
 

 كرة القدم: مقياس
 كرة القدم: التخصص

 الثالثة ليسانس: السنة
 حماني ابراهيم /د: أستاذ المقياس

 في كرة القدم الجوانب التكتيكية :المحور
 طريقة تصميم خطة: عنوان المحاضرة

 

  

 طريقة عمل الخطة

  

قام المبرمجين في النسخة األخيرة بإعطاء الحرية في اختيار التشكيل و الخطة حتى يتمكن المدربون من 
.و البناء على أساسها  اإلبداع في المجال الخططي مع وضع بعد القواعد التي يمكن اإلعتماد عليها  

  

 *قاعدة التنقيط * 

  

 :التاليتم تنقيط الخطوط الثالثة بعدد من النقاط على الشكل 

  

 نقاط للدفاع 8

 نقاط للوسط 8

 نقاط لخط الهجوم 4

  

فإن  2-4-4هذا التنقيط مشتق من الخطة القياسية التي تم االعتماد عليها في برمجة المحرك و هي خطة 

، و هذا التنقيط المتوازن فإن زاد في خط 2-4-4قمنا بقسمة نقاط جميع الخطوط على اثنان سنحصل على 
 .نقص في خط آخر



  

 *كيفية عمل التنقيط * 

  

لكل العب في الخطوط الثالثة الرئيسية نقطتان و لكل العب في الخطوط الثانوية نقطتان منفصلتان و ذلك 
 :على الشكل التالي

  

 في الدفاع نقطتان:   (DR/C/L)العبي الدفاع

 نقطة في الوسط+ نقطة في الدفاع  : (DMR/C/L) المحاور الدفاعية

 في الوسط نقطتان:   (MR/C/L) العبي الوسط

 نقطة في الهجوم+ نقطة في الوسط  : (OMR/C/L) العبي الوسط الهجومي

 نقطتان في الهجوم : (F) العبي الهجوم

  

 و للتعرف أكثر على طريقة عمل التنقيط سنختار خطتين و نقوم بتنقيطها

  

 قياسية 2-4-4الخطة األولي 

  

DR-----DC--DC-----DL 

----------------------- 

MR----MC--MC----ML 

----------------------- 

--------- F -- F -------- 

  



 كما قلنا سابقا هذه هي الخطة المتوازنة و القياسية في اللعبة سنقوم بتنقيطها حسب الالعبين

  

DR+DC+DC+DL 

2+2+2+2 = 8 

MR+MC+MC+ML 

2+2+2+2 = 8 

F + F 

2+2 = 4 

  

 دياموند 2-4-4سنرى اآلن مثال آخر لكنه مختلف عنه سنختار خطة 

  

  

DR-----DC--DC-----DL 

----------DMC----------- 

MR-------------------ML 

----------OMC----------- 

---------- F -- F ---------- 

  

  

 بجمع نقاط كل خط و سنالحظ الفرق جليا بين مجموع نقاط كل خط في هذه الخطة و الخطة السابقة سنقوم

  



DR+DC+DC+DL 

2+2+2+2+1= 9 

DMC 

MR+ML 

2+2+1+1 = 6 

OMC 

F+F 

2+2+1 = 3 

  

  

كما الحظتم مراكز محور الدفاع و الوسط الهجومي تلعب دور المساند على جهتين، و بالمقارنة بين 
نجد فرق بين الخطتين في مختلف الخطوط و هذا الفراق يعنى مدى قوة كل خط أو ضعفه قياسا  التنقيطين

 القياسية 2-4-4مع خطة 

  

 *نقاط الجزاء للخطط العشوائية * 

  

بإعطاء حرية اختيار الخطط كان البد من فرض بعض القيود لمواجهة الخطط العشوائية و البعيدة عن الواقع 

و لمواجهة ذلك كان هناك ... في الوسط أو اللعب بدون أي العب على مستوى الدفاعالعبين  01كاللعب ب 
معايير البد احترامها في كل خطة و من خالف ستتعرض خطته لنقاط جزاء تحسم من قوة فريقه، و 

 سنستعرض اآلن الحاالت التي يجب تالفيها حتى تكون خطتك غير عشوائية

  

       لدون قلب دفاع اللعب بقلب دفاع وحيد أو. 

