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  ي لكرة السلةتارخيال التطور
 مدخل تارخيي لكرة السلة

َولــــــــــد جــــــــــيمس نايــــــــــسميث مختــــــــــرع كــــــــــرة الــــــــــسلة فــــــــــي  ِ ُ
م وكــــــــــان يعمــــــــــل مــــــــــدرس للتربيــــــــــة البدنيــــــــــة ٦/١١/١٨٦١

 عــــــــام أيوعنــــــــدما كــــــــان فــــــــي ســــــــن الثالثــــــــين مــــــــن عمــــــــره 
م طلــــــــــــــــب منــــــــــــــــه مجلــــــــــــــــس العمــــــــــــــــداء بجامعــــــــــــــــة ١٨٩١

ســـــــــــبرينجفيلد أن يختـــــــــــرع لعبـــــــــــة يمكـــــــــــن ممارســـــــــــتها فـــــــــــي 
ــــــــــــــصاالت المغطــــــــــــــاة  ــــــــــــــصعوبة  ممارســــــــــــــة  ن–ال ًظــــــــــــــرا ل

ـــــــاض  ـــــــة النخف ـــــــشاط الرياضـــــــي فـــــــي المالعـــــــب الخارجي الن
  .درجات الحرارة وسقوط الثلوج

وكـــــــان الهـــــــدف األساســـــــي مـــــــن ابتكـــــــار هـــــــذه اللعبـــــــة هـــــــو المحافظـــــــة علـــــــى 
اللياقـــــــة البدنيــــــــة لالعبـــــــي كــــــــرة القــــــــدم األمريكيـــــــة فــــــــي موســــــــم الـــــــشتاء حــــــــين يلجــــــــأ 

 األمطـــــار والبـــــرد والـــــصقيع بعـــــد ًالالعبـــــون إلـــــى داخـــــل الـــــصاالت المغلقـــــة هربـــــا مـــــن
  .انتهاء موسم كرة القدم األمريكية

ــــين موســــم اللعبتــــين الرئيــــسيتين فــــي  وكــــان أول مــــن فكــــر فــــي لعبــــة تمــــارس ب
ــــــــة(أمريكــــــــا  ــــــــر(هــــــــو )  البــــــــسبول- كــــــــرة القــــــــدم األمريكي عميــــــــد كليــــــــة )  جولــــــــكآرث

ــــدكتور  ــــى ال ــــالفكرة إل ــــك الوقــــت، حيــــث عهــــد ب ــــسميث(ســــبرنجفيلد فــــي ذل ) جــــيمس ناي
  .م١٨٩١، وكان ذلك في شتاء عام س التربية البدنية في نفس الكلية رمد

ًفكــــــــر أوال فــــــــي ممارســــــــة كــــــــرة القــــــــدم األمريكيــــــــة داخــــــــل الــــــــصاالت المغلقــــــــة 
ولكــــن نتيجــــة لعنــــف اللعبــــة واســــتخدام األقــــدام فيهــــا تــــسبب ذلــــك فــــي إحــــداث تلفيــــات 

  .كبيرة بتلك الصاالت
عض األلعـــــاب ثـــــم أعــــــاد وقـــــد قـــــام نايـــــسمث بتحليـــــل المهـــــارات األساســـــية لـــــب

ــــــه فكــــــرة أن يكــــــون اللعــــــب  تركيــــــب بعــــــض هــــــذه المهــــــارات بــــــشكل جديــــــد وطــــــرأت ل
باليـــــدين بـــــدال مـــــن القـــــدمين وهكـــــذا بـــــدأ مـــــيالد فكـــــرة كـــــرة الـــــسلة وقـــــد أخـــــذت اللعبـــــة 
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ــــي التــــصويب عليــــه كــــان  ــــى أول هــــدف اســــتعمل ف " ســــلة خــــوخ"هــــذا االســــم نــــسبة إل
  ".كرة السلة" فأطلق عليها نايسمث
ــــــي اختــــــراع لعبــــــة تــــــستخدم فيهــــــا األيــــــدي وتكــــــون الكــــــرة أكبــــــر لــــــذلك فكــــــر  ف

ًحجما وثقل وزنا وشكلها مستدير ً.  
ــــــــك فقــــــــد  ظهــــــــرت فكــــــــرة أن يكــــــــون "وظهــــــــرت مــــــــشكلة األهــــــــداف وعقــــــــب ذل

الهــــــدف معلــــــق لكــــــي ال يــــــستطيع الالعبــــــين رفــــــع الكــــــرة بأيــــــديهم، وفــــــي حــــــديث مــــــع 
كهـــــة وتعلـــــيقهم الـــــسيد ســـــبنز مـــــدير المدرســـــة اقتـــــرح اســـــتخدام ســـــلتين مـــــن ســـــالل الفا

 متــــر بالتحديــــد وظــــل هــــذا ٣.٠٥فــــي أعلــــى مكــــان فــــي الــــصالة وكــــان علــــى ارتفــــاع 
  .االرتفاع حتى يومنا هذا

ــــــد  ــــــستخدمان ويوجــــــد أرضــــــية لهــــــم وكــــــان الزمــــــا عن ــــــسلتين ت ولكــــــن ظلــــــت ال
إدخـــــــال الكـــــــرة للـــــــسلة أن يـــــــأتي بـــــــسلم إلخـــــــراج الكـــــــرة مـــــــن الـــــــسلة ثـــــــم عقـــــــب ذلـــــــك 

واســــــطة حبــــــل والــــــذي كــــــان يقطــــــع فــــــي اســــــتخدمت شــــــبكة بعــــــد فــــــتح أســــــفل الــــــسلة ب
ـــــذلك قـــــرر  ـــــاف اللعـــــب اإلصـــــالح الحبـــــل ل ـــــضطرهم إلـــــى إيق ـــــان ممـــــا ي بعـــــض األحي
اســـــتبعاد وجـــــود الحبـــــل ووضـــــعت الـــــشباك مفتوحـــــة لكـــــي يـــــسهل ســـــقوط الكـــــرة عقـــــب 

  .دخولها السلة
ـــــه  ـــــق فكرت ـــــالث عـــــشرة مـــــادة لتحق ـــــانون لهـــــا، فحـــــدد ث ـــــي وضـــــع ق ـــــم فكـــــر ف ث

  .ًا عن العنف والخشونةٕواظهار اللعبة في صورة جديدة بعيد
 اســــــتخدام الجــــــري هــــــيوكانــــــت الفكــــــرة األساســــــية فــــــي ممارســــــة هــــــذه اللعبــــــة 

  .والتمرير والتصويب دون لمس المنافس أو مهاجمته بعنف
ـــــدكتور وقـــــد انتـــــشرت ا ـــــة ال ـــــق طلب ـــــة عـــــن طري ـــــ"للعب فـــــي المـــــدارس " سميثناي

اليـــــات والكليـــــات والجامعـــــات، وكانـــــت جمعيـــــات الـــــشبان المـــــسيحية وفروعهـــــا فـــــي الو
  .المتحدة األمريكية تعمل على نشرها في جميع فروعها داخل البالد وخارجها

م، بعـــــد أن ١٩٠٤وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه قـــــد تـــــم االعتـــــراف بهـــــا دوليـــــا ســـــنة 
أدت الفـــــــرق األمريكيـــــــة بالواليـــــــات المتحـــــــدة األمريكيـــــــة عرضـــــــا طيبـــــــا أثنـــــــاء إقامـــــــة 

ــــــــدولي لهــــــــذه اللع ــــــــة، إال أن االتحــــــــاد ال ــــــــم يتكــــــــون إال ســــــــنة األلعــــــــاب األولمبي ــــــــة ل ب
  .م حيث أقر قانون اللعبة في مادة فقط١٩٣٢
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  كرة السلة يف العامل
        

  .سميثخترعت كرة السلة وبدأها جيمس ناي ا١٨٩١
  . أقيمت أول مباراة رسمية في شهر يناير١٨٩٢
ثـــــم أزيلـــــت قاعـــــدة ...  اســـــتخدمت ســـــالل الخـــــوخ كأهـــــداف فـــــي بدايـــــة اللعبـــــة ١٩٠٢

  .لم والسلسلةالسالل واستغنى عن الس
  . استعملت اللوحة ألول مرة١٩٠٩
 أقــــــــيم أول مــــــــؤتمر فــــــــي الواليــــــــات المتحــــــــدة ضــــــــم منــــــــدوبين مــــــــن المــــــــدارس ١٩١٥

  .نوالجامعات وجمعيات الشبان المسيحيي
ــــــة تمــــــارس كــــــرة ٤٣ عمــــــل إحــــــصاء فــــــي الواليــــــات المتحــــــدة أوضــــــح أن ١٩٢٠  دول

  .السلة في العالم
  .يات المتحدة األمريكية أقيمت أول بطولة لآلنسات في الوال١٩٢٦
جـــــــال األوليمبـــــــي فـــــــي بـــــــرلين وذهـــــــب  دخلــــــت كـــــــرة الـــــــسلة للمـــــــرة األولـــــــي الم١٩٣٦

ــــ ــــي الالعبــــين وذكــــر لهــــم قــــصة اللعبــــةناي ــــازت الواليــــات . سميث وخطــــب ف وف
  .المتحدة ببطولة الدورة وتحقق أقصى ما يتمنى ناي سميث

  .ناي سميث كتابا عن تاريخ اللعبة وتطورها.  نشر د١٩٣٧
ـــــ ١٩٣٩ ـــــسنة أصـــــيب ناي ـــــوفمبر مـــــن هـــــذه ال ـــــوفي فـــــيسميث بنزيـــــف فـــــي ن  المـــــخ وت

  .عاما ٧٨عن 
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  تطور قانون لعبة كرة السلة
        

  :وهي" ناي سميث" مادة وضعها دكتور ١٣بدأت كرة السلة باستخدام 
  .ًيمكن قذف الكرة في أي اتجاه بيد واحدة أو باليدين معا -١
و باليـــــــــدين معـــــــــا ولـــــــــيس يمكـــــــــن ضـــــــــرب الكـــــــــرة فـــــــــي أي اتجـــــــــاه بيـــــــــد واحـــــــــدة أ -٢

 .بالقبضة

ال يمكــــــن لالعــــــب أن يجــــــري بــــــالكرة، بــــــل يجــــــب عليــــــه أن يقــــــذفها مــــــن النقطــــــة  -٣
 ويــــصرح لالعــــب الــــذي يمــــسك الكــــرة وهــــو فــــي حالــــة – أمــــسك فيهــــا الكــــرة التــــي

 .جري بأن يخطو الخطوات الالزمة حتى يتمكن من الوقوف

 .يجب مسك الكرة باأليدي دون األذرع أو الجسم -٤

الالعــــــب اســــــتعمال الخــــــشونة أو المــــــسك أو الــــــدفع أو العرقلــــــة أو ممنــــــوع علــــــى  -٥
الــــــضرب، وأي مخالفــــــة لهــــــذه القاعــــــدة ألي العــــــب تحتــــــسب ضــــــده خطــــــأ، أمــــــا 
إذا كــــــــان االحتكــــــــاك شــــــــديد فيعتبــــــــر الالعــــــــب عــــــــديم األهليــــــــة ويــــــــسجل هــــــــدف 
ًعليـــــه، واذا كـــــان الخطـــــأ متعمـــــدا وتـــــسبب فـــــي إصـــــابة العـــــب، فكـــــذلك يـــــصبح  ٕ

 .شتراك في المباراة وال يستبدل بالعب آخرالالعب عديم األهلية لال

 .يعتبر ضرب الكرة بالقبضة خطأ -٦

 .إذا ارتكب العب ثالثة أخطاء متتالية يحتسب هدف للفريق المنافس -٧

ـــــــي الـــــــسلة واســـــــتقرت بهـــــــا  -٨ ـــــــت الكـــــــرة مـــــــن أعل  وال –تحتـــــــسب اإلصـــــــابة إذا دخل
ــــسلة  ــــه –يجــــوز ألحــــد العبــــي الفريــــق المــــدافع إعاقــــة دخــــول الكــــرة ال إذا  كمــــا أن

ــــــإن اإلصــــــابة ال  ــــــسلة ف ــــــافس ال ــــــسلة وحــــــرك المن ــــــة ال ــــــى حاف اســــــتقرت الكــــــرة عل
 .تحتسب

إذا خرجـــــت الكـــــرة عـــــن الحــــــدود يكـــــون إدخالهـــــا للملعــــــب مـــــن حـــــق أول العــــــب  -٩
ـــــستطيع اللحـــــاق بهـــــا والحـــــصول عليهـــــا ـــــى الملعـــــب -ي ـــــتم إدخالهـــــا إل ـــــى أن ي  عل

 أمـــــا إذا اســـــتحوذ العبـــــان فـــــي وقـــــت واحـــــد علـــــى الكـــــرة –خـــــالل خمـــــس ثـــــوان 
 .فيتم إدخالها إلى الملعب بمعرفة الحكم

 يعـــــــــاون الحكـــــــــم مـــــــــساعد مخـــــــــتص بـــــــــالالعبين واحتـــــــــساب األخطـــــــــاء علـــــــــيهم -١٠
 .ٕوابالغ الحكم عند حدوث ثالثة أخطاء متتالية
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 .ٕ يقوم بالتحكيم حكم مختص بالكرة واصابة السلة وتحديد وقت المباراة-١١

 .لراحة دقائق ل٥ دقيق على شوطين، بينهما ٣٠زمن المباراة  -١٢

ــــــة  -١٣ ــــــي حال ــــــائز، وف ــــــر عــــــدد مــــــن اإلصــــــابات هــــــو الف ــــــسجل أكب ــــــذي ي ــــــق ال الفري
ـــــسا الفـــــريقين وفـــــي هـــــذه الحالـــــة تنتهـــــي . التعـــــادل يـــــستأنف اللعـــــب إذا اتفـــــق رئي

 .المباراة فور تسجيل إصابة من أحد الفريقين

 

ـــــرا لـــــذلك فـــــي منتـــــصف  ـــــين العبـــــين اختي ـــــاراة تبـــــدأ بكـــــرة القفـــــز ب وكانـــــت المب
س الكــــــرة األرض تكــــــون مــــــن حــــــق أي العــــــب يــــــصل إليهــــــا وعنــــــدما تلمــــــ. الملعــــــب

  .ويمسكها دون أن يجري بها
ـــــى  ـــــالكرة نحـــــو الهـــــدف حيـــــث كـــــان محظـــــورا عل ًثـــــم ظهـــــرت مـــــشكلة التقـــــدم ب

المحــــــاورة بــــــالكرة لــــــم (الالعــــــب الجــــــري بهــــــا، وهنــــــا ظهــــــرت مهــــــارة التمريــــــر لزميــــــل 
. ةكمـــــا كــــان يــــستأنف اللعــــب بكـــــرة قفــــز عقــــب إصــــابة الـــــسل) تكــــن قــــد أدخلــــت بعــــد

وقـــــد اســـــتمر ذلـــــك فتـــــرة مـــــن الـــــزمن ظهـــــر خاللهـــــا أن الـــــسلة المغلقـــــة تعطـــــل اللعبـــــة 
الوليــــدة، وتجعلهــــا بطيئــــة فــــي أغلــــب فتراتهــــا، ولمــــا كــــان عامــــل الــــسرعة مــــن ســــمات 
ــــــذي  ًاللعبــــــة بالنــــــسبة لالعبــــــين الــــــذين ينتظــــــرون إخــــــراج الكــــــرة، وأيــــــضا الجمهــــــور ال

دة الــــسلة، ثــــم اســــتبدلت بعــــد يــــشاهد اللعبــــة بــــتحمس ويقــــدم عليهــــا، لــــذلك أزيلــــت قاعــــ
  .ذلك سلتا الخوخ بسلتين معدنيتين

م اســــــــتبدلتا بحلقتــــــــين شــــــــبيهتين بــــــــالنوع المــــــــستعمل اآلن، ١٩٠٦وفــــــــي عــــــــام 
وكانــــت الكــــرة عنــــدما تــــصوب نحــــو الهــــدف فــــي متنــــاول الجمهــــور المــــتحمس الــــذي 
ـــــــشبك  ـــــــت اللوحـــــــات المـــــــصنوعة مـــــــن ال ـــــــذلك أدخل ـــــــر خـــــــط ســـــــيرها، ل ـــــــستطيع تغيي ي

ــــسلك لتحــــول دو ــــتمكن ال ــــك مــــن الخــــشب، وأخيــــرا مــــن البالســــتيك لي ــــك، وبعــــد ذل ًن ذل
  .الجمهور من الرؤية من خلفها

ــــرات كــــل فتــــرة  ــــى ثــــالث فت ــــسم إل ــــي بعــــض األوقــــات يق كمــــا كــــان زمــــن المبــــاراة ف
ـــــرة ٢٠ ـــــرات كـــــل فت ـــــع فت ـــــة، وكـــــان االحتكـــــاك ١٢ دقيقـــــة، أو أرب  ممنوعـــــا الشخـــــصي دقيق

طتـــــــين وفـــــــي بعـــــــض األحيـــــــان وكـــــــان الهـــــــدف الـــــــذي يحـــــــرز مـــــــن الملعـــــــب يحتـــــــسب بنق
  .بثالث
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ــــــام  ــــــذي مــــــن حقــــــه القي ــــــق ال ــــــة ارتكــــــاب خطــــــأ شخــــــصي فــــــإن الفري وفــــــي حال
ــــام بهــــا،  ــــي تــــصويب هــــذه الرميــــات للقي ــــا متخصــــصا ف ــــة الحــــرة يــــستدعي العب بالرمي
بغــــــض النظــــــر عنهــــــا إذا كــــــان هــــــو الــــــذي ارتكــــــب ضــــــده الخطــــــأ أم غيــــــره، وعقــــــب 

  .تصويب الرمية يبدأ اللعب من منتصف الملعب
، ثــــــم تبــــــين بعــــــد ذلــــــك أن هــــــذا العــــــدد كبيــــــر، ٩عــــــدد أعــــــضاء الفريــــــق كــــــان 

ــــــى  ــــــى ٧فاختــــــصر إل ــــــد عــــــدد ٥ ثــــــم إل ــــــث هــــــو اآلن، وكــــــان مــــــن الممكــــــن تحدي  حي
ـــــم يكـــــن   تحديـــــد – وقتئـــــذ –الالعبـــــين قبـــــل بـــــدء اللعـــــب باتفـــــاق رئيـــــسي الفـــــريقين، ول

ــــاق فقــــط، بــــل كانــــت بعــــض القواعــــد األخــــرى فــــي  عــــدد الالعبــــين هــــو موضــــع االتف
مثـــــال ذلـــــك مـــــا اســـــتقر عليـــــه . للعبـــــة الجديـــــدة غيـــــر المـــــستقرة موضـــــع اتفـــــاققـــــانون ا

  :االتفاق في دوري الجامعات بالواليات المتحدة من أن
ــــــد  -١ ــــــاح دون قي ــــــين مب ــــــر الالعب ــــــذي يــــــدخل (تغيي وكانــــــت القاعــــــدة أن الالعــــــب ال

  ).الملعب مرتين نتيجة التبديل ال يدخل مرة أخري طوال المباراة
عرفــــــة الالعــــــب الــــــذي ارتكــــــب ضــــــده الخطــــــأ ولــــــيس رميــــــات األخطــــــاء تكــــــون بم -٢

 .الالعب المتخصص في الرميات الحرة

 .توجيه اللعب من خارج الملعب غير محظور -٣

 . دقيقة١٢تكون المباراة على أربع فترات كل فترة مدتها  -٤

 .دفاع المنطقة ممنوع -٥

أمــــــا بالنــــــسبة لعــــــدد الالعبــــــين فــــــإن أول مبــــــاراة لعــــــب فيهــــــا الفريــــــق بخمــــــسة 
م حيـــــث ١٨٩٧ مــــارس ٢٠ي يـــــل وجامعــــة بنــــسلفانيا فــــ بــــين جامعــــة يعبــــين كانــــتال

  . ١٠ : ٣٢يل فازت جامعة ي
ممـــــــا ســـــــبق نجـــــــد أن المناســـــــبات كانـــــــت تظهـــــــر أوجـــــــه الـــــــنقص فـــــــي اللعبـــــــة 

 بخمــــسة فقــــط منعــــا لالحتكــــاك، وفتحــــت قاعــــدة ســــلة نفتحــــدد عــــدد الالعبــــي. الوليــــدة
ـــــي المـــــواد األس ـــــسرعة فـــــي اللعـــــب، وهكـــــذا حـــــدث تعـــــديل ف اســـــية وأضـــــيف الخـــــوخ لل

ـــــى  ـــــد مـــــن المـــــواد حتـــــى وصـــــلت اآلن إل ـــــك مـــــن خـــــالل اللجـــــان ٩٣العدي  مـــــادة، وذل
 تتـــــابع وتبحـــــث كـــــل مـــــا يعتـــــري اللعبـــــة مـــــن صـــــعوبات التـــــيالفنيـــــة لالتحـــــاد الـــــدولي 

 تقــــــام بــــــين الــــــدورات األولمبيــــــة، ثــــــم يــــــتم إجــــــراء التعــــــديالت التــــــيخــــــالل المباريــــــات 
  .المناسبة
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الت أو اإلضـــــافات تـــــدور حـــــول األهـــــداف ولكـــــن مـــــن المالحـــــظ أن كـــــل هـــــذه التعـــــدي
  :األساسية لنشأة اللعبة وهي

  .السرعة في األداء -١
 .تجنب الخشونة واالحتكاك -٢

 .توافر عناصر التشويق واإلثارة سواء في الدفاع أو الهجوم -٣

 .تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق -٤
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  الفصــل الثاني
   يف كرة السلة اهلجومية األساسيةاملهارات

   كرة السلةيفاملهارات األساسية 
تعــرف المهــارات األساســية بأنهــا كــل الحركــات الــضرورية الهادفــة التــي تــؤدى 

  .بغرض معين في إطار قانون اللعبة سواء كانت هذه الحركات بالكرة أو بدونها
يـتم عـن طريقهـا ولكل رياضة جماعية كانت أم فردية مهـارات ومبـادئ أساسـية 

ـــــع مـــــستوى األداء للمهـــــارات والمبـــــادئ  األداء بالـــــشكل الجيـــــد المطلـــــوب ، وكلمـــــا ارتف
 رياضــــة كــــرة الــــسلة يعنــــى فــــياألساســــية ارتفــــع بالتــــالي مــــستوى األداء العــــام لهــــا ، و

باصطالح المبادئ والمهارات األساسية مجموعة النظم وأساليب االنتقال والحركة بكرة 
ــــع وبــــدون كــــرة والمهــــارا ــــك المهــــارات التــــي يجــــب أن يتقنهــــا جمي ت األساســــية هــــي تل

الالعبــين حتــى يتــسنى لهــم اســتخدام تلــك المهــارات فــي الموقــف المناســبة وذلــك حــسب 
  .  ظروف اللعب المتبعة

أن اصــطالح مبـــادئ أساســية يعنـــي أنظمــة الحركـــة أو الحركــات التـــي يؤديهـــا و
ي حركـــة أو سلـــسلة محـــددة مـــن الالعـــب لتحقيـــق الواجـــب المطلـــوب، أمـــا المهـــارة فتعنـــ

ًالحركـات تـؤدي بـدرجات عاليــة مـن التـصميم إلنجـاز غايــة محـددة وتعنـي أيـضا القــدرة 
علـــى األداء المـــنظم المتكامـــل لألعمـــال الحركيـــة المعقـــدة بدقـــة وبـــسهولة مـــع التكيـــف 

وهـذه المبـادئ والمهــارات األساسـية للعبـة هــي . للظـروف المتغيـرة المحيطـة بهــذا األداء
ًتتــيح لالعــب ســواء كــان مهاجمــا أو مــدافعا التــي   فرصــة -وفــي حــدود قــانون اللعبــة–ً

تحقيق مسئولياته في جميـع ظـروف اللعـب كمـا يؤكـد علـى أن األداء الفنـي هـو التنفيـذ 
الواعي بواسطة الالعبين لمجموعة من المهارات المختلفة أثناء المباراة بغرض تحقيـق 

  .هاية هو تحقيق الفوزواجبات معينة يكون الهدف منها في الن
وكــرة الـــسلة لعبــة جماعيـــة لهـــا مبادئهــا األساســـية التـــي هــي فـــي أصـــل أو روح   

اللعبة، ومن هـذه المبـادئ تتفـرع مهـارات أو أسـاليب لتأديـة هـذه المبـادئ، بعـضها عـام 
ًوالــبعض اآلخــر خــاص، فمــثال التمريــر هــو مبــدأ أساســي، ومــن هــذا المبــدأ األساســي 

  .د تختلف من العب آلخر ومن ظرف إلى آخرتتفرع أساليب حركية ق
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كمـــا أنـــه لكـــي يـــتم تحقيـــق النتيجـــة المرجـــوة فـــي ظـــل ظـــروف اللعـــب المتباينـــة   
ومسايرة التغير الذي يحـدث فـي المواقـف المختلفـة للعـب، فـإن العـب كـرة الـسلة يجـب 
ًأن يكــون قــادرا علــى أداء كــل المبــادئ األساســية للعبــة، وأكبــر قــدر مــن مهاراتهــا، وأن 
يتمتـــع بقـــدرة عقليـــة تمكنـــه مـــن اختيـــار المهـــارة المناســـبة فـــي الوقـــت المناســـب بمنتهـــى 

  .السرعة والدقة
وتعتبر المهـارات األساسـية لكـرة الـسلة هـي التـي تحـدد مـستوى الفـرق وترتيبهـا،   

  .ونجاح أي فريق يتوقف على مدى إجادة أفراده هذه المهارات
  أهمية املهارات األساسية يف كرة السلة

تتميز لعبة كرة السلة الحديثة بسرعة وديناميكية تبادل الفريقين لمواقـف الهجـوم   
والدفاع، فمنذ لحظة حيازة أحـد الالعبـين للكـرة يـصبح فريقـه فـي حالـة هجـوم، ويحـاول 
ٕالتغلــب علــى الفريــق المنــافس واصــابة الهــدف وفــي حالــة فقــد الفريــق للكــرة أو إصــابته 

ًهــاجم مــدافعا ويــصبح الفريــق المــدافع مهاجمــا بــصرف لــسلة المنــافس ينقلــب الفريــق الم ً
النظر عن أماكن الالعبين داخل الملعب في تلك اللحظة، وعلى ذلـك يتبـادل الفريقـان 
محاولـة االسـتحواذ علـى الكـرة لمنـع إصـابة الــسلة وتحقيـق أكبـر قـدر ممكـن مـن إحــراز 

