


 (1)السلة كرة 

 

 

 

                                  

 

 
       

 إعداد

 محمود حسين محمود حسين/ د.أ

  

 أستاذ تدريب كرة السلة ورئيس قسم الرياضات الجماعية والعاب المضرب

 جامعة بنى سويف –كلية التربية الرياضية 

 مقدم من

 محمود حسين محمود حسين/ الدكتور

 األستاذ المساعد بقسم الرياضات الجماعية والعاب المضرب

 كلية التربية الرياضية

 جامعة المنيا

 

 

 

Derk PPT/ديرك.avi


 :محاضراتالهدف العام لل

 :إلى محاضراتال ههذ هدفت

طالب الفرقة األولى بكلية التربية معارف واتجاهات ومهارات تنمية "
في نحو المهارات األساسية الهجومية  الرياضية جامعة بنى سويف

 "كرة السلةرياضة 
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 ـ :للبرنامجاألهداف التعليمية 
   ـ :نأ على قادرا   ة البرنامجنهايفي  الطالب أن يكون

 .يحدد طبيعة وخصائص ومميزات لعبة كرة السلة1.

 .يميز أشكال ممارسة رياضة كرة السلة2.

 .يستخدم أساليب وأدوات تساعد في تنفيذ برامجه التعليمية3.

 .يعرف النواحي الفنية والجوانب القانونية للمهارات األساسية للعبة كرة السلة4.

 .مجال التعليم فىيطبق عمليات التعليم والتعلم وفقا للقواعد والمعايير المتعارف عليها 5.

 .يصمم البرامج التعليمية لمختلف المراحل السنية طبقا الحتياجات المؤسسة6.

 .يقيم عمليات التعليم واكتساب األداء المهارى الجيد بشكل علمي مقنن7.
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 (1)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•
  

   .السلة كرة رياضة ونشأة تاريخ على التعرف      
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 ... المشارك عزيزي •

 خبراتك خالل من السابقة النشرة قراءة وبعد - مجموعتك أفراد مع 
 عن السلة كرة لعبة يميز ما تذكر أن حاول السلة كرة لعبة عن ومعلوماتك

 الجماعية؟ األلعاب من غيرها

 

 :النشاط إجراءات 
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 مقدمة عامة عن كرة السلة

 ماذا تعرف عن تاريخ رياضة كرة السلة؟•

 لماذا أصبحت مشهورة ومنتشرة وتمارس وتشاهد في كل أنحاء العالم؟•

 ما الذي يجعلها مختلفة؟•

 لماذا يلتحق الصغار بالمدارس واألكاديميات ويظهرون استعدادهم اللعبة؟•
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 .ودما   لحما   أمريكية اللعبة•

 .سميث ناي جيمس أسمه أمريكي رجل اللعبة هذه ابتكر•

 .م1861 /11 /6 في ُوِلد  •

  .ذاك آن المسيحية الشبان بجمعيه رياضيا   مشرفا   عمل •

 على للمحافظة السنة فصول جميع في الرياضي النشاط وممارسة اللعبة قصة•

 .والالعبين للمواطنين البدنية اللياقة

 الدكتور برئاسة "ماساشوست "بوالية" سبرينجفيلد جامعة عمداء اقترح•

 لطبيعة واأللمانية السويدية التمرينات ومالئمة مناسبة مدي دراسة (جوليلدر لوثر) 

 فصل في والنفسية البدنية لياقتهم على للمحافظة وصالحيتها األمريكي الشباب

 .الشتاء
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 .(والتركيب التحليل) لنظرية سميث ناي جيمس توصل•

 ميالد وبداية القدمين من بدال باليدين اللعبة هذه تمارس أن فكرة•

 .السلة كرة لعبة

  .(Basketball) للتصويب كهدف الخوخ وسلة السلة كرة لعبة•

 واعية دراسة بعد وضعت التي األولي اللعبة السلة كرة تعتبر•

 .مجتمع أفراد بها شعر حاجة إلشباع
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 كرة السلةماهية "

 "  للعبةمدخل للمهارات األساسية 

 (2)النشاط رقم 
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 :(2)نشاط العناصر 

 .األساسيةمدخل النواحي الفنية والتعليمية للمهارات •
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  ـ :محاضرةال أهـداف

 ـ: الطالب علىتعرف 

 .النواحي الفنية والتعليمية للمهارات األساسية •
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 (2)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 .األساسية للمهارات والتعليمية الفنية النواحي مدخل على التعرف•
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 والتعليمية الفنية النواحي مدخل على النشاط هذا خالل من ستتعرف•
  :جزئيين من النشاط هذا يتكون وسوف األساسية للمهارات

 اآلتي السؤال على أجب :جماعي عمل •

 ؟ األساسية المهارات أو المبادئ تعليم شروط هي ما  

 في األساسية المهارات تقسيم على التعرف في الئكزم شارك  :ثنائي عمل•

  مع لمناقشته والعناصر المبادئ هذه إحدى اختر ثم ومن السلة كرة

 .المجموعة

 :إجراءات النشاط 
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 مدخل النواحي الفنية والتعليمية للمهارات األساسية

