
 10انًحاضرج رقى 

 قىاَيٍ كرج انقذو انجزء األول

   ييذاٌ انهعة (1) : انًادج

 

                           

 األتعاد
َجة أُ َنىُ ٍُداُ اىيعة ٍعرطُال.  إُ غىه خػ اىرَاض َجة اُ تنىُ أمثس ٍِ غىه خػ اىَسًٍ.    

 َازدج( 100ً )  90 اىحد األدًّ ׃انطىل

  َازدج( 130ً )  120   اىحد األقصً          

  َازدج( 50ً )  45 اىحد األدًّ ׃انعرض

 َازدج( 100ً )  90   اىحد األقصً           

 في انًثارياخ انذونيح׃
َازدج( 110ً )  100 اىحد األدًّ ׃انطىل  

َازدج( 120ً )  110   اىحد األقصً            

َازدج( 70ً )  64 اىحد األدًّ ׃انعرض  

َازدج( 80ً )  75   اىحد األقصً             

 ذخطيظ ييذاٌ انهعة׃

ٌتم تحدٌد مٌدان اللعب بخطوط، وتدخل هذه الخطوط ضمن مساحة المناطق التً تحددها.    

وٌسمى الخطان الطوٌالت بخطى التماس و القصٌران بخطى المرمى وال ٌزٌد عرض كافة 

بوصة (. 5سم ) 12الخطوط عن   

ٌنقسم مٌدان اللعب إلى نصفٌن بواسطة خط المنتصف و تحدد عالمة المنتصف منتصف الخط  

ٌاردة ( حول عالمة منتصف الملعب. 10م ) 9.15وٌتم رسم دارة نصف قطرها    

 يُطقح انًريى׃

 ׃ٌتم تحدٌد منطقتً المرمى عن كل من نهاٌتً مٌدان اللعب على النحو التالً  

ٌاردة ( من حافة  6م )5.5بزاوٌة قابمة على خط المرمى على مسافة ٌرسم خطان عمودٌان 

ٌاردة(  6م ) 5.5الداخلٌة لقابمً المرمى و ٌمتد هذان الخطان داخل مٌدان اللعب على مسافة 

 ثم ٌوصالن بخط موز لخط المرمى.



 إن المساحة المحدودة بهذه الخطوط و خط المرمى هب منطقة المرمى

 منطقة الجزاء׃

 ׃دٌد منطقة الجزاء عند كل من نهاٌتً مٌدان اللعب على النحو التالًٌتم تح

ٌاردة( ثم  18م ) 16.5ٌرسم خطان عمودٌان بزاوٌة قابمة على خط المرمى على مسافة 

ٌوصالن بخط مواز لخط المرمى إن المنطقة المحدودة بهذه الخطوط و خط المرمى هً منطقة 

 الجزاء. 

ء، توضع عالمة منتصف المرمى و ذلك بٌن قابمً المرمى و وفً داخل كل من منطقتً الجزا

 على بعد متساو عنهما.

ٌاردات( من كل عالمة ركلة جزاء وذلك  10م ) 9.15وٌتم رسم قوس من دابرة نصف قطرها 

 خارج منطقة الجزاء.

 قوائم الراٌة و الركنٌة׃

ٌحمل راٌة  وال ٌكون له قدم( بحٌث  5م ) 1.5ٌوضع قابم الراٌة الركنٌة بارتفاع ال ٌقل عن 

 رأس مدبب وذلك عند كل منطقة ركنٌة.

ٌجوز وضع قوابم راٌات متماثلة عند ل من نهاٌتً خط منتصف الملعب و ذلك على بعد ال ٌقل 

 م ) ٌاردة واحدة( خارج خط التماس. 1عن 

 قىس انًُطقح انركُيح׃

ة ركنٌة داخل مٌدان اللعب.ن ) ٌاردة واحدة( من قابم كر راٌ 1ترسم ربع دابرة نصف قطرها   

 المرمٌان׃

 َجة وظع اىَسٍُُِ عيً ٍسمص ٍْرصف مو ٍِ خطٍ اىَسًٍ.

وَجة أُ َرنىّا ٍِ قائَُِ زأظُُِ ٍثثرُِ عيً ٍعافرُِ ٍِ قىائٌ اىساَح اىسمُْح و َرصالُ ٍِ 

َازدج( و َطىُ االزذفاع  8ً ) 7.32أعيً تىاظطح عازظح أفقُح ذنىُ اىَعافح ٍا تُِ اىقائَُِ 

قدً(.  8ً ) 2.44ٍا تُِ اىحافح اىعفيُح ىيعازظح و األزض   

تىصح(  و ذنىُ  5ظٌ ) 12و اىعازظح ٍرَاثال ال َصَد عِ َنىُ عسض و ظَل قائٍَ اىَسًٍ 

 خطىغ اىَسًٍ ٍِ ّفط عسض و ظَل قائٍَ و اىعازظح. 

ََنِ ذثثُد شثاك تاىَسٍُُِ و األزض خيف اىَسًٍ تشسغ أُ ذنىُ اىشثاك ٍثثرح تإحناً و 

.تشنو ال َعُق حازض اىَسًٍ َجة أُ ذنىُ قىائٌ اىَسًٍ و اىعازظرُِ و تاىيىُ األتُط  

 انساليح׃

ٌجب أن ٌكون المرمٌان مثبتان باحكام باألرض و ٌود استخدام مرمٌٌن متحركٌن )من النوع 

 القابل للنقل( فقط فً حالة كونهما ٌلبٌان المطلب الخاص بالسالمة.

 انكرج:   2نًادج ا

                         



 ׃الخصائص و المقاٌٌس

 ׃ٌجب أن تكون الكرة

 مستدٌرة -

 28سم ) 70الجلد أو أي مادة مناسبة أخرى. ال ٌتعدى محٌط دابرة الكرة عن مصنوعة من  -

 بوصة(. 27سم ) 68بوصة(  وال ٌقل عن 

أوقٌة( عند ابتداء  14غرام ) 410أوقٌة( وال ٌقل عن  16غرام ) 450ال ٌزٌد وزنها عن  -

 المباراة.

( 1100 -600( ضغط جوي و هو ما ٌوازي ) 1.1 -0.6أن ٌكون الضغط الجوي مساوٌا ) -

لٌبرة / البوصة  15.6 -لٌبرة / البوصة المربعة 8.5عند سطح البحر و ذلك ٌعادل   2غرام/ سم

 المربعة.

 ׃تبدٌل الكرة التالفة ) المعطوبة( 

 ׃إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة أثناء سٌر المباراة ٌتم ماٌلً

 توقف المباراة. -

المكان الذي أصبحت فٌه الكرة األولى تالفة. )أنظر ٌعاد بدء اللعب بإسقاط الكرة البدٌلة فً  -

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

إذا انفجرت الكرة أو أصبحت تالفة خارج اللعب فً أثناء ركلة البادٌة، ركلة المرمى، الركلة 

 ׃الركنٌة، الركلة الحرة، ركلة الجزاء أو رمٌة التماس 

 ٌعاد بدء اللعب وفقا للحالة. -

 دٌل الكرة أثناء المباراة إال بموافقة الحكم.ال ٌجوز تب -

 عدد الالعبٌن:  3مادة ال

                                       

تلعب المباراة بٌن الفرٌقٌن، بتكون كل منهما مم ال ٌزٌد عن أحد عشر العبا   ׃الالعبون

احدهما ٌكون حارس المرمى. ال ٌمكن بدء المباراة إذا كان عدد العبً احد الفرٌقٌن ٌقل عن 

 سبعة العبٌن.

 ׃المسابقات الرسمٌة

تنظم رعاٌة  ٌمكن استخدام ثالث بدالء كحد أقصى فً أي مباراة تجري ضمن مسابقة رسمٌة

 االتحاد الدولً لكرة القدم أو االتحادات القارٌة أو االتحادات الوطنٌة.

ٌجب أن تنص قواعد المسابقة على عدد البدالء الذٌن ٌمكن تسمٌتهم من ثالثة إلى سبعة كحد 

 أقصى .

 ׃المبارٌات األخرى



األخرى ٌمكن  العبٌن فً مبارٌات المنتخب األول و فً جمٌع المبارٌات 6ٌجوز استبدال  

 ׃استبدال عدد أكبر شرٌطة أن

 اتفاق الفرٌقٌن المعنٌٌن على الحد األعلى.

 أن ٌتم إبالغ الحكم بذلك قبل المباراة.

إذا لم ٌتم إعالم الحكم أو لم ٌتم الوصول إلى اتفاق قبل بدء المباراة فال ٌسمح باستخدام أكثر  

 العبٌن. 6من 

المبارٌات ٌجب أن تعطى أسماء البدالء الى الحكم قبل بدء فً سابر ׃فً سائر المبارٌات

 المباراة. البدالء الذٌن لن ٌتم تسمٌتهم ال ٌجوز اشتراكهم فً المباراة.

 ׃اإلجراءات الخاصة بالبدٌل

 ׃د استبدال العب ببدٌل، ٌجب مراعاة الشروط التالٌةنع

 إخطار الحكم قبل إجراء أي تبدٌل مقترح -

ٌل مٌدان اللعب حتى ٌكون الالعب المطلوب استبداله قد غادر الملعب وبعد ال ٌدخل الالعب البد -

 أن ٌكون قد حصل على إشارة من الحكم بالدخول.

 ٌدخل الالعب البدٌل الملعب أثناء توقف اللعب و من عند الخط المنتصف. -

 تعتبر إجراءات التبدٌل قد اكتملت بمجرد دخول الالعب البدٌل إلى مٌدان اللعب. -

 تلك اللحظة ٌصبح البدٌل العبا، و الالعب المستبق ٌفقد صفته كالعب.و من  -

 الالعب الذي تم استبداله ال ٌجوز له ان ٌعود لالشتراك فً المباراة ٌعد ذلك. -

ٌكون كافة الالعبٌن البدالء خاضعٌن لسلطات و اختصاصات الحكم سواء تم استدعاإهم للعب  -

 أم ال.

 ׃تغٌٌر حارس المرمى

 ׃العب أن ٌغٌر مركزة مع حارس المرمى بشرطٌجوز ألي 

 إخطار الحكم قبل إجراء التغٌٌر. -

 أن ٌتم التغٌٌر أثناء توقف المباراة. -

 ׃المخالفات / العقوبات

 ׃إذا دخل العب بدٌل إلى مٌدان اللعب دون أذن من الحكم

 ٌتم إٌقاف اللعب. -

 مٌدان اللعب.ٌنذر الالعب و تشهر له البطاقة الصفراء و ٌطلب منه مغادرة  -

 ٌستؤنف الحكم المباراة بإسقاط الكرة فً المكان الذي كانت فٌه عندما تم إٌقاف اللعب. -

 إذا قام أحد الالعبٌن بتغٌٌر مركزه مع حارس دون إخطار الحكم قبل إجراء التغٌٌر

 ٌستمر اللعب -

ا الكرة خارج ٌتم إنذار الالعبٌن المعنٌٌن و تشهر لهن بطاقة الصفراء عند أول فرصة تكون فٌه -

 اللعب.

 ׃فً حالة حدوث أٌة مخالفات أخرى لهذه المادة ٌتم اآلتً

 ٌتم إنذار الالعبٌن وتشهر لهن بطاقة الصفراء. -

 ׃استئناف اللعب



ٌتم استبناف المباراة بركلة حرة غٌر   ׃إذا تم إٌقاف اللعب بواسطة الحكم لتوجٌه إنذار ٌتم اآلتً

مباشرة ٌنفذها العب من الفرٌق الخصم من المكان الذي كانت فٌه الكرة عن إٌقاف اللعب* 

 )انظر مالحظات على قانون اللعبة(.

الالعب الذي ٌتم طرده قبل بدء اللعب ٌجوز  ׃الالعبون و البدالء الذٌن ٌتم طردهم

ٌن تمت تسمٌتهم . الالعب البدٌل المسمى الذي تم طرده سواء قبل استبداله فقط بؤحد البدالء الذ

 أو بعد بدء اللعب ال ٌمكن استبداله.

 

 

                                                               معدات الالعبٌن :( 4المادة )

                  

 ׃السالمة 

 نفسه أو ٌرتدي أي شًء فٌه خطورة على ٌجب على الالعب أن ال ٌستخدم أي معدن 

 على الالعب آخر )و ٌشمل ذلك أي نوع من المجوهرات(أو 

 ׃المعدات األساسٌة 

 ׃إن المعدات األساسٌة اإلجبارٌة لالعب هً 

 فانٌلة أو قمٌص. -

 سروال ) وإذا تم ارتداء سراوٌل حرارٌة فٌجب أن تكون من نفس لون السراوٌل األساسٌة(. -

 جوارب. -

 واقٌات للساقٌن. -

 حذاء. -

 ׃واقٌات الساقٌن 

 تكون مغطاة بالكامل بالجوارب. -

 مصنوعة من مادة مناسبة ) مطاط، بالستٌك أو أي مادة مشابهة(. -

 تإمن درجة معقولة من الحماٌة. -

 ׃حراس المرمى 

ٌرتدي كل حارس مرمى ألوانا تمٌزه عن الالعبٌن اآلخرٌن و عن الحكم و الحكمٌن المساعدٌن  -

 ٌجب أن تكون الفانٌلة بكم(.) 