  .األهداف في سلة المنافس طوال زمن المباراة
  

ًير المستمر لمواقف اللعـب دفاعـا وهجومـا بـرزت أهميـة إتقـان وبسبب هذا التغي   ً
واســتخدام المهــارات الهجوميــة والدفاعيــة، والقــدرة علــى انتقــاء أنــسبها بمــا يتماشــى مــع 
طبيعــة كــل موقــف مــن مواقــف اللعــب، ممــا يتــيح تحقيــق الهــدف األساســي للعبــة كــرة 

لنقــاط، مــع محاولــة منــع الــسلة أال وهــو إصــابة ســلة الفريــق المنــافس بــأكبر عــدد مــن ا
كمـا –الفريق المنافس من إصابة السلة أثناء قيامه بالهجوم ، حيث أن الفائز بالمبـاراة 

  . هو الفريق الذي يحرز القدر األكبر من النقاط خالل زمن اللعب-يحدده القانون
  

ــــة    ــــسلة تحــــسين مختلــــف المهــــارات فــــي المرحل كمــــا أنــــه يمكــــن لالعــــب كــــرة ال
 ويطلـق ًا هـذه المهـارات عـدة مـرات حتـى تـصبح األداء أوتوماتيكيـالمتقدمة حيـث تكـرر

عليها اسم العادات الحركية ويشترط فيهـا أنهـا ال تتطلـب إي إجـراء إضـافي فـي تفكيـر 
  .الالعب حتى تؤدى أداء صحيحا أثناء اللعب
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حيــث أن الالعــب فــي حداثــة عهــده باللعبــة قــد ال يــستطيع أحيانــا التفريــق بــين   
 بالنسبة ألدائه لهذه المهارات األساسية فهو يبذل كل جهـده لـتعلم كـرة الخطأ والصواب

الــسلة فــي اقــصر وقــت ممكــن معتمــدا فــي ذلــك علــي تقليــد مــن يفــضلهم مــن الالعبــين 
الكبار، وهنا يبدأ الخطأ وقد يستمر إذا لـم يـتم التـدريب علـى المهـارات األساسـية للعبـة 

بين أكفـاء يـشبعون رغبـة الالعـب علي أسس سليمة صـحيحة، وعلـي يـد مدرسـين ومـدر
فــي الــتعلم مــراعين األصــول الــصحيحة للــتعلم وواضــعين فــي بــرامجهم مــا يفيــد الالعــب 

  . المبتدئ من حيث تشويقه للعبة
  تصنيف املهارات األساسية يف رياضة كرة السلة

  :التصنيف األول
عبـة اجتهد الكثير من خبراء كرة السلة في وضع تصنيف للمهارات األساسـية لل

كرة السلة حيث توصل عدد منهم إلى تصنيف المهـارات األساسـية فـي كـرة الـسلة إلـى 
  : مهارات هجومية ومهارات دفاعية كما في الشكل التالي

  
  
  
  
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  
  

  املهارات األساسية
 يف كرة السلة
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   للمھارات ا'ساسية في كرة السلةشكل يوضح التصنيف ا'ول 
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  :التصنيف الثاني

كمــا توصــل عــدد مــنهم إلــى تــصنيف أخــر يتــضمن مهــارات هجوميــة ومهــارات 
ن كل نوع مهارات باستخدام الكرة ومهـارات بـدون اسـتخدام ًدفاعية أيضا ولكن ينشق م
  :الكرة كما في الشكل التالي
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   كرة السلةفيشكل يوضح التصنيف الثاني للمهارات األساسية 
  
  

  

  

  املهارات األساسية
  يف كرة السلة

  
   هجوميةمهارات

 

  
  دفاعيةمهارات  

 

مهارات هجومية 
 باستخدام الكرة 

 

مهارات هجومية بدون 
 استخدام الكرة

  

مهارات دفاعية 
 باستخدام الكرة

مهارات دفاعية بدون 
 استخدام الكرة

مسك واست6م  •
 الكرة

  التمرير •
 التصويب •
 المحاورة •
 المتابعة الھجومية •

  الجري •
 الوثب •
 التوقف •
 ا<رتكاز •
 ألعاب الستار •

 رةقطع الك •
 خطف الكرة •
 ضرب الكرة •
 كتم الكرة •
المتابعة  •

 الدفاعية

 الوقفة الدفاعية •

 التحركات الدفاعية •

 الدفاع ضد الخصم •

 التوقف •

 ا<رتكاز •

 الدفاع ضد الستار •
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  :التصنيف الثالث
 صـنف وتوصل عـدد أخـر مـن الخبـراء إلـى تـصنيف أخـر وهـو التـصنيف الـذي

المهـــارات األساســـية فـــي كـــرة الـــسلة إلـــى مهـــارات هجوميـــة ومهـــارات دفاعيـــة ومهـــارات 
  :ومية دفاعية كما في الشكل التاليهج

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمهارات األساسية في كرة السلةيوضح التصنيف الثالث لشكل 

 مسك الكرة

 قبالا<ست

 التمرير

 المحاورة

 التصويب

 الجري

 القفز

 التوقف

 ا<رتكاز

 المتابعة

 الخداع وتغير ا<تجاه

 القطع

وقفة ا<ستعداد 

 الدفاعية
 

 التحركات الدفاعية

 المتابعة الدفاعية

 الدفاع ضد المحاور

ا<نتقال من الھجوم 

 للدفاع

 الدفاع ضد الممرر

 الدفاع ضد المصوب

ع ضد رجل الدفا

 ا<رتكاز

 التوازن الدفاعي

 المكان الدفاعي

 الدفاع ضد القاطع

        
 املهارات األساسية يف كرة السلةاملهارات األساسية يف كرة السلةاملهارات األساسية يف كرة السلةاملهارات األساسية يف كرة السلة

� �

 "
�
:��א��89  
 

� �

" �د$�#" �
:��א��89 

� �


:��א���د$�#"   
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ية أن هنــاك اخــتالف ويظهــر مــن خــالل التقــسيمات المختلفــة للمهــارات األساســ
 التـــصنيف ون يؤيـــدالمـــؤلفينإال أن  ،حـــول تحديـــد المهـــارات األساســـية فـــي كـــرة الـــسلة

ثالث من وجه نظرهم ألنه يـشتمل علـى معظـم التقـسيمات اآلخـرة بداخلـة سـواء كانـت ال
مهــارات هجوميــة أو دفاعيــة أو هجوميــة دفاعيــة بكــرة وبــدون كــرة كمــا أنــه تقــسم ســهل 

  .ميع المهارات من خاللهوسريع التعرف على ج
 فــيحــسب أســبقيتها الهجوميــة المهــارات بعــض  ســوف نقــوم بعــرض يلــيوفيمــا 

 يجـب التـي لـألداء وكـذلك الخطـوات الفنـيالتعليم لناشئ كرة السلة مـن حيـث الوصـف 
 ٕواتقــان الــصعوبة لــصقل فــي عنــد تعلــيم تلــك المهــارات ثــم التــدريبات المتدرجــة إتباعهــا

  . كرة السلةالعبيتلك المهارات لدى 
  

  مسك الكرة 
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  
  

يعتبر مـسك الكـرة واسـتالمها مـن أكثـر المبـادئ األساسـية حـساسية لمـا لهـا مـن 
 يتبع ذلك أمـا التمريـر أو المحـاورة أو التـصويب وتلـك المبـادئ الـثالث إذأهمية كبيرة، 

 لفريــق كــرة الــسلة، ولــذلك يجــب العمــل علــى دقــة وصــحة الجمــاعي صــلب العمــل هــي
  .تنفيذ وعلى المدرب أن يوليها القدر األكبر من االهتمامال
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   :الفنيوصف األداء 
  

 الكــرة وحتــى جــانبييراعــى توزيــع أصــابع اليــدين علــى أكبــر مــساحة ممكنــة علــى ) ١(
  .ًالمنتصف تقريبا 

) ٨( يكــون خلــف الكــرة أمــا أن يكونــا متــوازيين أو علــى شــكل رقــماإلبهــامينوضــع ) ٢(
  . وحجم كف اليد وطول األصابعوذلك حسب راحة الالعب

  .يراعى عدم مالمسة الكرة بباطن الكفين ) ٣(
  . مستوى الصدر لحمايتها فيمسك الكرة بالقرب من الجسم و) ٤(
  .أن يكون المرفقان للخارج حتى يشغل الالعب مساحة كبيرة لحماية الكرة ) ٥(
   . حالة استرخاء ودون توترفيأن تكون اليدان ) ٦(

  

  

  

  :التعليمية اخلطوات 
  

وقــوف الالعبـــين فـــي التـــشكيل المناســـب الـــذي يمكـــن المـــدرب مـــن رؤيـــتهم جميعـــا ) ١(
  .حتى يتسنى له السيطرة عليهم جميعا وليسهل علية العملية التعليمية 

أو عـن طريـق أحـد )  المـدرب-المـدرس (عمل نمـوذج سـليم لمـسك الكـرة بواسـطة ) ٢(
  .الالعبين المتميزين أن وجد 

  .ًل العب بمسك الكرة وذلك تبعا إلرشادات القائم بعملية التعليم يقوم ك) ٣(
  .يتم المرور على كل العب لتصحيح األخطاء ) ٤(
  .يقوم الالعبون بوضع أيديهم على الكرة وهى على األرض ) ٥(
   .المواجهيقوم الالعبون بمسك الكرة من على راحة يد الزميل من الوقوف ) ٦(
  .الكرة المرتدة من األرض يقوم الالعبون بمسك ) ٧(
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  استالم الكرة 
  

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  
  

هنــاك طــرق وأنــوع مختلفــة الســتالم الكــرة، فاالســتالم قــد يكــون باليــدين معــا أو 
باليــد الواحــدة والكــرة قــد تكــون متدحرجــة أو طــائرة أو عاليــة أو منخفــضة أو مرتــدة أو 

كـرة ال يعنـى فقـط مـسكها من األمـام أو مـن الخلـف، لـذلك يجـب مالحظـة أن اسـتالم ال
  .بل واالحتفاظ بها وعدم فقدانها ، مع اختيار انسب األماكن الستالمها

  

  

   :الفنيوصف األداء 
  

  . التقدم باتجاه الكرة سواء من األمام أو من الجانب) ١(
  .الدوران بالرأس تجاه الكرة إذا كانت قادمة من الخلف ) ٢(
   .الوثب ألعلى إذا كانت الكرة عالية) ٣(
  . مسافة تجاه الكرة ألطولمد الذراعين ) ٤(
  .استقبال الكرة بطريقة سليمة مع جذبها تجاه الجسم ) ٥(
  .االستعداد ألداء المهارة التالية ) ٦(
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  :اخلطوات التعليمية 
  

  .يتم شرح طريقة األداء السليم الستالم الكرة مع عمل نموذج ) ١(
  .لوثب الستالمها ًيقوم الالعب بقذف الكرة عاليا مع ا) ٢(
  .يقوم الالعب باستالم الكرة المرتدة من األرض بقوة ) ٣(
  .يقوم الالعب باستالم الكرة العالية بمشاركة زميل له ) ٤(
  .يقوم الالعب باستالم الكرة المتدحرجة من على األرض ) ٥(
  

  وقفة االستعداد 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

كان حيـث أنـه مـن هـذا الوضـع  كرة السلة من األهمية بمفيإن وقفة االستعداد 
يمكــن لالعــب أداء جميــع المهــارات األساســية للعبــة مــن محــاورة أو تمريــر أو تــصويب 

  .أو ارتكاز 
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   :الفنيوصف األداء 
  

والمسـافـة بينــهما بـاتـسـاع الحــــوض أو  يقـف الالعـب والقدمــان تشــيران إلى األمـــام) ١(
  .راحة الالعب  حسـب

  .ن بهما انثناء خفيف الركبتان يكو) ٢(
  . ومائل قليال لألمام عموديالجذع ) ٣(
  .ًالذراعان ممسكتان بالكرة والكوعين للخارج قليال ) ٤(
  .الكرة قريبة من الجسم لحمايتها ) ٥(
  .النظر يكون لألمام ) ٦(
  

  :اخلطوات التعليمية 
  

  .يتم شرح أهمية المهارة ) ١(
  .عمل نموذج جيد للمهارة ) ٢(
  : عدات في تعليم هذه المهارة يتم) ٣(

  .يقف الالعب والمسافة بين القدمين باتساع الحوض : العدة األولـى  �
  .يتــــم عـــمـــل انـثـنــاء خـفيـف فـــي الــركبتين : العدة الثانية  �
  .ميـــل الــجـــذع لـألمــــام قــليــال : العدة الثالثة  �
  .ـــاليــديــــن والنظـــر لـألمـــام مســــك الــكــرة ب: العدة الرابعة  �

ًثم يتم دمج العدة األولى والثانية معا، والثالثة والرابعة معا ثم تؤدى المهـارة   فـيً
  .عدة واحدة مع تصحيح األخطاء 

  . المكان يقف الالعب وقفة االستعداد مع اإلشارة فيمن الوثب الخفيف ) ٤(
  . المكان فيلخفيف  االجرينفس التدريب السابق ولكن من ) ٥(
يقـــذف الالعـــب الكـــرة إلـــى أعلـــى ثـــم يثـــب ليلتقطهـــا مـــن أعلـــى نقطـــة ويقـــف وقفـــة ) ٦(

  .االستعداد 
  . لألمام الجرينفس التدريب السابق ولكن من ) ٧(
� �
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  الكرة يفالتحكم 

 الكــرة هــو اكتــساب الالعــب حــساسية التعامــل مــع الكــرة فــيالمقــصود بــالتحكم 
، ٕواتقــان كــرة الــسلة بدقــة فــيًيــدا ألداء المهــارات األساســية وزيــادة الفتــة بهــا، وذلــك تمه

  .ً وضعت خصيصا لذلك التي الكرة بواسطة العديد من التدريبات فيويتم التحكم 
  

  : الكرة من الثبات يفتدريبات التحكم ) أ ( 
  

ــــــذراعان ) ١( ــــــى األخــــــرى وال تبــــــادل نقــــــل الكــــــرة مــــــن يــــــد إل
  .مفرودتان 

ً إلـــى األخـــرى والـــذراعان عاليـــا تبـــادل نقـــل الكـــرة مـــن يـــد) ٢(
  .فوق الرأس 

تبـــادل نقــــل الكـــرة مــــن يـــد إلــــى األخـــرى والــــذراعان مــــن ) ٣(
  .خلف الظهر 

ـــــدمين مـــــن أســـــفل نقطـــــة ) ٤( ـــــدين حـــــول الق ـــــف الكـــــرة بالي ل
  .والعكس 

  .لف الكرة باليدين حول الركبتين والعكس ) ٥(
  .لف الكرة باليدين حول الوسط والعكس ) ٦(
  .باليدين حول الرأس والعكس لف الكرة ) ٧(
 8دحرجــــة الكــــرة بــــين الــــساقين المتباعــــدتين علــــى شــــكل) ٨(

  .والعكس 
ــــى شــــكل) ٩( ــــين الــــساقين المتباعــــدتين عل ــــر الكــــرة ب  8تمري

  .والعكس 
  .دوران الكرة على احد األصابع وعكس اليد ) ١٠(
تنطـــيط الكـــرة علـــى بـــاطن الكـــف والـــذراع علـــى كامـــل  ) ١١(

  .استقامته  
نطيط الكـرة علـى ظهـر كـف اليـد والـذراع علـى كامـل ت) ١٢(

  .استقامته 
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  تنطيط الكرة على الساعد والذراع مفرودة وعكس اليد ) ١٣(
  .تنطيط كرتين باليدين على باطن اليدين ) ١٤( 
  .تنطيط كرتين باليدين على ظهر الكفين ) ١٥(
  .تنطيط كرتين باليدين على الساعدين ) ١٦(
 الكـــرة الموضـــوعة علـــى األرض ثـــم وضـــع اليـــد أعلـــى) ١٧(

  .تدويرها بأقصى سرعة والعكس ثم تبديل اليد األخرى
قذف الكرة من خلف الظهـر باليـدين مـن أعلـى الـرأس ) ١٨(

  .واستالمهما باليدين أمام الصدر والعكس 
قــذف الكــرة مــن خلــف الظهــر باليــد الواحــدة واســتالمها ) ١٩(

  .أمام الصدر والعكس 
ًف فتحـا تمريـر الكـرة مـن بـين الـرجلين من وضع الوقو) ٢٠(

ًأماما خلفا باليدين معا  ً ً.  
ًتبــادل وضــع اليــد اليمنــى ثــم اليــسرى أمامــا ثــم اليمنــى ) ٢١(

ًفاليــسرى خلفــا علــى الكــرة المرتــدة باســتمرار مــن األرض 
  .بين القدمين المتباعدين 

ًمسك الكرة باليدين مع ثنى الجذع أماما أسفل لتمريـر ) ٢٢(
ًالمتباعـدتين لقـذف الكـرة عاليـا   من بين الـرجلينالذراعين

  .ًأماما والتقاطها من أمام الجسم 
اســـتالم الكـــرة المرتــــدة مـــن األرض مــــن بـــين الــــساقين ) ٢٣(

ًالمتباعـدتين أمامـا، ثـم قـذفها مـن بـين الـرجلين واسـتالمها 
  .باليدين من خلف الظهر وهكذا 
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   : الكرة من احلركةيفتدريبات التحكم ) ب(
  

  .ًدحرجة الكرة بيد واحدة أماما والعودة باليد األخرى ) ١(�
  .ًدحرجة الكرة بيد واحدة جانبا والعودة باليد األخرى ) ٢(
دحرجـــة الكـــرة بـــين الـــرجلين مـــن الخـــارج للـــداخل أثنـــاء ) ٣(

  . لألمام بالمشيالتقدم 
  . لألمام شيبالمتمرير الكرة من بين الرجلين من الخارج للداخل أثناء التقدم ) ٤(
  ، ١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٣ ، ٢ ، ١ أرقـــــــــــــــامأداء التـــــــــــــــدريبات ) ٥(

  . من الحركة ١٩ ، ١٨ ، ١٦
  

 التمرير 
  :أهمية التمرير

  

التمريــر أحــد األساســيات الحركيــة الهجوميــة لنقــل الكــرة إلــى أمــاكن مختلفــة فــي 
ل نـسب أفـضل الملعب ، حيث يمكن عن طريقه الحصول على مواقف متميـزة مـن أجـ

للتصويب ، ويتوقف على سالمته نتيجة المبـاراة ، والقـدرة علـى التمريـر فـي كـرة الـسلة 
تشغل بال المدربين في كل المستويات فالفريق الذي يتميز بدقـة التمريـر ينـال إعجـاب 

 – اإلداريــــــين – المــــــدربين –المــــــشاهدين ( األفــــــراد ذوى العالقــــــة بمبــــــاراة كــــــرة الــــــسلة
التمرير في المرتبة الثانية بعد التصويب مـن حيـث التـأثير علـى نـاتج ويأتي ) الالعبين

األداء فـــي كـــرة الـــسلة ، كمــــا يجـــب علـــى الالعبـــين أن يفهمــــوا أن التمريـــر لـــه أهميــــة 
خاصة من الناحيـة التكتيكيـة ، فـإن القـدرة علـى التمريـر سـوف تحـدد الجـزء التـالي مـن 

  .جومٕالهجوم ، واذا أنكسر التمرير تنعدم فعالية اله
 أو أكثـــر مـــن أعـــضاء الفريـــق كمـــا أن التمريـــر يعنـــى تبـــادل الكـــرة بـــين العبـــان

، وهو أسهل وسيلة لالنتقال من مكان ألخـر فـي الملعـب، والتمريـر مهـارة سـابقة الواحد
ومـسببة للتــسجيل ، والفريـق الــذي يجيـد أفــراده التمريــر الـسريع المــتقن يعتبـر مــن الفــرق 

ضـافة إلـى أن المقـدرة علـى االحتفـاظ بـالكرة بواسـطة التي يـصعب التغلـب عليهـا ، باإل
  . التمرير تجعل الفريق في موقف هجومي يهدد الخصم ألطول وقت في المباراة
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وتعتبــر الدقــة عامــل هــام فــي التمريــر فيجــب أن يكــون لــدى الالعــب دقــة فــي  
ى التوقيت واالتجاه كذلك يجب أن تقترن دقـة التمريـر بالـسرعة الحركيـة ولكـن لـيس علـ

حـــساب الدقـــة، فالعـــب كـــرة الـــسلة يجـــب أن يطـــور الدقـــة مـــع الحـــد األقـــصى للـــسرعة 
، فهـــي ال تكــون مــن القــوة بحيـــث مواقــف اللعــبالحركيــة، ويجــب أن يطــور الدقـــة مــع 

  .يصعب استالمها وال من البطء بحيث يمكن قطعها
  
  

  :أهداف التمرير
  :يهدف التمرير بصفة أساسية إلى

 مــا يمكــن مــن أجــل اتخــاذ موقــع أو مكــان أفــضل نقــل الكــرة فــي الملعــب بأســرع •
  .للتصويب

 . االستحواذ على الكرة •

  
 :أنواع التمرير

ينقسم التمرير إلى تمرير باليدين وتمرير بيد واحدة،  وهـذا مـا يوضـحه  الـشكل 
  :التالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شكل يوضح أنواع التمرير 
  
  
  
  

 مترير الكرة

 باليدين

  من
  الصدر

  من
  أعلى

  من
  فلأس

  بيد واحدة

  من
  أعلى

  من
  أسفل

  من
  الجانب

  من
  الكتف
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  :تثبيت وحتسني مهارة التمرير
 االستالم والتمرير في وقت واحد، ولتحسين مهـارة االسـتالم يتم تحسين مهارات

ًمن الضروري استالم الكرة من مختلف المستويات وأيـضا مـع تغييـر سـرعة وقـوة الكـرة 
، وتحـسين قات التحرك ومن التوقـف واالرتكـاز مختلف أوفي مختلف االتجاهات وفيو

، جائيـــة التمريـــر ودقتـــهمريـــرة وكـــذا فاالســـتالم يقتـــضى ســـرعة أداء التمريـــر وســـرعة الت
ولكـــي يـــتم تحـــسين التمريـــر يجـــب تقليـــل ســـرعة الحركـــة واألداء للتمريـــر، ثـــم بعـــد ذلـــك 

  .بزيادة سرعة االنتقال والتمرير من لمسة واحدة
ويجـــب أن تـــتم تنظـــيم التـــدريبات مـــن الـــسهل إلـــى الـــصعب ومـــن البـــسيط إلـــى 

  .ينة من الوقت فترة معفيالمركب بحيث تساعد الممارسين على تنفيذ الحركة 
  

  التمريرة الصدرية
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  
  

 وأكثرهــا كــرة الــسلة فــي التمريــرات المــستخدمة أســهلتعــد التمريــرة الــصدرية مــن 
 متــر وهــى ١٠ إلــى ٥ المــسافات المتوســطة والقــصيرة مــن فــيًشــيوعا، وهــى تــستخدم 

 يالــذ يقــوم بـالتمرير والالعــب الـذي حالـة عــدم وجـود منــافس بـين الالعــب فــيتـستخدم 
  .ستمرر إليه الكرة 
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  :مزاياها
طريقــــة مــــسك الكــــرة فــــي هــــذه التمريــــرة هــــي نفــــس الطريقــــة التــــي تمــــسك بهــــا عنــــد  •

  .التصويب، لذا فهي تسمح بالتصويب دون أي مجهود في تغيير وضع اليد
 .هي أسهل التمريرات أداء •

 .تسمح بكثير من الخداع إذا لزم األمر •

  .الكرةتسمح بالمحاورة دون تغيير في طريقة مسك  •
  

   :الفنيوصف األداء 
  

يمــــسك الالعــــب الكــــرة وأصــــابع اليــــدين متباعــــدة ومحيطــــة بــــالكرة مــــن الجــــانبين، ) ١(
 األصــــابع متجهــــة لألمــــام، المرفقــــان متجهــــان وبــــاقي متجهــــين للــــداخل واإلبهــــامين

  .عمودي  وضعفيألسفل والعضدين 
 نفــس الوقــت فــيوًيــسحب الالعــب الكــرة تجــاه الــصدر ثــم يقــوم بمــد ذراعيــه أمامــا ) ٢(

  .يدفع الالعب الكرة بحركة من رسغ اليدين 
 القــدمين ويفــضل القــدم الخلفيــة بإحــدىًمــد الــركبتين عاليــا مــع أخــذ خطــوة لألمــام ) ٣(

  . نفس وقت دفع الكرة لألمام فيلحفظ التوازن وذلك 
  .ًمتابعة الكرة وذلك بمد الذراعين كامال إلى األمام والنظر تجاه الكرة ) ٤(
  

  

  :طوات التعليمية اخل
  

  .شرح المهارة وأهميتها ومتى تستخدم ) ١(
  .عمل نموذج سليم للمهارة ) ٢(
يمــــسك الالعــــب الكــــرة ويقــــوم بعمــــل حركــــة كاملــــة بهــــا لإلحــــساس بطريقــــة األداء ) ٣(

  .السليمة 
ً متر تقريبا ويقوم بـدفع الكـره ٢ -١.٥يقوم الالعب بالوقوف أمام حائط على بعد ) ٤(

ًه الحائط مع متابعـة الكـرة بمـد الـذراعين أمامـا وثنـى الرسـغين للخـارج باألصابع تجا
  .أو لألمام حسب أداء الالعب 

  .ًالتمرير بين زميلين من وضع الوقوف المواجه مع زيادة المسافة تدريجيا ) ٥(
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  . المكان في الجرينفس التمرين السابق ولكن من ) ٦(
  .ًم الرجوع خلفا ًنفس التمرين السابق مع التقدم أماما ث) ٧(
التمريــر بــين الــزميلين بطــول الملعــب مــع مالحظــة أن يكــون اتجــاه الجــسم لألمــام ) ٨(

  .وليس للجانب

  التمريرة املرتدة
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  

 طريقــة األداء ولكنهــا تختلــف فــيتتــشابه التمريــرة المرتــدة مــع التمريــرة الــصدرية 
 فــيى ثالثــة وكــذلك تختلــف ً ال تزيــد غالبــا عــن مــدى متــرين إلــفهــي المــسافة فــيمعهــا 

 حالــــة وجــــود منــــافس يتميــــز بطــــول القامــــة بــــين الممــــرر فــــياالســــتخدام حيــــث تــــؤدى 
ًوالمــستلم، ويمكــن أيــضا أن تــؤدى باليــد الواحــدة أو باليــدين، وتــصل إلــى المــستلم عــن 

  .طريق ارتدادها من األرض
  

  :استخدامها
لتمريــــرة يــــستطيع قطــــع ا( حينمــــا يكــــون هنــــاك خــــصم بــــين الممــــرر والمــــستلم  •

