغبػخ ك٢ ًَ . ٍٝ ػٖ طؾ٤لخ اُزغغ٤َبأٝال ػ٠ِ أُغغَ أُظ

٣ٝش٤ش أؽذ اُؾٌبّ ئ٠ُ ا٤ُٔوبر٢ ٤ُغزأٗق رشـ٤َ . ٓشح ٣طِن ك٤ٜب أ١ ٖٓ اُؾ٤ٌٖٔ اُظلَّبسح

. اُغبػخ
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 يف لعبت كزة السلت للعبأنىاع خطط ا

 

 

٣شٟ ٓؾٔذ ؽغٖ ػال١ٝ أٗٚ ٣ٌٖٔ روغ٤ْ خطؾ اُِؼت ك٢ ًض٤ش ٖٓ أٗٞاع األٗشطخ اُش٣بػ٤خ 

 :ئ٠ُ ٓب ٢ِ٣ 

 

 .خطؾ ٛغ٤ٓٞخ  -ٔ

 .خطؾ دكبػ٤خ  -ٕ

 :اٌخطظ اٌٙج١ِٛح أٚال

ػبة ١ٍ ؿؼٕٞ أُ٘بكغبد اُش٣بػ٤خ ك٢ األ٢ٛ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع خطؾ اُِؼت أُغزخذٓخ ف

ٝاُز٢ رشٌَ ٗوطخ االٗطالم ك٤ٜب  أُجبدأحٓ٘بصالد اُلشد٣خ ٝاُز٢ رز٤ٔض ثؼ٘ظش اُش٣بػ٤خ ٝاٍ

 .ٓؾبُٝخ اُٜغّٞ ُِزـِت ػ٠ِ أُ٘بكظ ٓغ ٓشاػبح ػذّ ئؿلبٍ اُ٘ٞاؽ٢ اُذكبػ٤خ 

ًٔب ٣ذخَ رؾذ ٛزا أُغبٍ أ٣ؼب رِي اُخطؾ اُز٢ رٜٔذ إلعجبس أُ٘بكظ ػ٠ِ اُجذء ثبُٜغّٞ 

ر٤ٔض ثؼبَٓ أُلبعأح ُؼٔبٕ ػذّ ئػطبء أُ٘بكظ كشطخ صْ ٓؾبُٝخ اُو٤بّ ثٜغّٞ ٓؼبد ١

 .االعزؼذاد ُِذكبع ٝدى خطش اُٜغّٞ 

ٝك٢ األُؼبة اُش٣بػ٤خ ًٌشح اُغِخ ٓضال ٣وظذ ثبُخطؾ اُٜغ٤ٓٞخ ًَ اُزؾشًبد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب 

 .اُلشم ػ٘ذٓب رٌٕٞ اٌُشح ك٢ ؽ٤بصرٚ 

 :اٌخطظ اٌذفاع١ح حا١ٔا

س ئداسح سد أٝ اُلش٣ن ُِذكبع ٣ٝزشى صٓبّ أُجبدأح ٝأ٢ّٛٝ خطؾ اُِؼت اُز٢ ٣شًٖ ك٤ٜب اُق

، ٝرغزخذّ ٓضَ ٛزٙ اُخطؾ ك٢ ؽبُخ رلٞم اُلش٣ن أُ٘بكظ أٝ ػ٘ذ ٝه٤بدح أُجبساح ُِٔ٘بكظ

، ٣ٝشٟ اُجؼغ ُخ اإلهالٍ ٖٓ دسعخ اُٜض٣ٔخ ٓضالٓؾبُٝخ رغ٤ٔذ ٗز٤غخ أُجبساح أٝ ػ٘ذ ٓؾبٝ

، ثَ أؽ٤بٗبً ٗغذ اُلش٣ن ٣زؾ٤ٖ كشطخ ُِذكبع كوؾ ٣شزشى ك٤ٜب االرغبٙ إٔ اُخطؾ اُذكبػ٤خ ال

 .ط ؽز٠ ٣٘زٜضٛب ُِو٤بّ ثٜغّٞ ٓؼبدعبٗؾخ ُخطأ أُ٘بف

 :ُِؼبة اُغٔبػ٤خ ئ٠ُ ٓب ٢ِ٣ٝخبطخ ك٢ ا –ٝؿبُجب ٓب ر٘وغْ اُخطؾ اُٜغ٤ٓٞخ ٝاُذكبػ٤خ 

 .خطؾ كشد٣خ  -ٔ

 :خطؾ عٔبػ٤خ ، ٝرشزَٔ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣  -ٕ

 .كش٣ن خطؾ ٓغٔٞػخ ٓؾذدح ٖٓ الػج٢ اٍ -

 .خطؾ اُلش٣ن ثأًِٔٚ  -

ُؼبة اُش٣بػ٤خ ثٔب ٣غ٠ٔ ثطش٣وخ اُِؼت ، ٣ٝوظذ ثطش٣وخ ٝرشرجؾ اُخطؾ اُغٔبػ٤خ ك٢ األ

، ٖٝٓ أٓضِخ ٓغ رؾذ٣ذ ٜٓبّ ٝٝظ٤لخ ًَ الػتاُِؼت ارخبر اُلش٣ن ُٔشاًض ٝأٝػبع ٓؼ٤٘خ 

دكبع " ح أٝ ؽش٣ن" سعَ ُشعَ " ؽشم اُِؼت أُشٜٞسح اُٜغّٞ اُخبؽق أٝ ؽش٣وخ اُذكبع 

 .ك٢ ًشح اُغِخ" أُ٘طوخ 
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 :ٓب ٢ِ٣ ( عٞاء اُٜغ٤ٓٞخ أٝ اُذكبػ٤خ ) ٣ٝشٟ اُجؼغ إٔ أْٛ ٤ٔٓضاد ؽش٣وخ اُِؼت اُغ٤ذح 

عـُٜٞخ ر٘ل٤زٛب ٝٓشٝٗزٜب ٝػٔبٕ ٓٞاصٗزٜب ث٤ٖ اُٜغّٞ ٝاُذكبع ٝاُزٞص٣غ اُؼبدٍ ُوٞح اُلش٣ن  

 .ٝئٌٓب٤ٗخ عشػخ االٗزوبٍ ٖٓ اُٜغّٞ ُِذكبع ٝثبُؼٌظ 

 :عذاد اٌخططٟ ٠ٕمضُ إٌٝ اإل

 .خطؾ أُجبس٣بد : أٝال 

 .خطؾ اُِؼت : صب٤ٗب 

 خطظ اٌّثاس٠اخ

ٛٞ رخط٤ؾ اعزشار٤غ٢ أ١ رخط٤ؾ ٓغجن ٣ؼؼٜب أُذسة ثٜذف اُلٞص ثبُٔجبساح ٝٛٞ ٣شزَٔ 

 :ػ٠ِ اُغٞاٗت اُزب٤ُخ 

 .اُؼٞآَ اُز٢ ٣ؼؼٜب أُذسة ك٢ اػزجبسٙ هجَ ثذء أُجبساح ثٔذح  -

 خطظ اٌٍعة 

٠ٗ آخش ٢ٛ رؼ٢٘ اُزؾشًبد ٝأُ٘بٝساد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُلش٣ن أص٘بء أُجبساح رارٜب أٝ ثٔغٝ

ك٢ األُؼبة اُغٔبػ٤خ ثبعزخذاّ أُٜبساد األعبع٤خ اُؾش٤ًخ ، ٤ًٝل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ أُ٘بكظ

ٝطلبرٚ اُجذ٤ٗخ ٓزغِؾبً ثظلبد ٗلظ ئساد٣خ ه٣ٞخ صبثزخ ٝخجشاد ٝهذساد ر٤٘ٛخ ثٜذف اُزـِت 

كزضداد اُخطؾ ٝرز٘ٞع ثشٌَ ِٓؾٞظ ٝرغزٔش ؽٞاٍ ٝهذ أُجبساح  ،ٓخ أُ٘بكظػ٠ِ ٓوبٝ

ٝرزٞهق اُخطؾ ٖٓ ؽ٤ش ًضشرٜب ٝر٘ٞػٜب ػ٠ِ ػذد اُالػج٤ٖ ٝٓغبؽخ أُِؼت ٝػذد 

 .أُٜبساد األعبع٤خ ٌَُ ُؼجخ 

 :ألضاَ خطظ اٌٍعة 

 :ٝر٘وغْ خطؾ اُِؼت ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُخطط٤خ ئ٠ُ 

 :خطؾ أُ٘بكغبد اُلشد٣خ  –أ 

. اُخطؾ اُلشد٣خ رؾذ ػـؾ أُ٘بكظ ًبُذساعبد ٝأُش٢ ٝعش١ أُغبكبد اُط٣ِٞخ  -

أُ٘بكغبد اُز٢ ٣زأصش ك٤ٜب اُالػت ثبُٔ٘بكظ ٝئٕ ًبٕ ٤ُظ رؾذ ػـطٚ ٝثؼ٤ذاً ػ٘ٚ ٗٞػبً  -

 .اُخ … اُزغذ٣ق  ،ًبُؼذٝ ك٢ ؽبساد ، ٝاُغجبؽخ اُوظ٤شح 

 :خطؾ أُ٘بكغبد اُضٝع٤خ  –ة 

… أُ٘بكغ٤ٖ رؾذ ػـؾ أُ٘بكظ ًبُٔظبسػخ ٝأُالًٔخ ٝاُغٞدٝ ص٤ٖ٘ ٖٓ اخطؾ ث٤ٖ  -

 . .اُخ

ًبى أُ٘بكظ ًبُز٘ظ خطؾ ث٤ٖ أص٤ٖ٘ ٓغ اُزأصش ثأداء اُـ٤ش ٌُٖٝ ٤ُظ رؾذ ػـؾ أٝ اؽذ -

 .ٝر٘ظ اُطبُٝخ

 :اُغٔبػ٤خ خطؾ أُ٘بكغبد –عـ 

ًٝشح اُغِخ األُؼبة اُغٔبػ٤خ ٣ٌٕٝٞ اُالػت ك٤ٜب رؾذ ػـؾ أُ٘بكظ ًٔب ك٢ ًشح اُوذّ  -

 .ٝا٤ُذ 

ًٝشح  ٌُٖ ٤ُظ رؾذ ػـطٚ ًٌشح اُطبئشحأُ٘بكغبد اُغٔبػ٤خ ٓغ اُزأصش ثأداء أُ٘بكظ ٝ -

. اُغِخ
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 :أٔٛاع خطظ اٌٍعة

ُٔب ًبٕ اُٜذف ٖٓ خطؾ اُِؼت ٛٞ اُلٞص ثبُٔجبساح أٝ ػ٠ِ األهَ اُزؼبدٍ ٓغ األداء أُششف 