       اللعب بظهير دفاعي من جهة واحدة فقط. 

       عدم اللعب بأي العب على مستوى األجنحة* 



       اللعب بثالثة العبين متتاليين على مستوى الجناح مثال :DR-DMR-MR 

       عدم وجود أس العب في المنتصف صناعة اللعب. 

       نتصف أو اإلرتكازعدم وجود أي العب في الم. 

       اللعب بمهاجم وحيد بدون أي العب في منطقة الوسط الهجومي أو 

 .األجنحة

  

توجد طريقة وحيدة للعب بال أجنحة و هي رص ثالثة العبين على مستوى منتصف الملعب و في * 
 .الدفاع وضع ثالث قلوب دفاع

 



 كرة القدم: مقياس
 كرة القدم: التخصص

 الثالثة ليسانس: السنة
 حماني ابراهيم /د: أستاذ المقياس

 الجوانب التكتيكية في كرة القدم :المحور
 اسلوب اللعب في كرة القدم: عنوان المحاضرة

 
من نقاط قوة العبي الفريق و الخطة و استغالل نقاط ضعف الخصم، و هناك شرح كاملفي  تتمثل أهمية أسلوب اللعب في اإلستفادة

دليل اللعبة حول أساليب اللعب و المهارات المتطلبة في كل أسلوب و المهارات المطلوبة أيضا للدفاع ضد كل أسلوب، فالبأس أن 

 ذلك حسبما جاء في دليل اللعبةنذّكر في هذا الشرح بخالصة حول المهارات المتطلبة في كل أسلوب و 

  المرتدات/التمرير المباشر* 
 

المهارات  

 األساسية
 السرعة، اللياقة، التمرير، التمركز، العمل الجماعي 

طريقة إنهاء  

 الهجمات
عدد ليس بقليل من التسديدات القريبة و الرأسيات و بعضا من 

 التسديدات البعيدة

مهارة الدفاع  

  ضدها
, االستخالص, السرعة, العمل الجماعي, التمركز, الرقابة 

 .  اللياقة
 

  األجنحة* 
 

المهارات  

 األساسية
السرعة، المهارة الفردية، العرضيات، العمل الجماعي، القوة البدنية،  

 اللياقة

طريقة إنهاء  

 الهجمات
التسديدات البعيدة و  بعضا من عدد ليس بقليل من التسديدات القريبة

 الرأسيات

مهارة الدفاع  

  ضدها
القوة , العمل الجماعي, التمركز, الرقابة ,االستخالص, السرعة 

   .اللياقة البدنية،
 

  التمريرات القصيرة* 
 

المهارات  

 األساسية
 التمرير، المهارة الفردية، العمل الجماعي، السرعة، التمركز، اللياقة

طريقة إنهاء  

 الهجمات
الرأسية و بعضا من التسديدات القريبة و عدد ليس بقليل من الضربات 

 قليل من التسديدات البعيدة

مهارة الدفاع  

  ضدها
 اللياقة, السرعة, االستخالص, العمل الجماعي, التمركز, الرقابة

 



  التمريرات الطويلة* 
 

المهارات  

 األساسية
 التمرير، العرضيات، المهارة الفردية، العمل الجماعي، التمركز، اللياقة

طريقة إنهاء  

 الهجمات
باإلضافة إلى بعضا من , أغلب الهجمات ستنتهي بضربة رأسية

 التسديدات القريبة والقليل من البعيدة

مهارة الدفاع  

  ضدها
, الرأسيات, القوة, العمل الجماعي, التمركز, السرعة, الرقابة

 .اللياقة, االستخالص
 

  التمريرات البينية* 
 

المهارات  

 األساسية
التمرير، المهارة، السرعة، العمل الجماعي، التمركز، اللياقة، 

 العرضيات

طريقة إنهاء  

 الهجمات
وبعضا من التسديدات البعيدة و القليل من , سديدات قريبة في الغالب 

 الرأسيات

مهارة الدفاع  

  ضدها
 اللياقة, التمركز, العمل الجماعي, االستخالص, الرقابة, السرعة

 