 واجبات لتحقيق المباراة  أثناء اللعبة لمهارات الواعي التنفيذ هو الفني األداء•
 .الفوز تحقيق منها الهدف يكون  معينة

 الواجب لتحقيق الالعب يؤديها التي الحركات أو الحركة أنظمة" عنىت وهى•
 .المطلوب

 عالية بدرجات تؤدى الحركات من محدودة سلسلة أو حركة" تعنى المهارة•
 مدافعا   أو مهاجما   كان سواء لالعب تتيح محددة غاية إلنجاز التصميم من

  .اللعبة ظروف جميع في مسئولياته تحقيق فرصة
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 تعليم املبادئ أو املهارات األساسيةجناح شروط 

 ـ: أن يكون

 .أمكن كلما مسابقة قالب  في التدريب
 .التدريب في الملل يتسرب ال كي التمرينات في وتغيير تنويع هناك

 .الغرض هذا بأهمية الالعبون  ويقتنع يفهم وأن معين غرض للتمرينات
 .منه أسهل آخر تدريب على تدريب كل ويبنى الصعب إلى بالسهل البداية

 .دقائق عشرة عن تزيد ال واحدة ناحية على التدريب مدة
 .إهمالها وعدم األساسية المهارات أو المبادئ لتدريب ومواظبة استمرارية هناك

 .التعب يحدث ال كي التكرارات بين بينية راحة فترات
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   اةرا الناةيةاحمل

   " مسك الكرا ووقفة االستعداد اهلجومية" 
   

Derk PPT/ديرك.avi


 :محاضرةالعناصر 

 .الكرة لمسك الفنية النواحي1.

 .الكرة لمسك التعليمية الخطوات2.

 .الهجومية االستعداد لوقفة الفنية النواحي3.

 .الهجومية االستعداد لوقفة التعليمية الخطوات4.
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  :محاضرةالأهـداف 

 :ـالمشاركين معرفة بلدى  محاضرةالأن يكون فى نهاية •

 .الكرة لمسك الفنية النواحي1.

 .الكرة لمسك التعليمية الخطوات2.

 .الهجومية االستعداد لوقفة الفنية النواحي3.

 .الهجومية االستعداد لوقفة التعليمية الخطوات4.
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 (3)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 .الكرة لمسك الفنية النواحي على التعرف•
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 ـ :إجراءات النشاط 

  :جزئيين من النشاط هذا يتكون  وسوف الكرة لمسك الفنية النواحي النشاط هذا خالل من ستتعرف•

 ؟.الكرة لمسك الفنية النواحي هي ما  :اآلتي السؤال على أجب  :جماعي عمل - •

 :الخطوات الفنية لمهارة مسك الكرة•

 ..………………………………………………………………………: الرأس•

 ..………………………………………………………………………: الذراعان•

 ..………………………………………………………………………: الجذع•

 ..………………………………………………………………………: الرجالن•
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 إجراءات النشاط

 الكرة لمسك الفنية النواحي تطبيق في كئزمال شارك: جماعي عمل•
 .األدوار وتبادل األخطاء بتصحيح وقم

 

Derk PPT/ديرك.avi


  :النواحي الفنية لمسك الكرة

 (:Catching the Ball)مسك الكرة 
هي المهارة األساسية التي يستحوذ الالعب بواسطتتها علطى الكطرةل ولهطذم أهميطة كبيطرة 

 -: هي
 تتم وال التالية المهارات جميع تتعثر أن يمكن للكرة الصحيح الجيد المسك بدون 

 .المطلوبة بالصورة
 .جيد الستالم يمهد الجيد المسك

 ,Shooting, Passing (S P D) المحاورة التمرير، للتصويب، وأساسي هام مبدأ 
Dribbling)).   
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  :النواحي الفنية لمسك الكرة

 
 
 
 :الفنية ملهارا مسك الكرااخلطوات •
 .النظر جهة الممرر والرأس للخلف قليال   :الرأس•
الكرررة أمررام الجسررم واألصررابع منتشرررة علررى جررانبي الكرررة واإلبهامرران امترردادهما يكررون مثلرر  : الــارانان•

 –فررري حالرررة التصرررويب ( T)، ويكرررون اإلبهامررران علرررى شرررك  (للتمريرررر)متسررراول السررراقين خلرررف الكررررة 
 وتمسك الكرة بدون تصلب  

  .مائال  قليال  لألمام :اجلاع•
 .متجاورتان أو يتقدم أحد الرجلين األخرى : الرجالن•
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 (4)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 التعرف على الخطوات التعليمية لمسك الكرة
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 :إجراءات النشاط 

الخطوات التعليمية تنفيذ ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيف •
  :وسوف يتكون هذا النشاط من . لمسك الكرة

على السؤال اآلتي اذكر الخطوات التعليمية  أجب  :حوار جماعي
 لمسك الكرة ؟

.1. .................................... 

.2. ................................... 

.3. ................................... 