 .ُٝزؾو٤ن اُلٞص ًبٕ ٛ٘بى ٗٞػبٕ ُخطؾ اُِؼت  –

 :خطظ اٌٍعة اٌٙج١ِٛح   –1

٢ٛٝ اُزؾشًبد أُذسٝعخ ٝأُ٘بٝساد اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُالػت ثـشع اُزـِت ػ٠ِ ٓوبٝٓخ 

أُ٘بكظ ك٢ األُؼبة اُلشد٣خ ٝأُ٘بصالد أٝ رغغ٤َ أًجش ػذد ٌٖٓٔ ٖٓ األٛذاف أٝ اُ٘وبؽ 

اى ك٢ األُؼبة اُغٔبػ٤خ ؽز٠ ٣زؾون ُالػت أٝ اُلش٣ن اُلٞص ، ٝك٢ اُِؼبة اُغٔبػ٤خ ٖٛ

 .خطؾ اُِؼت اُٜغ٤ٓٞخ اُلشد٣خ ٝاُغٔبػ٤خ 

 :خطظ اٌٍعة اٌذفاع١ح  -2

٢ٛٝ رَٔ ػ٠ِ ٓوبٝٓخ خطؾ اُِؼت اُٜغ٤ٓٞخ ُِٔ٘بكظ ٝػذّ رؾو٤وٚ ألٛذاكٚ ك٢ األُؼبة 

اُلشد٣خ ، أٓب ك٢ اُِؼبة اُغٔبػ٤خ ك٢ٜ ر٘ظ٤ْ اُذكبع ثـشع ًغش ٝػذّ ٗغبػ خطؾ اُِؼت 

 .اُٜغ٤ٓٞخ ُِلش٣ن أُ٘بكظ 

 :ٌٍعة اٌٙجَٛ اٌّشتذ خطظ ا -3

٢ٛٝ خطؾ ٛغ٤ٓٞخ عش٣ؼخ رؼوت اُذكبع اُ٘بعؼ ُالػت أٝ اُلش٣ن ٗلغٚ ٝكشَ اُالػت أٝ 

اُلش٣ن أُ٘بكظ ك٢ ٛغـٞٓٚ ، ٝهذ ٣٘غؼ ٛزا اُٜغّٞ أُشرذ ئرا ًبٕ ٖٓ اُغـشػخ ٝاُزٞه٤ذ 

ٙ اُغ٤ِْ ٝاُزؾشى اُغ٤ذ أُذسٝط ك٢ رؾو٤ن اُٜـذف ٓ٘ٚ هجَ إٔ ٣وّٞ أُ٘بكظ ثؼَٔ خطؾ

 .اُذكبػ٤خ 

 :خطٛاخ اٌتذس٠ة عٍٝ خطظ اٌٍعة

 .عجٞسح أٝ اُِٞؽخ أُٔـ٘طخاُششػ اُ٘ظش١ ُخطخ اُِؼت ػ٠ِ اٍ -ٔ

 .أُ٘بهشخ اإل٣غبث٤خ ٓغ اُالػج٤ٖ ك٢ رلبط٤َ خطخ اُِؼت ُِٞطٍٞ ُو٘بػخ اُالػج٤ٖ ثبُخطخ -ٕ

اُزذسط  اُزطج٤ن اُؼ٢ِٔ ُؾظخ اُِؼت ك٢ أُِؼت ثذٕٝ ٓ٘بكظ ٓغ ئطالػ األخطبء ٝٓغ -ٖ

 .اء ٖٓ اُجؾء ؽز٠ اُغشػخ أُطِٞثخك٢ عشػخ األد

رطج٤ن اُخطخ ٓغ ٝػغ ٓ٘بكظ عِج٢ صْ ٓ٘بكظ ئ٣غبث٢ ٓغ اُزذسط ك٢ عشػخ ٝهٞح  -ٗ

اشزشاى أُ٘بكظ ؽز٠ رإد١ اُخطخ ث٘لظ اُوٞح ٝاُغشػخ ٖٓ اُالػت ٝرؾذ ػـؾ ٓ٘بكظ 

خطبء األداء اُخطط٢ ٝكوب ثبُوٞح ٝاُغشػخ اُز٢ رإد١ ثٜب اُخطخ ك٢ أُجبساح ٓغ ئطالػ أ

 .ُِزؾشى أُطِٞة 

ٝػغ اإلػبكبد اُز٢ رذخَ ػ٠ِ اُخطخ ٝكوبً ُِظشٝف اُز٢ هذ روبثَ اُالػت أٝ اُلش٣ن  -٘

. ُذكبػ٤خ ُالػت أٝ اُلش٣ن أُ٘بكظٗز٤غخ ُِزؾشًبد ا

 رؼذد ٝرز٘ٞع اُخطؾدٌُٖٝ  ثذ ٝإٔ ر٘ز٢ٜ ثزؾو٤ن ٛذكٜب٤ُظ ٓؼ٠٘ ٛزا إٔ ًَ خطخ ال

، ٝاُؼٌظ ٓغ ُالػت أٝ اُلش٣ن ػ٠ِ رؾو٤ن اُ٘ظشصشح خالٍ أُجبساح ٣غبػذ اٝرٌشاسٛب ثي

، ٣ٝغت رطج٤ن اُخطؾ ك٢ ٓجبس٣بد رغش٣ج٤خ ٓغ كشم س٣ن ؿ٤ش اُذاسط ع٤ذاً ُخطؾ اُِؼتاُق

ٓ٘بكغخ ٓغ ٓالؽظخ االخزجبس أُزذسط ك٢ هٞح اُلش٣ن أُ٘بكظ ؽز٠ ٣ٌٖٔ ُِلش٣ن ٖٓ رضج٤ذ 

. ك٢ اُخطخ ٓغ اُزذسط ك٢ ٗغبؽٜباألداء اُخطط٢ ٝاًزغبة اُضوخ 

اُزطج٤ن ك٢ أُجبس٣بد اُشع٤ٔخ ، ٖٝٓ أُْٜ إٔ ٣ززًش أُذسة أٗٚ دائٔبً خالٍ ٛزٙ  -ٙ

 .ُخطخاُخطٞاد ٣وّٞ ثاطالػ أخطبء األداء اُخطط٢ ٝأُٜبس١ أُزؼِن ثز٘ل٤ز ا
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خطط الدفاع يف كزة السلت 

  :جخطح دفاع إٌّطك

 , ُخطخ دكبع سعَ ُشعَ ٓزوذٓب أعِٞثبٝسح اُغِخ اُذكبع ك٢ ى أٗٞاعؽذ أرؼزجش      

 أُؾذدح ُٚ خز ًَ الػت أُغبؽخأاُلش٣ن ٝ أػؼبءٝرزطِت ٛزٙ اُخطخ رؼبٕٝ 

 إٔ ؽ٤ش، اُٜغّٞ أص٘بءٝثٔغشد كوذ اٌُشح ، ثبُزش٤ٌَ اُذكبػ٢ ك٢ ٝهذ ٝاؽذ

 ٖٓ رلٌي اُذكبع ُٞعٞد ٓغبؽخ ئ٠ُرخِق أ١ الػت ْٜٓ٘ ػٖ ٓ٘طوزٚ أُؾذدح ٣إد١ 

  .ُؼت خب٤ُخ ٖٓ ػ٤ِٔخ اُذكبعاُْ

 :١ِّزاخ خطح دفاع إٌّطمح

  .ةُٔ٘بعت ك٢ أٌُبٕ أُ٘بعت ثبُِٔغاُالػت ا ٝػغ -

 . ك٢ اُذكبع اُلشد٣خ األخطبءرغبػذ ػ٠ِ اؽزٞاء  -

 . رغبػذ ػ٠ِ عُٜٞخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشاد أُشرذح ٖٓ اُٜذف -

 .رؾشًبد اُلش٣ن ك٢ اُٜغّٞ اُخبؽقػ٠ِ ر٘ظ٤ْ  رغبػذ  -

 .اُذكبع أص٘بءك٢  اُشخظ٤خ األخطبءاسرٌبة روَِ ٖٓ   -

ٖٓ أُ٘بؽن اُوش٣جخ  ،روش٣جبٛغٞٓٚ  ئٜٗبءدكبع ه١ٞ ػذ اُلش٣ن اُز١ ٣ؾبٍٝ دائٔب   -

 .فٖٓ اُٜذ

  .ٝأُؼبة اُغزبس دكبع ه١ٞ ػذ اُلش٣ن اُز١ ٣غ٤ذ اُزٔش٣ش ٝاُوطغ -

 .اُٜغّٞ أص٘بءدكبع ه١ٞ ػذ اُلش٣ن اُز١ ٣ز٤ٔض ثغشػخ اُؾشًخ  -

  :ع١ٛب اٌتشى١ً

  .رغٔؼ ُِلش٣ن أُٜبعْ ثز٘ظ٤ْ ٛغٞٓٚ -

  .أُٜبعْ ٖٓ رؾو٤ن اُزلٞم اُؼذد١ ك٢ أ١ ٓ٘طوخ رغٔؼ ُِلش٣ن -

 (.أُذح اُوب٤ٗٞٗخ (رغٔؼ ُِٜٔبعْ ثزغ٤ٔذ اٌُشح -

  . ٝاُجؼ٤ذح رغٔؼ ُِلش٣ن أُٜبعْ ثبُزظ٣ٞت ٖٓ أُغبكبد أُزٞعطخ -

 . رغَٜ اخزشاهٚ ثبُزٔش٣ش اُغش٣غ ٝاُزظ٣ٞت اُ٘بعؼ ٖٓ ثؼ٤ذ  -

رغبػذ اُلش٣ن ػ٠ِ ص٣بدح ػذد ٓؾبٝالرٚ اُٜغ٤ٓٞخ ٖٝٓ صْ ال رغبػذٙ ػ٠ِ كشص  ال  -

  .اُٜذف ئطبثخ

 .ال رغبػذ أُجزذئ٤ٖ ػ٠ِ االسروبء ثوذسارْٜ اُذكبػ٤خ -
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  دفاع إٌّطمح خطح أٔٛاع