 يبقى هنا أن نذكر نقطتين مشتركتين بين جميع األساليب والتي البد من اإلشارة إليهما لنجاح اإلختيار

  وجود العبين ذوي إحترافية عالية يضمن بشكل كبير تنفيذ اختيار المدرب في أسلوب اللعب": اإلحترافية"النقطة األولى * 

اختيار الخطة المثلى ألسلوب اللعب ضروري للتمكن من خلق أكبر عدد من الفرص باألسلوب  ":الخطة"النقطة الثانية * 

 .المختار 
 

 **أسلوب اللعب و المراكز**

 

كل الالعبين في الفريق بمن فيهم حارس المرمى لهم القدرة و نسب في تمرير الكرات و صناعة الفرص، و تتباين هذه النسب 
و المهارة المتطلبة لألسلوب، و سنستعرض اآلن جدول توضيحي للمراكز ونسب تنفيذها لكل  بين كل المراكز بحسب األسلوب

 :أسلوب ضمن نطاق األسلوب المتوازن، علما أن نسبة كل أسلوب تزيد إن اخترنا ذلك األسلوب فمثال
 54: %إن كانت نسبة المدافع في التمريرات الطويلة ضمن أسلوب اللعب المتوازن هي 

 76: %رنا ألسلوب الكرات الطويلة سترتفع هذه النسبة إلى ما فوقفعند اختيا

 أساليب المكونة لألسلوب المتوازن 4مراكز و  9و إليكم اآلن الجدول وبه 

 

التمريرات  التمريرات البينية األجنحة التمريرات الطويلة المرتدات

 القصيرة

 

4%   45% 0%  25%  26%  DC 

9%  25%   45% 21%  0%  DR/L 

 12% 22%  0%  15% 51%  DMC 

8.2% 9%  50% 7.8%  25%  DMR/L 

15%   15% 0%  20%  50%  MC 

10%   10% 45%   20%  15% MR/L 

10%  0%  0% 40%   50% OMC 

 8% 0% 48%   20% 24% OMR/L 

10%  0%   0% 40%  50%  F 

 



 

 كرة القدم: مقياس
 كرة القدم: التخصص

 الثالثة ليسانس: السنة
 حماني ابراهيم /د: أستاذ المقياس

 الجوانب التكتيكية في كرة القدم :المحور
 2-4-4الخطة التقليدية : عنوان المحاضرة

 
2-4-4خطة : الحصة األولى  

 

من أقدم الخطط في كرة القدم و توفر توازنا في كل الخطوط و يتم اإلعتماد عليها من الكثير من  2-4-4تعتبر خطة 

 األندية في اللعبة و الواقع و سنسرد اآلن مختلف أشكالها المتوازنة و الدفاعية و الهجومية
 
 

 

 Standard 2-4-4خطة 

DR-----DC--DC-----DL 

---------------------------- 

MR----MC--MC----ML 

---------------------------- 

---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 0: الوسط 

 0: الهجوم 



 
 
 

 

هي الخطة القياسية في اللعبة تعتمد على التوازن على مستوى كل الخطوط و من  

 .اللعبتماشيها مع كل أساليب  إيجابياتها

لدفاع، الوسط  لقوة في ا من سلبياتها صعوبة الحصول على خطوط متوازنة ا

 و الهجوم

  

 Diamond 2-4-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

----------DMC----------- 

MR-------------------ML 

----------OMC----------- 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 Standard.png?attredirects=0


---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 -2 :الوسط 

 +1: الهجوم 

 

المعمول بها و حققت نجاحا كبيرا في النسخات السابقة من   تعتبر من أقدم الخطط

نقاط قوتها تدعيم الهجوم بصانع ألعاب و دعم الدفاع بالعب ارتكاز، نقطة ضعفها 

 .خلو الوسط من الالعبين بالتالي خسارة السيطرة على الكرة

  