 ׃المخالفات و العقوبات 

 ׃مخالفة لهذه المادة ال 

 ال حاجة إلٌقاف اللعب. -

 ٌقوم الحكم بإخطار الالعب المخالف بوجوب مغادرة مٌدان اللعب لٌصحح معداته. -

ٌقوم الالعب بمغادرة مٌدان اللعب عند أو توقف للعب، إال إذا كان الالعب قد قام بتصحٌح  -

 معداته.

أي العب ٌطلب منه مغادرة مٌدان اللعب لتصحٌح معداته ٌجب أن ال ٌعود إلٌه بدون إذن من  -

 الحكم.

ٌقوم الحكم بالتؤكد من أن معدات الالعب قد تم تصحٌحها قبل أن ٌسمح له بالدخول إلى مٌدان  -

 اللعب.

 لعب.ٌسمح لالعب بالدخول عابدا إلى مٌدان اللعب فقط حٌن تكون الكرة خارج ال -

الالعب الذي طلب منه مغادرة مٌدان اللعب بسبب مخالفة معٌنة ارتكبها بموجب هذه المادة ثم  -

دخل ) أو عاد لدخول( مٌدان اللعب بدون إذن من الحكم، ٌتم توجٌه إنذار له و تشهر له البطاقة 

 الصفراء.

 ׃استئناف اللعب 

 ׃إذا تم إٌقاف اللعب بواسطة الحكم لتوجٌه اإلنذار ٌتم ما ٌلً  

من  ٌتم استبناف المباراة بركلة حرة غٌر مباشرة ٌنفذها أحد العبً الفرٌق الخصم و ذلك -

مواد قانون  المكان الذي كانت فٌه الكرة حٌث قام الحكم بإٌقاف المباراة ) انظر مالحظات على

 اللعبة(.

 الحكم (:5المادة )

           
          

تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة فً تطبٌق قانون اللعبة و ذلك فٌما ٌتعلق  

 بالمباراة التً ٌتم تعٌٌنه فٌها.

 ׃ٌقوم الحكم باالتً ׃الواجباتو الصالحٌات 

 ٌنفذ مواد قانون اللعبة. -

 الحكم الرابع حٌث ٌتطلب األمر.ٌقود المباراة بالتعاون مع الحكمٌن المساعدٌن و مع  -

 (.2ٌتؤكد من أن أٌة كرة مستخدمة تلبً المتطلبات  الواردة فً المادة رقم ) -

 (.4ٌتؤكد من أن معدات الالعبٌن تلبً المتطلبات الواردة فً المادة رقم ) -



 ٌعمل كمٌقاتً و ٌسجل أحداث المباراة. -

 بسبب أن مخالفة لمواد القانون. ٌوقف اللعب، ٌعلق أو ٌنهً المباراة و ذلك حسب قناعته -

 ٌوقف، ٌعلق أو ٌنهً المباراة بسبب تدخل خارجً من أي نوع. -

ٌوقف المباراة إذا رأى إصابة جسٌمة و ٌتؤكد من نقله من مٌدان اللعب و ال ٌسمح لالعب  -

 المصاب بالعودة إلى مٌدان اللعب إال بعد استبناف اللعب.

خارج اللعب و ذلك إذا كان فً رأٌه أن العبا أصٌب ٌسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة  -

 إصابة طفٌفة فقط.

التؤكد من أن أي العب مصاب بنزٌف من جراء أحد الجروح قد غادر مٌدان اللعب و ٌجوز  -

 لالعب العودة فقط لدى تلقٌه إشارة من الحكم الذي ٌجب علٌه االقتناع بتوقف النزٌف.

ٌق الذي تم ارتكاب إحدى المخالفات ضده سوف ٌستفٌد ٌسمح باستمرار اللعب حٌن ٌرى أن الفر -

 من إتاحة الفرصة هذه و القٌام بمعاقبة المخالفة األصلٌة إذا لم تتحقق الفابدة فً ذلك الوقت.

ٌعاقب المخالفات األكثر جسامة حٌن ٌرتكب أحد الالعبٌن أكثر من مخالفة واحدة فً نفس  -

 الوقت.

الالعبٌن المدانٌن بمخالفات إنذار و طرد و ال ٌعتبر الحكم مضطرا ٌتخذ اإلجراء التؤدٌبً ضد  -

 للقٌام بهذا اإلجراء مباشرة  بل ٌجب علٌه القٌام ٌذلك لدى أول فرصة تكون الكرة خارج اللعب.

ٌتخذ إجراء ضد إدارًٌ الفرٌق الذٌن ٌفشلون فً ضبط أنفسها بالسلوك سلوكا مسإوال. و بمكن  -

 م من مٌدان اللعب و ملحقاته المحٌطة به مباشرة.للحكم حسب اقتناعه طرده

 األخذ بنصٌحة مساعدٌه فٌما ٌتعلق باألحداث التً لم ٌشاهدها بنفسه. -

 ٌتؤكد من عدم دخول أي شخص غٌر مرخص له إلى مٌدان اللعب. -

 ٌستؤنف المباراة بعد توقفها. -

إجراءات تؤدٌبٌة تم ٌقدم تقرٌرا عن المباراة إلى الجهات المختصة ٌتضمن معلومات عن أٌة  -

 اتخذها ضد الالعبٌن / أو إدارًٌ الفرٌق و أٌة أحداث أخرى وقعت قبل أو أثناء أو بعد المباراة.

 ׃قرارات الحكم

 قرارات الحكم المتعلقة بالحقائق و الوقائع ذات الصلة باللعب تعتبر نهائٌة. 

ذلك بناء على نصٌحة الحكم  ٌمكن للحكم تغٌٌر قراره فقط إذا تحقق أنه غٌر صحٌح، أو أنه قدر

 المساعد طالما أن اللعب لن ٌستؤنف بعد أو أنهى المباراة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12قىاَيثٍ كرج انقذو انجزء  :12انًحاضرج رقى 

 

 الحكام المساعدون:  (6المادة )

                         

 الواجبات  

 ׃ٌبٌناٌعٌن حكمان مساعدان مهمتهما ) خاضعة لقرار الحكم ( أن 

 متى تكون الكرة بكاملها قد تجاوزت مٌدان اللعب. -

 أي فرٌق له الحق فً الركلة المرمى أو رمٌة التماس. -

 متى ٌعاقب الالعب عندما ٌكون فً موقف تسلل. -

 عند طلب إجراء تبدٌل. -

 عند حدوث سلوك سٌا أو أٌة حادثة أخرى لم ٌتمكن الحكم من مشاهدتها. -

الحكمان المساعدان أقرب إلى الحدث من الحكم ) وهذا ٌشمل عندما ترتكب مخالفات و ٌكون  -

 فً حاالت خاصة المخالفات المرتكبة فً منطقة الجزاء(.

عند تنفٌذ ركلة الجزاء، إذا قام حارس المرمى بالتحرك ألمام قبل ركل الكرة، وما إذا اجتازت  -

 الكرة خط المرمى.

 ׃المساعدة

حكم بقٌادة المباراة طبقا لما تنص علٌه مواد قانون ٌقوم الحكام المساعدون أٌضا بمساعدة ال -

 اللعبة.

أمتار التً تفصل  9.15كما أن لهم بالذات الدخول إلى مٌدان اللعب للمساعدة فً ضبط مسافة  -

 ما بٌن  الكرة و العبً الفرٌق الخصم.

فً حالة حدوث تدخل غٌر صحٌح أو سلوك سًء من الحكم المساعد، ٌقوم الحكم باالستغناء  -

 عن خدماته و ٌقدم تقرٌرا بهذا الموضوع للسلطات المختصة.

             مدة المباراة:  (7المادة )



                            

 ׃فترات اللعب  

دقٌقة. ما لم ٌتفق الفرٌقان المشاركان و           45مدة المباراة شوطان متساوٌات كل منهما   

الحكم على خالف ذلك.أي  اتفاق ٌتم لتعدٌل زمن شوطً اللعب ) الختصار زمن كل شوط إلى 

دقٌقة مثال بسبب اإلضاءة الغٌر كافٌة( ٌجب أن ٌتم قبل بدء اللعب و ٌجب أن ٌخضع  40

 .الخاصة بالمسابقةلألنظمة 

 ׃فررج انراحح يا تيٍ انشىطيٍ

 اىالعثىُ ىهٌ اىحق فٍ فرسج زاحح عْد ٍْرصف اىىقد تُِ اىشىغُِ.

 دقُقح . 51ال َجىش أُ ذصَد فرسج اىساحح تُِ اىشىغُِ عِ 

 َجة أُ ذْص قىاعد اىَعاتقح عيً ٍدج فرسج اىساحح تُِ اىشىغُِ.

 اىشىغُِ تَىافقح اىحنٌ فقػ.ََنِ ذعدَو شٍِ فرسج اىساحح تُِ 

 ׃ذعىيض انىقد انضائع 

 ׃َرٌ اىرعىَط عِ اىىقد اىعائع فٍ أٌ شىغ ٍِ شىغٍ اىَثازاج جساء -

 اىرثدَو / اىرثدَالخ. -

 ذقٌُُ إصاتح اىالعثُِ. -

 ّقو اىالعثُِ اىَصاتُِ ٍِ ٍُداُ اىيعة ٍِ اجو اىعالج. -

 إظاعح اىىقد. -

 أَح أظثاب أخسي. -

 حعة ذقدَس اىحنٌ. َنىُ ذحدَد شٍِ اىرعىَط 

 ׃ركهح جزاء

   إذا ماُ التد ٍِ ذْفُر زميح اىجصاء أو إعادج ذْفُرها فاّه َرٌ ذَدَد شٍِ أٌ ٍِ 

 اىشىغُِ إىً أُ ذْرهٍ زميح اىجصاء.

 .َرٌ إعادج ىعة اىَثازاج اىَىقىفح ٍا ىٌ ذْص قىاعد اىَعاتقح خالف ذىل ׃المباراة الموقوفة  

 استئناف اللعبو ابتداء:  (8) المادة        



                           

 ׃اإلجراءات األولٌة 

    ٌتم إجراء قرعة بقطعة نقود معدنٌة، و الفرٌق الذي ٌفوز بالقرعة ٌختار المرمى الذي  

 بمهاجمته فً الشوط األول و ٌؤخذ الفرٌق اآلخر ركلة البداٌة لبدء المباراة. سٌعوم 

                          فً  بالقرعة بتنفٌذ ركلة البداٌة لبدء الشوط الثانً من المباراة.ٌقوم الفرٌق الذي فاز  

 الشوط الثانً للمباراة ٌقوم الفرٌقان بتغٌٌر النهاٌات و ٌهاجمان المرمٌٌن المعاكسٌن.

 ׃ركلة البداٌة

 ׃تعتبر ركلة البداٌة طرٌقة البتداء اللعب أو استبنافه 

 عند بدء المباراة. -

 عد تسجٌل هدف.ب -

 عند بدء الشوط الثانً من المباراة. -

 عند بدء كل شوط من شوطً الوقت اإلضافً عند تطبٌقه.  -

 ٌمكن تسجٌل هدف مباشرة من ركلة البداٌة. -

 ׃اإلجراءات

 ٌكون كافة الالعبٌن فً نصف الملعب الخاص بهم. -

 10م )  9.15ال تقل عن ٌكون العبو الفرٌق الخصم للفرٌق الذي ٌنفذ ركلة البداٌة على مسافة  -

 ٌاردة( عن الكرة حتى تصبح الكرة فً الملعب.

 تكون الكرة فً وضعٌة ثبات عند عالمة المنتصف. -

 ٌعطً الحكم اإلشارة. -

 تصبح الكرة فً الملعب حالما ٌتم ركلها و تحركها إلى األمام. -

 ال ٌلمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانٌة إال إذا لمست الكرة العبا آخر.  -

 أن ٌسجل أحد الفرٌقٌن هدفا ٌتم تنفٌذ ركلة البداٌة بواسطة الفرٌق اآلخر. بعد -

 ׃المخالفات / العقوبات

  ׃إذا لمس منفذ الركلة الكرة مرة ثانٌة قبل أن تلمس العبا آخر

ٌمنح الفرٌق الخصم ركلة حرة غٌر مباشرة و ٌتم تنفٌذها من المكان الذي وقعت غٌه المخالفة  -

 مواد قانون اللعبة(.)انظر مالحظات على 

 ׃بالنسبة ألٌة مخالفات أخرى تتعلق بؤسلوب تنفٌذ ركلة البداٌة

 ٌتم إعادة تنفٌذ الركلة.  -

 ׃إسقاط الكرة 



ضرورٌا حٌن تكون  ٌعتبر إسقاط الكرة طرٌقة إلعادة بدء اللعب بعد إٌقاف مإقت و الذي ٌصبح

 الكرة فً اللعب
 مواد قانون اللعبة.أي سبب لم ٌرد ذكره فً أي مكان آخر فً 

 ׃اإلجراءات 

 *.ٌسقط الحكم الكرة فً المكان الذي كانت فٌه عند إٌقاف اللعب 

 ٌستؤنف اللعب عندما تلمس الكرة األرض. 