  دكبع أُ٘طوخ اُوش٣ت ٖٓ اُٜذف

 كوذْٛثٔغشد ، ٓ٘طوخ اُش٤ٓخ اُؾشح روش٣جب ئ٠ُ ٣ٝزْ ػٖ ؽش٣ن ػٞدح اُلش٣ن -

 الػت ثؾشاعخ أُ٘طوخ أٌُِق ثٜب ثؾ٤ش ٣وّٞ ًَ، اُٜغّٞ أص٘بءاٌُشح 

  .ٝٓغبػذح صٓالئٚ اُوش٣ج٤ٖ ٖٓ ٓ٘طوزٚ

 :تشى١التٙا

 ( 3-2)اٌتشى١ً اٌذفاعٟ  -أ

  ١ِّزاخ اٌتشى١ٍح 

 . اُذكبع رؾذ اُغِخ ٓجبششح ٣و١ٞ ٓ٘بؽن -

 . ٣غبػذ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشاد أُشرذح ٖٓ اُٜذف  -

 . أُِؼت أسًبٕسص اُزظ٣ٞت ٖٓ ٣وَِ ٖٓ ف  -

 .اُوش٣ت ٖٓ اُغِخ ٣وَِ ٖٓ كبػ٤ِخ سعَ االسرٌبص  -

  ع١ٛب اٌتشى١ٍح

  .ػؼ٤ق ك٢ اُذكبع ٝعؾ أُ٘طوخ أُؾشٓخ -

 .اُغ٘بؽ٤ٖ ٖٝٓ عٞاسٛٔب أٓب٣ّغبػذ أُٜبع٤ٖٔ ػ٠ِ اُزظ٣ٞت ٖٓ  -

 .رٞاعذ خِق اُغ٘بؽ٤ٖ ٓجبششح ئراص٣بدح كبػ٤ِخ سعَ االسرٌبص  ٣غبػذ ػ٠ِ -

 ( 2-3)اٌذفاعٟ  ٌتشى١ًا -ب

  ١ِّزاخ اٌتشى١ً 

 . دكبع ه١ٞ ػذ اُزظ٣ٞت أُٞعٚ ُِغِخ -

 . ٣غبػذ ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشاد أُشرذح ٖٓ اُٜذف -

 . أُٜبع٤ٖٔ ؽٍٞ اُذكبع ٣غبػذ ك٢ هطغ رٔش٣شاد -

 .اُؾشح ٣وَِ ٖٓ كبػ٤ِخ سعَ االسرٌبص أُٞعٞد ػ٠ِ خؾ اُش٤ٓخ -

 ع١ٛب اٌتشى١ٍح

 .أُ٘طوخ أُؾشٓخ ػؼ٤ق ك٢ اُذكبع ػٖ ٝعؾ -

  .ةأُِغ أسًب٣ٕغبػذ أُٜبع٤ٖٔ ػ٠ِ اُزظ٣ٞت ٖٓ  -

 .ٓجبششح األع٘ؾخرٞاعذٝا خِق  ئرااالسرٌبص  ٣غبػذ ػ٠ِ ص٣بدح كبػ٤ِخ الػج٢ -
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 ( 2-1-2)تشى١ً اٌذفاع  -د

  :اٌتشى١ً ١ِّزاخ

 .اُوش٣جخ ٖٓ اُغِخ األٓبًٖدكبع ه١ٞ ػذ اُزظ٣ٞت ٖٓ  -

 .ُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشاد أُشرذح ٖٓ اُٜذفاُزش٤ٌالد اُز٢ رغبػذ ػ٠ِ ا أعَٜ -

 .اخزشام ٝروذّ أ١ ٜٓبعْ ثبٌُشح ٗؾٞ اُٜذف دكبع ه١ٞ ػذ -

 .أُز٤ٔض دكبع ٓ٘بعت ػذ الػت االسرٌبص -

 :ع١ٛب اٌتشى١ً

  .ٝاُجؼ٤ذح ٖٓ أ١ ٌٓبٕ ؽٍٞ اُٜذف ٣غبػذ ػ٠ِ اُزظ٣ٞت ٖٓ أُغبكبد أُزٞعطخ -

 .األخشٟ ٓب هٞسٕ ثبُزش٤ٌالد ئراسح :اُزش٣َ٤ٌشـَ  -

 ( 2-2-1)اٌتشى١ً اٌذفاعٟ  -د

 :١ِّزاخ اٌتشى١ً 

  .االسرٌبص دكبع ه١ٞ ػذ الػج٢ -

 .٣ؾذ ٖٓ خطٞسح طبٗغ ُؼت اُلش٣ن أُٜبعْ -

 .ُِغِخ أُٞاعٜخأُغبكبد أُزٞعطخ ٝاُجؼ٤ذح  ٣ٔ٘غ اُزظ٣ٞت ٖٓ -

 : ع١ٛب اٌتشى١ً

 .اُلش٣ن اُخظْ ػ٠ِ اُزظ٣ٞت ٖٓ أُغبكبد أُزٞعطخ ٖٓ عبٗج٢ اُٜذف ٣غبػذ -

 .ٓغئ٤ُٞخ دكبػ٤خ ًج٤شح األٓب٢ٓاُخؾ  َٓ الػج٣٢ؼ -

 ( 1-3-1)اٌتشى١ً اٌذفاعٟ 

  :ياٌتشىٟ ١ِّزاخ 

  .دكبع ٓ٘بعت ػذ الػت االسرٌبص اُز١ ٣زٞاعذ ػ٠ِ خؾ اُش٤ٓخ اُؾشح -

 .٣ٔ٘غ اُزظ٣ٞت ٖٓ أُغبكبد أُزٞعطخ ٝاُجؼ٤ذح أُٞاعٜخ ُِغِخ -

  .ٓ٘طوخ اُذكبعػ٠ِ هطغ اٌُض٤ش ٖٓ اُزٔش٣شاد أُٜبع٤ٖٔ ػ٠ِ  ٣غبػذ -

  :يع١ٛب اٌتشىٟ

  .أُِؼت أسًب٣ٕغبػذ اُلش٣ن اُخظْ ػ٠ِ اُزظ٣ٞت ٖٓ  -

 . اُغِخ ٓجبششح ػؼ٤ق ك٢ اُذكبع رؾذ  -

 .ًج٤شح ٝالػج٢ اُخؾ األخ٤ش ٓغإ٤ُٝبد دكبػ٤خ األ٣ٍٝؾَٔ الػج٢ اُخؾ  -
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  خطح دفاع إٌّطمح اٌضاغظ فٟ وً اٌٍّعة

 : تشى١التٙا

 د ٓخزِلخ ؽغت هذساد اُالػج٤ٖ اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ ُِلش٣نرٞص٣غ اُالػج٤ٖ ك٢ رش٤ٌال ٣زْ

  :ًبألر٢أُٜبعْ 

 ( 1-1-3)اٌتشى١ً اٌذفاعٟ 

  ١ِّزاخ اٌتشى١ً

 .اُلش٣ن اُز١ ٣غزخذّ اُزٔش٣شاد اُط٣ِٞخ ػذ اُذكبع اُؼبؿؾ ٣ؾذ ٖٓ خطٞسح -

اسرجبى أُٜبع٤ٖٔ ثٔغشد ؽظُْٜٞ ػ٠ِ  ئ٠ُٓٔب ٣إد١  األٓب٤ٓخ ٣شًض ػ٠ِ أُ٘طوخ -

  .حاٌُش

  .اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشح ٣غبػذ ػ٠ِ -

 .هش٣جخ ٖٓ اُٜذف أٓب٣ًٖغبػذ ػ٠ِ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اٌُشح ك٢  -

  :ع١ٛب اٌتشى١ٍح

 .ػؼ٤ق ػذ اُلش٣ن اُز١ ٣ز٤ٔض ثغشػخ االٗزشبس ثبُِٔؼت -

 .ؽَٔ الػج٢ اُخط٤ٖ اُخِل٤٤ٖ ٓغإ٤ُٝخ دكبػ٤خ ًج٤شحد -

 .اُز١ ٣غ٤ذ اُٜغّٞ اُخبؽق طؼت ػذ اُلش٣ن -

 ( ٕ-ٖ)اُزش٤ٌَ اُذكبػ٢ 

  :٤ٔٓضاد اُزش٤ٌَ 

 .٣ؾذ ٖٓ خطٞسح اُلش٣ن اُز١ ٣غزخذّ اُزٔش٣شاد اُوظ٤شح -

 .اُز١ ٣غزخذّ عبٗج٢ أُِؼت ُزوذ٣ٔٚ ٣ؾذ ٖٓ خطٞسح اُلش٣ن -

 .ص٣بدح اسرجبى أُٜبع٤ٖٔ ئ٠ُد١ ؤ١ ٓٔب األٓب٣٢ٓض٣ذ ٖٓ اُؼـؾ ػ٠ِ ٗظق أُِؼت  -

: ػ٤ٞة اُزش٤ٌَ

  .ح٣َ٣ٝغزخذّ اُزٔش٣شاد اُؾ ػؼق ػذ اُلش٣ن اُز١ -

 .ٍػؼق ٛزا اُزش٢ٌ أٓبًٖ ٢ٛ األخ٤شأُغبؽخ اُٞاهؼخ ث٤ٖ خط٢ اُذكبع ٝاُظٜش  -
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 قانىن كزة السلت