 Attacking A  2-4-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 diamond.png?attredirects=0


---------------------------- 

MR-------MC-------ML 

-----------OMC----------- 

---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 -1: الوسط 

 +1: الهجوم 

 

قوتها  التي تعتمد على الهجوم بإضافة صانع ألعاب، 2-4-4من مشتقات خطة 

يقدمها صانع األلعاب في صناعة اللعب و اقتناص الفرص   الزيادة الهجومية التي

أيضا، من نقاط ضعفها انخفاض نسبة اإلستحواذ على الكرة باإلضافة إلى زيادة 

 .الضغط على المدافعين شيئا ما

  

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 attacking.png?attredirects=0


  Attacking B    2-4-4خطة 

                          

DR-----DC--DC-----DL 

---------------------------- 

------MC-MC-MC------ 

-----------OMC----------- 

---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 -1: الوسط 

 +1: الهجوم 

 

خطة مشابهة للخطة السابقة في كل شيء مع زيادة طفيفة في دعم خط الوسط 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 attacking B.png?attredirects=0


التمريرات القصيرة بسكل كلي لعدم وجود للمدافعين، و نقطة قوتها اختصاصها في 

 (صالحة للمهاجمين ذوي مهارة الرأسيات منخفضة. )أجنحة

  

 Deffensive A  2-4-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

-----------DMC----------- 

MR-------MC-------ML 

---------------------------- 

---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 -1: الوسط 

 0: الهجوم 



 
  

بزيادة العب ارتكاز على حساب العب الوسط، نقطة  2-4-4النسخة الدفاعية ل 

قوتها تحصين الدفاع باالرتكاز و تخفيف الضغط عليه، نقطة ضعفها انخفاض 

 .السيطرة على الكرة و من شأنه التقليل من فرص التسجيل

  

 -Deffensive -B 2-4-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

-----------DMC----------- 

------MC-MC-MC------ 

---------------------------- 

---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 deffensive.png?attredirects=0


 +1: الدفاع 

 -1: الوسط 

 0: الهجوم 

 

 
  

بنفس خصائص الخطة السابقة من جميع النواحي مع زيادة في دعم الوسط  خطة

. و تركيزها الكبير على التمرير القصير و شبه انعدام للكرات العرضية  للدفاع

 (صالحة للمهاجمين ذوي مهارة الرأسيات منخفضة)

  

 Very Attacking (wings) 2-4-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

---------------------------- 

--------MC--MC--------- 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 deffensive B.png?attredirects=0


OMR---------------OML 

---------- F -- F ---------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 -2: الوسط 

 +2: الهجوم 

 

نسخة أكثر هجومية من هاته الخطة باللعب بجناحين لدع الهجوم و تمرير 

نقطة قوتها هجوم كاسح على الخصم و تسديد أكبر عدد من الكرات،  العرضيات،

نقطة ضعفها فراغ على مستوى منتصف الملعب يكلفك فقدان الكرة أغلب فترات 

 .اللقاء

  

 Very Deffensive 2-4-4خطة 

  

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 wings.png?attredirects=0


DR-----DC--DC-----DL 

DMR---------------DML 

--------MC--MC--------- 

---------------------------- 

---------- F - F ----------- 

Bonuses 

 +2: الدفاع 

 -2: الوسط 

 0: الهجوم 

 

نسخة دفاعية جدا باللعب بجناحين دفاعيين أو ما يسمى بالوينك باك لدعم األربع 

مدافعين و قطع الكرات من األجنحة خصوصا، نقطة قوتها في التحصين الدفاعي 

مدافعين، نقطة ضعفها كما في الخطة السابقة فراغ  6لفريق يدافع ب الذي يجعل ا

 .على مستوى منتصف الملعب

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-4-2 very deffensive.png?attredirects=0


  

 2-2-1-1-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

-----------DMC----------- 

------------MC------------ 

OMR----------------OML 

---------- F - F ----------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 -3: الوسط 

