
بنات -التوجيه الفين للرتبية البدنية



دـيـرة الـــك
أساسيات التدريب والتحكيم



 ثبٌغشػخ سبزبصٚ ثب١ٌذ رٍؼت اٌزٟ اجلّبػ١خ األٌؼبة ِٓ ا١ٌذ وشح رظٕف
 ػٍٝ ادلجبساح خيٛػْٛ ،الػجني عجؼخ ِٓ ٠زأٌف ُِٕٙ وً فش٠مني ٚرزؼّٓ
ػغ ،اٌشىً ِغزـ١ً ٍِؼت

ُ
 . األ٘ذاف ٌزغج١ً ِش١ِبْ ػ١ٍٗ ٚ

 اٌزٟ ثبدلجبساح ٌٍفٛص األ٘ذاف ِٓ ممىٓ ػذد أورب إدشاص ٘ٛ فش٠ك وً ٘ذف
 10 سادخ فبطً ٚجٛد ِغ دل١مخ 30 ِٕٙب ٚادذ وً ِذح شٛؿني ِٓ رزأٌف
.  دلبئك

   



 .اٌظغريح االٌؼبة دالي ِٓ اٌىشح اعزخذاِبد ػٍٝ اٌزؼٛد-1
 ٌٍؼجخ االعبع١خ ادلٙبساد رؼٍُ -2
 اٌؼبة شىً ػٍٝ ادلٙبساد ٚاعزخذاَ ِٕظُ غري ثشىً وفش٠مني اٌٍؼت -3
 ِشوض وً ٚا١ّ٘خ اٌالػجني ِشاوض ِؼشفخ -4
 ٚاٌذفبع اذلجَٛ خالي ِٓ ادلٕظُ اٌٍغت ػٍٝ اٌزؼٛد -5
ٚاٌذفبػ١خ اذلج١ِٛخ اخلـؾ -6





. االٌؼبة طبٔغ -6  . ادلشِٝ دبسط -1
. األديٓ اٌظٙري -2
.  اٌذائشح الػت -7    . األ٠غش اٌظٙري -3
. األديٓ اجلٕبح -4
. األ٠غش اجلٕبح -5



 -: أّ٘ٙب أعبع١خ ِٙبساد ػذح ا١ٌذ وشح الػت ٠زمٓ أْ جيت
 اٌزٕـ١ؾ-1

 االعزمجبي-2ٚاٌزّش٠ش
 احملبٚسح-3
 ػذح ِٕٙب ٚرزفشع األثشص ٟ٘ اٌزظ٠ٛت ِٙبسح ٚرؼزرب )اٌزظ٠ٛت-4

 -:ٟ٘ (أعب١ٌت
 . اٌضجبد ِٓ اٌزظ٠ٛت-أ
   خـٛاد صالس ػٓ ػجبسح ٟٚ٘ )االسرمبء ِغ اٌزظ٠ٛت-ة
مظذٚ
ُ
 . اٌزظ٠ٛت لجً (االسرمبء ف١ٗ ٠
. اٌـرياْ ٚػغ ِٓ اٌزظ٠ٛت-ط



  :٠أرٟ ِب إىل اٌىشح اعزمجبي ِٙبسح ٚرٕمغُ
   .اٌىشح ٌمف1.
  .اٌىشح إ٠مبف2.
   .اٌىشح اٌزمبؽ 3.



  :ػ١ٍٙب ٚٔـٍك اٌزّش٠ش أٔٛاع ِٓ صالصخ يف اٌىشح إلسعبي ادلزؼذدح األشىبي رزٍخض
   (اٌىزف ِغزٜٛ ِٓ)  اٌىشثبج١خ  اٌزّش٠شاد :    أٚال
 . االسرىبص ِٓ -أ
 . اجلـــشٞ ِٓ -ة

   " اٌجٕذ١ٌٚخ " ادلشجذ١خ اٌزّش٠شاد : صب١ٔب
   ." اٌظذس٠خ " اٌؼبغـخ اٌزّش٠شاد : صبٌضب     
ساثؼبادلشرذح اٌزّش٠شاد :   

(       2) شكم 



:اٌزؼش٠ف 
 إجبدح ألْ ا١ٌذ وشح الػجخ   رزمٕٙب أْ جيت اٌىت األعبع١خ ادلٙبساد أُ٘ ِٓ 

. ادلجبساح ٔز١جخ ربذ٠ذ يف األعبعٟ اٌؼبًِ ٠ىْٛ دلزٗ ٚ اٌزظ٠ٛت
   اٌزظ٠ٛت أٔٛاع 
 اٌىشثبج١خ اٌزظ٠ٛجخ-1

  ٚاٌىزف اٌشأط ِغزٜٛ يف -أ                              
 . ٚاٌشوجخ احلٛع ِغزٜٛ يف - ة                            
 .جبٔجب اجلزع صٕٟ ِغ -ط                              