Derk PPT/ديرك.avi


 .الخطوات التعليمية لمسك الكرة

 :تدريبات لإلحساس مبسك الكرا•
 : تدوير الكرا باألصابع

 الكرة فوق  منتشرة اليد أصابع الالعب ويضع األرض على الكرة توضع
 على وهي الكرة لدوران األصابع سالميات من بحركة الالعب يبدأ ثم

   .األرض
  .اليمين جهة الكرة لدوران مرات عدة التدريب كرر
  .اليسار جهة الكرة لدوران مرات عد التدريب يكرر كما
  .العكس أو اليمنى باليد يؤدى كما اليسرى  باليد التمرين يؤدى
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 .الخطوات التعليمية لمسك الكرة

 :تدريبات لإلحساس مبسك الكرا•
  :باألصابعالتمرير 

 يقوم اليمنى، اليد أصابع على والكرة قليال   وأماما   أسف  واليدين الالعب يقف
 إلى اليسر اليد من ثم اليسرى  اليد إلى لتمريرها فقط باألصابع الكرة بدفع الالعب
   .اليمنى اليد
 .الكرة إلى النظر دون  مفرودتان والذراعان الرأس فوق  من التدريب نفس يؤدى
 المنطقة في) أسف  والذراعان أماما الجذع ثنى الوقوف وضع من التدريب يؤدى
 .(القدمين أمام
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 ثم اليدين أحد أصابع على الكرة ويحم  معتدل الالعب يقف
 األخرى  باليد ليسلمها الخصر خلف من الكرة دوران يقوم
 لألمام الكرة تدوير اليد هذه لتكم  األصابع سالميات على
 أصابع بواسطة الخصر حول الدوران في الكرة تظ  وهكذا
   .دائرية حركة في اليدين
 .الدوران سرعة في بالتدرج التدريب يؤدى
   .اليمين وجهة من الكرة لتدوير التدريب يؤدى
  .اليسار جهة من الكرة لتدوير التدريب يؤدى

: دوران الكرا حول اجلسم  
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 : الكرا حول الرجل اليمنىدوران 

 الكرة بتمرير يقوم ثم أسف  أماما   الجذع ثنى – فتحا   القدمين وضع في الالعب يقف
   .اليمنى القدم كاح  حول دائرية حركة في

 : دوران الكرا حول الرجل اليسرى

 كاح  حول دائرية حركة في الكرة بتمرير السابق الوضع نفس من الالعب يقوم ثم
  .اليسرى  القدم

 : دوران الكرا حول الرجلني معًا

 حول دائرية حركة في الكرة بتمرير أماما   الجذع ثنى وقوف وضع من الالعب يقوم
  .معا   القدمين كاحلي
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أخــرل لتــدريبات اسحســاس منــا    
 مبسك الكرا  

باللغـة  ( 8)الكرا نلـى شـكل   دوران  
 .اسجنليزية

مســـك الكـــرا املرتـــدا مـــ  بـــني  
 .الرجلني

 .مسك الكراسرنة  
 .التصفيقالكرا بعد مسك  
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 ـ :إجراءات النشاط 

ستتعرف من خالل هذا النشاط على النواحي الفنية لوقفة •
 :االستعداد الهجومية وسوف يتكون هذا النشاط من

أجب على السؤال اآلتي ما هي النواحي الفنية   :حوار جماعي
 لوقفة االستعداد الهجومية ؟

.1. .................................... 

.2. ................................... 

.3. ................................... 
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 إجراءات النشاط

ك في الئشارك زم: عمل جماعي وتبادل ادوار
تطبيق النواحي الفنية لوقفة االستعداد الهجومية 

 .وقم بتصحيح األخطاء وتبادل األدوار
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 .النواحي الفنية لوقفة االستعداد الهجومية

 (:Offensive Stance)وقفة االستعداد الهجومية 
وقفة االستعداد الهجومية الصحيحة تساعد الالعطب علطى •

التمريططرل المحططاورةل )القيططام بجميططع مسططهولياته الهجوميططة 
بسهولةل فهي تحقق له االتزان الكامطل ومطن  طم ( التصويب

 .تتحقق السيترة التامة على المدافع
ولكي يكطون الالعطب فطي وضطع اسطتعداد هجطومي  طحي  •

 :يجب أن يراعي في وقفته اآلتي
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 .النواحي الفنية لوقفة االستعداد الهجومية

   -: بني القدمنياملسافة 

مططن المعططروف أنططه كلمططا اتسططعا القاعططدة التططي يرتكططز عليهططا أي •
جسططم كلمططا ااد اتزانططه ولكططن المتلططوب أ نططان المبططاراة مططن الالعططب 
المهاجم أن يكون مستعدًا للمحاورةل التمريرل التصطويبل االنتطال  
السريع للجري أو الو ب للتخلص من المنافسينل ففطي هطذم الحالطة 
ال تسططم  لططه القاعططدة العرييططة التططي يرتكططز عليهططا بططأدان م ططل هططذا 

وعلطططى ذلطططك يجطططب أن تتناسطططب المسطططافة بطططين . الو طططب واالنتطططال 
القدمين مع طول الالعب دون التقيد بمسافة معينةل بحيث تسطم  
لططه بططأقبر قططدر مططن االتططزان وبططأقبر قططدر أييططًا مططن حريططة الحركططة 

 .  لمتابعة حركات المنافسين الدفاعية
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 .النواحي الفنية لوقفة االستعداد الهجومية