  +2: الهجوم 

 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-1-1-2-2.png?attredirects=0


الهجومية التي تعتمد على دعم الدفاع و   diamond 2-4-4إحدة تطبيقات خطة 

الهجوم على حساب منتصف الملعب، مزاياها تقوية الدفاع بالعب ارتكاز لتخفيف 

 الضغط على المدافعين و المد الهجومي بزيادة جناحين هجوميين لدعم المهاجمين،

سلبياتها فراغ هائل على مستوى منتصف الملعب بالتالي خسارة نسبة اإلستحواذ 

 .على الكرة

  

 "A"  2-3-1-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

-----------DMC----------- 

----------------------------- 

OMR----OMC----OML 

---------- F - F ----------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 -4 :الوسط 

 +2.2: الهجوم 



 
  

بخصائص هجومية جدا باللعب مع تحصين  diamond 2-4-4من تطبيقات خطة 

الدفاع و تهميش منتصف الملعب، مزاياها تحصين دفاعي بالعب ارتكاز لتخفيف 

الضغط عن المدافعين باإلضافة إلى تدعيم الهجوم بثالثة العبين في ثلث الملعب 

الهجوم، سلبياتها فراغ كبير على مستوى منتصف األخير مما يعطي قوة هائلة في 

 .بالمائة 00الملعب يؤدي إلى خسارة نسبة اإلستحواذ بنسبة كبيرة جدا قد تفوق 

  

 "B"  2-3-1-4خطة 

  

DR-----DC--DC-----DL 

----------------------------- 

------------MC------------ 

OMR----OMC----OML 

---------- F - F ----------- 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-1-3-2 A.png?attredirects=0


Bonuses 

 0: الدفاع 

 -3: الوسط 

 +2.2: الهجوم 

 
  

هجومية إلى أبعد حد باإلعتماد على الثلث األخير من الملعب بصانع ألعاب و 

جناحين، مزاياها مد هجومي رهيب قادر على التهديف و صناعة الفرص من 

سلبياتها فراغ هائل على مستوى منتصف الملعب بالتالي  و كرات بينية، عرضيات

 .خسارة نسبة اإلستحواذ على الكرة

 

 

https://sites.google.com/site/trophylessons/aldrs-althany-shrh-lanwa-alkhtt/alhste-alawly/4-1-3-2 B.png?attredirects=0


 

 كرة القدم: مقياس
 كرة القدم: التخصص

 الثالثة ليسانس: السنة
 حماني ابراهيم /د: أستاذ المقياس

 في كرة القدم الجوانب التكتيكية :المحور
 1-5-4طريقة : عنوان المحاضرة

 

  

 

 المتوازنة 1-5-4خطط 

 

 "أ"الخطة 
 

DR----DC--DC----DL 

-------------------------- 

MR------MC------MC 

-----OMC--OMC----- 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 0: الوسط 

 0: الهجوم 

 



 

خطة متوازنة بتكتل في الوسط تعطي األفضلية في امتالك الكرة مع اتزان في خطي الدفاع و 

ب لخلق الفرص و الهجوم، إيجابياتها التنوع في أساليب اللعب الذي توفره ووجود صانعي لع

تسجيل األهداف، من سلبياتها زيادة الضغط على الدفاع لوجود العب واحد فقط في المنتصف 

 و أيضا مهاجم وحيد يتكفل بعبء هجومي كبير( 7الالعب رقم) 

 

 "ب"الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 

-------------------------- 

----MC--MC--MC---- 

OMR------------OML 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 0: الوسط 
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 0: الهجوم 

 

 

نفس الشيء تكتل في الوسط مع فروقات بسيطة من حيث المساندة الدفاعية لالعبي المنتصف 

للدفاع و بروز دور الجناحين في صناعة الفرص عن طريق العرضيات التي ارتفعت نسبتها في 

 المبيان أعاله

 

 "ج"الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 

-------------------------- 

MR------MC------ML 

OMR------------OML 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 
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 0: الوسط 

 0: الهجوم 

 

 

وجود  تمزج هذه الخطة بين الخطتين السابقتين من جهة تحمل الدفاع عبء المباراة لقلة المساندة،