 اٌؼبيل اٌٛصت ِٓ اٌزظ٠ٛت-2
 اٌـ٠ًٛ اٌٛصت ِٓ اٌزظ٠ٛت-3
 األِبِٟ اٌغمٛؽ -أ  اٌغمٛؽ ِٓ اٌزظ٠ٛت -4

 اجلبٔجٟ اٌغمٛؽ -ة                              
 .اٌـرياْ ِٓ اٌزظ٠ٛت -5
 



  
 اٌغشػخ رشاػٟ د١ش ادلشِٝ حببسط ادلٙبجُ أفشاد دبٌخ يف ِغبفخ ٌىغت اٌىشح رٕـ١ؾ ِٙبسح رغزخذَ
.ٌٍزظ٠ٛت اذلذف دائشح إىل ٌٍٛطٛي اٌىشح رٕـ١ؾ يف اٌمظٜٛ

 اٌضالس فرتح ٌزجذ٠ذ ٚرٌه ِشالت ٌض١ًِ اٌزّش٠ش ػٍٝ اٌمذسح ػذَ دبٌخ يف اٌىشح رٕـ١ؾ دشوخ رؤدٞ وّب
 يف ٠غُٙ ٌٍىشح اٌزٕـ١ؾ أْ د١ش روش ِب غري يف ادلٙبسح ٘زٖ اعزخذاَ ػذَ ٠ٚفؼً خـٛاد اٌضالس أٚ صٛاْ
.ٌٍذفبع اٌظذ١خ ادلىبْ ألخز ادلٕبفظ ٌٍفش٠ك اٌفشطخ ٠ٚؼـٟ اذلجَٛ ػ١ٍّخ إثـبء
 اٌزظ٠ٛت أٚ ثبٌزّش٠ش عٛاء ِٕٙب اٌزخٍض ادلٙبجُ ػٍٝ اٌزٕـ١ؾ ػمت اٌىشح ٌمف ػٕذ أٔٗ ِشاػبح ٚجيت
 اٌىشح رٕـ١ؾ إرمبْ اٌالػت ٚػٍٝ خـٛاد صالس ػٓ ٠ض٠ذ ال دلب اٌزذشن ٚػمت صٛاْ صالس ػٍٝ ٠ض٠ذ ال ف١ّب

 .ا١ٌغشٜ أٚ ا١ٌّىن ثب١ٌذ عٛاء ٚرٛج١ٙٙب



:اٌزؼش٠ف
   ادلٕبفغخ اٌالػجخ إػبلخ ِٓ اٌزخٍض حملبٌٚخ اٌفؼبٌخ اٌٛعبئً ِٓ ٠ؼزرب 

 . وشح ثذْٚ أٚ ثبٌىشح اخلذاع ػ١ٍّخ ٚرزُ
اخلذاع أٔٛاع

   اٌزظ٠ٛت لجً خذاع -4  ثبجلغُ خذاع -3  ثبٌىشح خذاع -2  وشح ثذْٚ خذاع-1
 . ادلشِٝ دبسعخ خذاع –7اٌزٕـ١ؾ  لجً  خذاع -6 اٌزّش٠ش لجً خذاع -5
-: اٌزظ٠ٛت أٚ اٌزّش٠ش صُ ثبٌزظ٠ٛت اخلذاع-8

 ادلشِٟ ػٍٝ اٌزظ٠ٛت أٚ اٌض١ٍِخ إىل  ثبٌزّش٠ش رمَٛ صُ ٌٍزظ٠ٛت أدائٙب ػٕذ ثبٌز٠ّٛٗ ادلزؼٍّخ ل١بَ ػٕذ ٠ؤدٞ
. ادلٕبعت االذببٖ ثبخز١بس ٚرٌه



:اٌزؼش٠ف
 .٘ذف رغج١ً حملبٌٚخ ادلٕبفظ ِشِٝ ػٍٝ اٌزمذَ ٘ٛ

اذلجَٛ أٔٛاع
.رٕظ١ّٟ ٘جَٛ - مجبػٟ ٘جَٛ - فشدٜ ٘جَٛ - خبؿف ٘جَٛ
(1:2) ثالػجزني اخلبؿف اذلجَٛ

.ِذافؼخ ػذ ِٙبمجزني أٞ ادلٙبمجبد ػذد ػٓ اٌالػجبد ػذد رفٛق ٘ٛ
  اذلجَٛ
  :(2:4)  ادلٕظُ اذلجَٛ

 ِب ٠مفٓ ِٙبمجزني الػجزني ٚ َ 9 خؾ خبسط الػجبد ثأسثغ ادلذافغ اٌفش٠ك ػٍٝ ثبذلجَٛ ادلٙبجُ اٌفش٠ك ٠مَٛ ثبْ
. اٌذفبع فٝ خًٍ ٌؼًّ َ 9 ٚ َ 6 خؾ ثني

  (0:6) ادلٕظُ اذلجَٛ
 إربدخ صُ ٚاٌمـغ اخلذاع رـج١ك ذلٓ رز١خ ِغبفبد ثٛجٛد الػجني 6 ة ادلٕظُ ثبذلجَٛ ادلٙبجُ اٌفش٠ك ٠مَٛ