  ).الصدرية
  .حينما يكون الالعب المدافع يتميز بطول القامة •
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  :وبهاــــعي
  .يصعب على المستقبل أن يصوب على السلة بمجرد استالمها •
  .غير مأمونة في المسافات الطويلة •

  

   :الفنيوصف األداء 
  

 يقـــوم الالعـــب بـــأداء التمريـــرة المرتـــدة باليـــدين يتبـــع نفـــس خطـــوات األداء لكـــي
ًللتمريــرة الــصدرية مــع مالحظــة أن مــد الــذراعين أمامــا يكــون ألســفل ويــتم ارتــداد  الفنــي

 مـن المـسافة بـين الممـرر والمنـافس وبجانـب األخيـر الثلـث فـيالكرة مـن علـى األرض 
  .ًقدمه تقريبا

  

  :اخلطوات التعليمية 
  

  . المباراة فيشرح المهارة وأهميتها ومتى تستخدم ) ١(
  . التمريرة المرتدة باليدين عمل نموذج جيد لمهارة) ٢(
 فـي علـى أن يـتم ارتـداد الكـرة أقـسامتقسيم المسافة بين الالعب وزميلـة إلـى ثالثـة ) ٣(

   .األخيرأول الثلث 
  .نفس التدريب السابق مع عدم وجود عالمات ) ٤(
  . دور المنافس فينفس التدريب السابق مع وجود زميل ثالث ) ٥(
  .حركة نفس التدريب السابق مع ال) ٦(
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  التمرير باليدين من أعلى الرأس
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
� �

  
  
  
  

ً المسافات المتوسطة والطويلـة نـسبيا، وكـذلك فييستخدم هذا النوع من التمرير 
 حالة وجود منـافس بـين الممـرر والمـستلم يتميـز بقـصر القامـة، ويمكـن أن تـستعمل في

 تـــستغرقها هـــذه التـــييـــة  عمليـــة الهجـــوم الخـــاطف، وذلـــك لقـــصر الفتـــرة الزمنفـــيًأيـــضا 
 وبـــصفة أدائهـــاالتمريـــرة، ولهـــذه التمريـــرة فائـــدة كبيـــرة خاصـــة إذا كـــان الالعـــب يحـــسن 

  . االرتكازالعبيخاصة 
  

   :الفنيوصف األداء 
  

يقــوم الالعــب بمــسك الكــرة باليــدين أعلـــى الــرأس والكفــان للــداخل والكوعــان بهمـــا ) ١(
  .انثناء قليل مع تقدم رجل عن األخرى قليال 

  . يتم دفع الكرة باألصابع والرسغ مع مد الكوعين بقوة لألمام ) ٢(
  .يتم في نفس التوقيت أخذ خطوة لألمام بالرجل الخلفية ) ٣(
ًعمل متابعة وذلك بفرد الذراعين كامال عاليا أماما مع النظر تجاه الكرة) ٤( ً ً.  
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  :اخلطوات التعليمية 
  

  .أهميتها واستخدامها  للمهارة والفنييتم شرح طريقة األداء ) ١(
  .يتم عمل نموذج جيد لمهارة التمرير باليدين من أعلى الرأس ) ٢(
يقـوم برفـع )   المـدرس–المـدرب  ( وضـع االسـتعداد ومـع إشـارة فـييقـف الالعـب ) ٣(

  .الكرة أعلى الرأس بسرعة 
يقوم الالعب مع اإلشارة بعمل التمريرة وهو ممسك بـالكرة ثـم الرجـوع إلـى الوضـع ) ٤(

  .األول 
  . متر ويقوم بالتمرير ٢ مواجهة الحائط على مسافة فييقف الالعب ) ٥(
  .ًنفس التدريب السابق مع زيادة المسافة تدريجيا ) ٦(
  .نفس التدريب السابق مع الزميل ) ٧(
   .سلبينفس التدريب السابق مع وجود منافس ) ٨(
   .ايجابينفس التدريب السابق مع وجود منافس ) ٩(

    بيد واحدة من فوق الكتفالتمرير
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

ً أمتــار وغالبــا ١٠ تزيــد عــن والتــي المــسافات الطويلــة فــيتــستخدم هــذه التمريــرة 
ً حــاالت الهجــوم الخــاطف وذلــك نظــرا لــسرعتها وقوتهــا فــيمــا تــستخدم بطــول الملعــب 

  .وسهولة أدائها 
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   :الفنيوصف األداء 
  

  .مام الجسم بمسك الكرة أ) العب أيمن(يقوم الالعب ) ١(
ًيقوم الالعب برفع الكرة فوق الكتف األيمن وخلف الرأس قليال وتكون اليد اليمنـى ) ٢(

  .خلف الكرة واليسرى أمامها لسند الكرة 
أثنــاء قيــام الالعــب برفــع الكــرة أعلــى الكتــف تتحــرك القــدم اليــسرى تجــاه الالعــب ) ٣(

ويــتم ارتكــاز الجــسم علـــى ًالمــستلم مــع توجيــه الكتــف األيــسر لــنفس االتجــاه تقريبــا 
  .القدم اليمنى 

 نفـــس الوقـــت تتـــرك اليـــد اليـــسرى الكــرة وتقـــوم الـــذراع اليمنـــى برفـــع الكـــرة تجـــاه فــي) ٤(
  .المستلم مع أخذ خطوة بالقدم اليمنى لحفظ توازن الجسم 

  .ًيتم عمل المتابعة بفرد الذراع اليمنى كامال مع النظر تجاه الكرة ) ٥(
  

  :اخلطوات التعليمية 
  

  . للمهارة مع شرح أهميتها واستخدامها الفنييتم شرح األداء ) ١(
  .يتم عمل نموذج جيد لألداء الصحيح للمهارة ) ٢(
ـــدائييقـــوم كـــل العـــب بمـــسك الكـــرة ومـــع اإلشـــارة يقـــوم بأخـــذ الوضـــع ) ٣(  ألداء االبت

  .المهارة ثم الرجوع 
  .يقوم كل العب بأداء التمريرة مع تصحيح األخطاء ) ٤(
 ١٠ الوقوف المواجه يقف كل العبين مواجهين بعضهما البعض وعلى مـسافة من)٥(

  .أمتار ثم يقوم كل العبين بالتمرير فيما بينهما
  .ًنفس التمرين السابق مع زيادة المسافة تدريجيا ) ٦(
  . نصف الملعب اآلخر فيالتقاط الكرة المرتدة من السلة وتمريرها إلى الزميل ) ٧(
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  افيةالتمريرة اخلط
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  

  
ًتعــــد التمريــــرة الخطافيــــة باليــــد الواحــــدة مــــن اقــــل أنــــوع التمريــــر شــــيوعا، ولكنهــــا 

 حالة وجود الالعب الحائز على الكرة بجانب حدود الملعـب وتحـت فيتستخدم بنجاح 
  . شديد من قبل المنافسين دفاعيضغط 

  

   :الفنيوصف األداء 
  

  .ة عن الخصم مع سندها باليد األخرى يحتفظ الالعب بالكرة على اليد البعيد) ١(
يواجـه الالعـب الخـصم بـالكتف األيـسر مـع فـرد ) العـب أيمـن( حالة التمريـر فيو) ٢(

  . اليمين أقصى تحمل الكرة إلى التيالذراع اليمنى 
 لتــصل فــوق دائــري طريــق فــيتتــرك اليــد اليــسرى الكــرة لتتحــرك اليــد اليمنــى بــالكرة ) ٣(

  .الرأس 
 نفـس الوقـت للمـساعدة علـى الوثـب ألعلـى أثنـاء عمليـة فيبة اليمنى يتم رفع الرك) ٤(

  .التمرير، مع رفع عقب القدم اليسرى عن األرض 
  .عندما تصل الكرة ألعلى ارتفاع لها فوق الرأس يتم دفعها باألصابع ) ٥(
  .ً الرسغ ألسفل، والهبوط على القدمين معا بثنيعمل المتابعة وذلك ) ٦(
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   :اخلطوات التعليمية
  

  . المباراة فييتم شرح المهارة وأهميتها ومتى تستخدم ) ١(
  .يتم عمل نموذج جيد للمهارة ) ٢(
ًيقـــوم كـــل العـــب بمرجحـــة الـــذراع اليمنـــى جانبـــا ثـــم عاليـــا ) ٣(  شـــكل دائـــرى حتـــى فـــيً

  . اليمنى األذنيالمس العضد 
يمـــن نفـــس التـــدريب الـــسابق مـــع اشـــتراك الـــذراع اليـــسرى حتـــى مـــستوى الكتـــف األ) ٤(

  .ًتقريبا 
 متــــر لتمريــــر الكــــرة ١.٥يواجــــه الالعــــب الحــــائط بــــالكتف األيــــسر وعلــــى مــــسافة ) ٥(

  .باتجاهه 
  .ً مع رفع الركبة اليمنى عاليا األسبقنفس التدريب ) ٦(
  .نفس التدريب السابق بعد أخذ خطوة لألمام بالقدم اليسرى لالرتقاء عليها) ٧(
  .نفس التدريب السابق مع الوثب ) ٨(
  .التمرير للزميل على مسافة مترين ) ٩(
  .ًنفس التدريب السابق مع زيادة المسافة تدريجيا ) ١٠(
  .نفس التدريب السابق مع وجود منافس ) ١١(
  .نفس التدريب السابق مع وجود أكثر من منافس ) ١٢(
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  ات على التمريرتدريب
� �

� �
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� �
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 متـر، والمـســافة ٨ - ٦لمسافة بينهما من  امواجهينيقف الالعبون في صفين 
الكــرة إلــى ) ١( متــر وتــستخدم كــرة واحــدة يمــرر الالعــب ٣-٢بــين كــل العــب واآلخــر 

الــذي يــقــــف فــي الــصف المقابــل الــذي يقــــوم بـــــدوره بالتمــريــــرة إلــى الالعــب ) ٢(الزميــل 
   .وهكذا) ٣(

  

�)�:٢(�د���� �

عنــد تمريــر الكــرة إلــى ) ١(الالعــب مثــل التــدريب الــسابق غيــر أنــه يجــب علــى 
  .وهكذا ) ٦(ينظر لالعب رقم ) ٢(الالعب 
  

�)�:٣(�د���� �

  .كسابقة ولكن باستخدام كرتين 

� �
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ـــة فـــي أييقـــف الالعبـــون فـــي مجموعـــات كمـــا بالـــشكل  ـــه ثالث  صـــفين، صـــف ب
لتــدريج،  متــر ثــم تــزداد با٣العبــين وصــف بــه العبــان، وتكــون المــسافة بــين الــصفين 

ومنـه إلـى ) ٣(فيمررهـا بـدوره إلـى الالعـب ) ٢(الكـرة إلـى الالعـب ) ١(يمرر الالعـب 
 )٤( إلـى )٥( مـن عكسي طريق فيثم تمر الكرة ) ٥(ومنه إلى الالعب ) ٤(الالعب 

  .وهكذا 

�)�:٥(�د���� �

� �
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� �

� �

� �

  
  

 كـل قطـار بـه أربعـة العبـين يقـوم المـستحوذ مواجهـة قـاطرات فـييقف الالعبـون 
 جهــة بــالجريلكــرة بتمريرهــا إلــى الالعــب المواجــه لــه بالقــاطرة األخــرى ثــم يقــوم علــى ا

  . القاطرة المقابلة وهكذا آخر فياليسار ليقف 
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) ١(تقسم المجموعة إلى ثـالث قـاطرات كمـا هـو موضـح بالـشكل، يقـوم الالعـب 
، )٦( خلــف الالعــب ، ثــم يجــرى مــع اتجــاه الكــرة ويقــف)٤(بتمريــر الكــرة إلــى الالعــب 

ثـــم يجـــرى خلـــف ) ٧(الكـــرة بعـــد اســـتالمها مباشـــرة إلـــى الالعـــب  ) ٤( يمـــرر الالعـــب 
  .وهكذا ) ٩(الكرة ويقف خلف الالعب 

�.كسابقة ولكن باستخدام كرتين   )�:٧(�د���� �

�)�:٨(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
) ٧(ليستلم الكـرة مـن الالعـب ) ١(يقف الالعبون كما بالشكل ثم يجرى الالعب 

 نفــس الوقــت يجــرى فــيو) ٦(ويجــرى ليقــف خلــف الالعــب ) ٨(ررهــا إلــى الالعــب ليم
وهكــذا ) ٣(ويجــرى ليقــف خلــف الالعــب ) ٨(ليــستلم الكــرة مــن الالعــب ) ٤(الالعــب 

  .كل فترة ) ٧،٨(مع مراعاة تبديل الالعبين 
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سابق،  أنحــاء الملعــب كمــا بالــشكل الــفــيتقــسم المجموعــة إلــى أربــع مجموعــات 
وعنـــد منتـــصف المـــسافة ) ٤( اتجـــاه الالعـــب فـــي) ١(يجـــرى ) ٢(والكـــرة مـــع الالعـــب 

 ثــم يمررهــا إلــى الجــريالكــرة أثنــاء ) ١(إليــه الكــرة، يــستلم الالعــب ) ٢(يمــرر الالعــب 
الكـرة ) ٥(وعنـد اسـتالم الالعـب ) ٦(ويتـابع تحركـه ليقـف خلـف الالعـب ) ٥(الالعب 

وعنـــد منتـــصف المـــسافة يمـــرر ) ٧( الالعـــب  اتجـــاهفـــيأن يجـــرى ) ٤(علـــى الالعـــب 
  الخ. ...) .٧(مررها بدوره إلى الالعب إليه الكرة لي) ٥(الالعب 
�)�:١٠(�د���� �

 وقـــت فـــيويبـــدأ التـــدريب ) ٢،٨(كـــسابقة غيـــر أنـــه ينفـــذ بكـــرتين عنـــد الالعبـــين 
  .واحد بالكرتين 

�)�:١١(�د���� �

� �
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� �
  

مـــع كـــل العـــب علـــى يقـــف الالعبـــون كمـــا هـــو موضـــح بالـــشكل علـــى أن يكـــون 
حيــث يقــوم ) ٣(بتمريــر الكــرة إلـى الالعــب رقـم ) ١(األجنـاب كــرة بحيـث يقــوم الالعـب 

حيـث يـستلم التمريـرة منـه وليقـوم ) ٢(بتمريرها مرة ثانية إليه ثم يلتفـت مواجهـا الالعـب 
  .بتمريرها إليه مرة ثانية وهكذا، ثم يتبادل مركزه مع أحد الالعبين 
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المـــستحوذ ) ٣(يقـــف الالعبـــون كمـــا هـــو موضـــح بالـــشكــــل، حيـــث يقـــوم الالعـــب 
ـــرة إلــى الـالعـــــب ـــر الكــ ـــم تمـريـ ـــاورة، ثـ حيــث تمــرر الكــرة إلــى  )١(علــى الكــرة بعمــل محـ

 االتجــــــاه العكـسي ليمـــرر الكـــرة فـيمرة ثانية ليحـاور بهـا مـرة ثانيـة ولكـن ) ٣(الالعب 
وهكــذا، ثــم يقــوم ) ٢(يــث تمــرر الكــرة إليــه مــرة ثانيــة مــن الالعــب ، ح)٢(إلــى الالعــب 

 .بتغيير مكانه مع أحد الالعبين على أن يقوم بنفس التدريب 
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بتمرير الكـرة ) ٣(يقف الالعبون كما هو موضح بالشكل، على أن يقوم الالعب 
حــاور بهــا ثــم يمررهــا إلــى  مــن خلفــه ليــستلم الكــرة ويبــالجريثــم يقــوم ) ١(إلــى الالعــب 

 اتجــاه فــيثــم ينطلــق ليجــرى مــن خلفــه ليــستلم الكــرة ويقــوم بــأداء محــاورة ) ٢(الالعــب 
ثم يمرر الكرة إليه وهكذا، ثم يقـوم بتغييـر مكانـه مـع احـد الالعبـين ألداء ) ١(الالعب 

  .نفس التدريب 
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 موضـح بالـشكل، يقـوم الالعـب تدريب األركان األربعة  يقف الالعبون كما هو

 اتجاهـه ليـستلم التمريـرة مـرة ثانيـة مـن فـيثم يجرى ) ٤(بتمرير الكرة إلى الالعب ) ١(
ليقــــوم ) ٩(ثــــم يجــــرى ليقــــف خلــــف الالعــــب ) ٧(ليمررهــــا إلــــى الالعــــب ) ٤(الالعـــب 
حيـــث ) ١٠( اتجــاه الالعـــب فـــيليقطــع ) ٧( اتجـــاه الالعـــب فــي بـــالجري) ٤(الالعــب 

ثم يتجـه ليقـف خلـف الالعـب ) ١٠(ليمررها إلى الالعب ) ٧( الالعب يستلم الكرة من
) ١٠(إلــى الالعــب ) ٤(عقــب تمريــر الكــرة مــن الالعــب ) ٧(، ويجــرى الالعــب )١٢(

ثــم يتوجــه ) ٢(ليمررهــا إلــى الالعــب ) ١٠(حيــث يقــوم باســتالم التمريــرة مــن الالعــب 
  .وهكذا ) ١٢(خلف الالعب 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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  اورة ـــــــاحمل
 
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

تعتبـــر المحـــاورة أحـــدى وســـائل التقـــدم بـــالكرة، وهـــى الطريقـــة الوحيـــدة للتحـــرك 
بــــالكرة، والمحــــاورة جــــزء مكمــــل وأساســــي فــــي هجــــوم كــــرة الــــسلة إلــــى جانــــب التمريــــر 

  . والتصويب
وتعــرف المحــاورة بأنهــا التحــرك بتنطــيط الكــرة فــي أي اتجــاه، والمحــاورة حركــة 

ــــذراع والر ــــين ال ــــسجمة ب ــــة من ــــين والكــــرة وتعتبــــر متوافق ــــرجلين والعين ســــغ واألصــــابع وال
المحاورة من أصعب المهارات الفنية أداء في كرة السلة، وهى تـدل علـى مـدى التوافـق 
العضلي العصبي بين العينين وبقية أعضاء الجسم ، وهى سالح ذو حدين إذا أحـسن 

يء استخدامه فإنه ًاستخدامه أفاد الفريق بل يمكن أن يكون سببا في إنقاذه، أما إذا أس
  . يضر بالفريق

والمحــاورة مــن المهــارات األساســية الهامــة التــي يجــب اســتخدامها بدرجــة عاليــة 
  : المواقف المناسبة ومن هذه المواقففيمن الكفاءة 

  .التقدم بالكرة نحو الهدف أو الزميل -
 .بداية خطة -

 .اتخاذ المكان المناسب للتصويب -

  . الهروب من المدافع -
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 :رةأنواع احملاو
الرتــداد تنقـسم المحـاورة إلـى المحـاورة بــالكرة باالرتـداد العـالي والمحـاورة بـالكرة با

  : الشكل التاليالمنخفض، وهذا ما يوضحه
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   شكل يوضح أنواع المحاورة
  
  :احملاورة العالية ) ١(

 حالـــة عـــدم وجـــود منـــافس أمـــام الالعـــب المحـــاور وتـــستخدم فـــيوهـــى تـــستخدم 
  . الهجوم الخاطف فيحركة السريعة كما أيضا بغرض ال

  
  :احملاورة املنخفضة ) ٢(
  

 الــذي حالــة وجــود مــدافع علــى مقربــة مــن الالعــب المحــاور فــيوهــى تــستخدم 
 المحــاورة إلجـراءيقـوم بأدائهــا بغـرض حمايــة الكـرة وعــدم فقـدانها، وهنــاك طـرق مختلفــة 

  :المنخفضة منها 
  .الخلفين طريق االرتكاز المحاورة بتغيير الكرة من يد إلى أخرى ع �
  .المحاورة بتمرير الكرة من بين الرجلين من األمام �
  .المحاورة بتغيير الكرة من يد إلى األخرى أمام الجسم �
  .المحاورة بتمرير الكرة من خلف الظهر إلى اليد األخرى أماما �
 .المحاورة بتمرير الكرة من بين الرجلين من الخلف �

  
  

 احملــــاورة بالكرة
 

 احملــــاورة العالية
 

 احملــــاورة املنخفضة
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  :رةتثبيت وحتسني مهارة احملاو
  

  .السيطرة على الكرة أثناء المحاورة دون متابعة النظر •
  .المقدرة على تغيير االتجاه وتغيير السرعة عند المحاورة وتبادل المحاورة باليدين •
محـــاورة عاديـــة إلـــى محـــاورة ( االنتقــال بـــسالسة مـــن إيقـــاع محـــاورة إلـــى إيقـــاع أخـــر •

  .، األداء المفاجئ لهذا االنتقال)منخفضة والعكس
  . على عدم تزامن حركات اليدين مع الرجلينالحرص •
العمــل علــى تغطيــة الكــرة أثنــاء المــرور مــن المنــافس مــع المحافظــة علــى الــسرعة  •

 . والقدرة على المحاورة خلف الظهر
  

  :وصف األداء الفني 
  

تــتم المحــاورة عــن طريــق الــدفع المتتــابع للكــرة وتوجيههــا لــألرض بواســطة أصــابع ) ١(
  .ق وحركة الرسغ اليد وذلك بمد المرف

تكون أصابع اليد متباعدة للسيطرة على اكبر مساحة من سطح الكـرة، ويجـب أن ) ٢(
  .تشير األصابع إلى األمام في اتجاه الحركة 

ٕيجب أن تكون نقطة االرتداد للكرة من األرض أمام الجسم والى الجانـب وللخـارج ) ٣(
  .قليال 

 المكــان ومــن أعلــى وللخلــف فــياورة  حالــة المحــفــيمراعــاة دفــع الكــرة مــن أعلــى ) ٤(
  . حالة التحرك لألمام فيقليال 

يجــب مراعــاة أن تتناســب زاويــة ســقوط الكــرة وارتــدادها مــن األرض تناســبا عكــسيا ) ٥(
  . أثناء القيام بالمحاورة الجريمع سرعة 

عــــدم النظــــر إلــــى الكــــرة أثنــــاء المحــــاورة وتوجيهــــه إلــــى متابعــــة تحركــــات الــــزمالء ) ٦(
  .ن والمنافسي
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  :اخلطوات التعليمية 
  

  . وأهمية المهارة وحاالت استخدامها الفنييتم شرح طريقة األداء ) ١(
  .يتم عمل نموذج للمهارة بكافة أشكالها ) ٢(
من وضع نصف الجثو يقـوم الالعـب بتنطـيط الكـرة الثابتـة علـى األرض بـأطراف ) ٣(

  . أخرى أصابعه حتى ترتد من على األرض ثم يقوم بتثبيتها مرة
  .نفس التدريب السابق باليد األخرى ) ٤(
نفــس التــدريب الــسابق مــع الوقــوف بــالكرة وتنطيطهــا ثــم بتغييــر اليــد المحــاورة ثــم ) ٥(

   .االبتدائيالرجوع إلى الوضع 
  . المكان مع تغيير ارتفاع الكرة فيالمحاورة ) ٦(
  . المكان في الجريالمحاورة مع ) ٧(
  . مع اإلشارة الجريعلى حدود الملعب مع تغيير اتجاه التحرك بالكرة أماما ) ٨(
يقوم الالعبون بعمل المحاورة والتحرك لألمام بطول الملعب مـع النظـر لإلشـارات ) ٩(

  . مع كل تغيير إليهاواإلشارة )  المدرس-المدرب ( يقوم بعملها التيالرقمية 
   .سلبي وجود مدافع فيعمل المحاورة ) ١٠(
  . وجود مدافع إيجابي فيعمل المحاورة ) ١١(
 دائــرة مــن دوائــر الملعــب يقومــان بعمــل المحــاورة فــي مــواجهينيقــف كــل العبــين ) ١٢(

رج الـــدائرة مـــع المحافظـــة علـــى  كـــرة الالعـــب اآلخـــر خـــاإخـــراجويحـــاول كـــل منهمـــا 
  .كرته

يقـــــوم مجموعـــــة مـــــن الالعبـــــين بعمـــــل التـــــدريب الـــــسابق ولكـــــن داخـــــل المنطقـــــة ) ١٣(
  .المحرمة

   
  .يجب مراعاة عمل التدريبات السابقة باليد اليمنى ثم اليد اليسرى: ملحوظة# 
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  تدريبات على احملاورة
�)�:١(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

 متــر، يحــاور الالعــب ١٥مــن الوقــوف المواجــه يقــف الالعبــون والمــسافة بينهمــا 
ـــالكرة حتـــى يـــصل) ١( ) ٤( ويحـــاور الالعـــب ثـــم يتوقـــف ويمررهـــا) ٤( إلـــى الالعـــبب

  .وهكذا ) ... ٣( ثم يمررها إليه ليقف خلف الالعب) ٢( الالعب بالكرة في تجاه
  

�)�:٢(�د���� �

يحـاور بـالكرة ويتوقـف تبعـا إلشـارة ) ١(نفس التـدريب الـسابق غيـر أن الالعـب 
  .وهكذا ) ٤(ثم يمررها إلى )  المدرس-المدرب (

�)�:٣(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
كزهـــا ويحـــاور  مرفـــي) ٩(يقـــف الالعبـــون علـــى شـــكل دائـــرة ويقـــف الالعـــب رقـــم 

ثــم يمـرر الكـرة إليــه ويقـف مكانـه، ويحــاور ) ٩( اتجـاه الالعـب فــيبـالكرة ) ١(الالعـب 
 . ثم يمرر إليه الكرة ويقف مكانه وهكذا) ٢( اتجاه الالعب فيبالكرة ) ٩(
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يقــــف الالعبــــون كمــــا هــــو موضــــح بالــــشكل ويقــــوم أول العــــب بالمحــــاورة بطــــول 
اف حــول المقعــد للعــودة مــرة أخـــرى إلــى القــاطرة ليــسلم الكــرة للزميــل الملعــب ثـــم االلتفــ

  .الذي يليه في القاطرة وهكذا 
  

�)�:٥(�د���� �
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 الملعب كما هـو جانبي صفين مواجهين لعضهما على امتداد فييقف الالعبون 
وبعـــد أن يلـــف حولـــه ) ٢(بـــالكرة تجـــاه الالعـــب ) ١(موضـــح بالـــشكل يحـــاور الالعـــب 

بمجرد استالم الكـرة ويحـاور بهـا تجـاه الالعـب ) ٢( الكرة ويأخذ مكانه، الالعب يسلمه
  .ليلف حوله وهكذا ) ٣(

  
� �

� �
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��:)٦(�د���� �
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