 ׃المخالفات / العقوبات 

 ׃ٌعاد إسقاط الكرة فً الحاالت التالٌة 

 إذا لمس الكرة أحد الالعبٌن قبل أن تلمس األرض. -

         مٌدان اللعب بعد مالمستها األرض دون أن ٌلمسها أحد من الالعبٌن.إذا خرجت الكرة من  -

  انكرج في انهعة و خارج (:9)انًادج

 ׃الكرة خارج اللعب 

     ׃تعتبر الكرة خارج اللعب عندما  

 تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى أو خط التماس سواء على األرض أو فً الهواء.  -

 عندما ٌوقف الحكم اللعب.  -

                ׃الكرة فً اللعب 

          ׃تعتبر الكرة فً اللعب فً كافة األوقات األخرى بما فً ذلك الحاالت التالٌة 

 إذا ارتدت من قابم المرمى أو العارضة أو قابم الراٌة الركنٌة و بقٌت داخل مٌدان اللعب. -

 مٌدان اللعب.إذا ارتدت من الحكم أو من الحكم المساعد عندما ٌكونان داخل  -

 طريقح ذسجيم انهذف:  (01انًادج ) 

                       
          :احرساب انهذف  

ٌحتسب الهدف عندما تجتاز الكرة بكاملها فوق خط المرمى بٌن القابمٌن و تحت العارضة 

 بشرط أن ال ٌكون الفرٌق 

 الذي سجل الهدف قد ارتكب مخالفة لمواد قانون اللعبة قبل ذلك.

 ׃الفرٌق الفائز

 الفرٌق الذي ٌسجل عدد أكبر من األهداف أثناء المباراة هو الفرٌق الفابز.



إذا سجل كال الفرٌقٌن عددا متساوٌا من األهداف أو إذا لم ٌتم تسجٌل أٌة أهداف تكون نتٌجة 

 المباراة التعادل.

 ׃قواعد المسابقة

فً المباراة انتهت بالتعادل فان فً حال نصت قواعد المسابقة على أن ٌكون فرٌقا فابزا 

 ׃اإلجراءات التالٌة وحدها و المعتمدة من المجلس التشرٌعً لكرة القدم هً المسموح بالعمل بها

 قاعدة األهداف الخارجٌة ) خارج أرضه( -

 الوقت اإلضافً. -

 ركالت الترجٌح. -

 التسلل: (11المادة )

                  

 ׃موقف التسلل

 د ذاتها التواجد فً موقف تسلل.حال تعتبر مخالفة ب 

 ׃ٌكون الالعب فً موقف تسلل إذا 

 كان أقرب إلى خط مرمى خصمه من كل من الكرة و ثانً آخر العب من الفرٌق الخصم. 

  ׃ال ٌكون الالعب فً موقف تسلل إذا

 كان فً نصف المٌدان الخاص به. -

 أو  

 كان فً مستوى واحد مع أخر ثانً العب فً الفرٌق الخصم.

 أو  

 كان فً مستوى واحد من آخر العبٌن اثنٌن من الفرٌق الخصم -

 ׃المخالفة

   ٌعاقب الالعب فقط على وجوده فً موقف تسلل فً اللحظة التً ٌلمس الكرة أو  
 ٌلعبها أحد أفراد فرٌقه و كان فً 

 ׃رأي الحكم مشتركا باللعب النشط الفعال من خالل 

 التداخل فً اللعب. -

 أو 

 الخصم .التداخل مع  -



 أو  

 مستفٌدا من فرصة وجوده فً ذلك الموقف. -

 ׃الحاالت التً ال تعتبر مخالفة

 ׃ال تعتبر مخالفة تسلل إذا استلم العب الكرة مباشرة من 
 ركلة مرمى. -

 أو 

 رمٌة تماس. -

 أو  

 ركلة ركنٌة. -

 األخطاء والسلوك: (12المادة )

                              

׃األخطاء و سوء السلوك على النحو التالً على تتم معاقبة  

  ׃الركلة الحرة المباشرة 

  تحتسب ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم إذا ارتكب أحد الالعبٌن أٌا من األخطاء الستة 

׃التالٌة بشكل ٌعتبره الحكم إهماال أو تهورا أو إفراطا فً استعمال القوة  
 ركل أو محاولة ركل الخصم. -

 عرقلة الخصم. عرقلة أو محاولة -

 القفز على الخصم. -

 مكاتفة  الخصم. -

 ضرب أو محاولة ضرب الخصم. -

 دفع الخصم. -

 تحتسب ركلة حرة مباشرة أٌضا للفرٌق الخصم اذا ارتكب أحد الالعبٌن أي

 ׃األخطاء األربعة التالٌة 

 مهاجمة الخصم من أجل االستحواذ على الكرة و االحتكاك به قبل لمس الكرة. -

 مسك الخصم. -

 البصق على الخصم. -

 لمس الكرة متعمدا ) باستثناء حارس المرمى داخل منطقة الجزاء(. -

 تنفٌذ الركلة الحرة المباشرة من المكان الذي وقع فٌه الخطؤ* 



 : ركلة الجزاء 

   تحتسب ركلة جزاء فً حالة ارتكاب أي من هذه األخطاء العشرة السابقة من قبل  

 أحد الالعبٌن داخل منطقة الجزاء

 الخاصة به بصرف النظر عن مكان الكرة بشرط أن تكون الكرة فً اللعب. 

 ׃الركلة الحرة غٌر المباشرة 

 تحتسب ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم إذا ارتكب حارس المرمى ضمن 
 ׃منطقة جزابه أٌا من األخطاء األربعة التالٌة

 قبل أن ٌطلقها من حوزته.استغراق أكثر من ستة ثوان و هو مسٌطر على الكرة بٌده  -

 لمس الكرة مرة أخرى بٌده بعد أن تم إطالقها من حوزته دون أن تلمس أي العب آخر. -

 لمس الكرة بٌدٌه بعد أن تم ركلها إلٌه عن عمد من قبل أحد زمالبه.  -

 لمس الكرة بٌدٌه بعد أن استلمها مباشرة من رمٌة تماس من قبل أحد أفراد فرٌقه. -

 ر مباشرة للفرٌق الخصم إذا كان فً رأي الحكم أن العبا.تحتسب ركلة حرة غٌ -

 ٌلعب بطرٌقة خطرة. -

 ٌعٌق تقدم الخصم. -

 ٌمنع حارس المرمى من إطالق الكرة من ٌدٌه. -

( من قانون اللعبة و التً تم اٌقاف اللعب 12ٌرتكب أٌة مخالفة أخرى لم ٌرد ذكرها فً المادة ) -

 فٌها النذار أو طرد العب.

الحرة غٌر المباشرة من المكان الذي حدثت فٌه المخالفة ) أنظر مالحظات على  ٌتم لعب الركلة -

 مواد قانون اللعبة(.

 ׃العقوبات التأدٌبٌة 

 ٌنذر الالعب بالبطاقة الصفراء أو بالبطاقة الحمراء الالعب أو البدٌل أو المستبدل.  -

للحكم الحق فً اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه من الملعب بعد  -

 الصافرة النهابٌة. 

 ׃المخالفات التً تستوجب اإلنذار

 ׃ٌنذر الالعب و تشهر له البطاقة الصفراء إذا ارتكب أٌا من األخطاء السبعة التالٌة
 مذنبا بارتكاب سلوك غٌر رٌاضً. .1

 أو الفعل. ٌظهر اعتراضا بالقول .2

 ٌصر على تكرار مخالفة مواد قانون اللعبة. .3

 ٌإخر استبناف اللعب. .4

 ال ٌراعً المسافة المطلوبة عند استبناف اللعب بالركلة الركنٌة أو الركلة الحرة. .5

 ٌدخل أو ٌعاود الدخول إلى مٌدان اللعب دون إذن الحكم. .6

 ٌترك مٌدان اللعب عن عمد دون إذن من الحكم. .7

 ׃البدٌل أو المستبدل إذا ارتكب أي من األخطاء التالٌةٌنذر الالعب 

 مذنبا بارتكاب السلوك الغٌر الرٌاضً. .1

 ٌظهر اعتراضا بالقول أو الفعل. .2



 ٌإخر استبناف اللعب. .3

 ׃المخالفات التً تستوجب الطرد

 ارتكب أٌا من ٌطرد الالعب أو البدٌل أو المستبدل و تشهر له البطاقة الحمراء إذا

 ׃السبعة التالٌةاألخطاء 

 مذنبا بارتكاب اللعب العنٌف. .1

 مذنبا بارتكاب السلوك المشٌن. .2

 ٌبصق على الخصم أو أي شخص آخر. .3

ٌحرم الفرٌق الخصم من هدف أو فرصة محققة لتسجٌل هدف بلمس عن عمد ) وال ٌنطبق هذا  .4

 منطقة الجزاء الخاصة به (.على حارس المرمى داخل 

ك باتجاه مرمى خصمه من فرصة محقة لتسجٌل هدف حرمان الالعب الخصم الذي ٌتحر .5

 بارتكابه أحد األخطاء التً تستوجب احتساب ركلة جزاء.

 ٌستخدم ألفاظا أو إشارات عدوانٌة بذٌبة أو مهٌنة. .6

 ٌتلقى اإلنذار الثانً فً نفس المباراة. .7

 الالعب الذي ٌتم طرده ٌجب علٌه مغادرة مٌدان اللعب و المنطقة الفنٌة. .8

     ׃( : الركالت الحرة13)دةالما     

                                   

 ׃أنواع الركالت الحرة 

 تكون الركالت الحرة إما مباشرة أو غٌر مباشرة
    ٌجب أن تكون الكرة ثابتة عند لعب الركالت الحرة المباشرة و غٌر المباشرة، و ال 

 ثانٌة حتى تلمس العبا آخر.ٌجوز الالعب الذي نفذ الركلة أن ٌلمس الكرة مرة 

           ׃الركلة الحرة المباشرة

 .ٌحتسب الهدف إذا تم لعب الركلة الحرة المباشرة إلى مرمى الخصم مباشرة 

  إذا تم لعب الركلة الحرة المباشرة باتجاه مرمى نفس الفرٌق مباشرة فانه ٌتم احتساب ركلة

 ركنٌة لصالح الفرٌق الخصم.

 ׃المباشرةالركلة الحرة غٌر 

 ׃اإلشارة

ٌعطً الحكم اإلشارة باحتساب ركلة حرة غٌر مباشرة برفع ذراعه فوق رأسه، و ٌبقى ذراعه 

فً ذلك الوضع حتى ٌتم تنفٌذ الركلة، و ٌستمر بتلك اإلشارة حتى تلعب الركلة و تلمس الكرة 

 العبا آخر أو تصبح خارج اللعب.



 ׃دخول الكرة فً المرمى

 المرمى.   لها بواسطة العب آخر قبل دخولها كفقط إذا تم لمس الكرة بعد رٌمكن تسجٌل هدفا  

 .إذا تم تنفٌذ الركلة الحرة غٌر المباشرة إلى مرمى الخصم مباشرة ٌستؤنف اللعب بركلة مرمى 

  إذا تم تنفٌذ الركلة الحرة غٌر المباشرة  إلى مرمى الفرٌق نفسه مباشرة، ٌمنح الخصم ركلة

 ركنٌة. 

 ׃الركلة الحرةموقع 

 ׃الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء

 ׃الركلة الحرة المباشرة و غٌر المباشرة للفرٌق المدافع

  ٌاردة( على األقل من  10م )  9.15ٌجب أن ٌكون كافة العبً الفرٌق الخصم على مسافة

 الكرة.

  ًاللعب.ٌجب أن ٌبقى كافة العبً الفرٌق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة ف 

 .تصبح الكرة فً اللعب عندما ٌتم لعبها مباشرة إلى خارج منطقة الجزاء 

 .ٌتم تنفٌذ الركلة الحرة التً داخل منطقة المرمى من أي نقطة داخل تلك المنطقة 

 ׃الركلة الحرة غٌر المباشرة للفرٌق المهاجم 

  على األقل من ٌاردة(  10م )  9.15ٌجب أن تكون كافة العبً الفرٌق الخصم على مسافة

 الكرة إلى أن تصبح الكرة فً اللعب إال إذا كانوا على خط مرماهم بٌن القابمٌن.