 . ادلشِٟ ػٍٝ ٘ذف ٌزغج١ً اٌفشطخ



 ِٕـمخ لٟ (3) سلُ ادلزؼٍّخ رمف  د١ش ِزؼٍّبد ( 3) ثني اٌزّش٠ش
  ) ادلزؼٍّخ ِغ (1،2) ادلشِٝ ِٕـمخ جبٔجٟ ػٍٝ ادلزؼٍّزني ٚ ادلشِٝ

 رٕـٍك صُ ( 3) ادلزؼٍّخ   إىل اٌىشح ثزّش٠ش  رجذأ اٌزٟ ٠ذ وشح (1
      اٌم١بَ صُ ( 3) ادلزؼٍّخ ِٓ اٌىشح ٌزغزمجً ٌألِبَ ( 2) ادلزؼٍّخ
 ثبجلشٞ اٌزّش٠ش ٠ؤدٜ) اٌزظ٠ٛت صُ ادلشِٝ ثبذببٖ اٌىشح ثزٕـ١ؾ
 ( اٌجـٟء

 اٌالػجزني ادذ أٚ ادلشِٝ دبسعخ رغزذٛر ػٕذِب ٠زُ
 فزٕذفغ ادلٕبفظ اٌفش٠ك ِٓ اٌىشح ػٍٝ ادلذافؼزني
اٌزّش٠ش اعزخذاَ ِغ ادلٕبفظ اٌفش٠ك ِشِٝ حنٛ اٌالػجزبْ

.ادلٕبفظ ِشِٝ ػٍٝ ٚاٌزظ٠ٛت اخلذاع –



اٌذفــــبع
:اٌزؼش٠ف

 اىل اٌٛصت ٚ ػب١ٌب ا١ٌذ٠ٓ ثشفغ أٚ اجلبٔت ٚ ٌٍخٍف ٚ ٌألِبَ ٚعش٠ؼخ لظريح خبـٛاد رؤدٜ اٌزٟ ٟ٘
 ٌٍخٍف اٌزمٙمش صُ إ٠مبفٙب حملبٌٚخ اٌزمذَ ِغ ٌٍّٙبمجخ ادلظٛثخ اٌزساع أِبَ طذ دبئؾ ٌؼًّ أػٍٟ

. ادلذافؼبد ص١ِالرٙب دلشبسوخ
اٌذفبػ١خ األعبع١خ ادلٙبساد

    ـ  ٚاٌزغٍُ اٌزغ١ٍُ -   اٌزغـ١خ -  ادلمبثٍخ - اٌذفبػ١خ اٌزذشوبد -  االعزؼذاد ٚلفخ
 . احلجض ِٓ اٌزخٍض - اٌظذ دبئؾ
اٌذفبع أٔٛاع
. ادلشوت اٌذفبع ـ اجلّبػٟ اٌذفبع ـ  اٌفشدٞ اٌذفبع

(1:5)  (3:3)  (4:2)  (0:6)
 



(0:6) ادلٕـمخ دفبع -أ
 يف ادلٕبفغخ رشالت ادلذافؼخ إْ ػٍٟ اٌـش٠مخ ٘زٖ رؼزّذ َ 6 خؾ ػٍٝ ادلذافؼخ رمف
.ذلب اجملبٚسح ثبدلٕـمخ ص١ٍِزٙب إيل ثزغ١ٍّٙب ٚرمَٛ .ِٕـمزٙب دذٚد

(3:3) ادلٕـمخ دفبع -ة
 أوضش أٚ ِٙبمجبد صالس ثٛجٛد رز١ّض اٌزٟ ادلٕبفغخ اٌفشق ػذ اٌزشى١ً ٘زا ٠غزخذَ
 ِٕٚغ إػبلخ ػٍٝ لذسرٗ يف اٌزشى١ً ٘زا ٠ز١ّض د١ش اٌجؼ١ذ، ثبٌزظ٠ٛت رز١ّضْ
 .اٌجؼ١ذ اٌزظ٠ٛت



 ٚاٌزٞ اٌذفبع أٔٛاع أُ٘ ِٓ ٘ٛ
 اٌفشد٠خ ادلٙبساد ػٍٝ ٠ؼزّذ
 دبٌخ يف ٠ٚغزخذَ ٌالػت
 وبْ إرا أٚ اخلبؿف اذلجَٛ
 اٌفشد٠خ ِٙبسارٗ ادلٕبفظ اٌفش٠ك
 اٌمٛح ػٍٝ ٠ٚؼزّذ ػؼ١فخ
 .اٌفؼً سد ٚعشػخ



:السرعة تدريبات•
 االنطالق مثل والتحركات االوضاع تغيير مع مختمفة أوضاع من تبدأ-1•

.واحد رجل الجموس الرقود من
.متر 30 مسافة خداعية حركات عمل مع الزميل خمف الجري-2•
.مختمفة بإيقاعات العدو-3•
.فجأة االتجاهات تغيير ثم العدو-4•
.المكوكي الجري-5•
.كرة وبدون بكرة الزجزاجي الجري-6•
.سرعة بأقصى متر 60 –30لمسافات الجري-7•
 بمنتهى الثالثة بين واستالم تمرير الكرة لعب المنتصف في العب-8•