بـالكرة ) ١( ثـالث قـاطرات علـى  شـكل مثلـث يحـاور الالعـب فـييقف الالعبون 
) ٤(، يحــــاور الالعــــب )٦(ويمررهــــا إليــــه ويجــــرى خلــــف الالعــــب ) ٤(تجــــاه الالعــــب 

، يحــاور )٩(ويمــرر إليــه الكــرة ويجــرى ليقــف خلــف الالعــب ) ٧(بــالكرة تجــاه الالعــب 
) ٣(ويمرر لـه الكـرة ويجـرى ليقـف خلـف الالعـب ) ٢( اتجاه الالعب في) ٧(الالعب 

  .وهكذا 
  

�)�:٧(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
بـالكرة إلـى األمـام وحـين يـصل ) ١(يقف الالعبون كما بالـشكل، يحـاور الالعـب 

وبعـد أن يـستلم ) ٤(مجموعـة الثانيـة يقـوم بتمريـر الكـرة إلـى الالعـب رقـم إلى محـاذاة ال
  .وهكذا ) ٢(الكرة يحاور بها إلى األمام ثم يمرر الكرة إلى الالعب ) ٤(الالعب 
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  التوقف
  

 األحيـان بعـض فيإن التوقف بالكرة فجأة ال يقل أهمية عن االنطالق بالكرة، ف
 أو اسـتالم الكـرة، وهنـاك طـريقتين للتوقـف يضطر الالعب إلى التوقـف عقـب المحـاورة

  .بالكرة
  

   عدة واحدةيفالتوقف  )١(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 أن الالعــب يتوقــف عــن الحركــة وذلــك بــالنزول علــى القــدمين معــا، ويكــون أي
ذلــك بالوثــب والهبــوط علــى القــدمين المتباعــدتين قلــيال، مــع مقابلــة األرض بالمــشطين 

ة بــين القــدمين باتــساع الحــوض، أو حــسب راحــة أوال ثــم بــاطن القــدمين، وتكــون المــساف
  . ناء الركبتين أثناء مالمسة األرضالالعب وذلك لحفظ توازنه، مع مالحظة انث
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   عدتنييفالتوقف  )٢(
        

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  

أي أن الالعب يتوقف بالنزول على إحدى القدمين ثم تتبعها القـدم الثانيـة ويـتم 
   :كاألتيذلك 

  
   :العدة األوىل 

  

ـــدما تلمـــس   هـــذه العـــدة يجـــب أن يتحـــول ثقـــل فـــي القـــدمين األرض وإحـــدىعن
 فـيالجسم على هذه القدم، مع محاولة دفع المقعدة إلى الخلف، على أن تكون الركبة 

  .حالة انثناء والجذع مائل قليال إلى األمام 
  

   :العدة الثانية 
  

وة عنــدما تلمــس القــدم الثانيــة األرض وتنــزل هــذه القــدم أمــام القــدم األولــى بخطــ
  .، وتعمل على وقف اندفاع الجسم أوسع

 حـاالت اسـتالم الكـرات العاليـة أو فـي عدة واحـدة فيوغالبا ما يستخدم التوقف 
 أو التوقــف مــن الجـري عــدتين أثنــاء اسـتالم الكــرات مــن فـيالمرتـدة، ويــستخدم التوقــف 

   .الجريالمحاورة أثناء 
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  التصويب
  

جــة المبــاراة، ومــن أكثــر المبــادئ التــصويب هــو المهــارة التــي يتوقــف عليهــا نتي
ًاألساسية التي تشغل بال المدربين والالعبين على السواء حيـث يوالونهـا اهتمامـا كبيـرا 
ًفــي جرعــات التــدريب ومــن المهــم أن يــتعلم كــل العــب أن يــصبح هــدافا ولــيس مــصوبا  ً
فقــط لكــي نحــسن نــسبة التــصويب يجــب أن يــدرك الالعبــون متــى يقومــون بالتــصويب 

دون التمريـــر ومـــا هـــو المـــدى الـــذي يـــصوبون منـــه ومـــن أي األمـــاكن يـــؤدون ومتـــى يـــؤ
  .تصويباتهم

 كرة السلة هـو المرحلـة النهائيـة للخطـط ولهـذا يمكـن اعتبـاره مـن فيالتصويب و
 كـرة الـسلة، وكـل مجهـود الفريـق والهـدف مـن رسـم الخطـط، فـيأهم المبادئ األساسـية 

  .ى السلة الغرض منه خلق الظروف المناسبة للتصويب عل

 يحرزهــا التــي كــرة الــسلة بعــدد التــصويبات الناجحــة فــيوتتحــدد نتيجــة المبــاراة 
 إال هـي تـؤدى قبـل التـصويب مـا التـي سلة الفريق المنـافس، وكـل المهـارات فيالفريق 

 تـساعد التـي األسـس أهـم للتصويب، وتعتبر سهولة ومرونة الحركة من إعدادعمليات 
  .على صحة األداء

ذلك بـسهولة عـن طريـق ارتخـاء العـضالت وتركيـز االنتبـاه أثنـاء ويمكن تحقيق 
 اتجاههــا إلــى الحلقــة، وكــذلك دوران فــي تتخــذه الكــرة الــذيالتــصويب، ويعتبــر القــوس 

  . نجاح التصويبفيالكرة إلى الخلف من العوامل الهامة 
 أثنـــاء التـــصويب البـــصري منطقـــة التركيـــز هـــيوتعتبــر الحافـــة األماميـــة للحلقـــة 

 أثنــاء البــصريلقــة مباشــرة والمربــع المرســوم علــى اللوحــة هــو منطقــة التركيــز علــى الح
  .التصويب على الحلقة باالرتداد من اللوحة

ويعتبر مكان الالعب المـصوب مـن الـسلة مـن األهميـة بمكـان، حيـث أن تعـود 
الالعـــب علـــى التـــصويب مـــن مكـــان معـــين لديـــة يزيـــد مـــن معرفتـــه بخـــط مـــسار الكـــرة 

ع وبمجرد رؤيـة الهـدف مـن هـذا المكـان، حيـث تكـون لديـة القـدرة الصحيح وبشكل سري
  . الكرة إلى السلةإليصالعلى معرفة القوة المطلوبة من أصابع اليد المصوبة 
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  :أهمية إجادة التصويب
  

ٕتهديد وعدم اطمئنان الخصم واجباره على اللعب القريب من المهاجم، وهـذا يعطـي  •
اع المهـــاجم الفائـــدة المرجـــوة وهـــى أن المهـــاجم الفرصـــة لكـــي يخدعـــه، ويعطـــى خـــد

  .يسبق الخصم نحو السلة
ًالفريق الذي يجيـد التـصويب علـى الهـدف يكـون دائمـا ذا ثقـة كبيـرة فـي نفـسه وهـذه  •

 .الثقة أهم أعمدة الفوز

إصــابة الهــدف هــي التــي تبــث روح الحمــاس فــي المبــاراة وتــشجع الفــرد علــى زيــادة  •
 .بمجهوده، وهى التي تلذ المتفرج والالع

القدرة على تغييـر الخطـط واللعـب تحـت أي ظـرف، فلـو كـان الفريـق المـضاد يجيـد  •
الدفاع باالزدحام فـي المنطقـة التـي تحـت الـسلة أمكنـه التـصويب مـن بعـد فيـضطر 

 .هو إلى االنتشار وتمكن المهاجم من اللعب بخطط الفريق الموضوعة
 

  :العوامل املؤثرة يف دقة التصويب
  التركيز  •
 االرتخاءالقدرة على  •

 الثقة بالنفس  •

 أو تحديد الهدف ) اإلدراك ( اإلحساس  •

 التوازن الجسمي  •

 القوة ) توليد ( إنتاج  •

 التوقيت أو اإليقاع  •

 .توافق اليد والذراع والتحكم في أطراف األصابع •
  

  :شروط أداء التصويب
  .االرتخاء والثقة واألداء الميكانيكي الصحيح •
تكون راحة اليد بعيدة عنهـا ويـؤثر فـي دقـة تحمل الكرة على األصابع على أن  •

التصويب عملية دوران الكرة عكس اتجاه عقرب الساعة الناتج من دفع الرسغ 
 .واألصابع وأن أخر جزء يترك الكرة هو السبابة واألوسط

ســــهولة وانــــسياب الحركــــة مــــن الــــشروط التــــي تــــساعد علــــى صــــحة األداء وتركيــــز  •
 . االنتباه
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  :مراحل التصويب 
  :قسيم عملية التصويب إلى ثالث مراحل وهى يمكن ت

  : مرحلة االستعداد للتصويب) ١(
 وضــع للتــصويب حيــث يقــوم بأخــذ الخطــوات أفــضل فــيحيــث يكــون الالعــب 

  . الركبتين والقفزبثنيالالزمة للتصويب أو االستعداد للتصويب البعيد وذلك 
  : الفعليمرحلة التصويب ) ٢( 

لتــصويب علــى الــسلة حيــث تتــرك الكــرة يديــه  هــذه المرحلــة بافــييقــوم الالعــب 
  .وتتوجه إلى السلة 

  : مرحلة متابعة الحركة) ٣(
 هــذه المرحلــة بمتابعــة الحركــة وذلــك بفــرد الــذراع المــصوبة فــيويقــوم الالعــب 

  .وثباتها للحظة والمتابعة برسغ اليد والنظر
  :أنواع التصويب

ًبات، ولكنهـا جميعـا هناك عدة أنواع للتصويب وعدة طرق ألداء أغلـب التـصوي
تـــــشترك فـــــي الغـــــرض أال وهـــــو أن تـــــصيب الهـــــدف بطريقـــــة قانونيـــــة، ويمكـــــن تقـــــسيم 
التصويب من حيث الحركة إلى نوعين أساسـيين هـم التـصويب مـن الثبـات والتـصويب 

  : الشكل التالي وهذا ما يوضحه،من الحركة
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 التصويبة السلمية

 التصويبة من القفز

 التصويبة اخلطافية

 التصويبة من املتابعة

 التصويب من احلركة

 أنـواع التصـويب

 التصويب من الثبات

 احلرة الرمية
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  :تثبيت وحتسني مهارة التصويب
ة التــصويب يجــب أن يوجــه المــدرب الالعــب إلــى تثبيــت لكــي يــتم تحــسين مهــار

ــــصويب فــــي مختلــــف  ــــدرة الالعــــب علــــى أداء الت ــــصحيح للتــــصويب، والــــى ق األداء ال
ًوأيـــضا تثبيـــت عنـــصر الدقـــة عنـــد مختلـــف . ظـــروف اللعـــب وأمـــام مختلـــف الـــدفاعات

 اسـتفزازات الحاالت الفسيولوجية االنفعالية الناتجة عن إما من صوت الجمهور أو مـن
، وتدريبات تثبيت مهارة التصويب يجـب أن تكـرر طـول الوقـت الفريق المنافس لالعب

 مختلــف الظــروف وبمجموعــات كبيــرة فــي التــدريب، كمــا يجــب الحــرص علــى أن فــيو
 ربـــط مهـــارة التـــصويب أيالالعـــب يجـــب أن يـــؤدى التـــصويب بعـــد أداء مهـــارة أخـــرى 

لمـدرب تـدريب الالعـب علـى  بمهارات أخـرى مثـل التمريـر والمحـاورة ،كمـا يجـب علـي ا
  .  أقل وقتفيأن ينتقل إلى الوضع االبتدائي للتصويب بسرعة و

  

ـــه مـــن أجـــل تطـــوير وتثبيـــت وتحـــسين مهـــارة التـــصويب يجـــب أن يقـــوم  كمـــا أن
الالعب بأداء التصويب من الحركة حتى يمكن الحصول على موقف تـصويبي مفتـوح 

داء التـصويب بـدون دفـاع حتـى يـتم  البدايـة يجـب أفـيوالتكيف مع ظـروف المبـاراة ، و
تطوير عامل الثقة بالنسبة لالعبين فـي قـدراتهم علـى التـسجيل مـن النقـاط المختلفـة ثـم 

 الرميـة فـيبعد ذلك من الحركة ثم مع وجود دفـاع سـلبي ثـم مـع وجـود دفـاع إيجـابي، و
  . الحرة يجب أن يأخذ الالعبين فترة كافية للتصويب قبل بدء التصويب
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  )الرمية احلرة(الثبات بيد واحدة التصويب من 
  

 المبــــاراة أثنــــاء أداء الرميــــات الحــــرة، ويــــتم فــــييــــستخدم التــــصويب مــــن الثبــــات 
اسـتخدامها بكثـرة مــن قبـل الالعبــين الناشـئين الــذين ال تمكـنهم قــدراتهم البدنيـة مــن أداء 

  .التصويب من القفز
  
  
  
  
  
  

  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الرمية الحرة من الجانب

  من األمامالرمية الحرة
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   :الفنيوصف األداء 

  . يقف الالعب مواجها للسلة -١
 يكــون وضــع القــدمين واحــدة متقدمــة عــن األخــرى -٢

ــــــى أن تكــــــون هــــــذه القــــــدم  ــــــد هــــــيعل ــــــة للي  المقابل
  .المصوبة 

  . المسافة بين القدمين باتساع الحوض أو حسب راحة الالعب -٣
 يحمل الالعب الكرة على أصابع اليد المصوبة والذراع مثنى مـن المرفـق والعـضد -٤

  .ى لألرض مع ثنى الرسغ للخلف ٍمواز
  . تقوم اليد األخرى بسند الكرة من األمام -٥
  . الركبتين بثني يقوم الالعب -٦
 إضـافية وقت واحد وبحركة في تمتد الركبتين وتستقيم الذراع المصوبة أماما عاليا -٧

  .لرسغ اليد يعطى الالعب الكرة السرعة الالزمة لالنطالق والدوران للخلف 
بعــة التــصويب وذلــك بــالنظر أمامــا وفــرد الــذراع المــصوبة كــامال وثنــى الرســغ  متا-٨

  .ألسفل 
  

  :اخلطوات التعليمية 
  

  . شرح أهمية المهارة واستخدامها -١
  . عمل نموذج جيد للمهارة -٢
  . للتصويب مع تصحيح األخطاء األساسي يقوم كل العب باتخاذ الوضع -٣
  .تقاط الكرة والتكرار  يقوم كل العب بالتصويب ألعلى وال-٤
  . يقف الالعب أمام السلة على بعد ثالثة أمتار ويقوم بالتصويب -٥
  .متر ) ٤.٥( نفس التدريب السابق ولكن على بعد -٦
  . نفس التدريب السابق ولكن من على خط الرمية الحرة -٧
  . نفس التدريب السابق مع وجود منافسة بين فريقين -٨
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  )التصويبة السليمة(يد واحدة كة بالتصويب من احلر
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  

  شكل يوضح التصويبة السلمية

يــؤدى هــذا النــوع مــن التــصويب بــالقرب مــن الهــدف إلنهــاء هجــوم الالعــب أو 
الفريـــق، أو عقـــب اســـتالم الكـــرة مـــن تمريـــرة، أو عقـــب االنتهـــاء مـــن المحـــاورة، وتعتبـــر 

 اإلحــصائيات إحــدى يفــالتــصويبة الــسليمة مــن أهــم المهــارات األساســية، حيــث جــاء 
، لذا يجب أن يراعى الالعب عنـد أداء هـذه المهـارات وأدقها انجح أنوع التصويب أنها

  . بالكرةالجري خطأ في أداء خطوات التصويبة، حتى ال يقع فيالدقة 
  

  )من اجلانب األمين( :  :  :  : الفنيالفنيالفنيالفنيوصف األداء وصف األداء وصف األداء وصف األداء 
  

نفـــس توقيـــت  فـــي يقتـــرب الالعـــب مـــن الهـــدف ويأخـــذ خطـــوة واحـــدة بالقـــدم اليمنـــى -١
  .استالم الكرة باليدين من المحاورة أو التمرير 

  . يأخذ الالعب خطوة اقصر بالقدم اليسرى لالرتقاء عليها -٢
  . الوثب عاليا مع رفع الركبة اليمنى أثناء التصويب باليد اليمنى -٣
  . متابعة الكرة بالنظر والذراع المصوبة للكرة وكذلك الرسغ واألصابع -٤
  .لى القدمين معا في وضع متزن أسفل لوحة الهدف  الهبوط ع-٥
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ويفضل في هذا النوع من التصويب أن يكون توجيه الكـرة بطريقـة غيـر مباشـرة 
إلــى الحلقــة عــن طريــق اســتعمال اللوحــة الخلفيــة، ويختلــف طــول الخطــوات أو قــصرها 

   .حسب بعد الالعب عن الهدف
  

  :اخلطوات التعليمية 
  
ك الكــرة باليــدين ثــم التــصويب علــى الحلقــة عــن طريــق  الوقــوف أســفل الــسلة ومــس-١

  .اللوحة 
  . نفس التدريب السابق ولكن مع رفع الركبة اليمنى عاليا أثناء التصويب -٢
 متــــر اللوحــــة يأخــــذ الالعــــب خطــــوة بالقــــدم اليــــسرى ثــــم يقــــوم ١.٥ مــــن علــــى بعــــد -٣

  .بالتصويب مع رفع الركبة اليمنى عاليا 
  .ن مع االرتقاء بالقدم اليسرى  نفس التدريب السابق ولك-٤
 من على راحة يد الزميل أثناء نزول القـدم اليمنـى ثـم اخـذ المشي استالم الكرة من -٥

  .خطوة بالقدم اليسرى واالرتقاء عاليا للتصويب 
  .الجري  نفس التدريب السابق من -٦
دف  متـر مـن الهـ٣يستلم الالعب الكرة أثناء القفز من فوق خط مرسوم على بعـد  -٧

أثنـــاء الهبـــوط علـــى القـــدم اليمنـــى ثـــم يأخـــذ خطـــوة بالقـــدم اليـــسرى ثـــم يرتقـــى عاليـــا 
  .للتصويب 

  . نفس التدريب السابق ولكن من المحاورة -٨
 يراعـــى تعلـــيم نفـــس الخطـــوات الـــسابقة مـــن الجانـــب األيمـــن والجانـــب األيـــسر مـــع -٩

  . اليمنى الناحية اليسرى يكون بالقدم فياختالف اليد المصوبة واالرتقاء 
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  التصويب من القفز 
  

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  
  

  

  

  
  

  شكل يوضح التصويب من الوثب

 الوقــت فــي كــرة الــسلة فــي أنــوع التــصويب أهــميعتبــر التــصويب مــن القفــز مــن 
، ويحتـاج هـذا إيقافهـا يصعب علـى المـدافع التيالحاضر، وذلك ألنها من التصويبات 

  .سم أثناء القفز ألعلى الجفيالنوع من التصويب لتوازن كبير وتحكم 
  

   :الفنيوصف األداء 
  

 فــي عــدة واحــدة عقــب اســتالم الكــرة أو عــدتين وذلــك إذا كــان فــي يتوقــف الالعــب -١
  .حالة حركة 

  . القفز ألعلى مع رفع الكرة عاليا أمام الرأس -٢
  . النظر تجاه الهدف من بين اليدين -٣
  .دفع برسغ اليد  القيام بالتصويب وذلك بفرد الذراع المصوبة وال-٤
   . وضع متزنفي الهبوط على القدمين معا -٥

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



  
      

  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٥٧ -

  

  :اخلطوات التعليمية 
  

  . وضع التصويبفي يقوم الالعب من الثبات برفع الكرة بالذراعين -١
  . نفس التدريب السابق ولكن مع القفز ألعلى -٢
  . نفس التدريب السابق ولكن مع تصويب الكرة إلى أعلى بارتفاع متر أو مترين-٣
  . متر ٢ نفس التدريب السابق ولكن مع التصويب على الحلقة من على بعد -٤
  . نفس التدريب السابق مع زيادة المسافة -٥
  . التصويب بعد التوقف من المحاورة من مسافات مختلفة -٦
  . التصويب بعد استالم الكرة من الزميل على مسافات مختلفة -٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



  
      

  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٥٨ -

  صويبتدريبات على أنوع الت
�)�:�١(�د���� �
 

 
 
 
 
 
  

  
  

 قطار واحـد خلـف خـط الرميـة الحـرة ومـواجهين للـسلة ويقـف فييقف الالعبون 
بالتـصويب ويجمـع الكـرة الالعـب رقـم ) ١(تحت الـسلة يقـوم الالعـب رقـم ) ٤(الالعب 

  .مكانه أسفل السلة وهكذا ) ١(ويأخذ الالعب رقم ) ٢(ثم يمررها لالعب رقم ) ٤(
  

�)�:�٢(�د���� �

  . شكل منافسة بين قطارين فيفس التدريب السابق ولكن ن
  

�)�:�٣(�د���� �

  . الالعب الهدف يستمر حتى يخطئ التصويب أصابنفس التدريب السابق ولكن إذا 
  

�)�:٤(�د���� �
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بالتـــصويب بـــالقفز ثـــم يجـــرى ) ١(يقـــف الالعبـــون كمـــا بالـــشكل ويقـــوم الالعـــب 
متابعة الكرة ثم يقوم بعمل محـاورة ليقـف ب) ٥(ويقوم الالعب ) ٨(ليقف خلف الالعب 

  .وهكذا) ٤(خلف الالعب 

�)�:�٥(�د���� �

  .نفس التدريب السابق ولكن مع زيادة المسافة 
  

�)�:�٦(�د���� �

  . الهدف جانبينفس التدريب السابق ولكن من على 
  

�)�:�٧(�د���� �

� �

� �

� �

  
  

كــل نفــس التــدريب الــسابق ولكــن علــى شــكل منافــسة بــين القطــارين ويكــون مــع 
  .العب كرة وبعد التصويب يجمع الكرة ويقف خلف قاطرته

�)�:٨(�د���� �

� �

� �

� �

  
  

بعمل محاورة تجاه السلة ثم يقـوم ) ١(يقف الالعبون كما بالشكل يقوم الالعب 
بمتابعـة الكـرة ) ٤(ويقـوم الالعـب ) ٦(بالتصويبة السلمية ويجرى ليقف خلـف الالعـب 

  .ذا وهك) ٣(ثم عمل محاورة للوقوف خلف الالعب 
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�)�:�٩(�د���� �

 ويقوم الالعـب األخرنفس التدريب السابق ولكن مع انتقال الكرات إلى القطار 
  .أثناء اقترابه من السلة  )١(بتمرير الكرة إلى الالعب رقم ) ٤(

  

�)�:١٠(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

 تجــاه الـــسلة ثــم يقـــوم بـــالجري) ١(يقــف الالعبــون كمـــا بالــشكل ويقـــوم الالعــب 
ويقـوم الالعـب ) ٣(يـر الكـرة إليـه ثـم يجـرى ليقـف خلـف الالعـب بتمر) ٤(الالعب رقم 

الكــرة ) ٥(ويــستلم الالعــب ) ٥(بــأداء التــصويبة الــسليمة ثــم يقــف خلــف الالعــب ) ١(
  .المرتدة، وهكذا 

  

�)�:١١(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

على خـط الرميـة ) ٧(كما بالشكل يقف الالعبون على شكل قاطرتين والالعب 
 نفـس فـيويقطـع مـن يـساره، و) ٧(مرير الكرة إلـى الالعـب بت) ٤(الحرة ويقوم الالعب 

الــــذى يمررهــــا اليهــــا ليقــــوم ) ٧(مــــن علــــى يمــــين الالعــــب ) ١(الوقــــت يقطــــع الالعــــب 
  .الكرة وهكذا ) ٤(السلمية ويتابع الالعب  بالتصويبة
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 القطــار االخــر والتــصويب فــينفــس التــدريب الــسابق ولكــن مــع عكــس الكــرات 
  .هدف من يمين ال
�)�:١٣(�د���� �

� �
� �

� �

� �
� �
� �
� �

  

، )١(بحيـــث يبـــدأ الالعـــب رقـــم ) ب(، )أ(يقـــف الالعبـــون علـــى هيئـــة قـــاطرتين 
 اتجـاه خـط الرميـة الحـرة ثـم يبـدل فـي نفس التوقيت بعمل محاورة باليد اليسرى في) ٤(

 ثـم يقـوم الجـانبيالكرة باليد اليمنى ليتجه إلى خط المنتصف، حيث نقطة التقاؤه بالحد 
 الكــرة مــرة ثانيــة ليحــاور باليــد اليــسرى متجهــا لخــط الرميــة الحــرة ثــم يقــوم بتبــديل بتبــديل

 ســلمية ثـــم يجــرى ليقـــف خلـــف تـــصويبهالكــرة لليـــد اليمنــى ليحـــاور متجهــا للـــسلة لعمــل 
  .وهكذا ...... المجموعة األخرى 

�)�:١٤(�د���� �

� �

� �

� �

� �
� �

  
  

الكـرة تمريـرة بتمريـر ) ١( هيئة قاطرتين بحيـث يقـوم الالعـب فييقف الالعبون 
ـــى الالعـــب  ـــم يجـــرى ) ٨(صـــدرية إل ـــى فـــيث ـــم يمررهـــا إل ـــه ث  اتجاهـــه ليـــستلم الكـــرة من

 فـيوينطلـق ) ١٠(ثم يتجه نحوه ليستلم الكرة منه ثم يمررها إلى الالعب ) ٩(الالعب 
 اتجــاه الــسلة ليتــسلم التمريــرة منــه متجهــا إلــى فــي وقاطعــا الجــانبي للحــد محاذيــااتجاهــه 

  .)٧( ثم يقوم بالوقوف خلف الالعب  سلميةهتصويبالهدف مصوبا 

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة

www.sport.ta4a.us المكتبة الرياضية الشاملة



  
      

  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٦٢ -

ثـــم ) ١١(حيـــث يمــرر الكــرة إلــى الالعــب ) ٥(ونفــس العمــل يقــوم بــه الالعــب 
يجرى متجها نحوه ليقوم باستالم الكرة أثر تمريـرة منـه، ثـم يقـوم بتمريـر الكـرة مـرة ثانيـة 

ثـم ) ١٣(ويتجه نحوه ليتسلم الكرة منـه، حيـث يمررهـا إلـى الالعـب ) ١٢(إلى الالعب 
لتمريــرة منــه ليقــوم بعمــل التــصويبة الــسلمية ثــم ايجــرى كمــا هــو موضــح بالرســم ليتــسلم 

  .وهكذا ) ... ٣(يتجه ليقف خلف الالعب رقم 
�)�:١٥(�د���� �

� �

� �

� �

� �

� �

  
  
  

) ١( هيئــة قــاطرتين كمــا هــو موضــح بالــشكل يقــوم الالعــب فــييقــف الالعبــون 
 علــى راحــة يــده البعيــدة، حيــث  يقــوم بوضــع الكــرةالــذي) ٧(بتمريــر الكــرة إلــى الالعــب 