مهاجم وحيد يتحمل عبء التهديف، و من حيث خاصيتها تعتبر أكثر خطة و أنجح خطة للعب 

على األطراف لوجود ثالث العبين في كل جهة لخلق العرضيات و المبيان أعاله يوضح مدى 

 (صالحة للمهاجمين ذوي تخصص الرأسيات)الفرق بين اللعب على األجنحة و باقي األساليب 

 

 الخطة د

 
DR----DC--DC----DL 

-------------------------- 

-----MC-MC-MC----- 

-----OMC--OMC----- 

----------- F ----------- 



Bonuses 

 0: الدفاع 

 0: الوسط 

 0: الهجوم 

 

 

مع تعديالت بسيطة في المتصف منحت " أ"خطة مشابهة للخطة 

 العبي الوسط خط الدفاع األول و خففت الضغط عن المدافعي،

و بالدرجة األولى ثم  أسلوب اللعب فيها يعتمد على التمرير القصير 

و غياب شبه تام للعرضيات لخلو الجهتين من  التمريرات البينية 

 األجنحة، صالحة للمهاجمين ذوي مهارة الرأسيات منخفضة

 الدفاعية1-5-4خطط 

" أ"الخطة   
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DR----DC--DC----DL 

----------DMC---------- 

MR------MC------ML 

----------OMC--------- 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 0: الوسط 

 -1: الهجوم 

 
خطة متحفظة من أساليب اللعب الدفاعي بتدعيم الدفاع بوسط دفاعي 

للمساندة لكن على حساب الهجوم مما يقلل من فرص التسجيل مع وجود 
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تتكيف مع جميع أساليب اللعب لوجود  مهاجم وحيد أمام صانع العاب،

 .العبين في مختلف المراكز

 

 "ب"الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 

----------DMC---------- 

----MC--MC--MC---- 

----------OMC--------- 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 0: الوسط 

 -1: الهجوم 



 

نفس خصائص الخطة السابقة مع اختالف في المنتصف بتمركز ثالث 

العبين على مستوى الدائرة، اللعب على التمرير القصير و االختراق من 

العمق بتمريرات بينية، صالحة للمهاجمين ذوي مهارة الرأسيات 

 منخفضة لقلة التمريرات العرضية فيها

 

 
 "ج"الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 

------DMC--DMC----- 

MR------------------ML 

----------OMC--------- 

----------- F ----------- 

Bonuses 
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 +2: الدفاع 

 -1: الوسط 

 -1: الهجوم 

 

 

 

خطة دفاعية بامتياز بإشراك العبي ارتكاز لتحسين الدفاع و مساندته لكن على حساب وسط 

  صالحة ضد فرق هجومية قوية أو للحفاظ على النتيجة نظرا الميدان و الهجوم،

لصعوبة التسجيل مع قلة الفرص و المهاجمين، صالحة ألسلوب لعب المرتدات لوجود أكثر من 

 العب على المستوى الدفاعي

 

 "د" الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 

----------DMC---------- 

MR------------------ML 

------OMC--OMC------ 
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----------- F ----------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

- 1: الوسط 

 0: الهجوم 

 

 

 نقص السيطرة على الوسط مقابل تحصين الدفاع بالعب ارتكاز يساند المدافعين في قطع الكرات،

الهجوم كما في الخطط المتوازنة مهاجم وحيد امام صانعي ألعاب يصنعان الفرص و يساهمان في 

  التسجيل أيضا، أسلوب اللع متنوع لتنوع المراكز في

 الخطة

 

 "هـ"الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 

------DMC--DMC------ 
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-----------MC----------- 

OMR--------------OML 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 +2: الدفاع 

- 2: الوسط 

 0: الهجوم 

 
خطة دفاعية بالعبين في الوسط الدفاعي يساندان و يخففا الضغط عن المدافعين، في المنتصف 

العب واحد فقط يتحمل العبء كله لذا فمن الطبيعي خسارة اإلستحواذ أمام فريق يلعب بأكثر من 

 .جناحان يساندان المهاجم و يصنعا الفرص من عرضيات العب في المنتصف،

 