 .(دهبئن ٓٔ)ًَٝ كزشٙ ٖٓ ( كزشر٤ٖ) ًَٝ شٞؽ ٣زٌٕٞ ٖٓ( شٞؽ٤ٖ)ٖٓ  حرزٌٕٞ أُجبسا -ٔ

ا كوبّ كٔضالً س٠ٓ اُؾٌْ اٌُشٙ ػب٢ُ( كوؾ  األ٠ُٝاُلزشح ) رغشٟ ًشح هلض ٝاؽذٙ ٓغ ثذا٣خ  -ٕ

ٛٞ اُز١ ٣غزؾٞر ػ٠ِ اٌُشح ػ٘ذ ثذا٣خ ( كش٣ن ة) ئرٕثبالعزؾٞار ػ٠ِ اٌُشح   (كش٣ن أ)

. اُشاثؼخ ػ٘ذ ثذا٣خ اُلزشح ( كش٣ن ة) ػ٘ذ ثذا٣خ اُلزشح اُضبُضخ صْ( ٝكش٣ن أ)اُلزشح اُضب٤ٗخ 

٣وق خبسط اُؾذٝد ٝهذ٤ٓٚ ك٢ ًَ عٜخ ث٤ٖ  إٔػ٤ِٚ  حسح اُجذا١١ٝاُالػت اُز١ ٣ِؼت رٔش

داد خؾ أُ٘زظق أُوبثَ ُطبُٝخ اُزغغ٤َ ٣ِٝؼت اٌُشح ك٢ أ١ ٌٓبٕ ثبُِٔؼت عٞاًء آذ

 .ُألٓبّ أُِٝخِق 

 ،ُٔذح ده٤وز٤ٖ اعزشاؽخٛ٘بى  ٝاُشاثؼخث٤ٖ اُلزشح اُضبُضخ  أٝٝاُضب٤ٗخ  األ٠ُٝث٤ٖ اُلزشح  -ٖ

. ٣وٚ ث٤ٖ اُلزشح اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخٓذرٜب خٔغخ ػشش دم اعزشاؽخٛ٘بى ٝ

، ٝصالس أٝهبد ( ٝاُضب٤ٗخ األ٠ُٝ اُلزشح)اُشٞؽ األٍٝ  ك٢ ٣ٖٓغزوطغ ١ٕٗبى ٝهذٙ -ٗ

 حٝع٤ٔغ ٛزٙ اُلزشاد ٓذرٜب خٔغ٤ٖ صب٢ٗ( اُلزشح اُضبُضخ ٝاُشاثؼخ )ٓغزوطؼخ ك٢ اُشٞؽ اُضب٢ٗ 

أُزلن ػ٤ِٜب ٝػ٠ِ  حشبسٝؽِت اُٞهذ أُغزوطغ ؽغت اإل ٝػ٠ِ أُذسة اُزٞعٚ ُِٔغغَ

. ٤ُٝغذ ك٢ اُِؼت حٗذٓب رٌٕٞ اٌُشح ٓٞهٞفع ؽ٣ِٞخ حطلبس٣ؼط٢  إٔأُغغَ 

أُغغَ ٝػ٘ذٓب  ئخطبس٣وّٞ ثزجذ٣َ أ١ الػت ٖٓ كش٣وٚ ٌُٖٝ ثؼذ  أ٣ٕغٞص ُِٔذسة  -٘

 .٤ُٝغذ ك٢ اُِؼت حرٌٕٞ اٌُشح ٓٞهٞف

ٖٓ صالس صٞإ رؾذ عِخ اُلش٣ن  أًضش٣جو٠  إٔال ٣غٞص ُالػت  :لاعذج اٌخالث حٛاْ  -ٙ

.  ئ٣بٛبٌُشح ٝٓغٌٚ اعزؾٞار كش٣وٚ ٍ أص٘بءأُ٘بكظ 

٣ؾبٝس ثٜب  أ٣ٝظٞثٜب ػ٠ِ اُغِخ  أ٣ٝٔشس اٌُشح  إٔال ثذ ػ٠ِ اُالػت  : (حٛاْ 5)لاعذج  -7

. ؽجن ػ٤ِٚ الػت ٓ٘بكظ  ئراخالٍ خٔظ صٞإ 

اُلش٣ن ٗوَ اٌُشح ٖٓ أُ٘طوخ اُخِل٤خ ُِٔ٘طوخ  أ٣ٝغت ػ٠ِ اُالػت   (حٛاْ 8)لاعذج  -8

. خالٍ صٔبٕ صٞإ  األٓب٤ٓخ

 .صب٤ٗخ ٕٗخالٍ  ا٥خشعِخ اُلش٣ن  ٣غت ػ٠ِ اُلش٣ن اُزظ٣ٞت ػ٠ِ (جحأٟ 24) لاعذج  -9 

ٕ ٣خشط ٖٓ أػ٤ِٚ  حك٤٘ٚ خالٍ أُجبسا أٝشخظ٤ٚ  أخطبءاُالػت اُز١ ٣شرٌت خٔغخ  -ٓٔ

. صب٤ٗٚ ٣ٖٝٓزْ اعزجذاُٚ خالٍ  حًبَٓ حأُجبسا
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ك٢ اُلزشح اُٞاؽذح ٣غبصٟ  ٝ اُالػت أ١ خطأ ثؼذ اُخطأ اُشاثغأاسرٌت اُلش٣ن  ئرا -ٔٔ

ٗلظ اُلزشح ٣غبصٟ ٌٝٛزا ًِٔب ػَٔ ٓخبُلٚ ك٢ )٣ن ثش٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ ثذٕٝ اعزؾٞار اُلش

(  ثش٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ

ػ٠ِ اُؾٌْ اُزٞعٚ ُطبُٝخ اُزغغ٤َ ٣ٝؼط٢ سهْ اُالػت  حٝ ٓخبُقأ١ خطأ أػ٘ذ  -ٕٔ 

. ٝ ارغبٙ اُِؼتأأُخبُق صْ ٗٞع اُخطأ صْ ػذد اُش٤ٓبد 

را اسرٌت ئٛٞ اُز١ ٣ؾذس ٖٓ الػت ثغجت اؽزٌبًٚ ثالػت ٓ٘بكظ ٝ :ٌشخصٟاٌخطأ ا -ٖٔ

دخبٍ اٌُشح ٖٓ خبسط اُؾذٝد ئاُخطأ ػذ الػت ٝٛٞ ٤ُظ ك٢ ؽبُخ رظ٣ٞت ٣غزأٗق اُِؼت ة

را ًبٕ اُالػت أُ٘بكظ ك٢ ؽبُخ رظ٣ٞت ئٝ. ُٔ٘بكظ ٖٓ اهشة ٗوطٚ ُؾذٝس اُخطأُِلش٣ن ا

: كل٤ٜب ٓب ٢ِ٣ 

. حػبك٢ئ حٓ٘ؼ اُالػت أُ٘بكظ س٤ٓٚ ؽش١ حطبةرا ٗغؾذ اإلئ -ٔ

. ٣ٔ٘ؼ س٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ ٖٓ ٓ٘طوخ اُ٘وطز٤ٖ حطبةرا ُْ ر٘غؼ اإلئ -ٕ

. حٖٓ ٓ٘طوخ اُضالس ٗوبؽ ٣ٔ٘ؼ صالس س٤ٓبد ؽش حطبةرا ُْ ر٘غؼ اإلئ -ٖ

ٛٞ خطأ ٓزؼٔذ ؿ٤ش هب٢ٗٞٗ ٤ُظ ػٖٔ سٝػ ٝٗض اُوبٕٗٞ ٓضَ  :اٌخطأ اٌغ١ش س٠اضٟ -14 

را اسرٌت اُخطأ ػذ الػت ٤ُظ ك٢ ئػذ اُالػت أُ٘بكظ ٝ حُذكغ ثوٞٝ اأ ًَٝ اُشأاُؼشة 

ؽبُخ رظ٣ٞت ٣ٔ٘ؼ اُلش٣ن أُ٘بكظ س٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ ٣ؼوجٜب اعزؾٞار ػ٠ِ اٌُشح ٖٓ ٓ٘زظق 

اعزؾٞار ػ٠ِ  أ٣ؼب٣ٝؼوجٜب ( ٕٔ)ؽغت اُؾبالد اُز٢ ك٢ اُلوشح سهْ  حٝ س٤ٓبد ؽشأأُِؼت 

. اٌُشح ٖٓ ٓ٘زظق أُِؼت 

ؽز٤بؽ اال ٝأٝ أُذسة أاُالػت  ٣وّٞ ثٚأ١ عِٞى ؿ٤ش س٣بػ٢  ٛٞ :١ٍ٘حاألخطأ عذَ  -15 

ٝ ؿ٤ش س٣بػ٢ ًٝزُي ٓضَ أُغِٞى شخظ٢  حخز أُذسة خطأ٣ٖ ك٤٤ٖ٘ ٗز٤ظإٔ ١أصَ ّ

، ٣ٌٕٝٞ اُغضاء ثبٕ رٔ٘ؼ س٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ ٝ اُجظن ػ٠ِ اُؾٌْأث٤ٖ اُالػج٤ٖ  حأُؼبسة

. رظق أُِؼتا اعزؾٞار ٌُِشح ٖٓ ُِٖٓلش٣ن أُ٘بكظ ٣ؼوجٚ

خطبء ػ٠ِ اُالػت ال رزؼِن ثبؽزٌبى شخظ٢ ػ٠ِ أًِٜب : اٌخطأ اٌفٕٟ عٍٝ اٌالعة -16 

ٝ أ حاُالػت أُ٘بكظ ثطش٣وٚ ؿ٤ش الئن ٝإٔ ٣زخبؽت ٓغ اُؾٌبّ أاُالػت أُ٘بكظ ٓضَ 

ثبُوشة ٖٓ ػ٢٘٤ اُالػت  رؾش٣ي ٣ذ٣ٚ ٝأُِٔزلشع٤ٖ  حعبءرٞؽ٢ ثبإل حشبسئ ٝأ حاعزخذاّ ُؾ