ثــم يجــرى ليمــر ) ٨( ليتــسلم الكــرة ويمررهــا لالعــب خلفــهليمــر مــن ) ١(يجــرى الالعــب 
الــذى يــضعها علــى ) ٩(خلفــه لتــسليم الكــرة مــن علــى راحــة يــده ويمررهــا إلــى الالعــب 

ليجـــرى مـــن خلفـــه ليتـــسلم الكـــرة ليقـــوم بـــأداء ) ١(راحـــة يـــده اليـــسرى فينطلـــق الالعـــب 
سلمية علـــى الهـــدف ثـــم يقـــوم باالســـتحواذ علـــى الكـــرة ويجـــرى ليقـــف خلـــف التـــصويبة الـــ

  .وهكذا ) ....... ٦(الالعب 
ثــم يجـرى ليتـسلم الكــرة مـن علــى ) ١٠(بتمريــر الكـرة لالعـب ) ٤(يقـوم الالعـب 

ثــم يجــرى مــن خلفــه ليتــسلمها مــن علــى ) ١١(راحــة يــده البعيــدة ليمررهــا إلــى الالعــب 
ثــم يجــرى ليتــسلمها مــن علــى راحــة يــده ويقــوم ) ١٢(راحــة يــده ويمررهــا إلــى الالعــب 

ـــى الكـــرة ويقـــف خلـــف الالعـــب  ـــسلمية ثـــم يـــستحوذ عل ، وهكـــذا )٣(بـــأداء التـــصويبة ال
  .بالنسبة لبقية الالعبين 

� �
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خلـــف  مــن بـــالجريالممــرر ) ١(نفــس التـــدريب الــسابق علـــى أن يقــوم الالعـــب 
ليتسلم الكرة من على راحة يده البعيدة اليـسرى ليقـوم بـأداء محـاورة واحـدة ) ٧(الالعب 

وهكـذا بالنــسبة لـنفس العمـل إلــى أن يقـوم بـأداء التــصويبة ) ٨(ثـم يمررهـا إلــى الالعـب 
  . حيث يقوم بأداء التصويبة السلمية) ٤(السلمية، وهكذا يقوم الالعب 
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بـــأداء المحـــاورة ) ١(عبـــون كمـــا هـــو موضـــح بالـــشكل، يقـــوم الالعـــب يقـــف الال
ليقــوم باالرتــداد ) ٤( نفــس الوقــت الالعــب فــيمتجهــا إلــى خــط المنتــصف حيــث يجــرى 
بـــأداء تمريـــرة عرضـــية يقـــوم مـــن خاللهـــا ) ١(متجهـــا نحـــو الـــسلة، حيـــث يقـــوم الالعـــب 

فـــس الوقــــت يقــــوم  نفــــيبــــأداء التـــصويبة الــــسلمية ثـــم يتبــــادال مكانهمـــا، و) ٤(الالعـــب 
ــــان  ــــى أن يتبــــادال مكانهمــــا خلــــف الالعــــب) ١٠(، )٧(الالعب   بــــأداء نفــــس العمــــل عل

)٩(، )١٢ (  
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ــــان  ــــوم الالعب ــــث يق ــــشكل، حي ــــون كمــــا هــــو موضــــح بال ) ٤(، )١(يقــــف الالعب
منطلقــــا ) ٤(محــــاورا والالعــــب ) ١( اتجــــاه خــــط المنتــــصف، الالعــــب فــــيبــــاالنطالق 

 اتجاه الـسلة، فيثم يجرى ) ٤(بتمرير الكرة إلى الالعب ) ١(قوم الالعب  ثم يبالجري
 ســلمية ثــم تــصويبهليــصوب علــى الــسلة ) ٤(حيــث يتــسلم تمريــرة طويلــة مــن الالعــب 

  ).١٠(، )٧( نفس العمل يقوم به الالعبان فييتبادال مكانهما، و
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بعمل محـاورة داخـل ) ١(العب يقف الالعبون كما هو موضح بالشكل، يقوم ال
 فـيمحـاورا ) ٣(وينطلقا سويا، الالعـب ) ٣(الملعب ثم يقوم بتمرير الكرة إلى الالعب 

  قاطعـا من خلف الالعب ) ١(اتجاه منتصف الملعــب والالعـب 
 ســـلمية تـــصويبهليتـــسلم منـــه الكـــرة ليحـــاور بهـــا متجهـــا إلـــى الـــسلة مـــصوبا ) ١(

  .ابعة على السلة ثم يتبادال مكانهما ليعمل مت) ٣(ويكمل خلف الالعب 
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علــى خــط الرميــة الحــرة ثــم ) ٤(بتمريــر الكــرة إلــى الالعــب ) ١(يقــوم الالعــب 
، كما هـو موضـح بالـشكل الجانبي للحد محاذياينطلق متجها جهة السلة، بحيث يكون 

 التـــصويبةبـــأداء ليقـــوم ) ٤(ثـــم يتجـــه قاطعـــا جهـــة الـــسلة ليتـــسلم التمريـــرة مـــن الالعـــب 
بمتابعـة ) ٤( نفس الوقـت يقـوم الالعـب فيو) ٦(السلمية ثم يتجه ليقف خلف الالعب 

، وهكــذا بالنــسبة )٣(الكــرة علــى الــسلة واالســتحواذ عليهــا ويتجــه ليقــف خلــف الالعــب 
  .لبقية الالعبين 
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 داخـــل بـــالجري) ٤(يقـــف الالعبـــون كمـــا هـــو موضـــح بالـــشكل، يقـــوم الالعـــب 
بتمريــر الكــرة ) ١( نفــس الوقــت يقــوم الالعــب فــيالملعــب بمقــدار خطــوتين أو ثالثــة و

 اتجــاه فــي ثــم يقطــع الجــانبي للحــد محاذيــا مــن مــستوى الكتــف علــى أن يجــرى تمريــره
 ســلمية علــى أن يتبــادل تــصويبه صــدرية منــه مــصوبا علــى الــسلة تمريــرهالــسلة ليتــسلم 

) ١٠(، )٧( نفــس الوقــت يقــوم الالعبــان فــيمكانهمــا كــل خلــف المجموعــة األخــرى، و
  .بأداء نفس العمل على أن يتبادال مكانهما كل خلف المجموعة العكسية له 
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  حركات القدمني اهلجومية
  

 يجـب أن يتقنهـا العـب التيتعتبر حركات القدمين الهجومية من أهم المهارات 
المـــدافعين،  الـــتخلص مـــن فـــي مـــن أهـــم عوامـــل نجـــاح الالعـــب أنهـــاكـــرة الـــسلة، حيـــث 

ويرى البعض أن العب كرة الـسلة ذو حركـات القـدمين الجيـدة العـب متكامـل، ويمكـن 
  . كرة السلة فيأن يصل بسهولة إلى أعلى المستويات 

  

  االرتكاز
 أم بإرادتـهعقب انتهاء الالعب من المحاورة عن طريق التوقف سواء كان ذلك 

ب سـالحه الهـام والوحيـد للتحـرك غير ذلك مثل ضغط ومتابعة الـدفاع، يفقـد هنـا الالعـ
 إلـى احتمـال باإلضـافة وقـت غيـر مناسـب فـي وهو المحاورة، وقد يكون ذلـك إالبالكرة 

 مــن المنــافس عليــه، هنــا يــضطر الالعــب المــستحوذ علــى الكــرة دفــاعيوجــود ضــغط 
عقــب التوقــف مــن المحــاورة إلــى أداء حركـــات بالقــدمين تــسمى حركــات االرتكــاز مـــن 

 مـن اتجـاه لمتابعـة أكثـر فـي ورؤيـة اكبـر مـساحة ممكنـة مـن الملعـب اجل حمايـة الكـرة
، ويكــون ذلــك أفــضل موقــع أو موقــف فــي زميــل أيحركــات الــزمالء وتمريــر الكــرة إلــى 

  .عن طريق حركات االرتكاز 

  :أنوع االرتكاز 
  :يوجد نوعان من االرتكاز وهما 

  : املكان يفاالرتكاز ) ١(
� �
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حـــور ارتكـــاز لـــدوران الالعـــب بـــدون أن تنتقـــل مـــن تـــستخدم إحـــدى القـــدمين كم
 تهــبط إلـــى األرض أوال بعــد اســـتالم الكـــرة، التـــيمكانهــا، وتـــستخدم كمحــور تلـــك القــدم 

 المكان هو وقفة الالعب العادية على أن يكون الجـسم في لالرتكاز االبتدائيوالوضع 
 متقدمـة علـى همإواحـدامائل قليال إلـى األمـام والقـدمين بينهمـا مـسافة باتـساع الحـوض 

 مــن المعتــاد وقــدم االرتكــاز منثنيــة أكثــراألخــرى، أو متــوازيتين، ويكــون انثنــاء الــركبتين 
 التـي ومعتمدة على مشط القدم، والقدم األخرى تعتمـد علـى كـل بـاطن القـدم وهـى أكثر

 كــل االتجاهــات المختلفــة، وتقتــرب اليــدان بــالكرة إلــى الجــسم فــيتقــوم بــأداء الخطــوات 
الرتكاز وذلك للمحافظة عليها، ويجب أن تكـون حركـة الـذراعين حـرة بحيـث  حالة افي

  .ال تسمح لالعب المنافس بخطفها أو تشتيتها 
 اتجــاهين إلـــى األمــام والـــى الخلــف، ويختلـــف فـــي المكــان فـــيويــؤدى االرتكــاز 

 علــى فــي اتجــاه القــدم المتحركــة وحركــة الجــسم فقــط، ويطلــق االرتكــاز الخلفــيالنوعــان 
 علــى ذلــك األمــامي اتجــاه الظهــر، واالرتكــاز فــي يتحــرك فيــه الالعــب الــذيع ذلــك النــو

  . اتجاه الصدر فيفيه الالعب   يتحركالذي
 عــدة واحــدة أن يختــار أى فــي توقــف الــذيويجــب مالحظــة أنــه يمكــن لالعــب 

 عــدتين فإنــه يجــب عليــه أن فــي يتوقــف الــذي الالعــب أمــامــن القــدمين كقــدم ارتكــاز، 
  . بالكرة المشي مخالفة فيٕفية كقدم ارتكاز واال وقع يستخدم القدم الخل

  
  :االرتكاز من احلركة ) ب(
  

 خطــوتين، فتمــسك الكــرة أثنــاء الخطــوة األولــى فــياالرتكــاز أثنــاء الحركــة يــؤدى 
 االتجــاه األول لتحــرك الالعــب، ثــم تتبــع بخطــوة قــصيرة بالقــدم األخــرى فــي تــؤدى التــي
 اتجــاه االرتكــاز، ثــم يــؤدى فــيى الخــارج و توضــع بحيــث يكــون المــشط متجهــا إلــالتــي

الدفع والوثب عاليا، وتوجيه القدم يساعد على تحرير القدم األخـرى مـن سـطح الملعـب 
   .إضافي مجهود أدنىوأداء حركة االرتكاز بدون 
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  :اخلطوات التعليمية 
  

  .شرح المهارة وأهميتها واستخدامها ) ١(
  .أداء نموذج جيد للمهارة ) ٢(
 وذلــك بــالوقوف مــع ثنــى الــركبتين وتباعــد االبتــدائيقــوم الالعــب باتخــاذ الوضــع ي) ٣(

  .القدمين 
  .يقوم الالعب باالرتكاز على القدم الخلفية والدوران لألمام ) ٤(
  .يؤدى الالعب ما سبق ولكن مع الدوران للخلف ) ٥(
  .يجرى الالعب ثم يتوقف ثم يرتكز مع الدوران نصف دائرة ) ٦(
  .تدريب السابق ولكن عقب استالم الكرة نفس ال) ٧(
  .نفس التدريب السابق ثم يمرر الالعب الكرة إلى الزميل ) ٨(
نفس التدريب السابق ولكن بالمحـاورة ثـم التوقـف ثـم االرتكـاز ثـم تمريـر الكـرة إلـى ) ٩(

  .الزميل 
  .تؤدى التدريبات السابقة بالقدم واليد العكسية ) ١٠(
  . عدة واحدة وعدتين فيابقة عقب التوقف تؤدى التدريبات الس) ١١(
 االيجابيــة إلــى أن فــي ثــم يتــدرج ســلبي وجــود دفــاع فــيتــؤدى التــدريبات الــسابقة ) ١٢(

  .يكون دفاعا كامال 
  

  احلركات اخلداعية
             

 يقوم الالعـب التي كرة السلة فيتعتبر الحركات الخداعية من المهارات الهامة 
 مكان آخـر، فالخـداع يـوفر فيقب المناورة باالتجاه  اتجاه عفيبعملها للقطع المفاجئ 

 يريـدها، ونظـرا لوجـود المـدافع الـضاغط التـي تنفيذ المهارات في أفضلللمهاجم مجاال 
 مهــارة، ثــم يــؤدى أي يــضطر المهــاجم مــن اجــل الهــروب منــه عمــل خــداع ألداء الــذي

هنــــا يأخــــذ مهــــارة أخــــرى ليــــسبق بــــذلك تفكيــــر ومتابعــــة المــــدافع مــــع تــــشتيت انتباهــــه، و
  .المهاجم برهة تمكنه من تمرير أو تصويب الكرة أو التخلص من المدافع
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 ظــل وجــود الــدفاع دائمــا حتــى يــتقن الالعــب حركــات فــيويجــب تعلــيم الخــداع 
 ظـروف المبــاراة، وكـذلك يـتقن كيفيــة الـدفاع ضــد حركـات الخــداع فــيالخـداع المختلفـة 

  .المختلفة 
اع واالرتكــاز والتحــرك الســتالم الكــرة مــع والخــداع بــدون كــرة يعتمــد علــى االنــدف

تغييـــر الـــسرعة واالتجـــاه أثنـــاء األداء، وتـــزداد أهميـــة الخـــداع إذا مـــا ارتـــبط بالمهـــارات 
األساســية األخــرى لكــرة الــسلة أثنــاء محاولــة التــصويب والتمريــر والمحــاورة واالرتكــاز، 

ين أو الـــرأس وغالبـــا مـــا تـــؤدى حركـــات الخـــداع بواســـطة اإلشـــارة أو الجـــذع أو الـــذراع
والعينين، وكلما كانت حركة الخداع طبيعية، كان نجاح عملية الخـداع سـهل بـالهروب 

 حالـــة الهجــوم عنـــدما يحـــاول فـــيمــن الـــدفاع، وتـــزداد أهميــة وخطـــورة حركـــات الخــداع 
المهاجم االقتراب من السلة حتى يمكـن اسـتالم الكـرة أو التـصويب الـدقيق أو الـتخلص 

  .لسلة من المنافس للقطع على ا
  

        ::::بعض طرق اخلداع بعض طرق اخلداع بعض طرق اخلداع بعض طرق اخلداع 
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� �

� �
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  الخداع باليد ثم التمرير
� �
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  الخداع بتغيير االتجاه ثم المحاورة

  

  

  

  

  
� �
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� �

  
  الخداع بالمحاورة ثم التصويب
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  الخداع باليد ثم التصويب
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 الخداع بالتصويب ثم المحاورة 
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  ة ثم التمريرالخداع بالتصويبة السلمي
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   لالعب كرة السلةاالختبارات البدنية
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  االختبارات البدنية
  :اختبارات القدرة العضلية للرجلني# 

  اختبار الوثب العمودي لسارجنت - ١
  ::::غرض االختبارغرض االختبارغرض االختبارغرض االختبار

  .قياس القدرة العضلية للرجلين في الوثب العمودي ألعلى
  ::::مستوى السن واجلنسمستوى السن واجلنسمستوى السن واجلنسمستوى السن واجلنس

  . سنوات فأكثر للبنين والبنات٩من مراحل السن   
  ::::األدوات الالزمةاألدوات الالزمةاألدوات الالزمةاألدوات الالزمة

 ١.٥ متـر وطولهـا ٠.٥مدهونـة بـاللون األسـود عرضـها ) سـبورة(لوحة مـن الخـشب  -
  . سم٢ترسم عليها خطوط باللون األبيض والمسافة بين كل خط واآلخر.متر

  . متر٣.٦حائط أملس ال يقل ارتفاعه من األرض عن  -
قطعـة مــن القمـاش لمـسح عالمــات الجيـر بعـد كــل . يـرقطـع طباشـير أو مــسحوق ج -

  .محاولة يقوم بها المختبر
  ::::اإلجـراءاتاإلجـراءاتاإلجـراءاتاإلجـراءات

تثبـــت الـــسبورة علـــى الحـــائط بحيـــث تكـــون الحافـــة لهـــا علـــى ارتفـــاع يـــسمح ألقـــصر  -
ًويراعى أن تثبت اللوحة بعيـدا عـن الحـائط بمـسافة ال تقـل . مختبر بأن يؤدي االختبار

  .بالحائط أثناء الوثب ألعلى سم حتى ال يحدث احتكاك ١٥عن 
  . سم٣٠يرسم خط على األرض متعامد على الحائط بطول  -

  ::::وصف األداءوصف األداءوصف األداءوصف األداء
ًســم ثــم يقــف مواجهــا ٢.٥يمــسك المختبــر قطعــة مــن الطباشــير طولهــا ال يقــل عــن  -

ًويمــــد يــــده عاليــــا ألقــــصى مــــا يمكــــن ويحــــدد عالمــــة بالطباشــــير أو مــــسحوق . للوحــــة
  .ظة مالصقة العقبين لألرضمع مالح. الماغنسيوم على اللوحة

ًيقـــف المختبـــر بعـــد ذلـــك مواجهـــا للوحـــة بالجانـــب، بحيـــث تكـــون القـــدمين علـــى خـــط  -
  . سم٣٠الـ
ًيقــوم المختبــر بمرجحــة الــذراعين ألســفل والــى الخلــف مــع ثنــي الجــزع أمامــا وألســفل  - ٕ

  .وثني الركبتين إلى وضع الزاوية القائمة فقط
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ًع بالقـدمين معـا للوثـب ألعلـى مـع مرجحـة الـذراعين يقوم المختبر بمد الركبتين والـدف -
حيـث يقـوم بوضـع عالمـة . بقوة لألمام وألعلى للوصول بهما إلى أقصى ارتفاع ممكـن

  بالطباشير على اللوحة أو الحائط في أعلى نقطة يصل إليها
  . يقوم المختبر بمرجحة الذراع القريبة لألمام وألسفل عند الهبوط -

        ::::تعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبار
  .ًيجب أن يتم الدفع بالقدمين معا ومن وضع الثبات -
قبــل القيــام بالوثــب ألعلــى، يقــوم المختبــر بمرجحــة الــذراعين لألمــام وألســفل لــضبط  -

  .وذلك للوصول إلى أقصى ارتفاع ممكن. توقيت الحركة
يعطى للمختبر من ثـالث محـاوالت إلـى خمـس محـاوالت متتاليـة وتحـسب لـه نتيجـة  -

  .أحسن محاولة
  . سم١تؤخذ القياسات ألقرب  -
  .ًالوثب ألعلى يكون بالقدمين معا من وضع الثبات وليس بأخذ خطوة أو االرتقاء -
  .عدم مد قطعة الطباشير خارج أصابع اليد حتى ال يؤثر ذلك على النتائج -
يفضل وقوف المحكـم علـى منـضدة أو سـلم بـالقرب مـن اللوحـة حتـى يـستطيع قـراءة  -

  .لمختلفة بوضوحنتائج المحاوالت ا
  ::::إدارة االختبارإدارة االختبارإدارة االختبارإدارة االختبار

  .يقوم بالنداء على األسماء وتسجيل النتائج: مسجل -
  .يقوم بحساب الدرجات ومالحظة األداء: مراقب -

  :حساب الدرجاتحساب الدرجاتحساب الدرجاتحساب الدرجات
عــدد الــسنتيمترات بــين الخــط الــذي يــصل إليــه مــن وضــع الوقــوف : درجــة المختبــر هــي

  . سم١تقرب ألوالعالمة التي يصل إليها نتيجة الوثب ألعلى مقربة 
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  شكل اختبار الوثب العمودي لسارجنت
  

  الوثب العريض من الثباتاختبار  - ٢
        ::::الغرض من االختبارالغرض من االختبارالغرض من االختبارالغرض من االختبار

  .قياس القدرة العضلية للرجلين  

        ::::األدوات املستخدمةاألدوات املستخدمةاألدوات املستخدمةاألدوات املستخدمة
مكـــان للوثـــب يخطـــط علـــى األرض بخطـــوط متوازيـــة يـــدل كـــل خـــط منهـــا علـــى 

تر، كما تقـسم المـسافة بـين األمتـار بخطـوط أخـرى المسافة بينه وبين خط االرتقاء بالم
  .سم ٥المسافة بين كل منها 

        ::::طريقة األداءطريقة األداءطريقة األداءطريقة األداء
ًيقف المختبر خلف خط البداية والقدمان متباعـدتان قلـيال ومتـوازيتين بحيـث يالمـس  -

  .مشطا القدمين الخط
يقـوم ًيبدأ المختبر مرجحة الذراعين للخلف مع ثني الـركبتين والميـل لألمـام قلـيال ثـم  -

مين ومرجحــة دبالوثــب لألمــام ألقــصى مــسافة ممكنــة عــن طريــق الــركبتين والــدفع بالقــ
  .الذراعين لألمام

        ::::تعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبار
  .لكل مختبر ثالثة محاوالت تحتسب له أفضلها -
  .عدم تجاوز خط االرتقاء بالقدمين -
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        ::::التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل
ثــر تركــه ، يقــاس للمختبــر المــسافة التــي ســجلها مــن خــط االرتقــاء وحتــى آخــر ا

  .وعند مالمسة الكعبين لألرض
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شكل اختبار الوثب العريض من الثبات

  
  :اختبارات القدرة العضلية للذراعني

  باليدين)  كجم٣(اختبار دفع كرة طبية 
  :غرض االختبار

  .اختبار قدرة الذراعين        

  :مستوى السن واجلنس
  .ن والبنات سنة وحتى مرحلة السن الجامعية للبني١٢من   

  

  :األدوات الالزمة
  . منطقة فضاء مستوية-
  . حبل صغير-
  ) كجم٣.٠٠ – ٢.٧( كرات طبية زنة الواحدة من -
  . كرسي-
  . عدد مناسب من الرايات أو األعالم-
  . شريط قياس-
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  :وصف األداء
ًيجلـس المختبـر علـى الكرسـي ممـسكا بــالكرة الطبيـة باليـدين بحيـث تكـون الكـرة أمــام  -

  .ًكما يجب أن يكون الجزع مالصقا لحافة الكرسي. وتحت مستوى الذقنالصدر 
يوضع حول صدر المختبر حبل بحيـث يمـسك مـن الخلـف عـن طريـق محكـم وذلـك  -

  .بغض منع حركة المختبر لألمام أثناء دفع الكرة باليدين
  . تتم حركة دفع الكرة باستخدام اليدين فقط -

  :تعليمات االختبار
  .الث محاوالت متتاليةيعطى المختبر ث -
  .يعطى المختبر محاولة مستقلة في بداية االختبار كتدريب على األداء -
ــــاء أداء إحــــدى المحــــاوالت ال  - ــــى الكرســــي أثن ــــر أو يتحــــرك عل ــــز المختب ــــدما يهت عن

  .ًتحتسب النتيجة ويعطي محاولة أخرى بدال منها
  :إدارة االختبار

  .يل النتائجيقوم بالنداء على المختبرين وتسج: مسجل -
  .يقوم بتثبيت الحبل ومالحظة األداء: محكم -

  :حساب الدرجات
درجـــة كـــل محاولـــة هـــي المـــسافة بـــين الحافـــة األماميـــة للكرســـي وبـــين أقـــرب نقطـــة  -

   . سم١٥تضعها الكرة على األرض ناحية الكرسي مقربة ألقرب 
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  باليدين) كجم٣(اختبار دفع كرة طبية  شكل
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  :التنفسيلد الدوري اختبارات اجل
  

  اختبار اجلري يف املكان ملدة دقيقتني
  :غرض االختبار

  .قياس الجلد الدوري التنفسي  
  :األدوات الالزمة

  .ثالث قوائم بالستيكية أحدهما مثبت بالقائمين بشكل أفقي -
  .ساعة إيقاف -

  :وصف األداء
ـــذي يكـــون ارتفاعـــه عـــ - ـــائم األفقـــي ال ن األرض بمـــا يـــستعد المختبـــر وهـــو مواجـــه للق

  .يساوي ركبة الالعب وهي موازية لألرض
عنــد ســماع إشــارة البــدء يجــري الالعــب فــي المكــان مــع لمــس القــائم األفقــي بركبتــه  -

  .أثناء الجري
  :تعليمات االختبار

  .يجب أن يقوم الالعب باإلحماء قبل األداء -
  .ء االختباريجب على الالعب لمس القائم األفقي بالركبتين بالتبادل خالل أدا -
  .ال يسمح للمختبر بالحجل أثناء األداء -

  :إدارة االختبار
  .يقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج: مسجل -
  .يقوم بمراقبة األداء وعدد مرات مالمسة الركبة للقائم: محكم -

  :حساب الدرجات
ئم درجــة الالعــب هــي عــدد مــرات مالمــسة ركبــة الرجــل اليمنــى أو اليــسرى للقــا  

  .األفقي و األرض خالل الزمن المحدد لتطبيق االختبار
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٧٩ -

  :اختبارات التحمل العضلي
  اختبار االنبطاح املائل ثني الذراعني

  :غرض االختبار
  .قياس التحمل العضلي لمنطقة الذراعين والكتف  

  :األدوات الالزمة
  .ال يحتاج االختبار إلى أدوات فهو يؤدى على أرض مستوية  

  :وصف األداء
بحيـث يكـون الجـسم فـي وضـع . يتخذ المختبر وضع االنبطـاح المائـل علـى األرض -

  .مستقيم
ثــم يقــوم بإعطــاء إشــارة البــدء للمختبــر . يقــوم المحكــم بوضــع كــف يــده علــى األرض -

  .الذي يقوم بثني الذراعين للمس ظهر يد المحكم ثم الرجوع
  . بدون توقف حتى التعب يسمح للمختبر بتكرار هذا األداء أكبر عدد من المرات -

  :تعليمات االختبار
  .يؤدى االختبار على أرض مستوية وصلبة -
  .يجب أن يلمس المختبر بصدره يد المحكم في كل مرة يقوم فيها بثني الذراعين -
بحيــث يكــون فــي وضــع مــستقيم .  الهــدف منــه رفــع الجــسم عــن األرضمــد الــذراعين -