المنتصط  تمامطًال مطن ال بطات والحركطة ألنطه لكمطا  ىفطمركز  قل الجسطم إن •
ارتفع مركز  قل الجسم عن األرض كلما قل اتزانهل ولذلك يجب على الالعب 
حتططى يحصططل علططى أقبططر قططدر مططن االتططزان أ نططان اتخططاذم لوضططع االسططتعداد 
الهجومي أن يجعطل مركطز  قلطه قريبطًا مطن األرضل علطى أال يكطون ذلطك سطببًا 

إعاقتطه عطن البطدن السطريع ألي مهطارة هجوميطةل ويتحقطق االتطزان الكامطل  ىف
الذي يساعد الالعب على أدان جميع واجباته الهجومية ب ني الطركبتين بقطدر 
مناسططب وميططل الجططذً قلططياًل لحمططام واالحتفططام بططالكرة أمططام الصططدر والططذراعين 

 .  للخارج
 

 

  -:مركز ثقل اجلسم
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:-   

ال يستطيع أحد أن ينكرر مرا لحالرة عضرالت الجسرم مرن أثرر •
فرررررى جميرررررع األنشرررررطة الرياضرررررية عمومرررررا ، ولعبرررررة كررررررة السرررررلة 
خصوصرررررا ، فبررررررغم مرررررن أن حالرررررة التررررروتر الترررررى يكرررررون عليهرررررا 
الالعرب أثنرراء المبراراة تتناسررب تناسرربا  عرديرا  مررع نشرراعه إال أن 
هذا التوتر يجب أال يص  إلرى الحرد الرذل يجعر  الالعرب يفقرد 

 . الدقة المطلوبة في األداء
ولهررذا يجررب أن تتصررف عضررالت جسررم الالعررب أثنرراء وقفترره •

الهجوميرررررة باالرتخررررراء وعررررردم التررررروتر الزائرررررد حترررررى يرررررتمكن مرررررن 
السررريطرة علرررى حركاتررره اإلراديرررة حترررى ال يكرررون سررره  الت لرررب 

 . عليه من المدافعين

 حالة نضالت اجلسم
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نظرررر الالعرررب المهرراجم تبعرررا  لنررروع المهرررارة يختلررف •
الهجوميرررة التررري يقررروم بهرررا، إال أنررره يجرررب أن تكرررون 
لديررره ر يرررة محيطيرررة واسرررعة باإلضرررافة للنظرررر دائمرررا  
في اتجراه السرلة، ألنره كلمرا سرنحا لره الفرصرة بعرد 
اسررتالم الكرررة مررن الررزمالء يقرروم برراالختراق فرري اتجرراه 

 السلة بالمحاورة أو التصويب 

ووقفة االستعداد الهجومية كمبدأ أساسي فى كرة •
االرتكازات {السلة تتفرع منها مهارات أخرل 

االتجاه، المحاورة، ت يير  التوقف، ،(أمامي، خلفي)
 . يقوم بها الالعب المهاجم }التمرير، التصويب

  -:اجتاه النظر

Derk PPT/ديرك.avi


 (بالكرة وبدون كرة)األمامي والخلفي  األرتكاا

 التوقف

Derk PPT/ديرك.avi


 (4)النشاط رقم •

 

 :  النشاطهدف •

 .االستعداد لوقفة التعليمية الخطوات على التعرف•
 

Derk PPT/ديرك.avi


 :إجراءات النشاط•

وسوف . الخطوات التعليمية لوقفة االستعدادتنفيذ ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيف •
  :يتكون هذا النشاط من 

أجب على السؤال اآلتي اذكر الخطوات التعليمية لوقفة االستعداد ؟  :حوار جماعي 

.1. .................................... 

.2. ................................... 

.3. ................................... 

 

Derk PPT/ديرك.avi


 .الخطوات التعليمية لوقفة االستعداد الهجومية

أمطام العبيطه بطالتر  واألسطاليب التطى ت يطر انتبطاههم نحوهطا يمكطن أن يتبطع  رةبعد أن يعرض المعلم المهطا
 : التسلسل التالي

وضطع االسطتعداد  طم يمطر المعلطم علطى جميطع الالعبطين  فطىمن وضع الوقوف يحاول كل العب أن يكطون 
 .لتصحي  أختائهم

 . المكان مرة واحدة يتخذ الالعب وضع االستعداد فىعقب الو ب 

 . المكان باستمرار يتخذ الالعب وضع االستعداد عقب رؤية إشارة المعلم فىمن الو ب 

 .المكان  م اتخاذ وضع االستعداد عقب رؤية إشارة المعلم فىالجري البتين 
 .أي مكان من الملعب  م اتخاذ وضع االستعداد فىالجري 

 .الجري لمتابعة الزميل الذي يم ل المنافس واتخاذ وضع االستعداد بمجرد وقوف المنافس
 .من وضع االستعداد يحاول المدافع التشويش على المهاجم

 

 

Derk PPT/ديرك.avi


 اةرا النالنةاحمل

   " احملاورا وأةوانها" 



 :التدريبية محاضرةالعناصر 

 .المحاورة لمهارة الفنية النواحي1.

 . المحاورة لمهارة التعليمية الخطوات2.