ٝ رشى أُِؼت ثذٕٝ عجت أ أؽِت ٓ٘ٚ ٗز٤غخ اسرٌبة خؾٕ ١ُت أػذّ سكغ ٣ذ٣ٚ ثؼذ  ٝأأُ٘بكظ 

طش٣ؼ ٣ٌٕٝٞ اُغضاء ثبٕ رٔ٘ؼ س٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ ُِلش٣ن أُ٘بكظ ٣ؼوجٜب اعزؾٞار ٌُِشح ٖٓ 

. ٓ٘زظق أُِؼت 
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ٕ ٣خبؽجٞا أٝ اُالػج٤ٖ اُجذالء أٝ ٓغبػذٙ أال ٣غٞص ُِٔذسة  :اٌفٕٟ عٍٝ اٌّذسب أاٌخظ -17

٣ٌٕٝٞ اُغضاء ثبٕ رٔ٘ؼ س٤ٓزبٕ ؽشربٕ ُِلش٣ن  حاُلش٣ن أُ٘بكظ ثطش٣وٚ ؿ٤ش الئن ٝأ اُؾٌبّ

. رؾٞار ػ٠ِ اٌُشح ٖٓ ٓ٘زظق أُِؼتأُ٘بكظ ٣زجؼٜب اط

 ٕٗ)  ـخش ٝثو٢ ٖٓ ٝهذ اٍُلش٣ن أُٜبعْ ػ٠ِ عِخ اُلش٣ن ا٥ؽذ الػج٢ اأرا طٞة ئ -8ٔ

كظ ؽذ الػج٢ ٕأخزٛب أٝ حٕ اُؾِنٌُٖٝ اسرذد اٌُشح ّ حصب٢ٗ. …ٝ أٝ عذ أصالس ( صب٤ٗٚ 

ال  حرا اسرذد ٖٓ اُِٞػئٌُٖٝ .  حصب٤ٗٚ عذ٣ذ ٕٗرؾغت  حاُلش٣ن أُٜبعْ كل٢ ٛزٙ اُؾبٍ

.  حًٔبٍ اُضٞا٢ٗ أُزجو٢ئثَ ٣غزٔش اُِؼت ٝ حصب٤ٗٚ عذ٣ذٕٗرؾزغت 
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 بعض القىاعد القانىنيت

 ثالػت ٓ٘بكظ عٞاء ثغجت االؽزٌبى اُز١ ٣ؾذس ٖٓ الػت اُخطأ ٝٛٞ اٌشخصٟ أاٌخظ -

 أٝسًجزٚ  أٝكخذٙ  أًٝزلٚ  أ٣ٝٔذ رساػٚ  إٔخبٓذح ٝال ٣غٞص ُالػت  أًٝبٗذ اٌُشح ك٢ اُِؼت 

أعب٤ُت خش٘ٚ  ئرجبعُٚ  ٣غٞص ًٔب ال" خبسط اعطٞاٗزٚ"٣ؾ٢٘ عغٔٚ ك٢ ٝػغ ؿ٤ش ؽج٤ؼ٢ 

  .ٙػذ ٓ٘بكغ٢

 .ثذٜٝٗب أًٝشح روذّ الػت ٓ٘بكظ ثبٍ ٢ٛ اؽزٌبى شخظ٢ ٣ؼ٤ن :اٌعشلٍح -

٣شن ؽش٣وٚ ثبُوٞح  أٝثذٜٝٗب ػٖ ؽش٣ن االٗذكبع  أٝٛٞ اؽزٌبى شخظ٢ ثبٌُشح  :االلتحاَ-  

  .ػذ الػت ٓ٘بكظ ٣ٝزْ اُزظبدّ ػ٠ِ اُظذس

، اُخِق ٖٓ ١ ٣٘زظ ػٖ اؽزٌبى شخظ٢ ٖٓ عبٗت الػت ٓذاكغرٝاٍ :اٌذفاع ِٓ اٌخٍف- 

اٌُشح كبٕ رُي ال ٣جشس ُٚ  ػ٠ِ اٍٝ اُؾظٍٞاُالػت أُذاكغ ٣ؼ إًٔبٗذ اُؾو٤وخ اُٞاهؼخ  ئراٝ

  .االؽزٌبى ثبُالػت ٖٓ اُخِق

اؽزٌبى شخظ٢ ٓغ الػت ٓ٘بكظ ٣ؾذ ٖٓ ؽش٣زٚ ك٢ اُؾشًخ ٣ٝؾذس أُغي  ٛٞ :اٌّضه - 

  .عضء ٖٓ اُالػت ثأ١

اٌُشح ٖٓ  ؽٞصرٚ الػت ٓ٘بكظ ٤ُغذ ك٢ رأخ٤ش أٝٛٞ ٓؾبُٝخ ٓ٘غ  :لأٟٛٔاٌضتاس اٌغ١ش  - 

  .أُِؼت سعأػ٠ِ  ئ٤ُٚٓٞهغ اُز١ ٣شؿت ك٢ اُٞطٍٞ اٍ ئ٠ُاُٞطٍٞ 

ث٤ذ٣ٚ  اُذكبع ٣ؾذس ػ٘ذٓب ٣ؾزي الػت ٓذاكغ ك٢ ؽبُخ :االصتخذاَ اٌغ١ش اٌمأٟٛٔ ١ٌٍذ-  

  .ئػبهزٚ ػٖ اُزوذّ ال ٣ؾِٜٔب ثـشع أ٣ٌٕٝٞ االؽزٌبى ُالػت ٓ٘بكظ ٣ؾَٔ اٌُشح 

 اُالػت ػ٘ذٓب ٣زؾشىعضء ٖٓ عغْ اُالػت ٣ٝؾذس  ثأ١ٛٞ اؽزٌبى شخظ٢  :اٌذفع-  

 .ال أ٣ٝذكغ اُالػت أُ٘بكظ عٞاء ثؾٞصرٚ اٌُشح  أ٣ٕؾبٍٝ  أٝثوٞح 

 

  اٌجزاء

: ئ٠ُ اكخعثبإل٣ؾزغت خطأ شخظ٢ ػذ اُالػت أُزغجت ك٢ ع٤ٔغ اُؾبالد أُزًٞسح  

  :اسرٌت اُخطأ ػذ الػت ٝٛٞ ٤ُظ ك٢ ؽبُخ رظ٣ٞت ئرا -
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كش٣ن اُ٘بكظ ثأهشة ٗوطخ ُؾذٝس ٖٓ خبسط اُؾذٝد َُ ٣غزأٗق اُِؼت ثادخبٍ اٌُشح• 

 .اُخطأ

 ٖٓ (٘٘)أُشرٌت ُِخطأ ٣غزؾن اُغضاء ٛ٘ب رغش١ ػ٤ِٚ أُبدح  ًبٕ اُلش٣ن ئرا •

 "اُلش٣ن  أخطبءعضاء " 

  .اسرٌت اُخطأ ػذ الػت ٝٛٞ ك٢ ؽبُخ رظ٣ٞت ئرا -

 .س٤ٓخ ؽشح ٝاؽذح رؾزغت ٣ٝٔ٘ؼ اإلطبثخٗغؾذ  ئرا -

 .ؽشر٤ٖس٤ٓز٤ٖ  هخ اُ٘وطز٤ٖ ٣ٔ٘ؼا٤ُٔذا٤ٗخ ٖٓ ٓ٘ؾ اإلطبثخُْ ر٘غؼ  ئرا -

  .س٤ٓبد ؽشح ا٤ُٔذا٤ٗخ ٖٓ ٓ٘طوخ اُضالس ٗوبؽ ٣ٔ٘ؼ صالس اإلطبثخُْ ر٘غؼ  ئرا  -

 أٝ ٜٗب٣خ اُلزشح ئشبسحاُالػت اُز١ ٣شرٌت ػ٤ِٚ اُخطأ ثبُوشة ٖٓ ٗوطخ   -

 اُالػت صب٤ٗخ ٝاٌُشح ٓبرضاٍ ك٢ ٣ذ( ٕٗ) ئشبسحاٗطالم  أٝ اإلػبك٢اُٞهذ 

  ٣ٝٔ٘ؼ اُالػت س٤ٓز٤ٖ ؽشر٤ٖ أٝ صالس س٤ٓبد اإلطبثخالرؾزغت 

 االصطٛا١ٔح  اٌماعذج

ؽغت  ٝرشَٔ اُلشاؽ اُؼ١ِٞ ٝرؾذد األسع٢ٛٝ أُغبؽخ اُز٢ ٣شـِٜب اُالػت ػ٠ِ       

  :اُزب٢ُ

  ثبُؾبكخ اُخبسع٤خ  ك٢ اُغبٗج٤ٖ، ك٢ اُخِق ثٔإخشح اُؼغض، اؽخ ٤ُذثظبٛش س األٓبّك٢

. ُِزساػ٤ٖ ٝاُغبه٤ٖ

أُشكن  أٓبّ ثؾ٤ش ال ٣زغبٝص ٓٞهغ اُوذ٤ٖٓ ٖٓ اُظذس أٓبّد٣ٖ ٝاُزساػ٤ٖ ٣ٌٖٔ ٓذ ا٢ُ"

  .رز٘بعت ٓغ اُطٍٞ ٝأُغبؽخ ث٤ٖ اُوذ٤ٖٓ ٝثؾ٤ش ٣ٌٕٞ اُغبػذ ٝا٤ُذ٣ٖ ٓلزٞؽز٤ٖ

 اٌماعذج اٌعّٛد٠ح  

ك٢ أُِؼت ػ٠ِ ششؽ " االعطٞاٗخ "ًشح اُغِخ ٣ؾن ٌَُ الػت ارخبر أ١ ٓٞهغ  ك٢ ِٓؼت  

  .آخشٕ الػت ٓؾزَ ّ ال ٣ٌٕٞ إٔ

ػ٘ذٓب  أٝٝأُغبؽخ اُز٢ رؼِٞ ٙ  األسعٛزٙ اُوبػذح ُؾٔب٣خ أُغبؽخ اُز٢ ٣ؾزِٜب اُالػت ػ٠ِ 