.السرعة
.ضوئية اشارات وجود مع أو صفات مع والتوقف الجري-9•



القوة لتدريبات أمثمة•

.والذراعين بالذراع الحائط ضد الطبية الكرة دفع-1•
.لمبطن تمرينات الزميل مع الطبية الكرة-2•
.كجم 1 وزنها طبية كرة بالسقوط التصويب-3•
 لمتصفيق االنبطاح وضع من بالجسم لثقل السريع الدفع-4•

.باليدين
 ثني صندوق عمى عالي مستوى الرجمين المائل االنبطاح-5•

.الذراعين ومد
 عاليا جانبا الذراعان رفع .ذراع بكل الدارمبمز مسك-6•

.والرجوع وتقاطعهما



:الوثب تدريبات•

.(مثال طبية كرة) كجم 1 ثقل حمل مع بالوثب التصويب -1•
.(المسافة ضد) بعد عمى من التصويب  -2•
 أو كجم 1 بكرة (حاجز) صندوق فوق من بالوثب التصويب -3•

.(اثقال قميص) فانمة لبس مع
.الثقل حمل مع الصندوق فوق الوثب -4•
.االثقال قميص لبس مع أو الصدر امام طبية، كرة -5•
 مع والشكل عصا أو حبل فوق الثبات من العريض الوثب -6•

.الذراعين غمق



:المرونة تدريبات•

:والرجمين الجذع -أ•
.الركبة ثني دون الرجمين مرجحة :الوقوف-1•
.الرجمين مرجحة المقعدة عمى السند طوال الجموس وضع من-2•
 خمفا بالتقوس والوسط الجذع مرونة االنبطاح وضع من-3•

.وزحفا وأماما
 والتقوس الدورات -اليدين تشابك الوقوف –معا زميمين-4•

.والتبادل المشطين عمى والوقوف الذراعين فرد مع بالجذع



.الكتفين مرونة -ب•
.واليمين لميسار الجذع ان دون الوسط في اليدين :الوقوف-1•
.كالطاحونة وخمف أمام الدراعين دوران : الوقوف-2•
 منتهى حتى بالتدريج الدوران .جانبا الذراعان :الوقوف-3•

.السرعة
 العمودية مرجحات الثالث) الذراعين مرجحة :الوقوف-4•

.(والجانبية والبترولية
 الحبل رفع .الجسم أمام باليدين بقوة حبل مسك :الوقوف-5•

 العودة ثم خمفا الظهر لمنطقة وصوله حتى عميا الرأس فوق
.والتكرار



:العصبي العضمي التوافق -جـ•
 والخلف لألمام مختلفة أوضاع من مختلفة اتجاهات فً الجري1.

.تقاطعات وفً تتابعات وفً والجانب

 لمختلف والخروج الدخول ومع االتجاهات لمختلف الزجزاجً الجري2.

 أو الطبٌة بالكرة الجري –الدحرجات –الوقف) الحركٌة التكوٌنات

.(الٌد كرة

 ومن الوقوف من التنطٌط خاصة وبصفة بالكرة تكوٌنات بناء3.

.االتجاهات مختلف وفً الرقود مع الجثو وضع ومن الجلوس

 كل بٌن والمسافة صنادٌق ثالثة بٌن المباشرة الدفاعٌة التحركات4.

.متر 3 واالخر صندوق

 ومن االرتكاز من عالٌة رمٌات أو حائط على طبٌة كرة رم5ً.

.المركب الخداع حركات اداء ومع الحركات



الدائري التدريب•
 عن العامة البدنية المياقة لتدريبات عامة تمرينات لمجموعة والنماذج االمثمة بعض
.(المحطات بواسطة) الدائر التدريب اسموب استخدام طريق

.(وكتفين ذراعين قوة) .الحائط ضد بالذراع الطبية الكرة دفاع (1) المحطة
 قوة تدريب) صغير صندوق عمى بالرجمين الوثب تبادل وقوف(2) المحطة
.(الرجمين
 الكرة مسك الظهر عمى الرقود السويدي المقعد تحت القدمين وضع(3) المحطة
 عضالت) .والرجوع السويدي بالمقعد الطبية الكرة عالمة بالجذع القيام الطبية
(البطن

(والكتفين الذراعين عضالت تنمية) الجبل تسمك(4) المحطة
 واليدين القدمين رفع باليدين الطبية الكرة مسك –البطن عمى الرقود (5) المحطة

.(الظهر عضالت تنمية) .سم 40 ارتفاع عمى بالكرة الحائط دفع



الدائري التدريب تابع•
 ومد ثني تبادل الحائط، عقل عمى المسنود المقعد مسك –وقوف(6) المحطة
.(والرجمين الذراعين عضالت تنمية) .والذراعين الركبتين
 الجسم كل الدفع أسفل من وأخرى أعمى من بيد بالمسك التعمق (7) المحطة
.(الجسم أجزاء كل لتنمية تدريب) باستمرار نقطة ألعمى لموصول
 ).السويدي المقعد جانبي عمى معا بالقدمين الوثب تبادل الوقوف (8) المحطة
(التوافق وزيادة الرجمين عضالت لتنمية تدريب