  .وليس به تقوس ألسفل أو ألعلى
. د الذراعين غير مسموح بسحب الجسم مـن الخلـف إلـى األمـام أو إلـى أعلـىعند م -

  .بينما المطلوب أن تكون حركة الجسم وحدة واحدة من أسفل إلى أعلى
  من شروط االختبار االستمرار وعدم التوقف أثناء األداء -
  .يعطى كل مختبر محاولة واحدة فقط -

  :إدارة االختبار
  .المختبر وتسجيل النتائجيقوم بالنداء على : مسجل -
  .والعد يعطى إشارة البدء ويقوم بوضع يده على األرض ومالحظة األداء: مراقب -
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٠ -

  :حساب الدرجات
يستمر المختبر فـي ثنـي ومـد الـذراعين دون الركـون إلـى الراحـة أو التوقـف لتـسجيل  -

  أكبر عدد ممكن من ثني ومد الذراعين حتى التعب
مــرة يقــوم فيهــا المختبــر بثنــي ومــد الــذراعين بالطريقــة تحتــسب عــدة واحــدة عــن كــل  -

  .الصحيحة
  .ًال يحتسب األداء صحيحا في الحاالت ا آلتية -
  .عند سحب المقعدة ألعلى -
  .ًفي حالة عدم فرد الذراعين كامال في نهاية الدفع -
  .في حالة عدم لمس يد المراقب بالصدر عند ثني ومد الذراعين -
  .دد المرات الصحيحة التي يقوم فيها بثني ومد الذراعيندرجات المختبر هي ع -
   .ال تحتسب أنصاف المحاوالت -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اختبار االنبطاح المائل ثني الذراعينشكل 
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨١ -

  :اختبارات السرعة
   مرت من البدء املنطلق٣٠اختبار العدو  - ١

  :غرض االختبار
سبة للقـصور الـذاتي قياس السرعة القصوى في الجري تحت ظروف متغيرة بالن  

  .لوزن الجسم وسرعة رد الفعل
  :األدوات الالزمة

 متــر وعرضــها ال ٥٠مــضمار أللعــاب القــوى أو منطقــة فــضاء طولهــا ال يقــل عــن  -
  . متر٥يقل عن 

  . ساعة إيقاف٢عدد  -
  :اإلجـراءات

تحدد منطقة إجراء االختبار بثالثة خطوط خط بداية أول وخط بداية ثـان علـى بعـد  -
  . تر من الخط الثاني٣٠وخط نهاية على بعد . ر من الخط األول مت٢٠

  .  حارة إلجراء االختبار٢تخطط المنطقة عدد  -
  :وصف األداء

  .يبدأ االختبار بأن يتخذ كل مختبر وضع االستعداد خلف الخط األول  -
عندما يعطي األذن بالبدء، يقـوم المختبـر بـالجري بـسرعة تزايديـة تـصل إلـى أقـصى  -

  .لها عند خط البدء الثانيمدى 
ًيخصص لكل مختبر مراقب يتخذ مكانه عند الخط الثـاني ويقـف المراقـب رافعـا يـده  -

  .ألعلى
  .عندما يقطع المختبر خط النهاية يقوم الميقاتي بإيقاف الساعة وحساب الزمن -

  :تعليمات االختبار
  .ًيؤدي كل متسابقين االختبار معا لضمان توافر عامل المنافسة -
  .على كل مختبر أن يجري في الحارة المخصصة له -
  .يتخذ المختبر وضع البدء العالي عند الخط األول -
  .ق للراحة٥يعطى كل مختبر محاولتين بين كل محاولة واألخرى  -
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٢ -

  :إدارة االختبار
  .يقوم بإعطاء إشارة البدء: ن بالبدءذآ -
اقــب إعطــاء إشــارة بذراعــه ويكــون مهمــة كــل مر:  مراقــب لخــط البــدء الثــاني٢عــدد  -

  .عندما يقطع المختبر خط البدء الثاني
ويقـوم كـل منهمـا بتـسجيل الـزمن الـذي يـستغرقه المختبـر مـن الخـط :  ميقـاتي٢عـدد  -

  .الثاني وحتى خط النهاية
  :حساب الدرجات

  . من الثانية١٠/١يسجل الزمن ألقرب  -
 .يحتسب للمختبر أحسن زمن يسجله في المحاولتين -

  
  
  
 

  
  
  
  

  
   متر من البدء المنطلق٣٠اختبار العدو  شكل

  
  

   مرت ٢٠اختبار العدو  -٢
  : الغرض من االختبار

  .قياس سرعة التسارع

  :األدوات املستخدمة
  .متر٢٠م ، خطين المسافة بينهما ٣٠، طريق للجري طوله ساعة إيقاف  
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٣ -

  :طريقة األداء
ي، وعنــد ســماع إشــارة يقــف المختبــر خلــف خــط البدايــة مــن وضــع البــدء العــال  

  .البدء يقوم المختبر بالعدو في خط مستقيم بأقصى سرعة

  :تعليما االختبار
  .غير مسموح باستخدام البدء المنخفض -
  .لكل مختبر ثالثة محاوالت -

  :التسجيل
  . ث١٠/١يسجل للمختبر أفضل زمن حققه ألقرب 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   متر ٢٠اختبار العدو  شكل
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ونةاختبارات املر
  اختبار ثني اجلزع من الوقوف

  ::::الغرض من االختبارالغرض من االختبارالغرض من االختبارالغرض من االختبار
  .قياس مدى مرونة الجذع في حركات الثني لألمام من وضع الوقوف  

  ::::األدوات الالزمةاألدوات الالزمةاألدوات الالزمةاألدوات الالزمة
مقــسمة بخطــوط إلــى . ســم٢٠مقيــاس مــدرج مــن الخــشب أو مــسطرة طولهــا حــوالي  -

  .سم١٠سم ويفضل أن تكون حدود هذا التدريج في مدى ١وحدات كل وحدة تساوي 
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٤ -

  .مقعد أو كرسي أو منضدة مسطحة تتحمل وزن المختبر بدون حدوث أي اهتزاز -

  ::::اإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءات
بحافة المقعد أو المنـضدة بحيـث يكـون منتـصف المقيـاس ) المسطرة(يثبت المقياس  -

  .أعلى حافة المقعد أو المنضدة والنصف اآلخر أسفل الحافة
افـــة المقعـــد علـــى أن تكـــون تكـــون فـــي مـــستوى ح) صـــفر(يالحـــظ أن نقطـــة التـــدريج  -

انحرافـــات الـــدرجات التـــي تقـــع فـــي النـــصف العلـــوي بالـــسالب والتـــي تقـــع فـــي النـــصف 
  .السفلي بالموجب
  ::::وصف األداءوصف األداءوصف األداءوصف األداء

يتخــذ المختبــر وضــع الوقــوف علــى حافــة المقعــد أو المنــضدة بحيــث تكــون القــدمان  -
  .مالمستان لجانبي المقياس

ومـــن هـــذا . ع األصـــابع أمـــام المقيـــاسًيقـــوم المختبـــر بثنـــي الجـــزع أمامـــا أســـفل تـــض -
مـع مالحظـة أن . الوضع يحاول المختبر ثنـي الجـزع ألقـصى مـدى ممكـن بقـوة وبـبطء

  . تكون أصابع اليدين في مستوى واحد وأن تتحرك ألسفل موازية للمقياس

  ::::تعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبار
  .يؤدى االختبار بدون تصلب في عضالت الذراعين والجزع والرقبة -
  .تبار من وضع فرد الركبتينيؤدى االخ -
يكــون ثنــي الجــزع ألســفل بــبطء وقــوة ومحاولــة تحقيــق أقــصى مــدى ممكــن مــن الثنــي -

  .ألسفل
مــن األفــضل إعطــاء المختبــر محــاولتين أو ثــالث كوســيلة لإلحمــاء والتــدريب علــى  -

  .االختبار
  .يجب على المختبر توجيه نظره إلى أسفل المقياس -
بقـوة وبــسرعة يحقـق نتـائج أفـضل ولـذلك يجـب أن يثبــت تبـين أن ثنـي الجـزع ألسـفل  -

  . ثواني٣-٢المختبر في وضعه النهائي 

  ::::إدارة االختبارإدارة االختبارإدارة االختبارإدارة االختبار
  .لمراقبة األداء وحساب الدرجات   
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٥ -

  :حساب الدرجاتحساب الدرجاتحساب الدرجاتحساب الدرجات
  .درجة المختبر هي أقصى نقطة على القياس يصل إليها المختبر  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اختبار ثني الجزع من الوقوف شكل
  

  :ازن الثابتاختبارات التو
  

  اختبار الوقوف على مشط القدم
  :غرض االختبار

قياس التوازن الثابت، وذلك عنـدما يقـوم المختبـر بـالوقوف علـى األرض بمـشط   
  .القدم

  
  :األدوات الالزمة

  .ساعة إيقاف أو ساعة يد بها عقرب للثواني  

  :وصف األداء
ون قـدم االرتقـاء ثـم يتخذ المختبر وضع الوقوف على إحدى القـدمين ويفـضل أن تكـ -

علـى الجانـب الـداخلي لركبـة الرجـل التـي يقـف ) الحـرة(يقوم بوضع قدم الرجل األخرى 
  .عليها

عند إعطاء إشارة البدء يقوم المختبر برفـع عقبـه عـن األرض ويحـتفظ توازنـه ألكبـر  -
  .فترة ممكنة دون أن يحرك أطراف قدمه عن موضعها أو يلمس عقبه األرض
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٦ -

  :رتعليمات االختبا
  .يؤدى االختبار بدون حذاء -
  .يجب االحتفاظ بثبات وضع اليدين في الوسط -
تنتهي فتـرة االختبـار عنـد تحريـك أطـراف القـدم عـن موضـعها أو عنـد لمـس األرض  -

  .بكعب القدم
  .يسمح باألداء ثالث محاوالت -

  :إدارة االختبار
  .منيقوم بإعطاء إشارة البدء ومراقبة األداء واحتساب الز: محكم

  .يقوم بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائج: مسجل
  :حساب الدرجات

يحتسب أفضل زمن لثالث محاوالت وهو الـزمن الـذي يبـدأ مـن لحظـة رفـع العقـب   
  .عن األرض وحتى ارتكاب بعض أخطاء األداء وفقد التوازن

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
   اختبار الوقوف على مشط القدم شكل
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ٨٧ -

  :اختبارات التوافق
  اتالكرواستقبال اختبار رمي  - ١
  :الغرض من االختبار

  .قياس التوافق بين العين واليد  
        ::::األدوات الالزمةاألدوات الالزمةاألدوات الالزمةاألدوات الالزمة

منقطــة بهــا حــائط مــستوي وخــال مــن أي بــروز، ويرســم خــط علــى بعــد خمــسة أمتــار  -
  .من الحائط

  . كرة تنس٢عدد  -
  :وصف األداء

 حيــث يقــوم برمــي يقــف المختبــر أمــام الحــائط وخلــف الخــط المرســوم علــى األرض -
الكرة خمسة مرات متتالية باليد اليمنى على أن يستقبل المختبر الكرة بعد ارتدادها مـن 

  .الحائط بنفس اليد
يرمى  المختبـر الكـرة خمـسة مـرات متتاليـة باليـد اليـسرى علـى أن يـستقبل الكـرة بعـد  -

  .ارتدادها من الحائط بنفس اليد
ليــة باليــد اليمنــى علــى أن يــستقبل الكــرة بعــد يرمــى المختبــر الكــرة خمــسة مــرات متتا -

  .ارتدادها من الحائط باليد اليسرى
  :تعليمات االختبار

  .يعطى لكل مختبر محاولة واحدة فقط -
  .يجب مراعاة وقوف المختبر خلف الخط المرسوم على األرض -
  .يجب أن يمسك المختبر الكرة باليد المحددة لذلك -

  :إدارة االختبار
  .م بالنداء على المختبرين وتسجيل النتائجيقو: مسجل -
  .يقوم بمراقبة األداء والعد: محكم -

  :حساب الدرجات
  .لكل محاولة صحيحة يحتسب للمختبر درجة -
    .درجة) ١٥(الدرجة النهائية لالختبار هي  -
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  اختبار الدوائر املرقمة - ٢
  :الغرض من االختبار

  . والرجلقياس التوافق بين العين  
  :األدوات املستخدمة

ســاعة إيقــاف ، يرســم علــى األرض ثمــان دوائــر علــى أن يكــون قطــر كــل منهــا 
  .سم، وترسم كما بالشكل٦٠

  :طريقة األداء
 وعنــــد ســــماع إشــــارة البــــدء يقــــوم بالوثــــب ١يقــــف المختبــــر داخــــل الــــدائرة رقــــم 

 ويــتم ذلــك ٨ائرة رقــم  وهكــذا إلــى الــد٣ ثــم الــدائرة رقــم ٢ًبالقــدمين معــا إلــى الــدائرة رقــم 
  .بأقصى سرعة ممكنة
  :تعليمات االختبار

  .االلتزام بترتيب الدوائر حسب أرقامها
  :التسجيل

  .يسجل للمختبر الزمن الذي استغرقه في االنتقال عبر الثماني دوائر
  

  
   

  
  
  
  
  
  
  

  اختبار الدوائر المرقمة شكل

٦  ٣  ٨  

١  ٧  ٥  

٤  ٢  

٥
  م

  العب

   التوافق بين العين و اليداختبارشكل 
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  :الرشاقةاختبارات 
  )اجلري والدوران(اختبار الرشاقة  - ١
   ::::مستوى السن واجلنسمستوى السن واجلنسمستوى السن واجلنسمستوى السن واجلنس

  . سنوات فأكثر للبنين والبنات١٠من   
  ::::اهلدف من االختباراهلدف من االختباراهلدف من االختباراهلدف من االختبار

  .قياس الرشاقة في الجري وتغيير االتجاه  
  ::::األدوات املستخدمةاألدوات املستخدمةاألدوات املستخدمةاألدوات املستخدمة

 علـم أو وكرســي – قــوائم أو مقاعـد صـغيرة ٤ – منطقـة فـضاء –سـاعة إيقـاف   
  : تحديد المنطقة كما هو بالرسم–كبير 

  
  
  
  
  
        

  
  
  

  
  )الجري والدوران(الرشاقة اختبار شكل 

  ::::طريقة األداءطريقة األداءطريقة األداءطريقة األداء
يتخذ المختبر وضع االستعداد مـن البـدء العـالي خلـف خـط البدايـة عنـد النقطـة   

أو وعنـــد اإلشـــارة بالبـــدء يجـــري المختبـــر إلـــى نقطـــة المنتـــصف المحـــددة بكرســـي كبيـــر 
ويــدور حولهــا ثــم ) ب(ً درجــة جهــة اليمــين متجهــا إلــى النقطــة٩٠ويــدور حولهــا بزاويــة 

ويكرر هذا حتى ينتهي إلـى خـط البدايـة ) حـ(عود لنقطة المنتصف ويتجه إلى النقطة ي
  .كما هو موضح بالسهم، ويراعى عدم لمس المقاعد أثناء األداء
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- ٩٠ -

  ::::التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل
  .تعطى للمختبر محاولة واحدة فقط تعاد في حالة فشله -

س  ثانيــــة إلــــى الــــزمن فــــي حالــــة لمــــ١٠/١درجــــة المختبــــر هــــي زمــــن األداء وتــــضاف 
 .المقاعد

  
   م١٠ × ٤اجلـري املكوكي مسافة اختبار  - ٢
        ::::الغرض من االختبارالغرض من االختبارالغرض من االختبارالغرض من االختبار

  .قياس الرشاقة  

        ::::األدوات املستخدمةاألدوات املستخدمةاألدوات املستخدمةاألدوات املستخدمة
  .م١٠ساعة إيقاف ، خطان متوازيان المسافة بينهما   

        ::::طريقة األداءطريقة األداءطريقة األداءطريقة األداء
يقف المختبر خلـف خـط البدايـة وعنـد سـماع إشـارة البـدء يقـوم بـالجري بأقـصى 

ل ليتجــاوزه بكلتــا القــدمين ثــم يــستدير ليعــود مــرة أخــرى ليتخطــى ســرعة إلــى الخــط المقابــ
  .خط البداية بنفس األسلوب، ثم يكرر العمل مرة أخرى

        ::::تعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبارتعليمات االختبار
ًيجري المختبر المسافة مرتين ذهابا وايابا أي أنه يقطع مسافة  -   . متر٤٠ًٕ
  .البد أن يتخطى المختبر خط البداية والنهاية -
  

        ::::التسجيلالتسجيلالتسجيلالتسجيل
  .ةالمساف للمختبر الزمن الذي قطعه في جري يسجل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   م١٠ × ٤الجـري المكوكي مسافة شكل اختبار 

  النھاية

   متـر١٠         البداية
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  ث١٠اختبار االنبطاح املائل من الوقوف 
  :غرض االختبار

قيــــاس الــــسرعة التــــي يــــستطيع بهــــا الفــــرد تغييــــر أوضــــاع جــــسمه ويمتــــاز هــــذا   
  .السرعة االنتقاليةاالختبار كمقياس للرشاقة بأنه يخلو ومن 

  :األدوات الالزمة
  .بساط رقيق من اللباد أو أرض ناعمة مستوية -
  .ساعة إيقاف أو وساعة يد بها عقرب للثواني -

  :وصف األداء
  .يتخذ المختبر وضع الوقوف على األرض -
ًعنـــد إعطـــاء إشـــارة البـــدء يقـــوم المختبـــر بثنـــي الـــركبتين كـــامال لوضـــع الكفـــين علـــى -

  .كون المقعدة على الكعبين والركبتين بين الذراعيناألرض بحيث ت
  .ًقذف الرجلين خلفا للوصول إلى وضع االنبطاح المائل -
  .ًقذف الرجلين أماما للوصول إلى وضع ثني الركبتين -
  .ًمد الركبتين كامال للوصول إلى وضع الوقوف -
ة عــشر ثــوان يقــوم المختبــر بتكــرار األداء الــسابق أكبــر عــدد مــن المــرات خــالل مــد -

  . وهو الزمن المقرر ألداء االختبار
  :تعليمات االختبار

يبــدأ المختبــر تنفيــذ األداء الــسابق بعــد إعطائــه إشــارة البــدء وتكــراره أكبــر عــدد مــن  -
  ). ث١٠(المرات خالل الزمن المقرر 

  .البد من شرح االختبار وعمل نموذج له قبل تطبيقه -
  .ار قبل تطبيقهيفضل القيام بالتمرين على االختب -
  .يؤدى االختبار بأقصى سرعة ممكنة وبدون توقف -
  .يعطى المختبر محاولة واحدة فقط -

  :إدارة االختبار
  .ٕويقوم بحساب المزمن واعطاء إشارة التوقف: ميقاتي -
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  .ويقوم بإعطاء إشارة البدء ومراقبة األداء والعد: محكم -
  . النهائيةويقوم بحساب األخطاء وتسجيل النتائج: مسجل -

  :حساب الدرجات
  .تحتسب أربع درجات لكل محاولة صحيحة تتكون من أربعة أجزاء -
. أثنـــاء محاولــة لـــم يكملهـــا المختبـــر) ث١٠(عنــدما ينتهـــي الوقـــت المحــدد لالختبـــار  -

  .تحتسب له أجزاء المحاولة التي وصل إليها في أي مرحلة من المراحل األربع
  :طأ من األخطاء التاليةال تحتسب درجة واحدة عن كل خ -

  .ًعند قذف الرجلين خلفا قبل أن تلمس الكفين األرض -
عندما يقـوم المختبـر بمرجحـة الجـزع أو رفـع المقعـدة ألعلـى عنـد الرجـوع للوضـع  -

  ).جـ(
  )٣(عندما تترك اليدين األرض قبل سحب الرجلين في الوضع  -
ًتـصبا والـرأس إذا لم يتخذ المختبر وضع الوقوف الصحيح بحيث يكون الجـزع من -

  .ألعلى
  
  
  
  
  
  

  
  ث١٠اختبار االنبطاح المائل من الوقوف  شكل
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  قـوة القبضــةاختبار 
  :الغرض من االختبار

  .اليمنىقياس قوة عضالت القبضة 
  : األدوات املستخدمة

جهـــــاز دينـــــاموميتر اليـــــد بـــــه مقيـــــاس مـــــدرج مـــــع مالحظـــــة أن التـــــدرج يختلـــــف 
  .باختالف السن

  :طريقة األداء
ضة يـــده ويقــــوم بالـــضغط بقبــــضة اليـــد علــــى بــــيمـــسك المختبــــر الـــديناموميتر بق  

  .الديناموميتر لمحاولة إخراج أقصى قوة ممكنة
  

  :تعليمات االختبار
 شـــــيءيجـــــب علـــــى المختبـــــر أال يلمـــــس باليـــــدين أي جـــــزء مـــــن جـــــسمه أو أي   
  .خارجي

  :التسجيل
  .لهمايعطى للمختبر محاولتين متتاليتين وتحتسب له نتائج أفض  

  
  
  

  اختبار قوة عضالت الرجلني 

  :غرض االختبار
للرجلين، حيث تـدل نتائجـه ) الباسطة(قياس القوة االيزومترية للعضالت المادة 

  .على القوة الكلية لهما
  :األدوات املستخدمة

ديناموميتر مثبت على قاعدة مناسبة للوقـوف، وبـه مقيـاس مـدرج، مثبـت  جهاز
 إلـى ٥٠سـم تنتهـي ببـار حديـدي طولـه يتـراوح مـن ٦٠ي به سلسلة حديدية طولها حـوال

  . سم٥٥
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  :طريقة األداء
يثبــت الــديناموميتر بالقاعــدة ، ويثبــت بــه مــن أعلــى السلــسلة الحديديــة التــي تنتهــي  -

  .بالبار الحديدي
يلف حزام عريض من الجلد حول وسط المختبر بطريقـة تمكنـه مـن ربـط طرفـاه فـي  -

  .نهايتي البار الحديدي
خــذ المختبــر وضــع الوقــوف علــى القاعــدة، ثــم يقــبض علــي البــار الحديــدي بكلتــا يت -

  .اليدين بحيث يكون ظهرا اليدين للخارج
ًيقــوم المختبــر بثنــي الــرجلين قلــيال حتــى يــصل بالبــار الحديــدي فــوق الفخــذين بحيــث  -

  .يثبت حزام الوسط بالبار الحديدي والمختبر في هذا الوضع
ـــدء - ـــرجلين ألعلـــى إلخـــراج أقـــصى قـــوة عنـــد إعطـــاء إشـــارة الب  يقـــوم المختبـــر بمـــد ال

  .ممكنة
  :شروط االختبار

يجــب علــى المختبــر أن يحــافظ علــى وضــع الظهــر والــذراعين باســتقامة واحــدة فــي  -
  .وضع متعامد على األرض

  .عدم الميل بالرأس لألمام أو للخلف -
  .رة واحدةيتم الشد على جهاز الديناموميتر ببطء وبدون الدفع فجأة أو م -

  :التسجيــل
يعطى لكل مختبر محاولتين متتاليتين، تحتسب له نتائج أفـضلهما مقربـة إلـى أقـرب  -

  .نصف رطل أو نصف كيلو جرام
يعتمـــد التقـــويم فـــي هـــذا االختبـــار علـــى مقارنـــة درجـــات األفـــراد بعـــضهم بـــبعض أو  -

  .مقارنة درجات المختبر الواحد بعضها مع بعض
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�ل�א	��)'א	���� �

   لكرة السلةالقواعد الدولية
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�,�+�א	)	
/�د+�א�و	*��א	�١/٠-.	�� �

  :تعريف اللعبة) : ١(مادة 
    :لعبة كرة السلة ١/١

تلعب كرة السلة بين فريقين يتكون كل منهمـا مـن خمـسة العبـين وغـرض كـل فريـق هـو أن 
  .ات في سلتهيسجل إصابات في سلة الفريق المنافس ويمنع المنافس من تسجيل إصاب

 .ويتم تحكيم لعبة كرة السلة بواسطة الحكمين وحكام طاولة التسجيل والمراقب

 :سلة الفريق وسلة الفريق املنافس ١/٢

السلة التي يهاجم عليها الفريق هي سلة الفريق المنافس والسلة التي يدافع عنها الفريق هي 
 .سلة الفريق نفسه

 :الفريق الفائز باملباراة ١/٣

  .ًة فائزا بهااًالفريق الذي يسجل عددا أكبر من األهداف عند نهاية وقت المباريعتبر 
� �

�:א	�	.�):�٢(��د+��٢/٠ �

  :ملعب كرة السلة٢/١
وأبعـاده هـي ثمانيـة ) ١شـكل (ملعب كرة السلة عبارة عن مـسطح صـلب خـالي مـن العوائـق 

الحافـة الداخليـة فـي العـرض مقاسـه مـن ) ١٥(في الطول وخمـسة عـشر متـرا ) ٢٨(ًوعشرون مترا 
للخطــوط المحــددة للملعــب ويحــق لالتحــادات األهليــة التــصريح باســتخدام المالعــب الموجــود فعــال 

ً مترا في العرض وذلك في مـسابقاتها المحليـة ١٤ مترا في الطول و ٢٦والتي ال تقل أبعادها عن 
  )١شكل (
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 ملعب كرة السلة) ١(شكل 

 : خطوط امللعب ٢/٢

) ٥(بعــرض خمــسة ســنتيمترات ) يفــضل األبــيض(خطــوط الملعــب بلــون موحــد ترســم جميــع 
  .وتكون واضحة الرؤية

  :اخلطوط احملددة للملعب ٢/٢/١
والحـدين الجـانبين ) الحـد القـصيرين(يحدد ملعب كرة السلة بحدود تتكون من الحدين النهـائيين  �
  .ًوال تعتبر هذه الخطوط جزءا من الملعب) الحدين الطويلين(
وائق بما فيها مقاعد أفراد الفريق يجب أن تكون على بعـد متـرين علـى األقـل مـن حـدود وأية ع �

 . الملعب

 :خط املنتصف والدائرة املركزية وأنصاف الدوائر ٢/٢/٢

ًيتم رسم خـط المنتـصف موازيـا للحـدين النهـائيين ويـصل بـين نقطتـين تقعـان علـى منتـصف 
خــارج الحــدين الجــانبيين ويــتم رســم ) ١٥(ترا الحــدين الجــانبين ويمتــد لمــسافة خمــسة عــشر ســنتيم

مقاســا ) م ١.٨٠(ًالـدائرة المركزيــة فـي منتــصف الملعـب بنــصف قطـر قــدره متـرا وثمــانون سـنتيمترا 
ٕواذا تــم دهــان الــدائرة المركزيــة بلــون معــين فيجــب أن يكــون . مــن الحافــة الخارجيــة لمحــيط الــدائرة