  .٣ولض ػٔٞد٣ب ٖٓ أُٞهغ اُز١ ٣زٞاعذ ػ٤ِٚ

٣ٝؾذس أ١ اؽزٌبى كبٕ اُالػت اُز١ رشى " االعطٞاٗخ"٣زشى اُالػت ػٔٞد٣زٚ  إٔ ثٔغشد

  ىٓٞد١ ٛٞ أُغئٍٞ ػٖ ٛزا االؽزٌباُغ ٌٓبٗٚ

رساػ٤ٚ  أٝٓذ ٣ذ٣ٚ  أٝ اعطٞاٗزٚك٢  األسعػ٠ِ  ال ٣غبص١ اُالػت أُذاكغ ُزشًٚ ػٔٞد٣زٚ

 .رٚكٞهٚ ٝك٢ ؽذٝد اعطٞإ
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 أ١ اؽزٌبى ٣زغجت ك٢ إٔهبكضا ك٢ اُٜٞاء  أٝ األسعُالػت أُٜبعْ عٞاء ًبٕ ػ٠ِ  ال ٣ؾن

  ثبُالػت أُذاكغ اُز١ ٣زخز ٓٞهؼب دكبػ٤ب هب٤ٗٞٗب ٝرُي ثبٕ

 .ُ٘لغٚ ئػبك٤خ٤ُأخز ٓغبؽخ  ػ٤ٚرخذّ رساط١ -

ا٤ُٔذا٤ٗخ  حك٢ اُؾبٍ ثؼذ اُزظ٣ٞت أٝ رساػ٤ٚ ؽز٠ ٣ؾذس اؽزٌبى خالٍ أ٣ٝلزؼ هذ٤ٓٚ  -

 .ػ٠ِ اُغِخ
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خطط وطزق التدريب  

 :الرٌاضٌة والبرامجالتدرٌب أنواع  خطط 

  خطط تدرٌبٌة طوٌلة المدى -أ 
  تدرٌبٌة أولٌمبٌة خطط –ب 

  رٌبٌة سنوٌةخطط تد –جـ 

  خطط تدرٌبٌة فترٌة –د 

ة خطط تدرٌبٌة ٌومً – هـ

 أنواع طرق التدرٌب 

 طرٌقة التدرٌب المستمر -1 -

طرٌقة التدرٌب الفتري  -2 -

طرٌقة التدرٌب التكراري   -3 -

طرٌقة التدرٌب الدائري  -4 -
 

: طرٌقة التدرٌب المستمر:  أوال

وعدم وجود فترات راحة خالل  التدرٌب أوباالستمرار بالعمل  تتمٌز هذه الطرٌقة -
زٌادة عدد مرات  أو األداءحجمها باالتساع كطول فترة  الوحدة التدرٌبٌة وٌمتاز

كالهرولة ( المتكررة)الحركات المتشابهة  التكرار وتستخدم هذه الطرٌق فً
  .والركض والسباحة والتجدٌف

-
، تحمل العضلًفتعمل على تطوٌر التحمل العام، والتحمل الخاص، وال أهدافها أما 
وزٌادة  يوالتنفس يالجسم فتعمل على تطوٌر جهازي الدور أجهزةعلى  تؤثٌراتها أما

الذي ٌساعد على  (الغذاء)والوقود  األوكسجٌنكمٌة اكبر من  قدرة الدم على حمل
تحسٌن الحد  أيالتكٌف للمجهود البدنً المستمر  الجسم على أجهزةزٌادة قدرة 

مكونات الحمل بطرٌقة التدرٌب المستمر فتكون  أما. ناألوكسجًالستهالك  األقصى
للفرد وٌكون العمل بصورة مستمرة  جهد أقصىمن  %(60-40)شدة التمرٌن من 
 إذاتكرار التمرٌن فٌكون قلٌالً  عدد مرات أماتوجد فترات راحة ،  لفترة طوٌلة وال

مستمراً لفترة طوٌلة األداءكان 
. 

الجسم على التكٌف للمجهود  وأعضاء أجهزةرة وتساعد بدرجة كبٌرة فً زٌادة قد -
ترفع السمات اإلدارٌة التً ٌعتمد علٌها األنشطة ذات صفة  وأٌضاالبدنً الدائم 

 .التحمل
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ثانٌا طرٌقة التدرٌب الفتري  

هو نوع من أنواع طرق وأسالٌب التدرٌب الرٌاضً حٌث ٌعتمد الكثٌر من المدربٌن  -
وتنسب . ٌبهم للفرق والالعبٌن الذٌن ٌدربونهم فً العالم علٌه وٌنتهجونه فً تدر

 ( .بٌن كل تدرٌب والتدرٌب الذي ٌلٌه)فترة الراحة البٌنٌة  إلىكلمة الفتري 

األمر إال أنها  بادئهذه الطرٌقة برٌاضة ألعاب القوى فً  استخداموعلى الرغم من   -
طوٌر أصبحت تستخدم فً وقتنا الحالً فً جمٌع األلعاب الرٌاضٌة لتنمٌة وت

ممثلة بالقوة ، وما ٌنبثق عنها من صفات بدنٌة مركبة ، السرعة والقوة والتحمل
الخ وهذه أركان أســاسٌة فً .....الممٌزة بالسرعة وتحمل القوة وتحمل السرعة 

.  والهدف األساسً من التدرٌب الفتري هو تطوٌر التحمل. مكونات اللٌاقة البدنٌة 

لى تحسٌن تنمٌة مستوى القدرات البدنٌة الخاصة وتعتمد طرٌقة التدرٌب الفتري ع -
 .معتمدا على تحقٌق التكٌف بٌن فترات العمل و الراحة البٌنٌة المستحسنة

 التدرٌب التكراري طرٌقة  ثالثا

ٌعد التدرٌب وفق األسلوب التكراري من األسالٌب المهمة  لطرائق التدرٌب  -

تحقٌق الظروف كافة التً وخاصة تدرٌبات السرعة كونه ٌكٌف جسم الالعب على 

ٌتم خالل هذا األسلوب تطوٌر السرعة االنتقالٌة القصوى . ٌواجهها أثناء المنافسة

والقوة الممٌزة بالسرعة كذلك سرعة تفاعالت المواد البٌوكٌمٌائٌة المولدة للطاقة مع 

 }%  100-90 {تكوٌن حامض الالكتٌك نتٌجة استعمال تمارٌن شدة عالٌة بحدود 

 .كانٌة القصوى لالعبمن اإلم

 (- Sprintسرعة االنتقال )وتهدف طرٌقة التدرٌب التكراري الى تنمٌة السرعة  -

القصٌرة  األزمنةتحمل السرعة، تحمل  –القوة الممٌزة بالسرعة  -القوة القصوى

  .والمتوسطة والطوٌلة

طرٌقة التدرٌب الدائري رابعا 
التدرٌب ٌعتمد على قواعد وقوانٌن  معٌنا فً وأسلوباوٌمثل التدرٌب الدائري نظاما  -

مستمدة من دراسة وتحلٌل حمل التدرٌب المستخدم ، وكذلك من عملٌات التكٌف 

حٌث ٌتم استغالل هذه المعرفة فً التركٌز على رفع الحالة التدرٌبٌة . المتعلقة به

واالرتقاء بمستوى اللٌاقة البدنٌة والكفاءة الرٌاضٌة
.

 

ٌراعى فٌها  أداةبدون  أو بؤداةالتمرٌنات  ألداءة عبارة عن طرٌقة تنظٌمًوهو  -
شروط معٌنة بالنسبة الختٌار التمرٌنات وعدد مرات تكرارها وشدتها وفترات 

ومبادئ أي طرٌقة من طرائق التدرٌب  أسسالراحة البٌنٌة وٌمكن تشكٌلها باستخدام 
المختلفة بهدف تنمٌة الصفات البدنٌة

.
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 واملهاري لكزة السلت بدنيالتدريب الدائزي لإلعداد ال
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 .اُجذ٤ٗخ ٝأُٜبس٣خ ٌُشح اُغِخ اإلػذاد ٝا٤ُِبهخ :ف ِٓ اٌتذس٠ة اٌذائشٞاٌٙذ

  ٕٛذف عِخ/  ًٕشح ر٘ظ / ًٖشح ؽج٤خ /  ً٘شح عِخ  : األجٙزج ٚاألدٚاخ اٌّضتخذِح

ػ٤ؼ اُزٔبس٣ٖ ك٢ ع٤ٔغ ٣ٝزْ ششػ ٝرٞ، (ٓؾطخ  ٘ٔ) ػ٠ِ  ٣ٞصع كش٣ن اُغِخ :اٌتٕف١ز

٣ٝطِت ٖٓ أُشبس٤ًٖ اُجذء ثبُزذس٣ت ؽبٍ ، اُزٞػ٤ؾ٤خ أُؾطبد ٓغ رض٣ٝذٛب ثبُشعّٞ

ٓؼزذُخ رز٘بعت ٝاُضٖٓ أُخظض ٌَُ رٔش٣ٖ ػِٔبً ثإٔ ٛزٙ  ٝثغشػخ أداء اُظلبسحعٔبػْٜ 

  :رطج٤وٜب ٌَُ اُلئبد ٝأُشاؽَ اُؼٔش٣خ اُذائشح اُزذس٣ج٤خ ٣ٌٖٔ

  ) س9ٓصٖٓ اُشاؽخ ، س٘ٗ-ٖٓصٖٓ األداء  ،شذح ٓزٞعطخ ) ِشحٍح اٌّثتذئ١ٓ •

  ) سٓٙاُشاؽخ ، سٓٙ-٘ٗاألداء  صٖٓ، شذح كٞم أُزٞعطخ)  ِشحٍح اٌشثاب •

  ) سٓٙصٖٓ اُشاؽخ ، س90-60 صٖٓ األداء، شذح ٓشرلؼخ)  ِشحٍح اٌّتمذ١ِٓ •

 

س ٓٔساؽخ  ّ صْ اُؼٞدح ثؼذ كزشح10  اسرذاد٣خثخطٞح هلض  اُشًغرٔش٣ٖ  (1)اٌّحطح  - 

  (ُِشع٤ِٖ االٗلغبس٣خ ُزط٣ٞش اُوٞح)  اسرذاد٣خثبُشًغ ثخطٞح هلض 

ؽج٤خ ُِٔزوذ٤ٖٓ صْ اُو٤بّ ثزذ٣ٝش  ٖٓ اُٞهٞف ٝٓغي ًشح عِخ ثب٤ُذ أٝ ًشح (2)اٌّحطح  -