 .تصبح الكرة فً اللعب عند ركلها و تحركها 

  ٌتم تنفٌذ الركلة الحرة غٌر المباشرة داخل منطقة المرمى من ذلك الجزء من خط منطقة المرمى

 المكان الذي وقعت فٌه المخالفة.الموازي لخط المرمى و من أقرب نقطة إلى 

 ׃الركلة الحرة خارج منطقة الجزاء 

  ٌاردة( على األقل من الكرة حتى  10م )  9.15ٌجب أن ٌكون كافة الخصوم على مسافة

 تصبح الكرة فً اللعب.

 .تصبح الكرة فً اللعب عند ركلها و تحركها 

 ٌتم تنفٌذ الركلة الحرة من المكان الذي وقعت فٌه المخالفة. 

 ׃المخالفات / العقوبات

عند تنفٌذ الركلة الحرة إذا كان أحد العبً الفرٌق الخصم قرٌبا من الكرة أقل من المسافة 

 ׃المطلوبة ٌتم ما ٌلً

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة 

 لم عند تنفٌذ الركلة الحرة بواسطة الفرٌق المدافع من داخل منطقة جزابه، و إذا    

 ׃اآلتً تركل الكرة مباشرة فً اللعب ٌتم

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة 

 ׃الركلة الحرة التً ٌنفذها أحد الالعبٌن، غٌر حارس المرمى

       إذا قام الالعب الذي ركل الكرة بلمسها مرة ثانٌة بعد أن أصبحت فً اللعب ) ذلك  

 ׃باستثناء لمسها بٌدٌه( و قبل أن تلمس العبا آخر ٌتم اآلتً



  تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من المكان الذي    

 .)وقعت فٌه المخالفة* ) انظر مالحظات على مواد قانون اللعبة 

                                                              بعد أن تصبح الكرة فً اللعب إذا أمسك بها أو لمسها عن عمد الالعب الذي ركل 

 ׃لكرة قبل أن تلمس العبا آخر ٌتم اآلتًا

 فٌه المخالفة تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم، و ٌتم تنفٌذ الركلة من المكان الذي وقعت  (

 أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

 تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بالراكل نفسه 

 ׃الحرة التً ٌنفذها حارس المرمىالركلة 

 لمسها بٌده( قبل أصبحت فً اللعب ) و ذلك باستثناءإذا لمس حارس المرمى مرة ثانٌة بعد أن 

 ׃أن تلمس العبا آخر ٌتم اآلتً

   تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من المكان الذي وقعت فٌه

 مواد قانون اللعبة(.المخالفة* ) انظر مالحظات على 

    إذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة متعمدا بٌدٌه بعد أن أصبحت فً اللعب و  

 ׃قبل أن تلمس العبا آخر ٌتم اآلتً 

  ،تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى

المخالفة* ) أنظر مالحظات على مواد قانون و ٌتم تنفٌذ الركلة من المكان الذي وقعت فٌه 

 اللعبة(.

  تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم اذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء  حارس

المرمى و ٌتم تنفٌذ الركلة من المكان الذي وقعت فٌه المخالفة* ) أنظر مالحظات على مواد 

 قانون اللعبة(.

 ركلة الجزاء:  (14المادة )

   
تمنح ركلة الجزاء ضد الفرٌق الذي ٌرتكب أحد األخطاء العشرة التً ٌعاقب علٌها بركلة حرة 

 مباشرة ضمن منطقة جزابه حٌن تكون الكرة فً اللعب.

 ٌمكن تسجٌل هدف مباشر من ركلة جزاء.

ٌضاف الوقت للسماح بتنفٌذ ركلة الجزاء فً نهاٌة كل شوط أو عند نهاٌة كل فترة من فترتً 

 اإلضافً. الوقت 

 ׃مكان الكرة و الالعبٌن



 ׃الكرة

 .ٌتم وضعها فوق نقطة الجزاء 

 ׃الالعب الذي ٌنفذ ركلة الجزاء

 .ٌتم تحدٌد هوٌة الالعب الذي ٌنفذ ركلة الجزاء بوضوح 

 ׃حارس المرمى المدافع

  ٌجب أن ٌبقى حارس المرمى على خط مرماه فً مواجهة الالعب الذي ٌنفذ الركلة بٌن القابمٌن

 أن ٌتم ركل الكرة. إلى

 ׃ٌكون موقع الالعبٌن اآلخرٌن غٌر الالعب الذي ٌنفذ الركلة كما ٌلً

 .ضمن مٌدان اللعب 

 .خارج منطقة الجزاء 

  .خلف عالمة الجزاء 

  ٌاردة( على األقل من عالمة الجزاء. 10م )  9.15على مسافة 

 ׃الحكم

  الالعبون فً المواقع المحددة لهم فً ال ٌعطً الحكم اإلشارة بتنفٌذ ركلة الجزاء حتى ٌصبح

 القانون.

 .هو الذي ٌقرر أن ركلة الجزاء قد استكملت 

 ׃اإلجراءات

 .الالعب الذي ٌنفذ ركلة الجزاء ٌجب أن ٌركل الكرة إلى األمام 

 .ال ٌلعب الكرة مرة ثانٌة حتى تلمس العبا آخر 

 .تصبح الكرة فً اللعب بعد ركلها تحركها إلى األمام 

ركلة جزاء أثناء الوقع األصلً للعب أو لدى تمدٌد الوقت عند نهاٌة الشوط األول أو  لدى تنفٌذ

المباراة من أجل تنفٌذ أو إعادة تنفٌذ ركلة جزاء فانه ٌتم احتساب هدف إذا حدث ما ٌلً قبل 

 أن تمر الكرة بٌن القائمٌن و تحت العارضة.

  أو حارس المرمى.لمست الكرة أٌا من القابمٌن أو كلٌهما أو العارضة و / 

 ׃المخالفات و العقوبات

إذا أعطى الحكم اإلشارة لتنفٌذ ركلة الجزاء ثم حدثت إحدى الحاالت التالٌة قبل أن تصبح الكرة 

 فً اللعب.

 ׃إذا انتهك الالعب الذي ٌنفذ ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة

 .ٌسمح الحكم باستمرار الركلة 

  الكرة المرمى.ٌعاد تنفٌذ الركلة إذا دخلت 

  إذا  لم تدخل المرمى فٌوقف الحكم اللعب و ٌبدأ المباراة بركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق المنافس

 من مكان حدوث المخالفة.

 ׃إذا انتهك حارس المرمى مواد قانون اللعبة



 .ٌسمح الحكم باستمرار تنفٌذ الركلة 

 .ٌحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى 

 ركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى.ٌعاد تنفٌذ ال 

إذا دخل زمالء الالعب الذي ٌنفذ الركلة إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن 

 ׃ٌاردة( من عالمة الجزاء 10م )  9.15مسافة 

 .ٌسمح الحكم باستمرار تنفٌذ الركلة 

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى 

 لعب و ٌبدأ المباراة بركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق المنافس إذا لم تدخل المرمى فٌوقف الحكم ال

 من مكان حدوث المخالفة.

  إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى أو عارضة أو قابم المرمى و لمسها هذا اللعب ٌوقف الحكم

 اللعبة ٌوقف و ٌستؤنفه بركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق المنافس.

منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن إذا دخل أحد زمالء حارس المرمى الى 

 ׃ٌاردة( من عالمة الجزاء 10م )  9.15مسافة 

 .ٌسمح الحكم باستمرار تنفٌذ الركلة 

 .ٌحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى 

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى 

الفرٌقٌن فً حالة حدوث مخالفة لمواد قانون اللعبة من قبل العب من كل من 

 ׃المدافع أو المهاجم، ٌتم ما ٌلً

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة 

 ׃فً حالة حدوث اآلتً بعد تنفٌذ ركلة الجزاء

 لمس الالعب الذي ٌنفذ الركلة الكرة مرة ثانٌة ) باستثناء لمسها بٌدٌه( قبل أن تلمس العبا أخر.

 ن الذي حدثت فٌه المخالفة* ٌمنح الفرٌق المنافس ركلة حرة غٌر مباشرة و تنفٌذ الركلة من المكا

 ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

 ׃إذا لمس الالعب الذي ٌنفذ الركلة الكرة بٌدٌه عن عمد قبل أن تلمس العبا آخر

  ٌمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذها من مكان وقوع المخالفة* ) أنظر

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

 ׃ناء تحركها الى األمامثلمس الكرة بواسطة عامل خارجً أإذا تم 

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة 

إذا ارتدت الكرة إلى داخل مٌدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو من 

 ׃القائمٌن ثم تم لمسها من قبل عامل خارجً ٌتم اآلتً

 .ٌوقف الحكم اللعب 

 مست فٌه الكرة العامل الخارجً * ) أنظر ٌستؤنف اللعب بإسقاط  الكرة فً المكان الذي ال

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.



 رييح انرًاس:  (01انًادج )

                   

 رمٌة التماس هً طرٌقة الستبناف اللعب.

 ال ٌمكن تسجٌل هدف مباشر من رمٌة التماس.

 ׃ٌتم منح رمٌة التماس

  على األرض أو فً الهواء.عندما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء 

 .ٌكون تنفٌذها من النقطة التً اجتازت فٌها الكرة خط التماس 

 .تمنح إلى منافس الالعب الذي كان آخر من لمس الكرة قبل اجتٌازها خط التماس 

 ׃اإلجراءات

  ׃ٌجب على الرامً لحظة رمً الكرة ما ٌلً

 .أن ٌواجه مٌدان اللعب 

 لى خط التماس أو على األرض خارج خط التماس.أن ٌكون جزء من كلتا قدمٌه إما ع 

 .أن ٌستخدم كلتا ٌدٌه 

  .أن ٌرمً الكرة من خلف و فوق رأسه 

 .ال ٌمكن للرامً أن ٌلمس الكرة مرة ثانٌة حتى تلمس العبا آخر 

 ( من نقطة تنفٌذ رمٌة التماس.2على كل الخصوم الوقوف مسافة ال تقل عن مرتٌن ) 

 مٌدان اللعب.تصبح الكرة فً اللعب فور 

 ׃المخالفات و العقوبات

 ׃رمٌة التماس التً ٌنفذها العب آخر غٌر حارس المرمى

إذا لمس الرامً الكرة مرة ثانٌة بعد ن أصبحت فً اللعب ) باستثناء لمسها بٌدٌه( و ذلك قبل أن 

 ׃ٌلمسها العب آخر

  وقوع المخالفة.*) أنظر تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم، وٌتم تنفٌذ الركلة من مكان

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

 ׃إذا أمسك الرامً الكرة بٌده متعمدا بعد أن أصبحت فً اللعب و ذلك قبل أن تلمس العبا آخر

  تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. * ) أنظر

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

 .تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة الجزاء الخاصة بفرٌق الرامً نفسه 



 ׃رمٌة التماس التً ٌنفذها حارس المرمى

إذا لمس المرمى الكرة مرة ثانٌة بعد أن أصبحت فً اللعب ) باستثناء لمسها بٌدٌه( و ذلك قبل 

 ׃أن تلمس العبا آخر

  الخصم، و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة * ) تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة   للفرٌق

 أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

إذا أمسك حارس المرمى الكرة بٌده متعمدا بعد أن أصبحت فً اللعب و ذلك قبل أن تلمس العبا 

  ׃آخر

 رمى، تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس الم

 و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة * ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

  تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حارس

المرمى، و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة* ) أنظر مالحظات على مواد قانون 

 اللعبة(.

قام أحد العبً الفرٌق الخصم بإعاقة أو إرباك الالعب الذي ٌنفذ رمٌة التماس بشكل غٌر  إذا

 ׃عادل

 .ٌتم توجٌه إنذار له لسلوكه غٌر الرٌاضً و تشهر البطاقة الصفراء 

 ׃بالنسبة ألٌة مخالفات أخرى لهذه المادة

 ٌقوم توجٌه إنذار له لسلوك غٌر الرٌاضً و تشهر البطاقة الصفراء.

 ركهح انًريى :(02انًادج )

                 
 ׃ركلة المرمى هً طرٌقة الستئناف اللعب

 ٌمكن تسجٌل هدف مباشر من ركلة المرمى و لكن فقط ضد فرٌق الخصم.