 الهبوط بالزميل القدمين حمل المقسم الصندوق فوق الرقود بالرسم كما (9) المحطة
.(الظهر عضالت لتنمية تدريب) .الذراعين فرد الصعود ألسفل بالجذع
 رفع –متر 3 والحائط الالعب بين المسافة طبية كرة مسك الرقود (10) المحطة
 .والتكرار الرقود ثم الحائط عمى متر 1 ارتفاع عمى واستالمها الكرة دفع ثم الجذع

.والكتفين البطن عضالت تنمية)



 اٌزذس٠ت اٌذائشٞ



الدفاعية الخطط :أوالً 
6 / صفر تشكيل خطط -1•

1/5 تشكيل خطط -2•

2/4 تشكيل خطط -3•

3/3 تشكيل خطط -4•

3 /2 /1 تشكيل خطط -5•

 :ا١ٌذ وشح خـؾ



الدفاعية التشكيالت ضد هجومية :ثانيا  
:مثال  •
(3:3 ، 3 :4) هجوم طريقة معها تفيد (6/صف) دفاع•
(3:3 ، 4:2 ) هجوم طريقة معها تفيد (1/5) دفاع•
(3:3) هجوم طريقة معها تفيد(2/4) دفاع•
(2:4) هجوم طريقة معها تفيد(3/3) دفاع•
(2:4 ، (3:3) هجوم طريقة معها تفيد(1/2/3) دفاع•



:الحرة الرمية خطط :ثالثا  •
 المدافعين من متحررين االفراد جميع يكون الحرة لمرماية الفريق لعب اثناء انه المعروف من•

 عند ذلك اكان سواء امتار ثالثة عن تقل ال مسافة البعد المدافعين عمى يحتم المعبة قانون الن
 في لمنجاح أكبر فرص لممهاجمين يتيح وذلك المعمب من مكان اي في أو أمتار 8 الـ منطقة
 كمتطمبات بنجاحها .الخاصة الخطط من العديد وهناك بها، الخاصة الخطط بعص وتنفيذ ادائها

 الفريق في الضعف نقط الستغالل الجيدة مواقعهم اتخاذ الزمالء وعمى .لمتنفيذ ضرورية
 اثناء الكرة قطع من الحذ ويالحظ لمعبة، تماما جاهزا المرمي حارس يكون ان وقبل المنافس
 يكونوا المدافعين جميع ان حيث تنفيذها المزعوم الخطة تنفيذ اثناء الزمالء لبعض تمريرها

 نتائج في واضح تأثير من تمثمه لما عميها بالتدريب العناية ويجب لألداء ومتحفزين مستعدين
.المباريات في مراتها عدد لكثرة نظرا   المباريات



:الحرة الرمية خطط :رابعا  •
:يمي ما مراعات يجب التدريب خطط وضع عند•
(الداخمية التفاعالت –العصبي –الدوري –التنفس) االجهزة•
 مرتين بمعدل يكون أن يجب (السرعة تحمل) الالهوائي التحميل تدريب•

 االهمية أن بمعى (هوائي) عام بتحمل تدريب أسابيع ثالثة لكل  بالنسبة
2من التحمل درجات بأن العمم ويبج (العام) الهوائي لمتحمل تكون التدريبية

 الالعبين لتدريب بالنسبة مثل هوائي ال دقيق 2 من وأقل هوائي دقيقة 30 –
 :التدريبات خالل من العام الهوائي التحمل عمى

.دقيقة 45 –30حوالي والجري المف•
.دقيقة 30 -20 حوالي والجري المشي•
.راحة فترات أخذ مع (دقيقة1 –2–3-2-1)لدقائق الجري•
  ثم متر 200 هيئة عمى تون بحيث لفة 12 –10)مصل / فردية لفات•

 .بطيئة لغات ثم (راحة فترات بينها متر 200



:الحرة الرمية خطط :رابعا  •
:(آداء بدون) العام الالهوائي لمتحمل بالنسبة التدريب أما•
.والطويل القصير البدا من متر 100 –50من حوالي سرعة بأقصى العدو•
.مدرج أو درج أو (الرمال) التالل فوق الجري•
 بأداة تمرينات•
.االداء ايقاع وتغيير بالجري المتقاطعة التمريرات•
.العبان بين (متر 8 –5)من المسافات الوقوف من واالستالم التمرير•
.الممعب بطول (متر 8 -5) بعضها بالوثب التمرير ثم التنطيط العبان•
.الممعب بطول وتكرارها واستالمها االرض عمى الكرة دحرجة•
.الموضوعة العالمات بين زجزاج في التنطيط•
.الممعب بطول الستالمها والوثب الجموس ثم ألعمى الكرة رمي•