عي ٝرذ٣ٝش اُوبث٤ِخ اإلؽغبط ثبُْ) ٓؾذد  اُذٝسإ ثؼذ ػذد ارغبٙاٌُشح ؽٍٞ اُٞعؾ ٝرـ٤٤ش 

 (ّاُؾش٤ًخ ُِغظ

اُو٤بّ ثبُٞصت صْ اُٜجٞؽ ئ٠ُ ٝػغ  اُظلبسحٝػغ اُٞهٞف ُٝذٟ عٔبع  ٖٓ (3)حطح اٌُ -

صْ عؾت ، األٓب٢ٓ االعز٘بدٓذ اُشع٤ِٖ خِلبً ئ٠ُ ٝػغ ، كٞم األسع اُوشكظبء ٝا٤ُذ٣ٖ

ػذاد  ٗاألداء ك٢ ، هٞف ػب٤ُبً صْ اُٞ، اُزساػ٤ٖ ئ٠ُ ٝػغ اُوشكظبء اُشع٤ِٖ صب٤ٗخ ث٤ٖ

  (شبهخ ٝرؾَٔ هٞح األداء اُؾش٢ًُِزٞاكن ٝاُش ) ٝثشٌَ ٓغزٔش

اُغِخ ثشٌَ ٓغزٔش ٓغ ثوبء اُ٘ظش ثؼ٤ذاً ػٖ اٌُشح أ١ رٞع٤ٚ  ر٘ط٤ؾ ًشح (4)اٌّحطح - 

  ( رط٣ٞش ٜٓبسح اُز٘ط٤ؾ) اُؾبئؾ ٓغ رـ٤٤ش ا٤ُذ  اُ٘ظش ٗؾٞ ٗوطخ ػ٠ِ

ّ ٕٓٝاُؼذٝ  االٗطالمس صْ ّ٘ٔ صْ اُزٞهق ُِشاؽخ ٕٓاُغش٣غ ُٔغبكخ  اُؼذٝ (5)اٌّحطح - 

  ( ٝرؾَٔ اُغشػخ اٗزوب٤ُخعشػخ  ) س ٌٝٛزا٘ٔصْ ساؽخ 

ٓؾبُٝخ اُؾلبظ ػ٠ِ صوَ اُغغْ ٝاُزٞاصٕ  االرضإ ٖٓ ٝػغ اُٞهٞف ػ٠ِ ُٞػ (6)اٌّحطح - 

 )اُزٞاصٕ ثبُغغْ ُزط٣ٞش هبث٤ِخ)  اُظلبسحؽز٠ عٔبع 

 اُجذء ثش٢ٓ اٌُشح ٗؾٞ ُٞػ ٛذف اُظلبسحٓغي ًشح ر٘ظ ثب٤ُذ ُٝذٟ عٔبع  (7)اٌّحطح  -

ٝسشبهخ ٝدهخ ٝرؾَٔ ٝعشػخ  رٞاكن) اُغِخ أٝ ٗؾٞ اُؾبئؾ صْ ٓغٌٜب ٝس٤ٜٓب ٝٓغٌٜب 

 (حؽش٢ً

اُضبثذ ثٌشح اُغِخ ٓغ ص٣بدح أُغبكخ رذس٣غ٤بً ػٖ  اُزظ٣ٞترطج٤ن ٜٓبسح  (8)اٌّحطح -  

 ( ثبُولض اُضبثذ أٝ اُزظ٣ٞتٜٓبسح ) اُٜذف 
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أٝ ، ثب٤ُذ٣ٖ ُِٔجزذئ٤ٖ ح عِخٖٓ ٝػغ اُٞهٞف ػ٘ذ صا٣ٝخ اُوبػخ ٝٓغي ًش (9)اٌّحطح - 

 االسرٌبصاُو٤بّ ثؾشًخ ٜٝٓبسح  أُذسة طلبسحُٝذٟ عٔبع ، ًشح ؽج٤خ ُِشجبة ٝأُزوذ٤ٖٓ

ٓظ اُؾبئؾ ٖٓ ٍٝ االرغبٙرـ٤٤ش  ٓظ اُؾبئؾ ٖٓ اُغٜخ ا٠٘ٔ٤ُ صٍْٓغ رـ٤٤ش ٝػغ اُغغْ ٝ

هبث٤ِخ اُؾش٤ًخ األداء اُؾش٢ً ٝاٍ ثبُشع٤ِٖ ٝعشػخ االسرٌبصُزط٣ٞش ٜٓبسح ) اُغٜخ ا٤ُغشٟ 

  ( ُٔلبطَ ٝٓ٘بؽن اُغغْ

أٝ اُٞصت ُألٓبّ ٖٓ ٗظق ، ٝػغ اُوشكظبء ُِشجبة ٝأُزوذ٤ٖٓ أُش٢ ٖٓ (10)اٌّحطح - 

        ّ روش٣جبً ُِ٘ٔجزذئ٤ٖ ٝرطج٤ن اُزٔش٣ٖ ثشٌَ ٓغزٔش ػ٠ِ ٓؾ٤ؾ دائشح هطشٛب  اُوشكظبء

(  ػؼالد اُشع٤ِٖ ٝرو٣ٞخ أُلبطَ رؾَٔ هٞح) 

ّ ٝٓغي ًشح عِخ ُِٔجزذئ٤ٖ أٝ ًشح ؽج٤خ ٘ثٔغبكخ  ٖٓ اُٞهٞف أٓبّ ؽبئؾ (11)اٌّحطح -  

اٌُشح ٖٓ كٞم اُشأط ٗؾٞ اُؾبئؾ صْ ٓغٌٜب ٝرٔش٣شٛب  اُو٤بّ ثزٔش٣ش، ُِشجبة ٝأُزوذ٤ٖٓ 

 )اُؼب٢ُ ثب٤ُذ٣ٖ ٖٓ كٞم اُشأط هٞح عش٣ؼخ ٜٝٓبسح اُزٔش٣ش) ٌٝٛزا 

ٓشح ٖٓ اُغبٗت  ( Layup ) اُؾشًخ ٖٓ اُزظ٣ٞت اُز٘ط٤ؾ ٝر٘ل٤ز ٜٓبسح (12)اٌّحطح  - 

 ( أُزؾشى ٖٓ رؾذ اُٜذف اُزظ٣ٞتٜٓبسح  رط٣ٞش) األ٣ٖٔ ٝٓشح ٖٓ اُغبٗت ا٤ُغش 

سكغ اُغزع ، ػ٠ِ ٓشرجخ أسػ٤خ ٝٓغي ًشح ر٘ظ ثب٤ُذ  االٗجطبػٖٓ ٝػغ ( 13)اٌّحطح - 

٣ٝخ رن)  اُظلبسحثب٤ُذ األخشٟ ٌٝٛزا ؽز٠ عٔبع  ٝس٤ٜٓب ػب٤ُبً صْ سكغ اُغزع ٝٓغٌٜب

 ( ٝأُغي ثب٤ُذ ػؼالد اُظٜش ٝرٞاكن ٜٝٓبسح اُش٢ٓ

س صْ اُؼٞدح ٓٔصْ أخز ساؽخ  ّ٘ٔاُز٘ط٤ؾ أُزؾشى اُغش٣غ ثبٌُشح ُٔغبكخ  (14)اٌّحطح - 

 ( ؽاُز٘ط٢عشػخ ٜٝٓبسح ) ّ ٌٝٛزا ٘ٔ ثبُز٘ط٤ؾ اُغش٣غ ثبٌُشح

اُو٤بّ ثأداء  ٕ،ّ ٝٓغي ًشح عِخ ثب٤ُذ١٘-ٗثٔغبكخ ٖٓ اُٞهٞف أٓبّ ؽبئؾ  (15)اٌّحطح - 

 ) اُزٔش٣ش عشػخ ؽشًخ اُزساػ٤ٖ ٜٝٓبسح) ٜٓبسح اُزٔش٣ش اُظذس٣خ ٗؾٞ اُؾبئؾ 
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 بالصور السلة كرة مهارات لتدرٌب مهارٌة تدرٌبات عشرة
 

 
 

 
 (1)تدرٌب رقم 

ٌقوم الالعب  ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن بمحاذاة الحد النهائً حٌث
لكرة الخاصة به والعودة فً نهاٌة األول بالتصوٌب ثم بمتابعة ا

. المجموعة

 
 
 
 
 

 (2) تدرٌب رقم

ٌقوم الالعب  ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن بمحاذاة الحد النهائً حٌث
 األول بالتصوٌب ثم بمتابعة الكرة الخاصة به والذهاب إلى المجموعة

  .رىاألخـ

 
 
 
 
 

http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
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http://www.egycoach.com/vb/showthread.php?t=253
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 (3)تدرٌب رقم 

ٌقوم  ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن بمحاذاة خط الرمٌة الحرة حٌث
الالعب األول بالتصوٌب ثم بمتابعة الكرة الخاصة به والعودة فً 

  .المجموعة نهاٌة

 
 

 

 

( 4)تدرٌب رقم                                 

ج اٌحشج ح١ج ٠مَٛ اٌش٠ِٟمف اٌالعثْٛ فٟ ِجّٛعت١ٓ تّحاراج خظ 

األٚي تاٌتص٠ٛة حُ تّتاتعح اٌىشج اٌخاصح تٗ ٚاٌز٘اب إٌٝ اٌالعة 

. اٌّجّٛعح األخشٜ
 

 

 

 

 

 

( 5)تذس٠ة سلُ 

٠مف اٌالعثْٛ عٍٝ خظ اٌخالث ٔماط حُ ٠مَٛ اٌالعة تاٌتص٠ٛة 

. ٚاالٔتماي إٌٝ اٌّجّٛعح ألخشٜ ٚاٌتص٠ٛة اٌخالحٟ اٌّٛاجٗ
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( 6)تدرٌب رقم 