 ׃تحتسب ركلة المرمى عندما

  ًتجتاز الكرة بكاملها خط المرمى بعد أن كان أخر من لمسها العب من الفرٌق المهاجم سواء ف

 (.10الهواء أو على األرض و لم ٌتم تسجٌل هدف منها وفق المادة رقم )

 ׃اإلجراءات

 .ٌتم ركل الكرة بواسطة أحد العبً الفرٌق من أي نقطة داخل منطقة المرمى 

 .ٌبقى العبوا الفرٌق المنافس خارج منطق الجزاء حتى الكرة فً اللعب 



 ة ثانٌة حتى تلمس العبا آخر. ال ٌجوز لالعب الذي ٌنفذ ركلة المرمى لعب الكرة مر 

 .تصبح الكرة فً اللعب عند ركلها مباشرة إلى خارج حدود منطقة الجزاء 

 ׃المخالفات / العقوبات

 ׃إذا لم ٌتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء لتصبح فً اللعب

 .ٌعاد تنفٌذ الركلة 

 ׃تنفٌذ ركلة المرمى بواسطة العب آخر غٌر حارس المرمى

 إذا لمس الالعب الذي نفذ ركلة المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكرة فً اللعب 

 ׃) باستثناء لمسها بٌدٌه( و ذلك قبل أن تلمس العبا آخر

  تمنح حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة * ) أنظر

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

أو لمس الالعب الذي ٌنفذ ركلة المرمى الكرة بٌده متعمدا بعد أن أصبحت فً اللعب  إذا أمسك

 ׃و ذلك قبل أن تلمس العبا آخر

  تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ من مكان وقوع المخالفة* ) أنظر مالحظات

 على مواد قانون اللعبة(.

 ة جزاء الالعب الذي نفذ الركلة.تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطق 

 

 ׃ركلة المرمى التً ٌنفذها حارس المرمى

إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكرة فً اللعب ) باستثناء لمسها 

 بٌدٌه( و ذلك قبل أن تلمس العبا آخر. 

  المخالفة * ) تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع

 أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

اذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة بٌده متعمدا بعد أن أصبحت الكرة فً 

 ׃اللعب و ذلك قبل أن تلمس العبا اخر

  تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم اذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء الحارس و ٌتم

 قوع المخالفة*) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.تنفٌذ الركلة من مكان و

  تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم، اذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء الحارس و

 ٌتم الركلة من مكان وقوع المخالفة* ) أنظر مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

 ׃المادة هبالنسبة ألي مخالفات أخرى لهذ

  ركلة المرمى.ٌعاد تنفٌذ 

 الركلة الركنٌة: (17المادة )



                 
 الركلة الركنٌة هً طرٌقة الستبناف اللعب.

 ٌمكن تسجٌل هدف مباشرة من ركلة الركنٌة و لكن فقط ضد الفرٌق الخصم.

 ׃تحسب الركلة الركنٌة عندما 

  كان من لمس العب من تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى أما على األرض أو فً الهواء بعد أن

 (.10الفرٌق المدافع و لم ٌتم تسجٌل هدف منها استنادا للمادة رقم )

 ׃اإلجراءات

 .توضع الكرة داخل قوس الزاوٌة ألقرب قابم راٌة ركنٌة 

 .ٌجب عدم تحرٌك قابم الراٌة الركنٌة 

  تى ٌاردة( من الكرة ح10م )  9.15ٌجب على العبً الفرٌق الخصم عدم االقتراب ألقل من

 تصبح الكرة فً اللعب.

 .ٌتم ركل الكرة بواسطة أحد العبً الفرٌق المهاجم 

 .تصبح الكرة فً اللعب عند ركلها و تحركها 

   .ٌجب على الالعب الذي ٌنفذ الركلة عدم لعب الكرة مرة ثانٌة حتى تلمس العبا آخر 

 

 ׃المخالفات/العقوبات

 ׃المرمىتنفٌذ الركلة الركنٌة بواسطة العب أخر غٌر حارس 

إذا لمس الالعب الذي نفذ الركلة الركنٌة مرة ثانٌة بعد أن أصبحت الكرة فً اللعب ) باستثناء 

  ׃لمسها بٌدٌه( و ذلك قبل تلمس العبا آخر

  تمنح ركلة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة* ) أنظر

 مالحظات على مواد قانون اللعبة(.

أمسك أو لمس الالعب الذي نفذ الركلة الركنٌة بٌدٌه متعمدا بعد أن أصبحت الكرة فً اللعب إذا 

 ׃و ذلك قبل أن تلمس العبا أخر

 .تمنح ركل حرة مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة 

 .تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة 

 ׃الركنٌة التً ٌنفذها حارس المرمى الركلة

إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانٌة بعد أن أصبحت فً اللعب ) باستثناء لمسها بٌدٌه( و 

 ذلك قبل أن تلمس العبا آخر. 



 وقوع المخالفة * )  تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان

 أنظر مالحظات على 

 قانون اللعبة(مواد 

إذا أمسك حارس المرمى الكرة متعمدا بٌده ٌعد أن أصبحت الكرة فً اللعب، و ذلك 

  ׃قبل العبا آخر

  تمنح ركلة حرة مباشرة للفرٌق الخصم اذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى

 لعبة(.وٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة ) أنظر مالحظات على مواد قانون ال

  تمنح ركلة حرة غٌر مباشرة للفرٌق الخصم اذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حارس

المرمى و ٌتم تنفٌذ الركلة من مكان وقوع المخالفة * ) أنظر مالحظات على مواد قانون 

 اللعبة(.

 ׃بالنسبة للمخالفات األخرى

 ٌعاد تنفٌذ الركلة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء األول اإلعداد البدنً لالعب كرة القدم  :10انًحاضرج رقى 

تبدأ تدرٌبات اإلعداد البدنً العام فً بداٌة فترة اإلعداد، و تختلف نسبة  : اإلعداد البدنً العام

فً المرحلة األولى و الثانٌة من  ٌزداد زمن تدرٌبهاتوزٌعها الزمنً على مدار فترة اإلعداد، و 

من فترة اإلعداد حٌث تنشؤ المقدمات الضرورٌة  المرحلة األخٌرةتقل فً المرحلة اإلعدادٌة و 

فً تطوٌر اإلعداد الخاص بمساعدة اإلعداد العام، و هً مرحلة أساسٌة تؤتً فً المقدمة من 

حٌث الترتٌب فً برامج التدرٌب و الغرض منها رفع مستوى اللٌاقة البدنٌة لالعب بصفة عامة 

ناصر البدنٌة لتحمل متطلبات المباراة و القدرة على استعادة الشفاء بالتنمٌة الشاملة و المتزنة للع

برفع كفاءة األجهزة الوظٌفٌة من خالل التمارٌن ذات الصفات التطوٌرٌة العامة و التً تتم فً 

 الملعب أو الصاالت ,

أللعاب و من الوسابل المهمة فً اإلعداد البدنً العام استخدام تدرٌبات للتطوٌر البدنً العام من ا

الرٌاضٌة األخرى المساعدة فً تطوٌر القدرات البدنٌة العامة و التً تإثر فً جسم الالعب و 

و تحسٌن كفاءة وظابفٌة الداخلٌة و كذلك تطوٌر  الجهاز العصبً العضلًتعمل على تقوٌة 

ذلك باستخدام التمرٌنات  بهدف رفع المستوى العام للقدرات الحركٌة األساسٌة و التوافق الحركً

 البنابٌة العامة 

أنظمة و أجهزة الجسم، و زٌادة القدرة  نحو تقوٌة هو هو موج : اإلعداد البدنً الخاص -أ

مثل التحمل  تطوٌر الصفات الممٌزة لالعبالوظٌفٌة طبقا لمتطلبات المباراة فً كرة القدم أي 

و السرعة لمسافات قصٌرة و القوة  الدوري التنفسً و سرعة رد الفعل و المرونة الخاصة 

الممٌزة للسرعة الرجلٌن، و الرشاقة و تحمل السرعة و هذه الصفات مرتبطة مع بعضها فمثال 

متر لتحسٌن السرعة، أو الجري لمسافة محدودة، بطرٌقة التناوب و تقل 30العدو لمسافة 

لعام حٌث تصل ألعلى نسبة تدرٌبات اإلعداد البدنً الخاص فً فترة اإلعداد مقارنة باإلعداد ا

 االستعداد للمبارٌاتلها فً مرحلة اإلعداد الخاص، 

و مقارنة باإلعداد العام تزداد تدرٌجٌا و ٌقل حجم اإلعداد العام بنسب متفاوتة حسب مراحل 

اإلعداد.كذلك ٌعمل اإلعداد البدنً الخاص فً كرة القدم على تحسٌن الصفات و القدرات 

الحركٌة لالعب لتعوٌد جسمه التكٌف على الجهد البدنً العالً فً ظروف المباراة، و أن هذا 

للموسم التدرٌبً، فً فترة اإلعداد الخاص للفترة  خالل تخطٌط التدرٌبحقق من الهدف ٌت

اإلعدادٌة و فً بداٌة مرحلة المنافسات، و التً ٌجب المحافظة فٌها على مستوى اإلعداد البدنً 

الخاص إلى نهاٌة فترة المنافسات، و بصورة عامة الٌجب الفصل بٌن كل من اإلعداد البدنً 

ألن كال منهما ٌكمل اآلخر من خالل تخطٌط الموسم التدرٌبً الذي ٌبدأ بمرحلة العام و الخاص 

اإلعداد البدنً العام ثم إلى اإلعداد البدنً الخاص لالرتقاء بالقدرات البدنٌة و الحركٌة الخاصة 

 بالعبً كرة القدم 



 نحو تطوٌر و فً هذه المرحلة ٌكون االهتمام موجها اإلعداد البدنً فً مرحلة المسابقات: -ب

%، 20-10بكرة القدم بشكل ربٌسً و تصل نسبة اإلعداد العام من  الصفات البدنٌة الخاصة

% من اإلعداد البدنً، و على المدرب التؤكٌد على التدرٌبات 90-80بٌنما اإلعداد الخاص من 

عند تنمٌة البدنٌة المهارٌة حٌث دمج بٌنهما، كما ٌجب علٌه مراعاة توزٌع عناصر اللٌاقة البدنٌة 

الخصابص البدنٌة فً دورة الحمل األسبوعٌة بما ٌتناسب و معطٌات علوم لضمان التؤثٌر 

اإلٌجابً على مستوى الالعب. و من خالل ما ذكره الباحثون و علماء التدرٌب سٌستخلص 

الطالب الباحث بعض النقاط العامة و الهامة التً ٌستخدمها مدربً كرة القدم للمستوٌات العالٌة 

 خالل فترة المسابقات، و هً على النحو التالً:

 ٌفضل تخصٌص الوحدات التدرٌبٌة فً األسبوع لتنمٌة عناصر اللٌاقة البدنٌة و المهارٌة.  -

 تخصٌص جزء من الوحدات التدرٌبٌة األخرى لتنمٌة الرشاقة و المرونة و السرعة. -

 من الدورة. ٌحدد نصٌب تدرٌبات السرعة و القوة و الرشاقة فً النصف األول -

 التدرٌب على تحمل السرعة مرة واحدة فً األسبوع. بٌنما التحمل العام مرة كل أسبوعٌن. -

 التدرٌب على السرعة بؤنواعها مرتٌن فً األسبوع. -

 التدرٌب على القوة الممٌزة بالسرعة ٌومٌا بحٌث تكون ذات طابع مهاري. -

 تدرٌب المرونة فٌكون ٌومٌا  التدرٌب على الرشاقة الخاصة مرتٌن فً األسبوع. أما ال -

و هً المرحلة األخٌرة من إعداد العب كرة  اإلعداد البدنً فً المرحلة االنتقالٌة : -ت

القدم و ٌرافقه هبوط فً مستوى شدة التدرٌب، و فً هذه المرحلة تؤخذ تمرٌنات اإلعداد البدنً 

...إلخ. و مما سبق ٌستخلص أن السباحة ك طابعا خاصا و مشوقا من خالل األلعاب الترفٌهٌة

اإلعداد البدنً ٌعد واحدا من أهم متطلبات اإلعداد الالعب كرة القدم و التً تتجه نحو تطوٌر 

ودٌموفا  النوعٌات و القدرات البدنٌة األساسٌن كما ٌإكد على ذلك ٌاسر حسن نقال عن أنا اسكار

لالعبٌن و الذي ٌكون ضمن و إن مستوى تطوٌر هذه النوعٌات ٌتم خالل مراحل اإلعداد 

 قٌاسات موضوعٌة موحدة بمساعد االختبارات المقننة

 فترة التدرٌب الخاصة باإلعداد المهاري باستخدام التمارٌن المندمجة :

لعملٌة التدرٌب فً كررة القردم،  الجوانب األساسٌةٌعتبر اإلعداد المهاري أحد : اإلعداد المهاري 

المهراري  أحد مإشرات القردرة المهارٌرة العامرة أو اإلنجراز المهاريإتقان األداء و ٌمثل مستوى 

أو تشابه هذا األداء مع متطلبات مواقف اللعب خالل المبارٌات. لالعب و خاصة إذا تماثل  