  .نفس اللون الذي تم دهان المنطقة المحرمة به
ًبنصف قطر قدره مترا وثمانون سنتمترا ) منطقة الرميات الحرة(م يتم رسم أنصاف الدوائر ك ً

مقاســا مــن الحافــة الخارجيــة لمحــيط الــدائرة ومــن نقطــة تقــع علــى منتــصف خــط الرميــة ) م ١.٨٠(
 )  ٢شكل (الحرة 

 :خطي الرميات احلرة واملنطقتني احملرمتني ٢/٢/٣

 للحد النهـائي وتكـون حافتـه البعيـدة علـى بعـد خمـسة أمتـار ًيتم رسم خط الرمية الحرة موازيا
مـــن الحافــة الداخليـــة الحـــد النهــائي وبطـــول ثالثـــة أمتــار وســـتون ســـنتيمترا ) م٥.٨٠(وثمــانون ســـم 

  . الحدين النهائيين الخط الوهمي الذي يصل بين منتصفيويقع منتصفه على) م٣.٦٠(
محــــصورة بــــين الحــــدين النهــــائيين والمنطقتــــان المحرمتــــان هــــي مــــساحة مــــن أرض الملعــــب 

وخطي الرمية الحـرة والخطـوط التـي تبـدأ مـن الحـدود النهائيـة للملعـب وتبعـد حافتهـا الخارجيـة عـن 
مــن كــل جانـــب وتنتهــي عنــد الحافــة الخارجيـــة ) م٣(منتــصف الحــد النهــائي بمــسافة ثالثـــة أمتــار 

 يكـون لـون الـدهان هـو نفــس ٕلخطـوط الرميـة الحـرة، واذا تـم دهـان المنطقتـين المحـرمتين فيجـب أن
  .اللون الذي تم دهان الدائرة المركزية به
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تحــدد أمــاكن الالعبــين الخاصــة بجميــع الكــرات المرتــدة أثنــاء الرميــات الحــرة كمــا هــو مبــين 
  .)٢ (بشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

   منطقة الرمية الحرة٢شكل                           

  :منطقة تسجيل هدف الثالث نقاط ٢/٢/٤
سجيل هــدف الــثالث نقـاط هــي المــساحة الكليــة للملعـب ماعــدا المنطقــة القريبــة مــن منطقـة تــ

  :سلة الفريق المنافس والتي تتحدد وتشمل ما يلي
خطــان متوازيــان ممتــدان مــن الحــد النهــائي وعموديــان عليــه وعلــى بعــد ســتة أمتــار وخمــسة  �

عمـــودي لمركـــز مـــن نقطـــة تقـــع علـــى أرض الملعـــب تمثـــل المـــسقط ال) م٦.٢٥(عـــشرون ســـنتيمترا 
والمــسافة بــين هـذه النقطــة والحافــة الداخليـة لمنتــصف الحــد النهــائي . الحلقـة  ســلة الفريــق المنـافس

ًتكون مترا واحدا وخمسمائة خمسة وسبعون ملليمتر   ).م١.٥٧٥(ً

مقاسـه ) م٦.٢٥(ترسم نصف دائرة بنصف قطر قدره ستة أمتار وخمسة وعـشرون سـنتيمترا  �
وتتقابــل مــع الخطــين ) والتــي تــم تحديــدها(ط الــدائرة مــن نقطــة التمركــز مــن الحافــة الخارجيــة لمحــي

 .)٣شكل ( المتوازين

  
  
  
  
  
  
  

   منطقة الثالث نقاط٣شكل 
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  :  منطقتي مقاعد الفريق٢/٢/٥
خــارج حــدود الملعــب علــى الجانــب التــي توجــد بــه ) ٣شــكل (تحــدد منطقتــي مقاعــد الفريــق 

  .طاولة التسجيل ومقاعد الفريق
طقة بخط يمتد مـن الحـد النهـائي بطـول متـرين علـى األقـل وبخـط آخـر بطـول وتحدد كل من

مــن الحافــة الداخليــة الخــط ) ٥(متــرين علــى األقــل يرســم مــن نقطــة تقــع علــى بعــد خمــسة أمتــار 
  .المنتصف وبزاوية قائمة على الحد الجانبي للملعب

ًمقعدا متاحا للمدربين والبدالء ) ١٤(ويجب أن يكون هناك أربعة عشر  وأبتـاع الفريـق، وأن ً
 . تواجد ألتباع فوق هذا العدد يجب أن يكونوا على مسافة ال تقل عن مترين خلف مقاعد الفريق
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�:א��ز+):�٣(+���د�٣/٠ �

  :جيب توافر األجهزة التالية
  :وحدة خلفية تتكون من

 لوحة هدف �

 .وشبكة) ذاتية ارتداء الضغط(سلة تتكون من حلقة  �

 .ًحامل لوحة الهدف متضمنا التغليف �

 .كور لعبة كرة السلة �

 .ساعة توقيت المباراة �

 لوحة نتائج �

 . ثانية٢٤جهاز  �

 .الحتساب األوقات المستقطعة) يت المباراةغير ساعة توق(ساعة توقيت أو جهاز مرئي  �

 .جهازين منفصلين لإلشارات الصوتية مختلفي الصوت والشدة �

 .صحيفة تسجيل �

 .عالمات أخطاء الالعبين �

 .عالمات أخطاء الفريق �

 .مؤشر الحيازة المتبادلة �

 .مكان إقامة مباراة كرة السلة �

 .ملعب كرة السلة �

 .إضاءة كافية �

 
 א	��ق):�٤(���د+�٤/٠

   :   تعريف١/ ٤
ً   يصبح عضو فريق كرة السلة مـؤهال للعـب مـع فريقـه عنـدما يـستوفي الـشروط الخاصـة :٤/١/١

باللوائح الصادرة عن الجهة المنظمة للمـسابقات متـضمنة حـدود األعمـار بالنـسبة للمراحـل 
  .السنية المختلفة

لتـسجيل قبـل بـدء    يحق لعضو الفريق اللعب في فريقه عندما يسجل اسمه في صحيفة ا:٤/١/٢
  .المباراة وطالما أنه لم يستبعد من المباراة أو يرتكب خمسة أخطاء

  :أثناء وقت المباراة يكون عضو الفريق:  ٤/١/٣
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 .متواجد على أرض الملعب ومؤهال للعب -

 .ًالعبا بديال عندما ال يكون متواجدا على األرض الملعب ولكن مؤهال للعب -

 .يرتكب خمسة أخطاء ولم يعد مؤهال للعبالعبا مبعدا من المباراة عندما  -

  .أثناء فترات الراحة يتم اعتبار جميع أعضاء الفريق المؤهلين للعب كالعبين:  ٤/١/٤

 : يتكون كل فريق من : ٤/٢

 . العبا بما فيهم رئيس الفريق كحد أقصي مؤهلين للعب١٢ -

 .ٕمدرب واذا رغب الفريق يكون هناك مساعدا للمدرب -

ـــــــوس علـــــــى مقاعـــــــد الفريـــــــق ولهـــــــم خمـــــــسة أتبـــــــاع للفـــــــرق  - كحـــــــد أقـــــــصي ويمكـــــــنهم الجل
متــــــرجم / أحــــــصائي / مــــــدلك / طبيــــــب الفريــــــق / مــــــسئوليات معينــــــة مثــــــل مــــــدير الفريــــــق 

 .إلخ...... 

  .يتواجد على أرض الملعب خمسة العبين أثناء وقت اللعب ويمكن استبدالهم: ٤/٢/١

  :يصبح البديل العبا والالعب بديال:  ٤/٢/٢

 .كم لالعب البديل لدخول أرض الملعبعندما يشير الح -

ــــك أثنــــاء الوقــــت المــــستقطع أو  - ــــب الالعــــب البــــديل التبــــديل مــــن المــــسجل وذل عنــــدما يطل
 .أثناء فترات الراحة

  :مالبس الالعبني:  ٤/٣
  :يتكون زي الالعبين من: ٤/٣/١

 .قمصان من لون واحد من األمام والخلف -

ـــــــ - ـــــــين إدخـــــــال القمـــــــيص داخـــــــل ال ـــــــع الالعب ـــــــى جمي ـــــــسمح بالطـــــــاقم ويجـــــــب عل شورت وي
  ).قميص وشورت قطعة واحدة(المكون من قطعة واحدة 

بـــــــصرف النظـــــــر عـــــــن شـــــــكلها غيـــــــر ) تـــــــى شـــــــيرت(القمـــــــصان ذات األكمـــــــام القـــــــصيرة  -
مــــــــسموح بلبــــــــسها تحــــــــت قمــــــــيص الالعــــــــب إال إذا كــــــــان هنــــــــاك توصــــــــية طبيــــــــة مكتوبــــــــة 

ـــــة وجـــــود هـــــذه التوصـــــية يجـــــب أن يكـــــون هـــــذا القمـــــيص  ـــــي حال ـــــسها وف ـــــسماح بلب ى تـــــ(لل
 .بنفس لون قميص اللعب) شيرت

 .شورتات بلون واحد من األمام والخلف وليست بالضرورة من نفس لون القميص -
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ـــــشورت  - ٕيـــــسمح بـــــه واذا ظهـــــر جـــــزء منـــــه يجـــــب أن ) ســـــترتش (مـــــا يـــــتم لبـــــسه تحـــــت ال
 .يكون نفس لون الشورت

ــــام واضــــحة ومتعارضــــ:  ٤/٣/٢ ــــف بأرق ــــق مــــن األمــــام والخل ــــرقيم قمــــصان أعــــضاء الفري ــــتم ت ة ي
  .مع لون القميص

  .ويجب أن تكون األرقام واضحة للرؤية وتكون

 . سم على األقل٢٠األرقام المثبتة على ظهر القميص تكون بطول  -

 . سم على األقل١٠األرقام المثبتة على صدر القميص تكون بطول  -

 .سم على األقل٢تكون األرقام بعرض  -

ويحــــق لإلتحــــادات األهليــــة فــــي  ١٥ إلــــى رقــــم ٤يــــتم تــــرقيم قمــــصان أعــــضاء الفريــــق مــــن رقــــم  -
 .مسابقاتها المحلية السماح بترقيم قمصان الالعبين بأية أرقام بحيث ال تتعدي رقمين

 .يسمح ألعضاء الفريق الواحد بوضع أرقام متماثلة � -

ــــــدا عــــــن رقــــــم  - ــــــي حالــــــة وضــــــع أي إعــــــالن أو شــــــعار علــــــى القمــــــيص يجــــــب أن يكــــــون بعي ًف
 .سم على األقل٥الالعب بمسافة 

  : على الفريق أن يحتفظ بطاقمين من القمصان على األقل وتكون: ٤/٣/٣

القمــــــصان ذات اللــــــون ) الفريــــــق المــــــضيف(ًه فــــــي البرنــــــامج أوال مســــــيلــــــبس الفريــــــق المــــــذكور أ -
 ).يفضل اللون األبيض(الفاتح 

ــــــامج ثانيــــــا  - ــــــبس الفريــــــق المــــــذكور اســــــمه فــــــي البرن ــــــر(ًيل القمــــــصان ذات اللــــــون  ) الفريــــــق الزائ
 .الغامق

ه حـــــال إذا اتفــــق الفريقـــــان علـــــى ارتـــــداء كــــل فريـــــق اللـــــون الــــذي يفـــــضله فلـــــيس هـــــذا وعلــــى أنـــــ -
 .مشكلة

  :  ال يسمح باستخدام األشياء التالية٤/٣/٣/١

ـــــدعامات المـــــصنوعة مـــــن الجلـــــد  - ـــــصل والكـــــوع والرســـــغ كـــــذلك ال ـــــات األصـــــابع واليـــــد والمف واقي
 ولــــــو كانــــــت مغطــــــاة أو البالســــــتيك أو البالســــــتيك النــــــاعم أو المعــــــدن أو أي مــــــادة صــــــلبة حتــــــى

 .بمادة ناعمة

 ).يجب قص أظافر اليد(األشياء التى قد تسبب جروح  -

 .ماسكات الرأس الصلبة ومثبتات الشعر والمجوهرات -
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٣ -

 : يسمح باستخدام األشياء التالية٤/٣/٣/٢

 .أجهزة حماية الكتف وأعال الذراع وأعال  أسفل الساق إذا كانت مغلقة بدرجة كافية -

 .كانت مغطاة بدرجة كافيةدعامات الركبة إذا  -

 .واقي األنف المصابة حتى ولو كان مصنوعا من مادة صلبة -

 .النظارات الطبية إذا لم تشكل ضررا لالعبين اآلخرين -

ــــــرأس بعــــــرض  - ــــــر ٥أربطــــــة ال ــــــى أن تكــــــون مــــــصنوعة مــــــن قمــــــاش غي ــــــر عل ــــــى األكث  ســــــم عل
 .خشن ويلون وأحد أو من البالستيك أو الكاوتشوك المرن

 :	���1א	����א):�٥(���د+�٥/٠

  .في حالة  إصابة العب أو عدد من الالعبين على الحكام أن يوقفوا سير المباراة:  ٥/١
عنــد حـــدوث اإلصــابة فعلــي الحكــم أال يطلــق صــافرته فـــي ) حيــة(إذا كانــت الكــرة ملعوبــه  : ٥/٢

يـــصوب الفريـــق الحـــائز للكـــرة إلصـــابة الهـــدف أو يفقـــد حيازتـــه للكـــرة أو تخـــرج الكـــرة مـــن 
ٕواذا كانت هنـاك ضـرورة لحمايـة الالعـب المـصاب ) ميتة(ب أو تصبح الكرة موقوفة الملع

  .ًفعلى الحكم  إيقاف اللعب فورا
أو دون  قـد ) ً ثانيـة تقريبـا١٥خـالل (ًإذا لم يـستطع الالعـب المـصاب إسـتئناف اللعـب فـورا : ٥/٣

  .العبينًتلقي عالجا يجب أن يتم تغييره أو يستأنف الفريق اللعب بأقل من خمسة 
 يمكــن للمـــدربين ومـــساعديهم والبـــدالء وأتبـــاع الفريـــق بـــالنزول إلـــى أرض الملعـــب وذلـــك أن  :٥/٤

  .يسمح لهم الحكم بذلك ليتعرفوا على إصابة الالعب قبل أن يتم استبداله
 ١يمكــــن لطبيــــب الفريــــق الــــدخول إلــــى أرض الملعــــب دون إذن الحكــــم إذا كانــــت اإلصــــابة : ٥/٥

 .زم تدخل طبي فوريتستل) تقدير الطبيب(

 :�وא-���3و)	ط��2�/3�س�א	���ق�)�:�٦(��د+��٦/٠

رئــيس الفريـــق هــو الالعـــب الــذي يمثـــل فريقــه علـــى أرض الملعــب ويمكنـــه االتــصال أثنـــاء  : ٦/١
المباراة بحكمي المباراة وبطريقة مهذبـة للحـصول علـى معلومـات وذلـك عنـدما تكـون الكـرة 

  .موقوفة وساعة التوقيت متوقفة
  .يمكن لرئيس الفريق القيام بعمل المدرب:  ٦/٢
يمكــن لــرئيس الفريــق بمجــرد انتهــاء المبــاراة أن يخطــر الحكــم األول أن فريقــه يحــتج علــى  : ٦/٣

نتيجتهــا ويوقــع بــصحيفة التــسجيل فــي المكــان المخــصص لتوقيــع رئــيس الفريــق فــي حالــة 
  .االحتجاج
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٤ -

 :א	�د���وא-���3و)	ط��3)�:�٧(���د+�٧/٠

 دقيقة على األقل من الموعد المحدد لبـدء المبـارة علـى كـل مـدرب أو مـن يمثلـه أن ٢٠قبل  :٧/١
يقدم لمسجل المبارة قائمة بأسماء وأرقا م أعضاء فريقه المؤهلين للعب المباراة وكذلك اسم 

  .رئيس الفريق واسم المدرب واسم مساعده
ل يـصحبون مـؤهلين للعـب كل أعـضاء الفريـق الـذين تـم تـسجيل أسـماءهم بـصحيفة التـسجي : ٧/٢

  .المبارة حتى إذا حضروا بعد بدايتها
ٕالمـــدربون ومـــساعدوهم وكـــذلك البـــدالء واتبـــاع الفريـــق هـــم الوحيـــدون المـــصرح لهـــم بالتواجـــد  :٧/٣

  .بمنطقة مقاعد فريقهم، إال في الحاالت التى نصت عليها هذه القواعد
ثناء المبـاراة للحـصول علـى معلومـات يمكن للمدرب ومساعده التوجه إلى طاولة التسجيل أ : ٧/٤

  .إحصائية فقط عندما تكون الكرة موقوفة وسلة التوقيت متوقفة
ًيسمح للمدرب فقط بالبقاء واقفا أثناء المباراة ويكنه توجيـه العبيـه شـفهيا أثنـاء المبـاراة بـشرط :٧/٥ ً

  .بقائه داخل منطقة مقاعد الفريق
الــة عــدم قدرتــه القيــام بهــا وحينمــا ال يوجــد مــساعدا يقــوم رئــيس الفريــق بمهــام المــدرب فــي ح :٧/٦

وفي حالة ترك ) أو في حالة عدم استطاعته االستمرار(للمدرب مسجال بصحيفة التسجيل 
ٕواذا وجـب عليـه . رئيس الفريق ألرض الملعـب يمكنـه االسـتمرار فـي القيـام بمهـا م المـدرب

لـة كـرئيس للفريـق أن يقـوم ترك الملعب عقب خطأ عدم األهلية أو بسبب إصـابة فعلـي بدي
  .مهام المدرب بدال منه

يعــين المــدرب قــاذف الرميــات الحــرة فــي جميــع الحــاالت التــى لــم يحــدد فيهــا القــانون لالعــب  :٧/٧
   .الذي يقوم بتنفيذ الرميات الحرة

 :�א	�.�دل��*�א	�89ط�وא�و���5א��67�
/و��5א		.��)�٨(���د+�٨/٠

  ).١٠(مدة كل منها عشر دقائق ) ٤(ة فترات يتكون وقت المباراة من أربع: ٨/١
) شــوط األول(بــين الفتــرة األولــي والفتــرة الثانيــة ) ٢(يكــون هنــاك فتــرات راحــة لمــدة دقيقتــين  :٨/٢

  .وقبل بداية أي أوقات إضافية) الشوط الثاني(وبين الفترة الثالثة والفترة الرابعة 

  ).١٥(عشر دقيقة يكون هناك فترة راحلة بين الشوطين لمدة خمسة  :٨/٣

  .قبل الموعد المحدد لبداية المباراة) ٢٠(يكون هناك فترة مدتها عشرون دقيقة :٨/٤

        .تبدأ فرتة التوقف:  :  :  :  ٥٥٥٥////٨٨٨٨
 .قبل الموعد المحدد لبداية المباراة) ٢٠(عشرون دقيقة  -

 .عندما تعلن ساعة التوقيت نهاية الفترة -
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٥ -

 . . . . تنتهي فرتة التوقفتنتهي فرتة التوقفتنتهي فرتة التوقفتنتهي فرتة التوقف:  :  :  :  ٦٦٦٦////٨٨٨٨

ً عنــــدما يــــتم لمــــس الكــــرة قانونيــــا بواســــطة أحــــد القــــافزين  عنــــد عنــــد بدايــــة الفتــــرة األولــــي -
 .إجراء كرة القفز

ًعنـــــد بدايـــــة كـــــل الفتـــــرات عنـــــدما تلمـــــس الكـــــرة أو يلمـــــسها أحـــــد الالعبـــــين قانونيـــــا داخـــــل  -
 .الملعب بعد عملية إدخال الكرة من خارج الحدود

ي عـدد مـن األوقـات اإلضـافية إذا تعادلت النتيجة عنـد نهايـة الفتـرة الرابعـة تـستمر المبـاراة أل:٨/٧
  .إلى أن يتم كسر التعادل) ٥(مدة كل منها خمس دقائق 

ًإذا تم ارتكاب خطأ عند أو قبل انطالق صوت ساعة توقيـت المبـاراة معلنـا إنتهـاء وقتهـا يـتم :٨/٨
  .تنفيذ الرمة أو الرميات الحرة بعد انتهاء وقت اللعب

رميــات الحــرة التــى نفــذت بعــد انتهــاء وقــت المبــاراة إذا تقــرر لعــب وقــت إضــافي نتيجــة لهــذه ال:٨/٩
فــإن أيــة أخطــاء يكــون قــد تــم احتــسابها بعــد انتهــاء وقــت اللعــب تعتبــر كمــا لــو كانــت قــد 

   .حدثت في فترة الراحة ويتم تنفيذ الرميات الحرة الخاصة بها قبل بداية الوقت اإلضافي
 
 :-دא�
�و��9�
�א	���+�:و�א	�-��א+)�:�٩(��د+��٩/٠

   .تبدأ الفترة عندما يتم لمس الكرة بواسطة أحد الفائزين بعد إجراء عملية كرة القفز:٩/١
ًتبدأ باقي الفترات عندما تلمس الكـرة أو يـتم لمـسها قانونيـا بواسـطة أحـد الالعبـين الموجـودين :٩/٢

  .على أرض الملعب بعد عملية إدخال الكرة
ــارة إذا لــم يكــن كــل مــن الفــري:٩/٣ ًقين متواجــدا علــى أرض الملعــب بخمــسة ال يمكــن بــدء المب

  :مستعدين للعب) ٥(العبين 
الجلـوس ) الفريـق المـضيف(ًفي جميع المباريات يحق للفريق المذكور اسمه أوال في البرنامج :٩/٤

  .على مقاعد الفريق وكذلك السلة التى تقع على يسار طاولة التسجيل المواجهة للملعب
  .أو السلة/ استبدال مقاعد الفريق و وفي حالة اتفاق الفريقين يمكنهما 

قبـــل بدايـــة الفتـــرة األولـــي والفتـــرة الثالثـــة يحـــق للفـــريقين إجـــراء عمليـــة اإلحمـــاء فـــي منتـــصف :٩/٥
  .الملعب التى توجد به سلة الفريق المنافس

  .يتبادل الفريقان السلتين عند بداية الشوط الثاني:٩/٦
ًجمــا علـى الــسلة التــى كــان يهــاجم عليهــا أثنــاء فـي جميــع األوقــات اإلضــافية يظــل الفريــق مها:٩/٧

  .الفترة الرابعة
ًتنتهــي الفتــرة أو الفتــرة اإلضــافية أو المبــاراة عنــدما ينطلــق جهــاز توقيــت المبــاراة معلنــا انتهــاء :٩/٨

  .وقت اللعب
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٦ -


�א	,�+)�:�١٠(��د+��١٠/٠	�;: 

  .تكون الكرة إما حية أو ميتة:  ١٠/١
  : عندما) هملعوب(تصبح الكرة حية  :  ١٠/٢

 .ًأثناء كرة القفز عندما يتم لمسها قانونيا بواسطة أحد القافزين -

 .أثناء الرمية الحرة عندما تكون الكرة في حيازة الالعب الذي سيقوم بتنفيذها -

ــــذي ســــيقوم  - ــــي حيــــازة الالعــــب ال ــــدما تكــــون الكــــرة ف أثنــــاء إدخــــال الكــــرة مــــن خــــارج الحــــدود عن
 .خالها

 : عندما) قوفةمو(تصبح الكرة ميتة :  ١٠/٣

 .عند إصابة هدف من الملعب أو من رمية حرة -

 )ملعوبه(يطلق الحكم صافرته والكرة حية  -

 :يتضح أن الكرة لن تدخل السلة عقب رمية حرة تبعها -

 .رمية أو رميات حرة •

 ).أو إدخال الكرة من خارج الحدود/ رمية أو رميات حرة و (عقوبة أخري  •

 .ة إنتهاء وقت الفترةإنطالق ساعة توقيت المباراة معلن -

 .ًإنطالق جهاز األربعة وعشرون ثانية حينما يكون أحد الفريقين حائزا للكرة -

تكـــــون الكـــــرة فـــــي الهـــــواء عقـــــب تـــــصويبه إلصـــــابة الهـــــدف مـــــن الملعـــــب وتـــــم لمـــــسها بواســـــطة  -
 :أحد عبي الفريقين بعد أن

 .أطلق الحكم صافرته •

 .رةًأنطلق جهاز توقيت المباراة معلنا أنتهاء وقت الفت •

 .أنطلق جهاز األربعة وعشرون ثانية •

  :ويتم احتساب اهلدف إذا حدث عندما) موقوفة(ال تعترب الكرة ميتة :  ١٠/٤
 :تكون الكرة في الهواء عقب تصويبة إلصابة الهدف من الملعب و  -

 .يطلق الحكم صافرته •

 .ًينطلق جهاز أو ساعة توقيت المباراة معلنا نهاية وقت الفترة •

 .ربعة وعشرون ثانيةينطلق جهاز األ •
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٧ -

ـــــسبب أي كـــــسر  - ـــــق الحكـــــم صـــــافرته ب ـــــدما يطل ـــــة حـــــرة عن ـــــب رمي ـــــي الهـــــواء عق تكـــــون الكـــــرة ف
 .القواعد بواسطة أى العب غير الالعب الذي يصوب الرمية الحرة

ــــصويب إلصــــابة الهــــدف  - ــــة ت ــــي حال ًيرتكــــب العــــب خطــــأ ضــــد العــــب منــــافس حــــائزا للكــــرة وف
 .ركة التى بدأت قبل ارتكاب الخطأمن الملعب وأنهي محاولته باستمرارية الح

ال يعتـــد مبـــا ســـبق وال يـــتم احتـــساب اهلـــدف إذا أطلـــق احلكـــم صـــافرته 
  :بسبب

 .ًإنطالق ساعة أو جهاز توقيت المباراة معلنا انتهاء وقت الفترة -

 .إنطالق جهاز األربعة وعشرون ثانية -

 .بداية حالة جديدة التخاذ وضع التصويب على الهدف -

 :�,�ن�א	���1و�,�ن�א	;,מ)�:�١١(���د+�١١/٠

يحــدد مكــان الالعــب بالمكــان الــذي تالمــس فيــه قــدماه أرض الملعــب ،وعنــدما يقفــز فــي  : ١١/١
. الهواء يتحدد مكانه بنفس المكان الذي كانت تالمـسه قـدماه مـن أرض الملعـب قبـل القفـز

ويتـضمن هــذا خطــوط الحــدود وخــد المنتــصف، وحــظ منطقــة التــصويب بــثالث نقــاط وخــط 
  .مية الحرة والخطوط المحددة للمنطقة المحرمةالر