خلف خط الحد النهائً واألخرى ( أ)عبون فً مجموعتٌن ٌقف الال
بالتمرٌر إلى ( أ)مزازٌة خلف الرمٌة الحرة حٌث تقوم المجموعة 

للجهة األخرى من الحد النهائً وٌقوم  والتحرك( ب)المجموعة 
الذي ( أ)بعمل محاورة لفتح زاوٌة للتمرٌر إلى الالعب ( ب)الالعب 

 .جموعتٌنٌقوم بالتصوٌب ثم ٌتم تغٌٌر الم

 

 

( 7)تدرٌب رقم 

ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن خلف الحد النهائً واألخرى موازٌة 
بالتمرٌر إلى المجموعة ( أ)خلف الرمٌة الحرة حٌث تقوم المجموعة 

( ب)والتحرك للجهة األخرى من الحد النهائً وٌقوم الالعب ( ب)
وم والذي ٌق( أ)بعمل محاورة لفتح زاوٌة للتمرٌر إلى الالعب 

 .بالتصوٌب المتوسط من الجهة األخرى ثم ٌتم تغٌٌر المجموعتٌن

 

( 8)تدرٌب رقم 

ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن األولى خلف الحد النهائً واألخرى 
بالتمرٌر إلى ( أ)موازٌة خلف الرمٌة الحرة تقوم المجموعة 

والتحرك للجهة األخرى من الحد النهائً وٌقوم ( ب)المجموعة 
الذي ٌقوم ( أ)بالتمرٌر بدون محاورة إلى الالعب ( ب)الالعب 

. بالتصوٌب المتوٌط ثم ٌتم تغٌٌر األماكن بٌن الالعبٌن
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( 9)تدرٌب رقم 

ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن خلف الحد النهائً واألخرى موازٌة خلف 
( ب)بالتمرٌر إلى المجموعة ( أ)خط الرمٌة الحرة حٌث تقوم المجموعة 

بالتمرٌر ( ب)جهة األخرى من الحد النهائً وٌقوم الالعب والتحرك لل
الذي ٌقوم بالتصوٌب البعٌد ثم ٌتم تغٌٌر ( أ)بدون محاورة إلى الالعب 

. األماكن بٌن الالعبٌن

 

 

( 10)تدرٌب رقم 

ٌقف الالعبون فً مجموعتٌن األولى خلف خط الحد النهائً واألخرى 
بالتمرٌر إلى المجموعة ( أ)ة موازٌة خلف الرمٌة الحرة وتقوم المجموع

خارج قوس الثالث نقاط من ) للسلة  والتحرك حتى تصل مواجهة( ب)
ٌقوم بالتمرٌر بدون محاورة ( ب)وٌقوم بالتصوٌب والالعب ( المواجهة 

. وٌتم تغٌٌر األماكن بٌن الالعبٌن
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 لّةتعدٌالت جدٌدة على قانون كرة الس

م 2013 – 2012فً قانون كرة السلة من بداٌة الموسم الرٌاضً أهم التعدٌالت 

 :بدالً من( أفراد فرٌق مقعد البدالء)إضافة مصطلح  -1

 .المدرب مساعد –المدرب  

 .ٌجب أن ٌدهن داخل المنطقة المحرمة بلون واحد  (3-4-2)المادة  -2

وٌجب  .الفرٌق خارج ساحة اللعب بخطٌنفٌجب أن تحدد منطقتا مقعد   (5-4-2)المادة  -3

أربعة عشر مقعداً فً منطقة مقعد الفرٌق ألفراد فرٌق مقعد البدالء والمإلف من ( 14)توفر

أي أشخاص آخرٌن ،المدربٌن، مساعدٌهم، البدالء، الالعبٌن المستبعدٌن، أنصار الفرٌق

 .على األقل( م2)ٌجب أن ٌتواجدوا خلف مقعد الفرٌق ب

منهما فقط فً أي وقت من  ٌسمح للمدرب أو مساعد المدرب لكن واحداً  (5-7)المادة   -4

أن ٌظل واقفاً خالل المباراة وٌمكن له مخاطبة الالعبٌن شفهٌاً أثناء سٌر المباراة ، األوقات

شرٌطة أن ٌبقى ضمن منطقة مقاعد البدالء وال ٌحق لمساعد المدرب مخاطبة حكام 

. المباراة

ب أن تنتهً الفترة أو الفترات اإلضافٌة أو المباراة عندما ٌنطلق ٌج (8-9)المادة  -5

إذا تم تجهٌز اللوحة الخلفٌة بإضاءة حول ، (الفترة)باراة لنهاٌة زمن اللعب صوت ساعة الم
 .محٌطها فٌكون لإلضاءة األولوٌة على صوت ساعة المباراة

أو أقل فً الفترة الرابعة أو ( دقٌقة2)عندما تظهر على ساعة المباراة ( 4-2-17)المادة  -6

فً كل فترة إضافٌة عقب وقت مستقطع تم منحه لفرٌق مستحق لحٌازة الكرة فً المنطقة 

ٌجب أن تنفذ عند خط اإلدخال فً  (subsequent) الخلفٌة، فإن رمٌة اإلدخال الالحقة

 .المنطقة األمامٌة مقابل طاولة التسجٌل 

لمستقطع للفرٌق المسجل لإلصابة عندما تظهر على ال ٌسمح بالوقت ا( 8-2-18)المادة  -7

أو أقل فً الفترة الرابعة أوفً أي فترة إضافٌة أو بعد إصابة ( دقٌقة2)ساعة المباراة 
 .مٌدانٌة ناجحة ما لم ٌوقف الحكم المباراة

خالل الوقت المستقطع وخالل فترة االستراحة قبل بداٌة الفترة الثانٌة ( 5-3-18) المادة -8

لرابعة أو أي فترة إضافٌة ٌسمح لالعبٌن مغادرة أرض الملعب والجلوس على مقعد أو ا

االحتٌاط وٌمكن ألفراد فرٌق مقعد البدالء الدخول ألرض الملعب شرٌطة بقائهم فً الحٌز 

 .لمنطقة مقعد الفرٌق( حدود)العائد 
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 :تبدأ فرصة التبدٌل عندما( 2-2-19) المادة -9

إٌقاف ساعة المباراة وإنهاء الحكم اتصاالته مع حكام الطاولة  تصبح الكرة مٌتة وٌتم• 

 (.ولكال الفرٌقٌن)

 (.ولكال الفرٌقٌن)تصبح الكرة مٌتة بعد رمٌة حرة أخٌرة أو وحٌدة ناجحة • 

دقٌقة أو أقل فً الفترة  (2)ٌتم احتساب إصابة مٌدانٌة عندما تظهر على ساعة المباراة • 

 (.للفرٌق الذي لم ٌسجل)ة الرابعة أوفً أي فترة إضافً

لٌس المدرب أو )للبدٌل فقط الحق فً طلب التبدٌل وٌجب علٌه ( 1-3-19) المادة -10

الذهاب إلى طاولة التسجٌل والطلب بوضوح التبدٌل من خالل إعطاء  (مساعد المدرب 

 .اإلشارة الخاصة بالتبدٌل بواسطة ٌدٌه وبشكل واضح

 :بنقل الكرة إلى منطقته األمامٌة كلما ٌتسبب الفرٌق( 2-1-28) المادة -11

 .تلمس الكرة التً لٌست تحت سٌطرة أي العب فً المنطقة األمامٌة• 

تلمس الكرة أو تلمس بطرٌقة مشروعة من قبل العب مهاجم كلتً قدمٌه تماماً على تماس • 

 .بمنطقته الخلفٌة

ذي ٌكون جزء من تلمس الكرة أو تلمس بطرٌقة مشروعة من قبل أي العب مدافع وال• 

 .جسده على تماس مع منطقته الخلفٌة

تلمس الكرة الحكم الذي جزء من جسده على تماس بالمنطقة األمامٌة للفرٌق المسٌطر • 

 .على الكرة 

الكرة وكلتا قدمً المنطط تماماً على .خالل التنطٌط من المنطقة الخلفٌة للمنطقة األمامٌة• 

 .تماس مع المنطقة األمامٌة

من (  flagrantly) خطؤ عدم األهلٌة هو أي سوء سلوك فاضح( 1-1-37) مادةال -12

 .قبل العب أو أفراد فرٌق مقعد البدالء

الخطؤ الفنً من قبل أفراد فرٌق مقعد البدالء هو خطؤ اتصال غٌر ( 2-3-38) المادة -13

أو لمخالفة  أو لمس الحكام، المراقب، إدارًٌ الطاولة أو المنافسٌن( مع عدم االحترام)لبق

 .إجرائٌة أو ذات طابع إداري 

 :ٌتم استبعاد المدرب بعدم األهلٌة عندما  (3-3-38) المادة -14

 .كنتٌجة لسوء سلوكه الشخصً (C)خطآن فنٌان (2)ٌحتسب علٌه • 

كنتٌجة تصرف سوء سلوك ( C)أو واحد منها(B)ٌحتسب علٌه ثالثة أخطاء فنٌة كلها • 

 .عد البدالءغٌر رٌاضً ألفراد فرٌق مق
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: المراجع

 

منشؤة  ،اإلسكندرٌةوقواعد التدرٌب الرٌاضً وتطبٌقاته ،  أسس: مرهللا احمد البساطًأ -1

 م1998المعارف، 

الفسٌولوجٌة، القاهرة، دار  األسس –التدرٌب الرٌاضً  : العال احمد عبد الفتاح أبو -2

 م1997الفكر العربً ،

عمان،دائرة ،1ط،لرٌاضً للقرن الحادي والعشرٌنالتدرٌب ا:  كمال جمٌل الربضً -3
 م2004المطبوعات والنشر،

 م1979 ، ، القاهرة6علم التدرٌب الرٌاضً ، ط:  عالوي محمد حسن -4

م 2003دار الفكر العربً،  –كرة السلة للجمٌع : حسن سٌد معوض -5

م 1999كرة السلة للناشئٌن  –أحمد أمٌن فوزي  -6

 

: المواقع االلكترونٌة

الموقع الرسمً لالتحاد اآلسٌوي لكرة السلة  -7

http://ar.fifa.com/aboutfifa/video/video=2148674/ 

 