 "و" الخطة 

 
DR----DC--DC----DL 
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----------DMC---------- 

--------MC--MC-------- 

OMR--------------OML 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

- 1: الوسط 

 0: الهجوم 

 

 
المائة  11متوازن، العب راتكاز داعم كبير و يمثل حوالي خطة متحفظة و لكن هجومها كما هو 

  من قوة الدفاع، أسلوب اللعب متنوع و متكيف مع جميع األنماط النتشار الالعبين في شتى

 المراكز

 

 "ز"الخطة 
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DR----DC--DC----DL 

DMR-------------DML 

--------MC-MC-------- 

----------OMC---------- 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 +2: الدفاع 

 -1: الوسط 

 -1: الهجوم 

 

خطة دفاعية بوجود العبي وسط دفاعيين على األجنحة أو ما يسمى بالوينك باك يساندان الدفاع 

في قطع الكرات و يصنعا بعض العرضيات للهجوم، مهاجم وحيد امام صانع ألعاب يخلق 

وميو هنا يبرز دور العبي الوسط في أنهاء صعوبات في الوصول للمرمى لنقص الدعم الهج

 الهجمات
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" ح"الخطة   

 
DR----DC--DC----DL 

DMR-------------DML 

-----------MC----------- 

------OMC-OMC------ 

------------ F ----------- 

Bonuses 

 +2: الدفاع 

 -2: الوسط 

 0: الهجوم 
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خصائص الخطة السابقة و نفس طريقة اللعب و التكتيك مع فارق سحب العب وسط و  نفس

إشراك صانع ألعاب و بالتالي دعم للهجوم و خسارة السيطرة أكثر على المنتصف  

" ط"الخطة   

 

DR----DC--DC----DL 

DMR-------------DML 

-----------MC----------- 

OMR--------------OML 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 +2: الدفاع 

 -2: الوسط 

 0: الهجوم 



 
خطة دفاعية بوسطين دفاعيين على األجنحة للمساندة الدفاعية و القيام بدور هجومي عن طريق 

العرضيات، العب وسط وحيد في خط المنتصف يفقد الفريق السيطرة على الكرة، أسلوب اللعب 

أعاله نسبة كبيرة من األجنحة لتمركز ثالث العبين في كل جهة  كما تالحظون في المبيان

يصنعون العرضيات بشكل متواصل فالبد أن يكون المهاجم لديه مهارة الرأسيات عالية كي 

 .يستغلها

 

" ي"الخطة   

 

DR----DC--DC----DL 

DMR---DMC---DML 

-----------MC----------- 

----------OMC---------- 

----------- F ----------- 

Bonuses 
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 +2.2: الدفاع 

 -2: الوسط 

 -1: الهجوم 

 

خطة دفاعية الٌقصى درجة بوجود ثالثة العبي وسط دفاعيين أمام المدافعين يشكلون خط دفاع 

وسط خالي من الالعبين باستثناء العب  أول مما يصعب من مهمة أي هجوم في اإلختراق،

المنتصف مما يفقد الفريق الكرة في أغلب فترات المباراة فتندر معه قلة فرص التسجيل، هجوم 

أسلوب اللعب المناسب . ضعيف لغياب المساندة بوجود مهاجم وحيد أمام صانع ألعاب وحيد أيضا

ي الدفاع و مهاجم وحيد لذا فمن األجدر العبين ف 7التمريرات الطويلة أو المرتدات نظرا لوجود 

 .أن يكون مهاجم سوبر قناص
 

 الهجومية1-5-4خطط 

 

 "أ"الخطة 

DR----DC--DC----DL 

--------------------------- 

---------MC-MC-------- 
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OMR----OMC----OML 

----------- F ----------- 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 -1: الوسط 

 +1: الهجوم 

 
خطة هجومية بملء الوسط الهجومي بثالث العبين في صناعة الفرص و التهديف مع وجود 

العبين في المنتصف يسيطران على الكرة، على المستوى الدفاعي سوف يتعرض المدافعين إلى 

الضغط لعدم وجود المساندة، أسلوب اللعب متنوع بين التمرير القصير و البينيات وبروز دور 