ويحدد مكان الحكم بنفس الطريقة التى تم تحديد مكان الالعب بهـا، وعنـدما تلمـس الكـرة :  ١١/٢
   .الحكم تكون كما لو المست المكان الذي يقف عليه الحكم

 :,�+�א	�8ز�وא	;��ز+�א	��-�د	
)�:�١٢(��د+��١٢/٠

ما يقـذف الحكـم الكـرة إلـى أعـال فـي الـدائرة المركزيـة بـين العبـين تحدث كرة القفز عند:  ١٢/١/١
  .متنافسين عند بداية الفترة األولي

تحـــدث الكـــرة الممـــسوكة عنـــدما يطبـــق علـــى الكـــرة العـــب أو أكثـــر مـــن كـــال الفـــريقين :  ١٢/١/٢
  .المتنافسين باليد أو باليدين وال يستطيع أحدهما أن يستحوذ على الكرة دون خشونة

        ::::اإلجراءاإلجراءاإلجراءاإلجراء: : : : ٢٢٢٢////١٢١٢١٢١٢
يقـــف كـــال مـــن القـــافزين بكلتـــا قدميـــه داخـــل نـــصف الـــدائرة المركزيـــة القريبـــة مـــن ســـلته :  ١٢/٢/١

   .ٕواحدي قدميه قريبة من خط المنتصف
ال يجـــوز ألفـــراد الفريـــق الواحـــد أن يـــشغلوا أمـــاكن متجـــاورة حـــول الـــدائرة إذا رغـــب حـــد :  ١٢/٢/٢

  .المنافسين في احتالل أحد األمكنة
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٨ -

ًف الحكم الكرة رأسيا إلى أعال بين العبين متنافسين إلى ارتفاع اليصل ليه بالقفز يقذ:  ١٢/٢/٣
  .أي من الالعبين القافزين

يجــب أن تــضرب الكــرة بيــد أو يــدي أحــد القــازين أو كليهمــا بعــد أن تــصل إلــى أقــصى :  ١٢/٢/٤
  .ارتفاع

  .ًونياال يسمح ألي من القافزين بترك مكانه حتى يتم ضرب الكرة قان:  ١٢/٢/٥
ال يــسمح ألي مــن القــافزين بمــسك الكــرة أو ضــربها أكثــر مــن مــرتين حتــى يــتم لمــسها :  ١٢/٢/٦

  .بواسطة العب من غير القافزين أو تلمس األرض
  .إذا لم يتم ضرب الكرة بواسطة أحد القافزين على األقل فيجب أن يتم عادتها:  ١٢/٢/٧
لــــى خطــــوط الــــدائرة أو بتعــــدي بجــــسده ال يجــــوز ألي مــــن غيــــر القــــافزين أن يقــــف ع:  ١٢/٢/٨

  .األسطوانة الوهمية للدائرة قبل أن يتم ضرب الكرة

  .حاالت كرة القفز: ١٢/٣
  :تحدث حالة كرة القفز عندما

  .احتساب كرة ممسوكة -

عنـــــد خــــــروج الكــــــرة خــــــارج الحــــــدود ويــــــشك الحكمـــــان أو يختلفــــــا عمــــــن كــــــان آخــــــر واحــــــد مــــــن  -
 .المتنافسين قد لمس الكرة

 .زدوجة أثناء الرمية الحرة األخيرة أو الوحيدة الغير ناجحةتحدث مخالفة م -

 .ماعدا بين الرميات الحرة) ملعوبة(تنحشر الكرة بين السلة واللوحة وهي حية  -

ًعنــــــدما ال يكــــــون أي مــــــن الفــــــريقين حــــــائزا لهــــــا أو فــــــي ســــــبيله ) موقوفــــــة(تــــــصبح الكــــــرة ميتــــــة  -
 .لحيازتها

 . الفريقين ولم يتبقي جزاءات لتنفيذهاإلغاء الجزاءات المتساوية المحتسبة ضد كال -

ــــه هــــذا الحــــق قبــــل حــــدوث أول خطــــأ  - وال حــــق ألي مــــن الفــــريقين فــــي حيــــازة الكــــرة ولــــم يكــــن ل
 . أو مخالفة

 .بداية الفترة األولي للمباراة -

  :احليازة املتبادلة:  ١٢/٤
 خــارج عــن طريــق إدخالهــا مــن) ملعوبــة(الحيــازة المتبادلــة هــي طريقــة لجعــل الكــرة حيــة :١٢/٤/١

  .ًالحدود بدال من إجراء عملية كرة القفز
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١٠٩ -

في جميع حاالت كـرة القفـز يتبـادل الفريقـان حيـازة الكـرة إلدخالهـا مـن خـارج الحـدود مـن :١٢/٤/٢
  .أقرب مكان لحدوث حالة كرة القفز

الفريــق الــذي لــم يــستحوذ علــى الكــرة داخــل أرض الملعــب عقــب عمليــة كــرة القفــز لبدايــة :١٢/٤/٣
  .لي يكون له الحق في بدء عملية الحيازة المتبادلةالفترة األو

بنهاية أي فترة يكون للفريق الـذي لـه حـق الحيـازة المتبادلـة أن يبـدأ الفتـرة التاليـة بإدخـال :١٢/٤/٤
الكـــرة مـــن خـــارج الحـــدود مـــن نقطـــة تقـــع علـــى امتـــداد خـــط المنتـــصف مـــن الجهـــة المقابلـــة 

  .لطاولة التسجيل

  :احليازة املتبادلة: ١٢/٤/٥
 .تبدأ عندما تكون الكرة في حيازة الالعب الذي سيدخل الكرة من خارج الحدود -

 :وتنتهي عندما -

 .ًتلمس الكرة أو يلمسها العب قانونيا داخل الملعب •

 .يرتكب الفريق الذي له حق إدخال الكرة مخالفة •

 .تنحشر الكرة في حامل السلة أثناء عملية اإلدخال •

ة المتبادلــة يــشار إليــه بواســطة ســهم الحيــازة المتبادلــة ويكــون الفريــق الــذي لــه حــق الحيــاز:١٢/٤/٦
ًالــسهم فــي اتجــاه ســلة الفريــق المنــافس ويــتم تغييــر اتجــاه الــسهم فــورا عقــب انتهــاء عمليــة 

  .ًإدخال الكرة تطبيقا لقاعدة الحيازة المتبادلة

 أو / يل بداية أي فترة غير الفترة األولي  -

 . لقاعدة الحيازة المتبادلةًأثناء عملية إدخال الكرة تنفيذا -

ـــــذا لقاعـــــدة  - ـــــق حقـــــه فـــــي إدخـــــال الكـــــرة مـــــن خـــــارج الحـــــدود وتنفي ـــــسبب فـــــي أن يفقـــــد الفري ًال تت
 .الحيازة متبادلة

فــــإذا حـــــدث مثـــــل هـــــذا الخطـــــأ أثنـــــاء عمليـــــة إدخــــال الكـــــرة لبدايـــــة الفتـــــرة وبعـــــد أن تكـــــون الكـــــرة  -
ًل أن تلمـــــس العبـــــا داخـــــل حيـــــازة الالعـــــب الـــــذي ســـــيقوم بإدخالهـــــا مـــــن خـــــارج الحـــــدود ولكـــــن قبـــــ

 .ًالملعب يعتبر هذا الخطأ قد تم ارتكابه أثناء وقت اللعب ويجازي طبقا للقواعد

 :,�<��	.��א	,�+:�)١٣(��د+��١٣/٠

ـــط ويمكـــن تمريرهـــا أو قـــذفها أو لقفهـــا أو :١٣/١/١ ـــدين فق ـــد أو الي ـــاء الملعـــب بالي تلعـــب الكـــرة أثن
   . لمحذورات هذه القواعدًدحرجتها أو المحاورة بها في أي اتجاه طبقا
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١١٠ -

الجــري بـــالكرة أو تعمـــد ركلهـــا أو إعاقتهـــا بـــأي جــزء مـــن الـــساق أو ضـــربها بقبـــضة اليـــد :١٣/٢/١
ٕتعتبر مخالفة، واذا حدث احتكاك بالكرة أو لمسها دون قصد بأي جزء من لساق ال تعتبر 

  .مخالفة
 :;��ز+�א	,�+:�)�١٤(��د+

كون أحد العبيه حائزا لكـرة حيـة حيـث يكـون ممـسكا بهـا تبدأ حيازة الفريق للكرة عندما ي:   ١٤/١
ًأو مجاورا بها أو حائزا لها ً.  

  :تستمر حيازة الفريق للكرة عندما:  ١٤/٢
 .ًيكون أحد العبي الفريق حائزا لكرة حية •

 .تكون الكرة الحية في حالة تمرير بين أفراد الفريق •

  :تنتهي حيازة الفريق للكرة عندما:  ١٤/٣
 .الكرة ألحد العبي الفريق المنافستؤول حيازة  •

 .تصبح الكرة ميتة •

عنـــــدما تتـــــرك الكـــــرة يـــــد أو يـــــدي الالعـــــب بتـــــصويبه إلصـــــابة الهـــــدف مـــــن الملعــــــب أو  •
 .بقذف رمية حرة

 :א	����1*�;�	
���و����	?�א	�د<:�)�١٥(���د+�١٥/٠

ن الكـرة بـين تتم عملية التصويب على الهـدف مـن الملعـب أو تنفيـذ الرميـة الحـرة عنـدما تكـو:١٥/١
�.يد أو يدي الالعب ثم يتم قذفها بعد ذلك في الهواء تجاه سلة الفريق المنافس �

�.ويحدث عندما يتم توجيه الكره باليد أو اليدين تجاه سلة الفريق المنافس�::::الدفع اخلفيفالدفع اخلفيفالدفع اخلفيفالدفع اخلفيف �

وهــــو دفــــع أو محاولـــة دفــــع الكــــرة بقــــوة مــــن أعــــال إلــــى أســــفل باليــــد أو باليــــدين داخــــل �::::اإلدخــــالاإلدخــــالاإلدخــــالاإلدخــــال
�.ريق المنافسسلة الف �

  .ويعتبر الدفع الخفيف واإلدخال بمثابة تصويب من الملعب إلصابة الهدف

ـــــك بمـــــسك ذراعـــــه أو  ـــــع الالعـــــب الـــــذي يحـــــاول إصـــــابة الهـــــدف مـــــن التهـــــديف وذل ـــــتم من وقـــــد ي
ذراعيــــه بواســــطة أحــــد الالعبــــين المنافــــسين وفــــي هــــذه الحالــــة يــــتم اعتبــــاره فــــي محاولــــة إلصــــابة 

ـــــأثيرا  ـــــاك ت ـــــيس هن ـــــدي الالعـــــب مـــــن ًالهـــــدف ول ـــــد أو ي ـــــد تركـــــت ي ـــــى كـــــون الكـــــرة ق ـــــا عل ًجوهري
ولـــــيس هنـــــاك عالقـــــة بـــــين عـــــدد الخطـــــوات القانونيـــــة التـــــى خطاهـــــا الالعـــــب المـــــصوب  .عدمـــــه

  .وحالت التصويب على الهدف
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 :א��7-
���?��;�)��و5�����:�)�١٦(��د+�١٦/٠

�.رقهاتحتسب اإلصابة عندما تدخل السلة من أعال وتستقر بها أو تخت�:١٦/١/١ �

وتعتبــر الكــرة قــد دخلــت الــسلة عنــدما يكــون جــزء منهــا قــد اخترقهــا وأصــبح تحــت مــستوي :١٦/١/٢
�.الحلقة �

�:يضاف الهدف إلى الفريق الذي يهاجم السلة التى دخلت فيها الكرة كاآلتي:١٦/٢/١ �

 ).١(تحتسب اإلصابة من رمية حرة بنقطة واحدة  •

ــــين والمحــــ • ــــة الرميــــة بنقطت ــــسب اإلصــــابة مــــن منطق ــــى أرض الملعــــب بنقطتــــين تحت دد عل
)٢.( 

تحتـــــــسب اإلصـــــــابة مـــــــن منطقـــــــة الرميـــــــة بـــــــثالث نقـــــــاط والمحـــــــدد علـــــــى أرض الملعـــــــب  •
 ).٣(بثالث نقاط 

ًبعـــــد لمـــــس الكـــــرة للحلقـــــة بعـــــد الرميـــــة الحـــــرة األخيـــــرة أو الوحيـــــدة ثـــــم تـــــم لمـــــسها قانونيـــــا  •
ــــــل أن تــــــدخل الــــــسلة تحتــــــسب اإلصــــــابة  بواســــــطة العــــــب مهــــــاجم أو العــــــب مــــــدافع قب

 ).٢(طتين بنق

) ٢(إذا سجل العب إصابة من الملعب في سلة فريقه بالخطأ تحتسب اإلصابة بنقطتـين :١٦/٢/٢
وتــــسجيل فــــي صــــحيفة التــــسجيل كمــــا لــــو كانــــت قــــد تــــم تــــسجيلها بواســــطة رئــــيس الفريــــق 

�.المنافس �

إذا سجل العب إصابة من الملعب في سلة فريقـه متعمـدا تعتبـر مخالفـة وال يـتم احتـساب :١٦/٢/٣
�.صابةاإل �

�. إذا تسبب العب في إدخال الكرة بكاملها من أسفل السلة فإن هذا الفعل يعتبر مخالفة:١٦/٢/٤ �

 :@د&�ل�א	,�+:�)�١٧(��د+�١٧/٠

يحـــدث اإلدخـــال عنـــدما تمـــر الكـــرة إلـــى داخـــل الملعـــب بواســـطة الالعـــب الموجـــود خـــارج :١٧/١/١
�.الحدود �

  :اإلجراء:  ١٧/٢
عها تحــت تــصرف الالعـب الــذي ســيقوم بإدخالهــا مــن خــارج يجـب أن يــسلم الحكــم أو يــض:١٧/٢/١

ويمكن للحكم أن يمرر الكرة لالعب بتمريـره مباشـرة أو بتمريـره مرتـدة مـن األرض . الحدود
  :بشرط أن
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يبعــــــد الحكــــــم عــــــن الالعــــــب الــــــذي ســــــيقوم بإدخــــــال الكــــــرة بمــــــسافة أكثــــــر مــــــن أربعــــــة ال  •
 ).٤(أمتار 

 . المكان الصحيح الذي حدده الحكميكون الالعب الذي سيقوم بإدخال الكرة في •

عنــد بدايــة كــل الفتــرات ماعــدا الفتــرة األولــي أو بعــد الرميــة أو الرميــات الحــرة الناتجــة عــن :١٧/٢/٣
خطأ فني أو خطأ سلوك غير رياضي أو خطأ عدم األهلية يتم إدخال الكرة من نقطة تقع 

رف النظـــر عـــن علـــى امتـــداد خـــط المنتـــصف مـــن الجهـــة المواجهـــة لطاولـــة التـــسجيل بـــص
وتقــع قــدمي الالعــب الــذي ســيقوم . الرميــة الحــرة األخيــرة أو الوحيــدة قــد نجحــت مــن عدمــه

بإدخال الكرة على جانبي امتداد خط المنتصف ولـه الحـق فـي تمريـر الكـرة ألي زميـل فـي 
�.أى مكان من الملعب �

  :قاعدة: ١٧/٣
  :ال يجوز لالعب الذي يقوم بإدخال الكرة أن:��١٧/٣/١

 .إلطالق الكرة) ٥(ر من خمس ثوان يأخذ أكث •

 .يخطو داخل الملعب بينما الكرة مازالت في يده أو يديه •

يتـــــــسبب فـــــــي أن تلمـــــــس الكـــــــرة خـــــــارج حـــــــدود الملعـــــــب بعـــــــد أن يـــــــتم إطالقهـــــــا لتـــــــدخل  •
 .الملعب

 . يلمس الكرة داخل الملعب قبل أن تلمس العب آخر •

 .يتسبب في دخول الكرة السلة مباشرة •

ًجانبيــــا أو أن يتحــــرك ألكثــــر مــــن اتجــــاه مــــن ) ١(ن متــــر واحــــد يتحــــرك لمــــسافة تزيــــد عــــ •
المكـــــان الـــــذي يحــــــدده الحكـــــم وذلـــــك قبــــــل أو أثنـــــاء إطـــــالق الكــــــرة، ويمكـــــن لالعــــــب أن 

 .يتحرك للخلف عموديا على الخط بقدر ما تسمح به الظروف

 :اجلزاء: ١٧/٤

تمـــــــنح الكـــــــرة للفريـــــــق المنـــــــافس إلدخالهـــــــا مـــــــن خـــــــارج الحـــــــدود مـــــــن المكـــــــان األصـــــــلي 
 . إلدخال الكرة

 :א	و��5א	�)�8ط':�)��١٨(���د+١٨/٠

  .الوقت  المستقطع هو توقف للعب كطلب المدرب أو مساعدة

  ).١(مدة كل وقت مستقطع هي دقيقة واحدة : ١٨/٢/١
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  :تبدأ فرصة طلب الوقت المستقطع عندما:  ١٨/٢/٣

ــــــصاله بطا • ــــــة وأنهــــــي الحكــــــم ات ــــــارة متوقف ــــــت المب ــــــه وســــــاعة توقي ــــــصبح الكــــــرة ميت ــــــة ت ول
 .التسجيل

تــــــتم إصــــــابة ســــــلة الفريــــــق يكــــــون لــــــه الحــــــق فــــــي طلــــــب الوقــــــت المــــــستقطع دون لفريــــــق  •
 .اآلخر

 : تنتهي فرصة طلب الوقت المستقطع عندما:  ١٨/٢/٣

ــــــى أو  • ــــــة الحــــــرة األول ــــــذ الرمي ــــــذي ســــــيقوم بتنفي ــــــصرف الالعــــــب ال تكــــــون الكــــــرة تحــــــت ت
 .الوحيدة

 .لكرةتكون الكرة تحت تصرف الالعب الذي سيقوم بإدخال ا •

مستقطعين في أي وقت خـالل الـشوط األول ولـه الحـق فـي ) ٢(للفريق الحق في وقتين :١٨/٢/٤
) ١(أوقـات مــستقطعة خـالل الـشوط الثــاني ولـه الحـق فــي وقـت مـستقطع واحــد ) ٣(ثـالث 

  .في أي وقت خالل كل وقت إضافي
أو الوقـت اإلضـافي األوقات المستقطعة الغير مستخدمة ال يمكن ترحيلها للشوط الثـاني :١٨/٢/٥

  .التالي
ًيمــنح الوقــت المــستقطع للمــدرب الــذي طلبــه أوال إال إذا تــم مــنح الوقــت المــستقطع عقــب :١٨/٢/٦

  .إصابة من الملعب بواسطة الفريق المنافس ودون أن يحتسب خطأ

  :اإلجراء: ١٨/٣
ظر للمــدرب أو مــساعده فقــط الحــق فــي طلــب الوقــت المــستقطع، ويمكــن اإلتــصال بــالن: ١٨/٣/١

ًبالمــسجل أو يتوجــه إلــى طاولــة التــسجيل ويطلــب بوضــوح الوقــت المــستقطع مــشيرا بيديــه 
  .بالعالمة الدالة على ذلك

يمكــن إلغــاء طلــب الوقــت المــستقطع فقــط قبــل أن تنطلــق إشــارة المــسجل معلنــه طلــب :  ١٨/٣/٢
  الوقت المستقطع

  :الوقت املستقطع : ١٨/٣/٣
 . ويعطي اإلشارة الدالة على ذلكيبدأ عندما يطلق أحد الحكمين صافرته •

 .وينتهي عندما يطلق الحكم صافرته ويشير للفريقين بالنزول إلى الملعب •

 :א	�-د��1):�١٩(���د+�١٩/٠

�.التبديل هو توقف للمباراة بناء على طلب البديل�:تعريف :��١٩/١ �

  :قاعدة:  ١٩/٢
  .ليمكن للفريق تبديل العب أو أكثر أثناء فرصة التبدي:��١٩/٢/١
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  :تبدأ فرصة التبديل عندما:  ١٩/٢/٢

ـــــد انهـــــي اتـــــصاله  • ـــــة ويكـــــون الحكـــــم ق ـــــاراة متوقف ـــــت المب ـــــة وســـــاعة توقي تكـــــون الكـــــرة ميت
 .بطاولة التسجيل

بعــــــد تــــــسجيل هــــــدف الملعــــــب خــــــالل الــــــدقيقتين األخيــــــرتين مــــــن الفتــــــرة الرابعــــــة أو فــــــي  •
ـــــم ـــــق الـــــذي ت ـــــسبة للفري ـــــرة إضـــــافية وذك بالن ـــــرتين ألي فت ـــــدقيقتين األخي ـــــسجيل فـــــي ال  الت

 .سلته

 : تنتهي فرصة التبديل عندما:  ١٩/٢/٣

 الرميــــــة الحــــــرة األولــــــي أو ذتوضــــــع الكــــــرة تحــــــت تــــــصرف الالعــــــب الــــــذي ســــــيقوم بتنفيــــــ •
 .الوحيدة

ـــــة إدخـــــال الكـــــرة مـــــن خـــــارج  • ـــــذي ســـــيقوم بعملي توضـــــع الكـــــرة تحـــــت تـــــصرف الالعـــــب ال
 .الحدود

ًذي أصــبح العبــا أن يعــود لالشــتراك ال يمكــن لالعــب الــذي أصــبح بــديال وال للبــديل الــ:  ١٩/٢/٤
في المباراة أو أن يخرج منهـا علـى الترتيـب إال بعـد أن تـصبح الكـرة ميتـة مـن جديـد عقـب 

  .إدارة ساعة توقت المباراة إلستئناف اللعب

  :اإلجراء:  ١٩/٣
لـيس المـدرب أو ( لالعب البديل فقط الحق فـي طلـب االسـتبدال ويجـب عليـه هـو بنفـسه:١٩/٣/١

ًأن يتوجـــه إلـــى طاولـــة التـــسجيل ويطلـــب التبـــديل بطريقـــة واضـــحة مـــشيرا ليديـــه ) مـــساعده
ًبإشارة التبديل أو بالجلوس على مقعد البدالء على أن يكو ن مستعدا للعب فورا ً.  

  .ًيمكن إلغاء طلب االستبدال فقط قبل أن يطلق المسجل إشارته معلنا هذا الطلب:١٩/٣/٢
دود الملعـب حتــى يـشير الحكــم بإشـارة التبــديل يـسمح لــه يظـل الالعـب البــديل خـارج حــ:  ١٩/٣/٤

  .بدخول الملعب
يسمح لالعب الذي تم استبداله بالتوجيه مباشرة إلى مقاعد فريقه دون الرجوع لمـسجل :  ١٩/٣/٥

  .أو للحكم
 بـــين الفتـــرات فعلـــى ء الوقـــت المـــستقطع أو أثنـــاء التوقـــفإذا تـــم طلـــب االســـتبدال أثنـــا:  ١٩/٣/٧

  . أن يقدم نفسه للمسجل قبل دخول إلى أرض الملعب واشتراكه في المباراةالالعب البديل
 : يمكن استبدال الالعب الذي يقوم بتنفيذ الرميات الحرة بشرط:  ١٩/٣/٨

 .أن يتم طلب االستبدال قبل انتهاء فرصة التبديل للرمية الحرة األولي أو الوحيدة •

 .لوحيدةتصبح الكرة ميتة بعد الرمية الحرة األخيرة أو ا •
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  #################  ####كرة السلة للمبتدئني#####################  

- ١١٥ -

  حمظورات:  ١٩/٤
ال يــــــسمح بالوقــــــت المــــــستقطع بــــــين أو بعــــــد الرميــــــة أو الرميــــــات الحــــــرة الناتجــــــة عــــــن :١٩/٤/١

ــــى أن تــــصبح الكــــرة ميتــــة مــــن جديــــد بعــــد اســــتأنف تــــشغيل ســــاعة توقيــــت  عقوبــــة خطــــأ واحــــد إل
  .المباراة
 .&)��+�א	�-��א+�-�9A);��:��)٢٠(��د+��٢٠/٠

  :سحاب إذايخسر  الفريق المباراة باإلن

ـــــــى أرض الملعـــــــب خمـــــــسة  • ـــــــم يتواجـــــــد عل ـــــــين جـــــــاهزين للعـــــــب بعـــــــد مـــــــرور ) ٥(ل العب
 .من الموعد المحدد لبدء المباراة) ١٥(خمسة عشر دقيقة 

 :حدث من الفريق ما يمنع سير المباراة •

 .رفض الفريق اللعب بعد أن أخطره الحكم األول بذلك •

  اجلزاء: ٢٠/٢
باإلضـافة ) صـفر / ٢٠(ة وتكـون النتيجـة عـشرون لـصفر يفوز الفريـق المنـافس بالمبـار :٢٠/٢/١

  .إلى أن الفريق المهزوم باالنسحاب ال يحصل على أية نقاط في ترتيب العام
أو سلـــسلة المباريـــات بحـــد أقـــصي ثـــالث مباريـــات ) ذهـــاب وعـــودة(فـــي نظـــام المباريـــات :٢٠/٢/٢

لتـى ال تزيـد عـن ثـالث ًيعتبر الفريق مهزوما باإلنـسحاب فـي الـذهاب والعـودة أو السلـسلة ا
وال يـسري هــذا علــى سلــسلة . مبارايـات إذا انــسحب فــي المبـاراة األولــي أو الثانيــة أو الثالثــة

 .ذات الخمس مباريات
 :&)��+�א	�-������-�	�5�9ص):�٢١(���د+٢١/٠

        قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة : : : : ١١١١////٢١٢١٢١٢١
ًيعتبـــــــر الفريـــــــق مهزومـــــــا بالتنـــــــاقص إذا قــــــــل عـــــــدد أفـــــــراده علـــــــى أرض الملعـــــــب عــــــــن 

  .جاهزين للعب) ٢(العبين اثنين 

        ....اجلزاءاجلزاءاجلزاءاجلزاء:  :  :  :  ٢٢٢٢////٢١٢١٢١٢١
ٕإذا كان الفريـق الفـائز بالمبـاراة متقـدما تظـل النتيجـة كمـا هـي عنـد توقـف مبـاراة، واذا لـم :٢١/٢/١ ً

) صــفر / ٢(ًيكــن الفريــق الفــائز بالمبــاراة متقــدما عنــد التوقــف تكــون النتيجــة إثنــان لــصفر 
  .االنسحاببلصالحة وتحتسب نقطة في الترتيب العام للفريق المهزوم 

ذات المجمــوع الكلــي للنقــاط يعتبــر فريــق المهــزوم ) ذهــاب وعــودة(فــي نظــام المباريــات :٢١/٢/٢
ًبالتناقص في المباراة األولي والثانية خاسرا فيمهما معا ً.  
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