 .المحاورة لمهارة والمركبة المتدرجة التدريبات3.



  :محاضرةالأهـداف 

 :ـالمشاركين معرفة بلدى  لمحاضرةانهاية في أن يكون •

النواحي الفنية لمهارة المحاورة. 
 الخطوات التعليمية لمهارة المحاورة. 
التدريبات المتدرجة والمركبة لمهارة المحاورة. 



 (5)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 .المحاورة لمهارة الفنية النواحي على التعرف•



 :إجراءات النشاط 

 المحاورة لمهارة الفنية النواحي تنفيذ كيف على النشاط هذا خالل من ستتعرف•
  من النشاط هذا يتكون  وسوف

الفنية النواحي بذكر قم الصورة الي النظر خالل من  :جماعي عمل 
 ؟ المحاورة لمهارة

 



 إجراءات النشاط

من خالل النظر الي الصورة   :عمل جماعي

اذكر نوع المحاورة ثم قم بتنفيذ تلك األنواع من 

 المحاورة 

 



 
 

 النواحي الفنية ملهارا احملاورا

   .الخصم وتحركات الملعب على النظر وتركيز عاليا :الرأس• 
 واليد لدفعها أسف  إلى الكرة تتابع ثم واألصابع بالرسغ الكرة تقاب  المحاورة اليد :الارانان•

   .للكرة حماية وتعم  الكوع من منثنيه المحاورة من الخالية
   .والكرة المدافع بين عادة ويكون  الكرة على يمي  :اجلاع•
 وتؤدى الركبتين  في انثناء هناك ويكون  األخرى  على متقدمة القدمين إحدى تكون  : الرجالن•

   .والمشي الوقوف من
 وليس وقواعدها باألصابع بالدفع الكرة حركة وتكون  قليال   األمام وإلى الجسم بجوار : الكرا•

 .بضربها
 



 :طريقة األداء الفني لمهارة المحاورة



 أنواع المحاورة 

 الهجوم  في يحدث كما لألمام السريع التحرك ب رض تستخدم :العالية احملاورا
 المحاور الالعب عريق يعترض المدافع وجود عدم حالة  وفي الخاعف

  



  :املنخفضة احملاورا
 لقطع محاوالته لتحاشى وذلك المدافع وجود أثناء وتستخدم
 .الكرة



 االتجاه تغيير مناورات من العديد وهناك 
   -:إلى تنقسم وهي المنخفضة بالمحاورة

 يد من) جانب إلى جانب من الكرة بت يير المحاورة
 .الجسم أمام من (يد  إلى

 باالرتكاز يد  إلى يد من الكرة بت يير المحاورة
 .الخلفي
 .األمامية الرج  تحا من الكرة بتفويا المحاورة
 .الخلفية الرج  تحا من الكرة بتفويا المحاورة
 .الظهر خلف من الكرة بتفويا المحاورة



 (5)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 .المحاورة لمهارة التعليمية الخطوات على التعرف•



 :إجراءات النشاط 

الخطوات تنفيذ ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيف •
  :التعليمية لمهارة المحاورة وسوف يتكون هذا النشاط من 

اذكر الخطوات التعليمية لمهارة المحاورة ؟  :حوار جماعي 

.1. .................................... 

.2. ................................... 



 

 الخطوات التعليمية لمهارة المحاورة 
 

   -:األرض نلى ساكنة أمامه الكرا الالنب يضع طواًل اجللوس وةع م 
 .األرض من ترتد حتى باألصابع الكرة برعلة الالعب يقوم
 عدة الكرة بتنطيط الالعب يقوم األرض من الكرة ترتد كلما
 .التدريب ويعاد الكرة تثبا مرات
  . اليسرى  ثم اليمنى باليد التدريب يؤدى

 



   -:متباندتني الرجلني طواًل اجللوس وةع م 
 .اليمني باليد الرجلين بين بالمحاورة الالعب يقوم 

 .اليسرى باليد الرجلين بين بالمحاورة الالعب يقوم 

 .(ويسار يمين) اليدين تبادل مع الرجلين بين بالمحاورة الالعب يقوم
 .4 ل3 ل2 ل1 أو تاك تاكل تاكل م الً  واحد بتوقيا التدريب الالعبون  يؤدى

 .واحد بتوقيا ارتدادها  وت ونسمع الكرة تصل أن
 .مرات 4 النظر ورفع عدات 4 الكرة إلى النظر
 .مرات 8 النظر ورفع مرات 4 الكرة إلى النظر
  . باستمرار محاورة وعمل الكرة إلى النظر عدم

 



  -: واملنخفضة العالية النبات م  احملاورا
 .( قليال   لألمام اليسرى  الرج  ) أماما الوضع الالعب يقف
 .الوقوف من العالية بالمحاورة العب ك  يقوم
 .المنخفضة بالمحاورة ويقوم الركبتين الالعب يثنى
 تعليمات حسب والمنخفضة العالية المحاورة بين الالعب ي ير

 .المدرب
   .( قليال   لألمام اليمنى القدم تكون  ) اليسرى  باليد المحاورة تؤدى

 



 (6)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 لمهارة والمركبة المتدرجة التدريبات على التعرف•
 .المحاورة



 :إجراءات النشاط 

التدريب خطوات اذكر الصورة الي النظر خالل من  :جماعي عمل 

 ؟ المحاورة تدريبات من األنواع تلك بتنفيذ قم ثم
 الصورة ختوات التدريب علي المحاورة 
   

 
 
 
 
 
 
 

  



التدريبات المتدرجة والمركبة لمهارة المحاورة. 