 اٌٍؼت صِٓ
 مدة شوطين فعمى الشباب فرق أما .  دقيقه 30 منهما كل مدة شوطين من لمكبار اليد كرة مباراة تتكون

 كل مدة أيضا شوطين عمى سنه 12 –8سن ومن  . سنه 16 –12سن من دقيقه 25 منهما كل
 كل في دقيقه 15او 10 المعب زمن يكون سنوات 8 سن تحت لمصغار اليد كرة وفي . دقيقه 20 منهما
. دقائق 10 لمدة الشوطين بين راحة هناك الفئات كل وفي شوط
 وبدون دقائق 5 منهما كل مدة شوطين عمى إضافي وقت هناك  األصمية األوقات في الفريقين تعادل إذا

  . اإلضافيين الوقتين بين راحة
ذا  وبعد دقائق 5 مدتها راحة فترة بعد ثاني إضافي وقت يمعب بالتعادل األول اإلضافي الوقت انتهى وا 

 . راحة وبدون دقائق 5 منهما كل شوطين عمى أيضا اإلضافي الوقت هذا ويكون ، جديدة قرعه إجراء
ذا .بالمسابقة الخاصة لمقواعد وفقا   الفائز يحدد بالتعادل المباراة انتهت وا 



الفروق
 ، ادلجبساح ثذء ػٕذ ادلٍؼت يف األلً ػٍٝ فش٠ك ٌىً الػجني 5 رٛاجذ ٚجيت الػجب   14 ِٓ اٌفش٠ك ٠زىْٛ
. ادلجبساح عري أصٕبء ادلٍؼت يف الػجني 5 ػٓ اٌفش٠ك ػذد ٔمض ٚاْ دىت ادلجبساح رغزّش أْ ٚديىٓ
 ِٓ ٌٚىٓ ادل١مبرٟ أٚ ادلغجً إخـبس دْٚ ِزىشس ٚثشىً ٚلذ أٞ يف ادلجبساح يف االشرتان ٌٍجذالء ديىٓ
. اٌظذ١خ ادلىبْ
 ثئرْ أٚ اٌؼبدٞ ٌٍزجذ٠ً اٌزجذ٠ً ِٕـمخ ِٓ ادلٍؼت ثذخٛي ٌٍجذ٠ً ٠غّخ ادلغزمـغ اٌٛلذ خالي
. احلىّني ادذ ِٓ ٚاػخ
. اٌالػت ذلزا دل١مزني دلذح ٚإ٠مبف ٌٍّٕبفظ دشح ثش١ِٗ اخلبؿئ اٌزجذ٠ً ٠ؼبلت
 . اٌش٠بػ١خ ٌألدز٠خ اٌالػجني اسرذاء جيت



 أْ ِشِٝ وذبسط ٠ٍؼت اٌزٞ ٌالػت ديىٓ
 رجذ٠ً ثؼذ ٚلذ أٞ يف ٌٍٍّؼت الػجب ٠ظجخ
 ٠ظجخ أْ ادلٍؼت ٌالػت ديىٓ وّب . ِالثغٗ
 ٚحيزفق ِالثغٗ رجذ٠ً ْٚثذ ٌٍّشِٝ دبسعب
. ثشلّٗ

 ٠ىْٛ ػٕذِب ادلشِٝ دبسط ثزجذ٠ً ٠غّخ ال
. ث١ذٖ ٚاٌىشح اجلضاء ٌش١ِخ ِغزؼذا اٌشاِٟ



. ادلٕبفظ ٠ذ ِٓ اٌىشح ػشة أٚ ثغذت ٠غّخ ال1.

. اٌغبلني أٚ ا١ٌذ٠ٓ أٚ ثبٌزساػني ثؼ١ذا ادلٕبفظ دفغ أٚ حبجض ٠غّخ ال2.

  . ػ١ٍٗ اٌٛصت أٚ ادلٕبفظ دفغ أٚ رب٠ٛؾ أٚ ثزم١١ذ ٠غّخ ال3.

. ادلٕبفظ ٌٍفش٠ك دشح ثش١ِٗ رؼبلت ادلٕبفظ ػٍٝ ثبٌذخٛي ادلزؼٍمخ ادلخبٌفبد4.

  -: إرا خبطخ ٌٍخـش عالِزٗ ٠ؼشع ثشىً ادلٕبفظ ػٍٝ ٠ٙبجُ اٌزٞ اٌالػت اعزجؼبد جيت5.
. اٌزّش٠ش أٚ ثبٌزظ٠ٛت ل١بِٗ أصٕبء اٌٍف أٚ اجلبٔت ِٓ اٌشاِٟ رساع شذ أٚ ػشة•
. اٌشوجخ أٚ ثبٌمذَ ادلٕبفظ جغُ ػشة•
ثمٖٛ اجلشٞ ثؼ١ٍّخ ٠مَٛ اٌزٞ ادلٕبفظ دفغ•