و األداء المهاري فً كرة القدم ٌمثل مجموعة من األداءات الحركٌة الفردٌة المندمجة بالكرة و 

لالعب قدرات بدنٌة ونفسٌة تتكامل معا إلخراج هذا األداء بالصورة بدونها ٌتطلب تنفٌذها من ا

و الشكل المناسب لموقف اللعب، و القدرة الخاصة لالعبً كرة القدم فً المستوي العالً ال 

و الدمج لتلك  كن بقدرتهم على االختٌار المناسبترتبط فقط بامتالكهم لمهارات اللعب، و ل

ابها تبعا لمتطلبات موقف اللعب من حٌث المساحة المتاحة المهارات مع بعضها البعض و أد

وضع المنافس و قوته وضع الزمٌل ، السرعة و الدقة و التوقٌت المناسب مع االقتصاد فً 



الجهد، هذا و ٌتحدد المستوى المهاري لالعب بقدرته على تنفٌذ األداءات الحركٌة و المهارٌة 

خالل المباراة و لٌس أثناء التدرٌب فقط. بالكرة بصورة مندمجة تحت ضغط المنافسٌن  

أحد الجوانب األساسٌة لتطوٌر الحالة الرٌاضٌة حٌث ٌهدف إلى حدوث  اإلعداد المهاريٌعتبر 

تغٌر إٌجابً فً السلوك الحركً من خالل تعلم و إتقان و تثبٌت األداء المهاري. و ٌعنً كافة 

هارات الحركٌة و ٌهدف إلى وصولهم فٌها ألعلى العملٌات التً تبدأ بتعلم الالعبٌن أسس تعلم الم

درجة أو رتبة بحٌث تإدي مواصفات اآللٌة   و الدقة و االنسٌابٌة و الدافعٌة تسمح له قدراتهم 

اإلعداد خالل المنافسات الرٌاضٌة بهدف تحقٌق أفضل النتابج مع االقتصاد فً الجهد  ، و ٌعتبر 

سٌة من خالل التمارٌن و المعلومات و المعارف بهدف إكساب الالعبٌن المهارات األسا المهاري

  .الوصول إلى الدقة و اإلتقان فً أدابها 

وسٌلة من وسابل إعداد الالعب من كل  اإلعداد المهاري و من خالل ما ذكره آنفا، ٌعتب

واألداء التكتٌكٌة .. إلخ و الوصول به إلى مستوى الفورمة الرٌاضٌة.  والجوانب منها البدنٌة 

السابق له ٌعتبر عنصرا حاسما ٌشكل مع فرض توافر عناصر و  فً ضوء المفهوم لمهاريا

اإلعداد األخرى أساسا هاما لالعبً كرة القدم فً التحكم و السٌطرة على مجرٌات اللعب أثناء 

 سٌر المبارٌات.

ي تحت ضغط المنافسٌن و ذلك بزٌادة اكتساب الالعب عدد كبٌر من األداء المهارتنفٌذ 

لمهارات الخاصة بالكرة و بدونها ذات األشكال و التركٌبات المختلفة و بتكرارات كبٌرة تمكنه ا

Dissition Makingمن زٌادة مقدرته على اتخاذ القرار  و كذا التنوع فً  -خبرة مهارٌة -

استخدام تلك المهارات طبقا الختالف ظروف و مواقف اللعب، فضال عن حسن تصرفه مع 

واقف اللعب المتغٌرة فً ضوء قانون اللعب و من هنا فهو ٌسعى دابما لالرتقاء المنافس خالل م

األداءالمهاري الجوانب األساسٌة لمفاهٌم بمستوى إتقان و تثبٌت األداءات المهارٌة لالعب خالل 

الشكل ٌبٌن عناصر عملٌة اإلعداد و التدرٌب المؤثرة فً القدرة المهارٌة العامة لالعب كرة 

 القدم.



 

فً كرة القدم  ٌهدف إلى تعلٌم المهارات األساسٌة التً ٌستخدمها الالعب  اإلعداد المهاريو 

، و تهدف كذلك إلى تنمٌة إحدى  لٌة اآلخالل المبارٌات و محاولة الوصول بها إلى المرحلة 

 النواحً  المهمة فً إعداد العب كرة القدم.

 أهمٌة اإلعداد المهاري لالعبً كرة القدم :

من الوسابل المهمة فً تنفٌذ خطط اللعب المختلفة، و ٌعد األساس فً بناء  اإلعداد المهاريٌعد 

الخطط و كل خطة تستوجب استخدام مهارة أو أكثر، إذن أن األداء المهارات األساسٌة من قبل 

عداد المهاري اإلالالعبٌن بؤسلوب بسٌط و متقن ٌساعدهم على االقتصاد فً الجهد  ، و ٌلعب 

لصالح الفرٌق، حٌث الفرٌق المهاجم  نتابج إٌجابٌةتحقٌق  ة  دورا كبٌرا فًفً كرة القدم الحدٌث

ٌستطٌع أن ٌؤخذ زمام المبادرة دابما، و الوصول  المهارات العالٌةذو السٌطرة المٌدانٌة بفضل 

: التكنٌك، اللٌاقة، لألداء المهاريإلى مرمى الخصم و إحراز األهداف ، و فٌما ٌؤتً أهم األسس 

لتركٌز الذهنً، النظر و التفكٌر، اتخاذ القرارات المناسبة، األداء. أما  عن الجانب التفهم، ا

 :نذكر منها المهارات األساسٌةالمهاري فلعبة كرة القدم الحدٌثة أصبحت جملة من 

 ضرب الكرة بالقدم)المناوبة و التهدٌف(، و اإلخماد. -

 الدحرجة بالكرة، مع المراوغة و الخداع. -

 ، مع المهاجمة و قطع الكرة. السٌطرة بالكرة -

 ضرب الكرة بالرأس، و رمٌة التماس. -

 مكونات اإلعداد المهاري باستخدام التمارٌن :

 مستوى القدرة على األداء
 إعداد

الوظٌفٌة و البدنٌة الحالة الحالة الخططٌة الحالة النفسٌة الحالة الفكرٌة و المعرفٌة  

 اإلعداد التنافسً

 شمول و تنوع عملٌة اإلعداد و التدرٌب

 الحالة المهارٌة



من خالل مفاهٌم أساسٌة وجب على المدرب إدراكها جٌدا  اإلعداد المهاريتحدد مكونات 

الكتساب العبٌه المهارات المتعددة و إعدادهم بشكل ٌتناسب و متطلبات مواقف اللعب المتغٌرة 

 و ٌمكن حصر هذه المفاهٌم فً النقاط الثالث التالٌة:

فً كرة القدم و  رياإلعداد المهاو ٌعنً هنا حجم  شمولٌة و زٌادة حجم اإلعداد المهاري : -أ 

تشمل مجموع األداءات المهارٌة الفردٌة و المندمجة لالعبٌن فً مركز و خطوط اللعب 

هنا ضرورة معرفة كم هذه المهارات و من ثم وضع هٌكل  اإلعداد المهاريالمختلفة، و ٌتضمن 

الذي  عام ٌشملها جمٌعا بحٌث ٌتم تخطٌط التدرٌب و تنظٌم محتوى وحداته بالشكل المتسلسل و

 ٌضمن احتوابها جمٌعا.

باإلضافة إلى ما  اإلعداد المهاريان ٌراعً فً عملٌة  تنوع محتوى اإلعداد المهاري : -ب 

سبق التركٌز على وضع المحتوى المناسب لكل مركز أو بمعنى أخر عدم االكتفاء بزٌادة ثروة 

ز من مراكز اللعب المهارات فقط بل ٌجب توظٌف المهارات بما ٌتناسب مع متطلبات كل مرك

التً ٌمتلكها الالعبون بالمركز الذي ٌلعب فٌه مع رفٌقه مع مراعاة  التدرٌبات المهارٌةأي بربط 

 تنوع نهاٌتها من حٌث الشكل و الهدف.

و ٌرتبط ذلك مما سبق حٌث ٌجب  ربط تنفٌذ األداء المهاري بمواقف اللعب التنافسٌة : -ت 

على المدرب هنا و دابما و أبدا أن ٌعد تدرٌباته بحٌث ٌمكن توظٌفها لتحقٌق الهدف المنشود. و 

 هو أداء هذه المهارات فً مواقف تنافسٌة

بداٌة من التركٌبات  متشابهة لما ٌحدث فً المبارٌات من خالل وضع منافس متدرج اإلٌجابٌة

..إلخ( و حتى المبارٌات المصغرة أو تدرٌبات خطوط  3ضد  3، 2ضد  2، 1ضد  1) الثنابٌة

 اللعب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء الثانً اإلعداد البدنً لالعب كرة القدم  :10انًحاضرج رقى 

 اإلعداد المهاري فً خطة التدرٌب السنوٌة :

ثبات الشروط المحددة للتمرٌن  اإلعداد المهاريخالل مرحلة اإلعداد العام ٌغلب على تمرٌنات 

و لعدد مرات للتكرار  مناسب و خاصة للناشبٌن و أن نراعً فترات الراحة بٌن تمرٌنات 

أشهر.و ٌتم فً هذه المرحلة تعلم المهارات  3إلى  2، و تتراوح مدتها بٌن  اإلعداد المهاري

داد الخاص فٌلجؤ المدرب الجدٌدة، و تمهٌد لمرحلة اكتساب باقً المهارات. أما فً مرحلة اإلع

و العمل على تثبته عن طرٌق استخدام تغٌر الظروف الخارجٌة  األداء المهاريإلى تطوٌر 

أسابٌع، بٌنما فً مرحلة المبارٌات التجرٌبٌة  4إلى  3للتمارٌن المستخدمة مدة هذه المرحلة من 

بتها فً كافة الظروف و محاولة تث المهارات األساسٌةٌعمل المدرب على االستمرار فً تطوٌر 

و المواقف قدر االستطاعة هادفا للوصول إلى آلٌة أدابها، و استعمال المنافسة التجرٌبٌة فً حٌن 

األداء خالل فترة المبارٌات ٌشٌر مفتً إبراهٌم على حرص المدرب فً المحافظة على ثبات 

ة االنتقال. فٌكون محتوى و ذلك باستعمال التمرٌنات المختلفة و المشوقة. أما خالل فتر المهاري

فً صورة تروٌحٌة بحتة مثل التصوٌب فً  المهارات األساسٌةالتدرٌب كله مركزا على تدرٌب 

التنس بالرأس أو القدم أو كرة الطابر. األلعاب المهارٌةصورة األلعاب و تكثر   

 فترة التدرٌب الخاصة باإلعداد الخططً باستخدام التمارٌن :

:طً مفهوم اإلعداد الخط -  

هو المركب الذي ٌمتزج فٌه كافة أنواع اإلعداد لتحقٌق هدف التدرٌب  اإلعداد الخططًٌعتبر 

الرٌاضً، فهو محصلة تطوٌر حالة الفرد البدنٌة المهارٌة و الفكرٌة و النفسٌة، و التطبٌقٌة فً 

ترابط و تكامل للمساعدة على اتخاذ القرار و التصرف المناسب فً مواقف المنافسة المختلفة 

، و ٌعرفه حسن السٌد بؤنه"مجال تطبٌق الرٌاضً لمٌزاته البدنٌة و   فً حدود قانون اللعب

المهارات الحركٌة و قدراته العقلٌة و استعداداته النفسٌة و تنسٌقهما تبعا لظروف المنافسة مع 

دابما و فً كل  األداء الخططًو ٌتطلب . الحد من مٌزات المنافس و لالستفادة من نقاط ضعفه 

التفكٌر المتعددة أثناء األداء تبعا لطبٌعة المواقف المتعددة و المتغٌرة أثناء  وقت إسهام العملٌات

 المنافسة الرٌاضٌة.

الخطوات المتبعة فً تعلم خطط اللعب: -  

من الجوانب التً ٌجب أن تنال الزمن المناسب فً محتوى خطة التدرٌب  خطط اللعبتعلم 

للخطوات التً تإدي إلى أفضل النتابج فً السنوٌة حٌث ٌجب أن ٌتعلم الالعبون الخطة طبقا 

التعلم خاصة إذا ما كان فً مرحلة عمرٌة صغٌرة حٌث تكون خٌراته و قدراته الذهنٌة ال 

إلى ثالث  اإلعداد الخططًتساعد كالعب فً مرحلة العمرٌة الكبرى  ، و بشكل عام ٌقسم 



و مرحلة تنفٌذ األداء  مراحل، و هً مرحلة فهم و اكتساب المعارف و المعلومات الخططٌة،

 الخططً و إتقانه و أخٌرا مرحلة التفاعل المبدع مع المواقف الخططٌة.