  -:الدائرا
  . قليال   منثنيتين والركبتين مضمومتين القدمين الالعب يقف
 مستخدما   دائرة شك  القدمين حول المحاورة بأداء الالعب يقوم
 .(وهكذا اليسرى  ثم اليمنى اليد) اليدين
 .السابقة الدائرة عكس التدريب يكرر
  .التعلم عند الكرة  إلى النظر للمبتدئ يمكن



التدريبات المتدرجة والمركبة لمهارة المحاورة. 

  -:الكوبرل
  .نصفا   الركوع وضع الالعب يأخذ
   .المنثنية الركبة تحا ومن األمامية القدم حول بالمحاورة الالعب يقوم

  .اليدين الالعب يستخدم
 -:الدوامة
   .األرض على من مرفوعتان القدمان عوال   الالعب يجلس
   .كاملة لفة كله الجسم حول بالمحاورة الالعب يقوم
   .السابقة الدائرة عكس التدريب يكرر



 -:احملاورا أسفل وأنلى
  .طولياً  جلوساً  الالعب يجلس

   .اليمنى القدم بجوار اليمنى باليد المحاورة بعمل يقوم
   .المحاورة  في مسمر وهو قدميه على الالعب يق 
  .اليسرى  باليد التمرين يؤدى

  -:الرقود

   .بالمحاورة يقوم وهو ظهرم على الالعب يرقد
   .مستمرة والمحاورة القدمين على للوقوف الالعب ينهض 

   .مستمرة والمحاورة  انية مرة للرقود ينزل الالعب يق  أن بعد
  . اليسرى  اليد  م اليمنى باليد مرات عدة التدريب يكرر



  -:احملاورا بني اليدي تغيري 
 

   .(قليالً  أماماً  اليسرى  القدم) أماماً  الالعب يق 
 لترتد اليسرى  القدم خل  من اليسرى  باليد الكرة بإسقاط الالعب يبدأ

  .وهكذا اليسرى  اليد إلى لردها برفعها اليمنى اليد لتقوم اليمين جهة
 .يكرر التدريب  م يؤدى والقدم اليمنى في  األمام•



 -:احملاورا املتعرجة
    .عبية كرات أو كراسي يوضع

  .متعرج خط  في العالمات حول بالمحاورة الالعب يقوم
  .العالمة عن البعيدة باليد دائما   الكرة تكون  أن يالحظ
 .يليه الذل الالعب يبدأ الالعب ينتهي أن بعد
 

 -:احملاورا املتعرجة نلى حدود امللعب
  .بالرسم موضح كما الملعب حدود بالمحاورة الالعب يقوم

 



 المحاضرة الرابعة

 "  التمرير وأةوانه " 



 :التدريبية محاضرةالعناصر 

 .وأنواعه التمرير لمهارات الفنية النواحي1.

 .المختلفة التمرير لمهارات التعليمية الخطوات2.

 التمرير لمهارات والمركبة المتدرجة التدريبات3.
 .المختلفة



  :أهـداف الجلسة

 :ـسيكون لدى المشاركين معرفة ب محاضرةالفي نهاية •

النواحي الفنية لمهارات التمرير وأنواعه. 
الخطوات التعليمية لمهارات التمرير المختلفة. 
التدريبات المتدرجة والمركبة لمهارات التمرير المختلفة. 



 (7)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 لمهارات الفنية النواحي على التعرف•
 .وأنواعه التمرير



 :إجراءات النشاط 

النواحي الفنية لمهارات التمرير تنفيذ ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيف معرفة و •
  :وأنواعه وسوف يتكون هذا النشاط من 

اذكر أنواً التمرير والختوات الفنية للتمريرة الموجودة في الصورة  :حوار جماعي
 التالية؟

.1............ 

.2........... 

 



 .النواحي الفنية ملهارات التمرير وأةوانه
   -:باليدي  الصدرية التمريرا
 :الفين األداء طريقة
  .المستلم لمراقبة لحمام والنظر عاليا :الرأس

 على األ ابع ويالحظ الجسم أمام بالكرة يمسكان :الارانان
 يمتدان  م متعامد وضع  في الخل  إلى واإلبهام الكرة جانبي

   .خروجها عند الكرة واأل ابع الرسغ وتتابع لحمام التمرير عند
 دائرة شكل الكرة لتأخذ أعلى إلى  م ولحمام أسفل إلى الكرة تسحب•

  .الصدر أمام



 .النواحي الفنية ملهارات التمرير وأةوانه
  -:باليدي  الصدرية التمريرا
 :الفين األداء طريقة
   .المستلم لمراقبة لحمام والنظر عاليا :الرأس

 إلى واإلبهام الكرة جانبي على األ ابع ويالحظ الجسم أمام بالكرة يمسكان :الارانان
 الكرة واأل ابع الرسغ وتتابع لحمام التمرير عند يمتدان  م متعامد وضع  في الخل 