 .ناحين هجومييناألجنحة لوجود ج

 

 "ب"الخطة 

DR----DC--DC----DL 

--------------------------- 
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-----------MC----------- 

OMR-OMC-OMC-OML 

------------ F ------------ 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 -2: الوسط 

 +2: الهجوم 

 
مد هجومي كاسح كما هو واضح بأربع العبين في الوسط الهجومي يساندون المهاجم الوحيد، 

السيطرة ضعيفة في الوسط لخلوه إال من العب وحيد، الدفاع سيزيد الضغط عليه لعدم وجود 

المساندة، أسلوب اللعب متنوع كما في الخطة السابقة بنفس الخصائص مع زيادة طفيفة في 

 .يةالتمريرات البين

 

  ثنائية الخطوط1-5-4خطط 
 

 "أ"الخطة 
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DR----DC--DC----DL 

----------DMC---------- 

---------------------------- 

OMR-OMC-OMC-OML 

------------ F ------------ 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 -1: الوسط 

 +2: الهجوم 

 

دعم الدفاع بارتكاز و الهجوم بصناع اللعب و األجنحة مما يوفر قوة دفاعية و  كما في دياموند

هجوم كاسح في المقابل نرى الوسط خالي تماما من الالعبين مما يفقد السيطرة بشكل كبير جدا قد 

بالمائة، أسلوب اللعب كما في الخطط األخيرة متنوع بين التمريرات القصيرة و البينية  07يتجاوز 

 .جنحةو األ



" 

 "ب"الخطة 

DR----DC--DC----DL 

----------DMC---------- 

------------MC----------- 

OMR----OMC----OML 

------------ F ------------ 

Bonuses 

 +1: الدفاع 

 -2: الوسط 

 +1: الهجوم 

 
خطة هجومية بحرص دفاعي باللعب بوسط دفاعي للمساندة في الدفاع مع العب وسط في 

المنتصف لمحاولة السيطرة على الكرة لكن ستكون هناك صعوبة كبيرة نظرا لوجود العب وحيد، 
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في الشق الهجومي جناحين و صانع ألعاب يشكلون مثلث هجومي وراء المهاجم، أسلوب اللعب 

الهجومية السابقةمتنوع كما في الخطط   

 

 "ج"الخطة 

DR----DC--DC----DL 

-----DMC--DMC----- 

-------------------------- 

OMR---OMC---OML 

------------ F ----------- 

Bonuses 

 +2: الدفاع 

 -1: الوسط 

 +1: الهجوم 
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يساندان المدافعين و يخففان من الضغط عليهم،  خطة دفاعية و هجومية في آن واحد بارتكازين

صانع ألعاب و جناحين هجوميين خلف المهاجم يشكلون خطورة على دفاع الخصم بتمريرات 

عرضية و بينية و التهديف أيضا، وسط ميدان خالي تماما يفقد اإلستحواذ على كرة بشكل كبير لذا 

أقل عدد من الفرص، أسلوب اللعب  قمن الضروري وجود العبين هدافين يقتنصون أهداف من

 متنوع و متوازن بين جميع األساليب

 

 1-1-4-4الخطة 

DR----DC--DC----DL 

--------------------------- 

MR----MC-MC----ML 

----------OMC---------- 

------------ F ------------ 

Bonuses 

 0: الدفاع 

 +1: الوسط 

 -1: الهجوم 



 

العبين في خط  4تشكيل مغاير عن كل التشكيالت السابقة في الخصائص وأسلوب اللعب، وجود 

صانع ألعاب يدعم الوسط و يكسب الفريق اإلستحواذ على الكرة في جميع أطوار + المنتصف 

المباراة مما يخلق العديد من الفرص لكن يجب التوفر على مهاجم قناص و العبين ذو حس 

حتى يتم استغاللها، أسلوب اللعب بين التمرير القصير و البينيات مع نسبة  تهديفي في الوسط 

 متوسطة لالجنحة
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