 اإلسعبي س١ِخ -1
 اجلبٔج١خ اٌش١ِخ -2
 ادلشِٝ دبسعخ س١ِخ -3
 احلشح اٌش١ِخ -4
.اجلضائ١خ اٌش١ِخ -5

:أنواع الرمٌات 



انثداٌح أو اإلزسال زمٍح ٌؤدي انري انالعة عهى ٌجة

.انمىتصف خط عهى قدمًٍ إحدى ٌضع أن 

 تتسك أن وقثم انصافسي تعد انمىتصف خط انسامً شمالء عثس إذا

. نهمىافس حسج زمًٍ تحتسة انسامً ٌد انكسي

  انالعة مه األقم عهى أمتاز 3 االتتعاد انمىافسٍه عهى ٌجة

. اإلزسال زمٍح ٌؤدي انري

. انحكم صافسج تدون انجاوثٍح انسمٍح تؤدى

. ٌدي انكسي تتسك حتى انجاوة خط عهى قدمًٍ إحدى ٌضع أن انسامً عهى ٌجة

 مه أمتاز 3 مه تأقم االقتساب نهمىافسٍه ٌمكه ال انجاوثٍح انسمٍح أداء عىد

. انسامً



الرموات
-:احلشح اٌش١ِخ-صبٌضب  

  ثؼ١ذح ادلذافؼخ ادلزؼٍّخ رىْٛ ٚ اخلـأ دذٚس ِىبْ ِٓ رؤدٜ 
.صٛاْ 3 خالي ٚفٝ ِرت 3 ادلٙبمجخ ادلزؼٍّخ ػٓ

  احلشح  اٌش١ِخ دبالد
  ادلٕبفظ ػٍٝ اٌذخٛي دبالد
  اٌغمف اٌىشح دلظ

  اخلبؿئ اٌزجذ٠ً دبالد
 . اٌىشح ٌؼت ثمٛاػذ اإلخالي دبالد



الجزاءىرموةى-رابعًا
ػٕذ اجلضاء س١ِخ سبٕخ :-

. ثبٌىشح ِشِبٖ ِٕـمخ ادلشِٝ دبسط دخٛي1.

 ػذ فشطٗ الوزغبة ِشِبٖ ِٕـمخ ادلٍؼت الػت دخٛي2.
. اٌىشٖ حبٛصرٗ اٌزٞ ادلٙبجُ

. اجلضاء س١ِخ ادزغبة ػٕذ اٌٛلذ إ٠مبف احلىبَ ػٍٝ جيت
احلىُ طبفشح ثؼذ صٛاْ 3 خالي اجلضاء س١ِخ رأد٠خ جيت .
جيت. اجلضاء س١ِخ خؾ دلظ ػذَ اجلضاء ٌش١ِخ اٌشاِٟ اٌالػت ػٍٝ جيت  

 اٌزغؼخ خؾ خٍف ٠مفٛا أْ اجلضاء س١ِخ أداء ػٕذ اٌالػجني مج١غ ػٍٝ
. أِزبس

األسثؼخ خؾ احلبسط اجزبص إرا ٘ذف رغج١ً ٠زُ مل إرا اجلضاء س١ِخ رؼبد 
 .  ثٗ اخلبص أِزبس



-: اٌزب١ٌخ احلبالد يف اإلٔزاس ٠ؼـٝ
. عبثمب   ادلزوٛسح ادلٕبفظ ػٍٝ ثبٌذخٛي ادلزؼٍمخ ٌٍّخبٌفبد-
. اٌش١ِخ ادلٕبفظ ٠ٕفز ػٕذِب رشرىت اٌزٟ ٌٍّخبٌفبد -
. اإلداسٞ أٚ اٌالػت ِٓ اٌش٠بػٟ غري ٌٍغٍٛن -
. اجلضاء س١ِخ ٠ؤدٞ اٌزٞ اٌالػت ػٍٝ اٌظشار -
. ِالثغٗ ِٓ ادلٕبفظ ِٚغه ، اٌش١ِخ رٕف١ز ٚرأخري ، ٌٍّٕبفظ ادلٛجٗ اٌشزُ -
. جضاء س١ِخ ػذٖ ربزغت ػٕذِب ثبٌىشٖ ثبالدزفبف ادلشِٝ دبسط لبَ إرا -

. دل١مزني دلذح إ٠مبف ٠ؼـٝ األش١بء ٘زٖ رىشسد إرا
. اٌظفشاء ثبٌجـبلخ ٠ىْٛ اإلٔزاس
. ٌٍفش٠ك إٔزاساد 3 ػٓ ٠ض٠ذ ال ٚدبب ٚادذ إٔزاس ِٓ أوضش اٌالػت إػـبء ػذَ جيت
. دل١مزني دلذح أٚلف ٚاْ ع١ك اٌزٞ ٌالػت اإلٔزاس إػـبء ػذَ جيت
.ٚادذ إٔزاس ِٓ أوضش اٌفش٠ك إداسٞ إػـبء ػذَ جيت