   .خروجها عند
   .الصدر أمام دائرة شكل الكرة لتأخذ أعلى إلى  م ولحمام أسفل إلى الكرة تسحب•

  . لتقويتها التمريرة خل  لحمام قليالً  يميل :اجلاع
متجاورتططان أو يتقططدم أحططدهما علططى األخططرى أو عنططد التمريططر ي نططى الركبتططان قلططياًل  ططم  :الــرجالن

 .تمتدان بسرعة لتولية قوة يكتسبها الجذً ليو لها إلى اليدين عند التمرير
 



  
 

 باليدي  الصدرية التمريرا



 :التمريرا املرتدا باليدي 
 :الفين األداء طريقة
  .المستلم لمراقبة لألمام والنظر عاليا :الرأس

 إلى واإلبهام الكرة جانبي على األصابع ويالحظ الجسم أمام بالكرة يمسكان :الارانان
 الكرة ارتداد نقطة اتجاه في وألسف  لألمام التمرير عند يمتدان ثم متعامد وضع في الخلف
   .خروجها عند الكرة واألصابع الرسغ وتتابع األرض من

  .لتقويتها التمريرة خلف لألمام قليال   يمي  :اجلاع
متجاورتان أو يتقدم أحردهما علرى األخررى أو عنرد التمريرر يثنرى الركبتران قلريال  ثرم  :الرجالن

 .تمتدان بسرعة لتولية قوة يكتسبها الجذع ليوصلها إلى اليدين عند التمرير
 



  
 

 التمريرا املرتدا باليدي 



 
 
 
 
 
 
 

 التمريرا م  فوق الرأس باليدي 

 :الفين األداء طريقة 
 أمام أو رأسه مستوى   في للمستلم الكرة وتص  للمستلم النظر ويكون  عاليا :الرأس
   .وجهه

 تدفع ، قليال   منثنيان والكوعان للداخ  والكفان الرأس فوق  الكرة اليدان تمسك :الارانان
 . بقوة الكوعين مد مع والرسغ باألصابع الكرة

   .لتقويتها التمريرة خلف لألمام قليال   يمي  :اجلاع
  في ما نوعا   عويلة خطوة ويؤخذ األخرى  عن متقدمة ورج  الحوض باتساع :الرجالن
 .عويلة المسافة كانا إذا المستلم اتجاه

 



 التمريرا م  فوق الرأس باليدي 

 

  
 



 التمريرا الطويلة بيد واحدا م  الكتف  

 :الفين األداء طريقة
 .للجانب المستلم  إلى والنظر الجذع استقامة على :الرأس

 منتشرة واألصابع واليمنى اليسرى  باليد الكرة تحريك المسك من :الارانان
 ويتابع التمرير  في الرئيسي بالدور الساعد يقوم التمرير وعند الكرة خلف
 الكرة حركة الرسغ

 لليد العكسي بالكف المستلم وموجهة الخلفية الرج  على قليال   مائال   :اجلاع•
   .الممررة

 خطوة وأخذ الخلفية الرج  على الجسم وثق  أماما العكسية الرج  :الرجالن•
 .وبسرعة التمرير عند لألمام

 



 التمريرا الطويلة بيد واحدا م  الكتف 



 (8)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 لمهارات التعليمية الخطوات على التعرف•
 .المختلفة التمرير



 :إجراءات النشاط 

الخطوات التعليمية تنفيذ ستتعرف من خالل هذا النشاط على كيف 
  :لمهارات التمرير المختلفة وسوف يتكون هذا النشاط من 

اذكر الخطوات التعليمية لمهارات التمرير   :حوار جماعي
 المختلفة ؟

.1. .................................... 

•  ................................... 



 
 اخلطوات التعليمية ملهارات التمرير املختلفة

 
   -:التمريرا الصدرية باليدي •

 :التعليمية اخلطوات
 0عم  نموذج للمهارة1.
المرفقان )يمسك التلميذ الكرة ويقوم بعم  دائرة كاملة أماما  أسف  أمام الصدر مع مالحظة 2.

 0(متجهان ألسف  وللخلف باستمرار عند األداء
 0يواجه التالميذ الحائط ويقومون بأداء المهارة ثم االستالم والتكرار3.
 0التمرير بين زميلين مواجهين مع زيادة سرعة األداء4.
التدريب السابق مع تقدم إحدى القدمين أثناء الدفع على أن يكون الوضع االبتدائي للجسم هو 5.

 0تباعد القدمين مع ثني الركبتين قليال  
 0التمرير مع المشي على أن يكون التمرير بعد أخذ خطوة من االستالم6.
 0التمرين السابق مع الجرل 7.
 



 التمريرا املرتدا باليدي 

 :اخلطوات التعليمية
 بتحديد ولكن الصدرية التمريرة في نفسها التعليمية الخطوات تؤدى .