الشرح النظري للخطة: إن أولى  :مرحلة فهم و اكتساب المعارف و المعلومات الخططٌة  -أ 

غالبا هً أن ٌستعٌن المدرب بالسبورة أو برسم  تعلٌم خطط اللعبالخطوات التً تتبع عند 

و إعطاء الالعبٌن المعلومات الكافٌة و ٌقصد منها   مصغر للملعب أو أي وسٌلة أخرى متاحة

و على المدرب أن ٌعطً الوقت  سب لتنفٌذها فً الهجوم أو الدفاعهدف الخطة، و الوقت المنا

الخطة جٌدا و أن ٌجٌب المدرب على الكافً للشرح المفصل للخطة لكً ٌستوعب الالعبون 

 تساإالت الالعبٌن.

ٌشرع فً هذه المرحلة المدرب و الالعبون بالعمل : مرحلة تنفٌذ األداء الخططً و إتقانه  -ب 

التطبٌقً فً المٌدان للخطة و هذا لتوضٌح كٌفٌة التصرف و مواجهة كافة االحتماالت و 

منافس بالحركة البطٌبة ثم التدرج فً سرعة المواقف و تطبق فً هذه المرحلة الخطة بدون 

األداء مع االهتمام بتطوٌر مختلف القدرات البدنٌة المهارٌة و النفسٌة الالزمة لتحقٌق األداء 

  .على أحسن و دوام إصالح األخطاء 

ٌقوم المدرب فً هذه المرحلة بتطبٌق  مرحلة التفاعل المبدع على المواقف الخططٌة : -ت 

بٌه مع وجود منافس سلبً ثم إٌجابً مع التدرج فً الظروف من السهل إلى الخطة على الع

الصعب لمعرفة مقدرة الالعب على مواجهة الصعوبات و العراقٌل التً ٌتلقها، و على المدرب 

فً مباراة تجرٌبٌة و هذا حتى ٌتسنى لالعب تنمٌة  تنفٌذ الخطةثم التوجٌه و عالج األخطاء  

 روح المنافسة، و للمدرب معرفة مدى فهم العبٌه و تطبٌقهم للخطط قدراته على اإلحساس على
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزء االول إلنتقاء الرٌاضً ا :11انًحاضرج رقى 

وأنتقى الشًء أي …. أن " كلمة انتقاء فً اللغة من الفعل أنتقى، ٌنتقً، انتقاء  :االنتقاءمفهوم 
فراد ألفً المجال الرٌاضً ، حٌث أن ا مةاختاره". وٌعد هذا الموضوع احد الموضوعات المه

فً إمكانٌاتهم وقدراتهم إذ أن هناك فروق فردٌة بٌنهم والتً تعرف بؤنها "التباٌن  نٌتساووال 
" لذا " فان (1987)محمود، واالختالف فً القدرات العقلٌة والبدنٌة والحركٌة والجسمٌة 

اكتشاف القدرات الحركٌة والخصابص الفسٌولوجٌة التً ٌتمٌز بها كل إنسان ثم توجٌهه 
لممارسة نوع معٌن من األنشطة الرٌاضٌة ٌتالبم مع ما ٌتمٌز به إنما ٌعجل بالحصول على 

النجاح وتحقٌق المستوٌات المطلوبة مع االقتصاد فً الوقت والجهد والمال " فاالنتقاء فً 
مجال الرٌاضً احد المرتكزات األساسٌة فً الوصول إلى المستوٌات المتقدمة إذ ظهرت ال

الحاجة ألٌه نتٌجة الختالف خصابص األفراد فً القدرات البدنٌة والعقلٌة والنفسٌة وتبعا لنظرٌة 
الفروق الفردٌة. إذ أن " لكل نشاط أو لعبة رٌاضٌة متطلبات أو مواصفات نموذجٌة ٌجب 

" وتستهدف عملٌة (1998)طه، الرٌاضً حتى ٌمكنه أن ٌحقق مستوٌات متقدمة  توافرها فً
االنتقاء فً المجال الرٌاضً بصفة عامة اختٌار أفضل الالعبٌن لممارسة نشاط رٌاضً معٌن 

ٌجة والوصول به إلى مستوٌات عالٌة فً هذا النشاط وقد ظهرت الحاجة إلى هذه العملٌة نت
اختالف الالعبٌن واستعداداتهم البدنٌة والعقلٌة والنفسٌة ، وقد أصبح من المسلم به أن إمكانٌة 
وصول الالعب إلى المستوٌات العلٌا فً المجال الرٌاضً تصبح أفضل إذ أمكن منذ البداٌة 

والتنبإ انتقاءه وتوجٌهه إلى نوع النشاط الرٌاضً الذي ٌتالبم و استعداداته وقدراته المختلفة 
بمدى تؤثٌر عملٌات التدرٌب فً نمو وتطوٌر تلك االستعدادات والقدرات بطرٌقة فعالة تمكن 

 الالعب من تحقٌق التقدم المستمر. 
االنتقاء الرٌاضً هو عملٌة اختٌار أفضل الالعبٌن من بٌن الالعبٌن  :تعرٌف االنتقاء الرٌاضً

الصغار ممن ٌتمتعون باستعدادات وقدرات خاصة تتفق مع متطلبات نوع النشاط الرٌاضً . 
وهً عملٌة مستمرة ٌتم من خاللها المفاضلة بٌن الالعبٌن والالعبات طبقاً لمحددات معٌنة وهذا 

الموهوبٌن لممارسة نوع النشاط الذى ٌتالبم مع استعدادتهم  ٌعنى اختٌار أفضل الالعبٌن
وقدراتهم المختلفة. وتهدف عملٌة انتقاء المواهب فً المجال الرٌاضً إلى محاولة اختٌار أفضل 
العناصر بغرض الوصول إلى اعلى مستوٌات من األداء البدنً اعتمادا على العدٌد من جوانب 

 ة أو وراثٌة .الموهبة سواء كانت بدنٌة أو نفسٌ
 :أهمٌة االنتقاء فً المجال الرٌاضً 
 االقتصاد فً الوقت والجهد والمال  - 1
التوصل الى إختٌار الطرق العلمٌة المناسبة النتقاء أفضل العناصر مع تحدٌد الوقت الالزم  – 2

 لصقل هذه المواهب والوصول بها إلى أفضل مستوٌات األداء. 
تدرٌبٌة مع االطمبنان إلمكانٌة انجازها اعتمادا على خصابص تصمٌم وإعداد البرامج ال - 3

 وقدرات الالعبٌن. 
 التنبإ بالمستوٌات المستقبلٌة لألداء البدنً والفنً.  - 4
 زٌادة حجم وشدة التدرٌب باطمبنان.  - 5
 تحسٌن مستوى اإلداء البدنً والفنً والمهاري والنفسً بشكل سلٌم .  - 6
 إلنخراط فً الممارسات اإلجتماعٌة السلبٌة . حماٌة الالعب من ا - 7
 اكتساب الالعب الثقة فً النفس فً التدرٌب والمنافسات.  - 8
ٌعتبر مجال أمثل لتطبٌق النظرٌات العلٌمة فً مجال التدرٌب الرٌاضً كما ٌضٌف كال من  - 9

أن هذه إلى األهمٌة من االنتقاء أو االختٌار  (James and William 1983) جٌمس وولٌم



العملٌة تساعد على تقٌٌم الالعبٌن عند وضع البرامج المدروسة لهم وكذلك تعمل على تحدٌد 
النقطة التً ٌجب أن ٌبدأ بها المدرب فً وضع البرامج التدرٌبٌة باإلضافة إلى وضوح مستوى 

 ونوعٌة البرامج التً ٌقدمها المدرب لهإالء الالعبٌن ومدى مناسبتها لهم. 
لم تقتصر عملٌة االنتقاء على اكتشاف الموهوبٌن : اء فً المجال الرٌاضًأهداف االنتق

وتوجٌههم الى الفعالٌات الرٌاضٌة المناسبة لقابلٌتهم ، بل تضمنت الكثٌر من االهداف من 
 ابرزها:

تحدٌد المواصفات والمتطلبات المورفولوجٌة والبدنٌة والحركٌة التً ٌجب توافرها فً  - 1 
 النشاط الرٌاضً .  الفرد للتفوق فً

 االكتشاف المبكر لذوي االستعدادات والقدرات العالٌة.  -2
 توجٌه الراغبٌن فً الممارسة الرٌاضٌة الى المجاالت المناسبة لمٌولهم واتجاهاتهم.  - 3
الرٌاضً الختٌار افضل العناصر على  اٌجاد قاعدة عرٌضة من ذوي الموهبة واالستعداد - 4

 .  فترات زمنٌة متعددة
االقتصاد فً الوقت والجهد والمال فً عملٌة التدرٌب الرٌاضً لمن ٌتوقع لهم التفوق فً  - 5

 هذا النشاط الرٌاضً مستقبال. 
ترشٌد عملٌة التدرٌب لتنمٌة وتطوٌر االمكانٌات والقدرات للفرد فً ضوء ما ٌنبغً تحقٌقه   - 6
زٌادة الدافعٌة للممارسة الرٌاضٌة للتقارب والتجانس لمستوٌات مجموعة االفراد بالوحدة  - 7

 واالبتعاد عن التباٌن بٌنهم.
ع له تحقٌق المستوٌات تركٌز عملٌة التدرٌب لتطوٌر امكانٌات وقدرات من ٌتوق - 8 

 واإلنجازات العالٌة .
اختٌار افضل االفراد فً نشاط رٌاضً محدد لتكوٌن فرق لالشتراك فً منافسة معٌنة.  - 9 

تطوٌر عملٌات االنتقاء الرٌاضً ومراحله من حٌث التنظٌم والفعالٌة بالدراسات والبحوث  - 10
 العلمٌة المتواصلة. 

 : خصابص االنتقاء
 عملٌة االنتقاء من قاعدة كبٌرة من اإلفراد . ان تتم - 1
 تتمٌز باالستمرارٌة وعدم الثبات على مرحلة واحدة من مراحلها.  - 2 
 االعتماد على الخبرة فً االنتقاء سواء كانت الخبرة الشخصٌة أو الخبرة العلمٌة.  - 3
ها وحدة واحدة التكامل خالل عملٌة االنتقاء من حٌث النظر لشخصٌة المنتقً على أن - 4

 متكاملة من الجوانب الوظٌفٌة. 
 الفردٌة وهً الخصابص الخاصة بالفرد والتً تمٌزه عن أقرانه ومستوى إدراكه وإمكانٌته.  - 5

 -: هناك بعض المبادئ التً ٌجب أن تراعً فً عملٌات االنتقاء فٌما ٌلً:األسس العلمٌة لإلنتقاء
 ٌص والقٌاس مبنٌة على أساس علمً تكون طرق التشخاألساس العلمً لالنتقاء : أي ٌجب أن -
شمول جوانب االنتقاء : بحٌث ٌجب أن تشمل جمٌع الجوانب المتعلقة بالالعب )البدنً  -

 والجسمً والنفسً. 
استمرارٌة القٌاس والتشخٌص : حٌث أن االنتقاء فً المجال الرٌاضً ال ٌتوقف عند مرحلة  -

 رة لجمٌع المراحل. معٌنة وإنما القٌاسات تكون مستم
مالبمة مقاٌٌس االنتقاء : أي ٌجب أن تكون المقاٌٌس مرنة مع إمكانٌة التعدٌل وفق الظروف  -

 المختلفة. 
القٌمة التربوٌة لالنتقاء : وٌتعلق ذلك بالنتابج من عملٌات االنتقاء بحٌث تخدم كذلك عملٌات  -

 تطوٌر وتحدٌث برامج التدرٌب. 
مزاٌا  لجوانب النفسٌة المتعلقة بالالعبتقاء : ومراعاة الفروق الفردٌة واالبعد اإلنسانً لالن -

  االنتقاء فى العلمًسلوب األ استخدام



 فى الوصول الى أفضل مستوى ممكن  بالالع ٌستغرقه الذيتقلٌل الوقت  - 1
 عمل المدربٌن مع أفضل العناصر المتوفرة  - 2
 ٌاضٌة العالٌة رإتاحة الفرصة لالعب للوصول الى المستوٌات ال - 3
 .توفٌر درجة التجانس بٌن الالعبٌن - 4

 
  : االنتقاء ماهٌة

أن مصطلح )االنتقاء( ٌعبر عن أو ٌضم مصطلحً )التوجٌه( و )االنتقاء( فً مفهوم شامل، أي 
 (1994)علً بن صالح،  االنتقاءأن استعمال مصطلح )انتقاء( ٌعنً ضمنٌاً التوجٌه، وٌعرف 

هو عملٌة اختبار وقٌاس القدرات البدنٌة والمهارٌة والنفسٌة والذهنٌة والوظٌفٌة لدى المبتدبٌن 
الراغبٌن فً ممارسة الفعالٌات الرٌاضٌة ومقارنة ذلك مع متطلبات الفعالٌة المراد التخصص 