 -: اٌزب١ٌخ احلبالد يف دل١مزني دلذح اإل٠مبف ٠ؼـٝ
. لب١ٔٛٔٗ غري ثـش٠مٗ ادلٍؼت دخٛي أٚ اخلبؿئ ٌٍزجذ٠ً -
. ادلٕبفظ ػٍٝ ثبٌذخٛي ادلزؼٍمخ ادلزىشسح ٌٍّخبٌفبد -
. ادلٍؼت داخً الػت ِٓ ٌش٠بػ١خ غريا اٌزظشفبد رىشاس -
 اٌفش٠ك ػذ اٌمشاس ٠ىْٛ ػٕذِب األسع ػٍٝ اٌىشٖ رٛػغ مل إرا -

. اٌىشٖ ػٍٝ ادلغزذٛر
. اٌش١ِخ ٠ٕفز ٚ٘ٛ ادلٕبفظ ػٍٝ ادلزىشسح ٌٍّخبٌفبد -

 . ٠غزجؼذ أْ جيت اٌضبٌضخ ٌٍّشح اٌالػت أٚلف إرا



 -:ًعطى االستبعاد في الحاالت التالٌة 

. ادلٍؼت إىل اٌٍؼت يف االشرتان ٌٗ حيك ال الػت دخً إرا.1
. ادلٕبفظ ػٍٝ ثبٌذخٛي ادلزؼٍمخ اخلـريح ٌٍّخبٌفبد.2
. ادلٍؼت خبسط الػت ِٓ أٚ اإلداسٞ ِٓ اٌش٠بػٟ غري اٌغٍٛن ٌزىشاس.3

 . اإلداسٞ أٚ اٌالػت ِٓ اجلغ١ُ اٌش٠بػٟ غري ٌٍغٍٛن.4
 . اٌالػت ٌٕفظ اٌضبٌش ٌإل٠مبف.5
 . اٌفش٠ك إداسٞ لجً ِٓ ٌالػزذاء.6
 . اٌٛاػذخ ادلزؼّذح ٌؼشلٍٗ.7
 . ِزذشن غري ٚ٘ٛ اجلضاء س١ِخ أصٕبء سأعٗ يف ثبٌىشٖ ادلشِٝ دبسط ػشة.8
 .ادلشِٝ ػٍٝ ادلجبشش اٌزظ٠ٛت ػٕذ احلشح اٌش١ِخ رٕف١ز أصٕبء صبثذ ٚ٘ٛ سأعٗ يف ثبٌىشٖ ادلذافغ اٌالػت ػشة.9
 . احلىبَ ػٍٝ اٌزٙجُ.10
 . ػذٖ ادلخبٌفخ اسرىبة ثؼذ االٔزمبَ.11
. ادلجبساح رٛلف أصٕبء ادلٕبفظ ػٍٝ ِزؼّذ ثشىً اٌىشٖ سِٟ.12
ْدل١مزني دلذح إ٠مبف دائّب ٠شافمٗ اٌٍؼت ٚلذ أصٕبء اٌفش٠ك إداسٞ أٚ الػت اعزجؼبد أ   

. اٌذل١مزني رٕزٟٙ أْ إىل ادلٍؼت يف ٚادذ الػت اٌفش٠ك لٛح زبف١غ ٠ؼٕٟ ٚ٘زا        
ْٛاحلّشاء ثبٌجـبلخ االعزجؼبد ٠ى . 



 -: اٌزب١ٌخ احلبالد يف اٌـشد ٠ؼـٝ
. اٌٍؼت ٚلذ أصٕبء ٚخبسجٗ ادلٍؼت داخً االػزذاء دبٌخ يف
. ادلٕبفظ اٌالػت ػٍٝ اٌجظك دبٌخ يف

 ٚادذ الػت ٔبلض ٠ىْٛ اٌفش٠ك أْ ٠ٚؼٕٟ اٌالػت ٘زا اعزجذاي جيٛص ال ِب الػت ؿشد ػٕذ
 .ادلجبساح ٌجم١خ

 





ىأهمىالتعدوالتىفيىقانونىكرةىالود



 رمش٠ش ٠ٚزجؼٗ ( محشاء ثـبلخ ) ثبعزجؼبد ٚاعزجذي إٌٙبئٟ اٌـشد إٌغبء مت-1
. احلبٌخ ػٓ
 ) ادلٙبجُ ثبٌالػت ٚاطـذاِٗ ِشِبٖ ِٕـمخ ِٓ ادلشِٝ دبسط خشٚط-2

. وبٍِخ ادلغئ١ٌٛخ ػ١ٍٗ ٚرمغ احلبسط ِغئ١ٌٛخ ِٓ ١ٌغذ ألٔٙب ( إعزجؼبد
 ثـبلخ ( إعزجؼبد ) اجلضاء س١ِخ أصٕبء ادلشِٝ دبسط ثٛجٗ اٌىشح رغذ٠ذ-3

. محشاء
 . محشاء ثـبلخ ( إعزجؼبد ) احلشح اٌش١ِخ أصٕبء ادلذافغ ثٛجٗ اٌىشح رغذ٠ذ -4



 ادلشاجغ
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