 . عالمة برسم األرض من ارتداد مكان

 . سلبيا   مدافعا   الالعبين أد وقوف مع التمريرة تؤدى
 



 التمريرا م  فوق الرأس باليدي 

 :اخلطوات التعليمية•
 0الصحيح الوضع بيان مع للمهارة نموذج المعلم يؤدل
 إشارة مع عاليا   والذراعين الركبتين بمد يقوم ثم االستعداد وضع متخذا   الكرة التلميذ يمسك
 0عاليا   الكرة رفع على التالميذ يعود حتى المعلم
 بدفع ويقوم عاليا   الذراعين مد مع بالكرة ممسكا   واحد متر مسافة على الحائط التلميذ يواجه
 0باألصابع الدفع أثناء أماما   الرس ين ثني مع باستمرار الحائط إلى باألصابع الكرة

 0أمتار (4) مسافة على مواجهين تلميذين بين التمرين
 0السرعة وزيادة المسافة زيادة مع السابق التمرين

 0التمرين السابق مع وجود منافس من التالميذ سلبي أوال  ثم إيجابي•



 التمريرا الطويلة بيد واحدا م  الكتف 

 :اخلطوات التعليمية•
 0اللعب أثناء واستخداماتها أهميتها ويبين للمهارة نموذجا   المعلم يقدم
 0الكرة باستخدام للتمرير االستعداد وضع بأداء التالميذ يقوم

 0أمتار 6 مسافة على مواجهين زميلين بين التمرير
 0أمتار 10 إلى التالميذ بين المسافة زيادة مع السابق التدريب
 المواجه زميله إلى القاعرة أول يمرر أمتار 10 مسافة على متواجهين قطارين في التالميذ
 0وهكذا الخلف إلى يرجع ثم الثانية القاعرة في



 (8)النشاط رقم 

 :هدف النشاط•

 والمركبة المتدرجة التدريبات على التعرف•
 .المختلفة التمرير لمهارات



 التدريبات المتدرجة والمركبة لمهارات التمرير المختلفة

 ال بمسافة المواجه لزميلة الالعب يمرر الهجومي االستعداد وضع من
 .أمتار (5) خمسة عن تزيد

 .األدان بتريقة االهتمام مع المسافة ايادة مع السابق التدريب
 على حائط أمام الالعب يق  بان وذلك التمرير سرعة عنصر تنمية

 .واالستالم بالتمرير يقوم  م أمتار (3)  ال ة بعد

- :باليدي  الصدرية التمريرا نلى تدريبات  



 التدريبات المتدرجة والمركبة لمهارات التمرير المختلفة
 - :باليدي  الصدرية التمريرا نلى تدريبات•

 إلى الكرة قاطرة كل من األول الالعب يمرر ل حائط تواجه قاطرات  الث
 من المرتدة الكرة باستقبال التالي الالعب ليقوم بسرعة مكانة ويترك الحائط
 .وهكذا أخرى  مرة ليمررها الحائط
 األولى القاطرة من األول الالعب يمرر حيث ل مواجهتين قاطرتين فى التمرير

 القاطرة أخر إلى بسرعة يتحرك  ن ال انية القاطرة من األول الالعب إلى الكرة
 إلى بسرعة يتحرك الذي  الزميل من الكرة باستقبال له التالي الالعب ليقوم
 .وهكذا القاطرة أخر

 . مدافع وجود فى لزميل التمرير 



 -:باليدي  املرتدا التمريرا نلى تدريبات•
 أن عدا ما باليدين الصدرية التمريرة مهارة تدريبات نفس •

 .االرتداء نقطة اتجاه فى تتجه اليدين حركة



 تدريبات نلى التمريرا م  فوق الرأس باليدي 

 المدرب إشارة مع عاليا الذراعين ورفع الركبتين بمد الالعب يقوم االستعداد وضع من
 .السرعة بمنتهى عاليا الكرة رفع على يتعود حتى
 بيديه الكرة يمرر الثانية اإلشارة ومع السابق التدريب الالعب يؤدى المدرب إشارة مع
 .(االبتدائي الوضع لتصحيح اإلشارتين بين فاص  هناك) المواجه الزمي  إلى
 .األداء دقة مالحظة مع المدرب إشارتي بين زمني فاص  بدون  السابق التدريب نفس
 .(أمتار ثالثة بعد على حائط اتجاه فى). السرعة عنصر تنمية
 .مربع أو مثل  شك  فى التمرير
 .إيجابي منافس وجود فى ثم . الحركة من التمرير أداء



 الطويلة بيد واحدا م  الكتف تدريبات نلى التمريرا

 فى الممررة الذراع فرد مع اليد بأصابع الكرة بدفع الالعبين يقوم االستعداد وضع من
 .األمامية القدم على الجسم ثق  نق  مع الكرة سير خط اتجاه
 .أمتار 10 مسافة على المواجه زميلة الكرة يمرر االستعداد وضع من

 .األداء سرعة زيادة مع باستمرار زميلين بين التمرير
 زمي  إلى التمرير ثم قليلة مسافة وعلى جانبي اتجاه فى متحرك زمي  إلى التمرير
 .الممرر عن مبتعدا   أمامي اتجاه فى متحرك
 المهارات ضمن من واحدة بيد التمريرة تكون  أن على المركبة التدريبات استخدام
 .التدريبات هذه عليها تشتم  التى
 . مدافع وجود فى التدريبات نفس

 