 فٌها بغٌة التوجه واإلرشاد العلمً السلٌم الختبار انسب لعبة تتماشى وقدراتهم من جمٌع
بؤنه " عملٌة ٌتم من خاللها اختبار أفضل العناصر   (1996)ابراهٌم،  نواحٌها") (، كما عرفه

من الالعبٌن من خالل عدد كبٌر منهم طبقا لمحددات معٌنة ") (، كذلك ٌقصد باالنتقاء هو" 
ل الدراسة المتعمقة لجمٌع اختٌار الالعبٌن والالعبات فً المجموعة، المتاحة منهم من خال

 .الجوانب المإثرة فً المستوى الرٌاضً اعتمادا على األسس والمبادئ والطرابق العلمٌة
( بكونه "عملٌة ٌتم 1976نقال عن )كلٌسلٌف ر.ي، (Zatsyorsky فٌما عرفه)زاتسٌورسكً

 .الرٌاضًخاللها اختٌار أفضل الالعبٌن على فترات زمنٌة على المراحل المختلفة لألعداد 
أن عملٌة التعرف وانتقاء أفضل الرٌاضٌٌن الموهوبٌن إلشراكهم فً منهج تدرٌبً منظم واحداً 
من أهم اهتمامات المعنٌون فً شإون تدرٌب األلعاب والفعالٌات الرٌاضٌة المعاصرة، من أجل 

 أعدادهم للوصول إلى أعلى قمة درجات السلم الرٌاضً فً اللعبة أو الفعالٌة الرٌاضٌة
الممارسة فكل فرد ٌمكن أن ٌتعلم عمالً ما وٌبدع فٌه، لكن هناك عدد قلٌل من األفراد ٌستطٌعون 

الوصول إلى تحقٌق أنجاز رٌاضً ممٌز، لذلك أصبح من الضروري جداً بالنسبة لأللعاب 
والفعالٌات الرٌاضٌة اكتشاف األفراد األكثر موهبًة واختٌارهم من األعمار المبكرة إلخضاعهم 

رشادهم ومساعدتهم بصورة مستمرة فً عملٌة تنفٌذ مناهج تدرٌبٌة بعٌدة المدى للوصول بهم وإ
 .( ) إلى أعلى مستوى ممكن من البراعة الرٌاضٌة

وعلٌه فان االنتقاء هو التدخل األساسً للمدرب النتقاء أفضل الناشبٌن الموهوبٌن وفق أسس 
صول بهم الى المستوٌات العلٌا، إن عملٌة علمٌة من اجل إعدادهم إعدادا صحٌحاً من اجل الو

االنتقاء "غاٌتها انتقاء أفضل الناشبٌن المتمٌزٌن من بٌن أقرانهم والذٌن ٌتصفون بالموهبة 
وحسن األداء وانتقابهم مبكراً سٌكون نجاحاً للعملٌة التدرٌبٌة ومواصلة الناشا بالنشاط الذي 

اف إمكانٌات وقدرات الناشا ونوع الفعالٌة أو ٌمارسه سٌكون هناك صقل لهذه الموهبة، أن اكتش
النشاط الرٌاضً الذي ٌمارسه ٌتطلب التعرف والتعمق بشكل دقٌق على العوامل المهمة التً 
تإهله وصوالً ألعلى المستوٌات، فاالنتقاء النظرة الثاقبة والمتعمقة لمستوى كفاءة الناشا من 

ً من خالل النظرة الثاقبة والصادقة من قبل المدرب خالل قدراته البدنٌة والمهارٌة فاالنتقاء ٌؤت
 .( )"وذوي االختصاص لمإهالت الموهوب

وعلى العموم فان فكرة االنتقاء لم تكن حدٌثة عند المجتمعات وان لم تكن بآلٌاتها المعروفة فً 
الوقت الحاضر، وهً لم تدخل حٌز مجتمعنا الرٌاضً أال من بابها الضٌق معتمدًة رإٌة 

والكشاف فً اختٌار الموهوب والطاقات الواعدة مستندة إلى أدابها المهاري بعٌدا عن  المدرب
انتهاج األسلوب العلمً، ولغرض نجاح هذه الفكرة البد من التعرف بدقة على جمٌع العوامل 

التً تحدد الوصول إلى المستوٌات العلٌا، وكذلك المتطلبات والمواصفات النموذجٌة التً ٌجب 
الرٌاضً لكً ٌتمكن من تحقٌق المستوى الجٌد، وأبدى )عزت محمود  توافرها فً

(" أن االنتقاء ٌخص مجموع الراغبٌن والمتمٌزٌن بالقدرات والمواهب فً 1987كاشف،



ممارسة هذه الرٌاضة أو تلك بما ٌتالءم ورغباتهم وقدراتهم المحددة لنوع النشاط الرٌاضً 
الذي ٌقترحه المتخصصون، فاالنتقاء الصحٌح  المختار على أن ٌتم ذلك فً العمر المحدد

للناشبٌن ٌجب أن ٌبدأ من األعلى إلى األسفل أي معرفة مستوى الالعبٌن ذو المستوى العالً ثم 
ٌتم االنتقاء فً ضوء التنبإ بما ٌحققه الناشبون عن انتقابهم") (، فٌما ٌرى )رٌسان خرٌبط 

أفضل الناشبٌن الموهوبٌن الذٌن تتوفر فٌهم  ( أن االنتقاء ٌعنً اختٌار )انتقاء(1989مجٌد،
 .( )متطلبات مزاولة نشاط رٌاضً معٌن ,ولهم القدرة على التطور المستقبلً فٌه

لذا فان عملٌة انتقاء الناشبٌن تتم فً فترات زمنٌة مبكرة من عمر الالعب سٌإدي إلى التعرف 
ي ٌتناسب وقدراته ولغرض إشباع المبكر إلى قدراته وإمكانٌاته وتوجٌهه إلى نوع النشاط الذ

هوٌاته ورغباته وبالنتٌجة سٌسهل عملٌة انتقابه فً الفترات الالحقة من عمره التدرٌبً وسٌكون 
هنالك والدة ناشا بطل وموهوب قادم لٌحتل مكانا فً المنتخبات الوطنٌة وانه مشروع وثروة 

م الشروط تحقٌق متطلبات الوصول وطنٌة، لكون انتقاء الموهوبٌن من الناشبٌن الذٌن تتوفر فٌه
إلى المستوٌات العالٌة من خالل قدراتهم البدنٌة والمهارٌة حٌث ٌكونون متمٌزٌن عن غٌرهم فً 

القدرات والمواهب، من خالل انتقابهم فً عمر مبكر مما ٌساعد على نجاح العملٌة التدرٌبٌة 
ه فضال عن كون هذه العملٌة وكذلك ٌإدي إلى ممارسة الناشا النشاط الرٌاضً الذي ٌرغب ب

تسهم وتساعد على تجاوز الصعوبات والعراقٌل وتإدي إلى االختصار فً الجهد من المدرب 
 . والالعب االختصار فً الوقت والمال

  : أهداف االنتقاء
تهدف عملٌة االنتقاء إلى اكتشاف واختٌار الموهوبٌن وتوجٌهم إلى ممارسة النشاط الرٌاضً 

 .:( )قدراتهم وقابلٌتهم وٌمكن تحدٌد أهداف االنتقاء باآلتًالذي ٌتناسب مع 
 . التعرف المبكر على الموهوبٌن الرٌاضٌٌن والسٌما حراس المرمى فً مجال كرة القدم 1- 
التوجٌه المثمر للناشبٌن نحو األنشطة الرٌاضٌة، التً تتناسب مع قدراتهم واستعدادهم  2- 

 .وإمكانٌاتهم
 . هد والمال فً عملٌة التدرٌب الرٌاضًاالقتصاد فً الج  3- 
 . زٌادة الدافعٌة عند حراس المرمى فً ممارسة النشاط 4 - 
تطوٌر عملٌات االنتقاء للحراس المرمى من حٌث التنظٌم من خالل الدراسات والبحوث  5- 

 . العلمٌة المتواصلة
التً ٌجب توفرها للحارس تحدٌد المواصفات والمتطلبات المورفولوجٌة والبدنٌة والحركٌة  -6

  . للتفوق فً النشاط الرٌاضً
 : واالنتقاء الجٌد ٌحقق األهداف السابق ذكرها من خالل ما ٌلً

تحدٌد الصفات النموذجٌة )البدنٌة، المهارٌة، الخططٌة( التً تتطلبها األنشطة الرٌاضٌة  - أ
الالعب لكً ٌتحقق النجاح فً المختلفة، بمعنى تحدٌد المتطلبات الدقٌقة التً ٌجب توافرها فً 

نوع معٌن من أنواع األنشطة الرٌاضٌة، وقد اتجهت البحوث فً السنوات األخٌرة إلى وضع 
لمواصفات أفضل الرٌاضٌٌن من خالل تحلٌل حالة الالعبٌن الموهوبٌن فً  Models نماذج

  .مرحلة التفوق الرٌاضً
الرغم من كون التنبإ ٌعد من أهم ، فعلى Prognosis أو التكهن Prediction التنبإ - ب

واجبات االنتقاء إال أنها )حتى اآلن( تعتبر أقلها من حٌث البحوث والدراسات التً تناولتها 
بالتحلٌل .. فإن كانت عملٌة االنتقاء فً المراحل األولى تعمل على تحدٌد استعدادات وقدرات 

رات ٌعد من أهم واجبات االنتقاء لما الناشا فإن التنبإ بما ستصل إلٌه هذه االستعدادات والقد
 .ٌساهم فً تحدٌد مستقبل الرٌاضً لناشا



تحسٌن عملٌات االنتقاء من حٌث الفاعلٌة والتنظٌم، وٌتم ذلك عن طرٌق الدراسات العلمٌة  - ج
فً هذا المجال الكتشاف أفضل الطرق والوسابل التً تحقق انتقاء أفضل مع االستمرارٌة فً 

 .بصفة دابمةتطوٌر هذه النظم 
 : األعمار المالبمة فً االنتقاء للنشاط الرٌاضً

عملٌات النمو التً ٌمر بها الكابن الحً تعد مراحل حساسة ومهمة للغاٌة ٌواجهها اإلنسان منذ 
الوالدة حتى مراحل متقدمة من سن الشباب ومن خالل هذه المراحل تتغٌر أجزاء جسم اإلنسان 

لى طول ووزن الالعب وكذلك على مستوى العطاء البدنً )عضالت، عظام( ولها تؤثٌرها ع
والعقلً والمهاري ولها عالقتها وارتباطها التام مع قوة وسرعة العضالت والخالٌا الحسٌة 

  .والعصبٌة والحركٌة
ونوع النشاط الرٌاضً ومستلزمات هذا التكوٌن له ارتباط فاعل وال ٌقبل الشك فً مجاالت 

ر الناشبٌن فً األلعاب الرٌاضٌة المختلفة وعلى ضوء ذلك ٌتم تحدٌد االنتقاء والتنبإ واختٌا
 العمر الزمنً المالبم وفق االستعدادات الخاصة التً ٌتمتع بها الناشا فً مراحل النمو المختلفة

ومن األخطاء الشابعة والمؤلوفة فً بعض األحٌان اختٌار الموهوبٌن دون النظر إلى مستوى 
متؤخرة أو مبكرة عن السن المناسب لممارسة نشاط رٌاضً معٌن أو  أعمارهم سواء كانت هذه

أي لعبة من األلعاب الرٌاضٌة )الجماعٌة، الفردٌة( وهذا ما ٌظهر فعلٌاً فً مراحل التدرٌب 
  . وانعكاساتها السلبٌة على مدى فاعلٌة التدرٌب وعلى نتابج الالعب المهارٌة فٌما بعد

دالل علٌها والعمل وفق هذه المعاٌر ٌتم تحدٌد السن المالبم بدقة وهناك محددات ثابتة ٌمكن االست
لبداٌة الممارسة الحقٌقٌة لنشاط رٌاضً معٌن، حتى ٌصل الالعب أو الناشا إلى سن المنافسات 

( سنة 25 –18)البطولة( الذي ٌقدم فٌه الرٌاضً أفضل مستوى رٌاضً أو أنجاز رقمً هو )
بعض األحٌان حسب طبٌعة النشاط الرٌاضً الممارس وفً  وهذا المستوى من العمر ٌختلف فً

 . بعض األحٌان ٌختلف باختالف الرجل إلى المرأة أو باختالف البٌبة التً ٌعٌش بها الالعبون
وهناك أنشطة رٌاضٌة تتمٌز طبٌعة ممارستها بالتوافق الحركً تتطلب ممارستها فً سن مبكرة 

( سنوات وكذلك كرة القدم تتم عملٌات 8 -6م لها هو )كالجمباز والسباحة وسن الممارسة المالب
( سنوات )البراعم( عناصر خام 8 -6االختٌار واالنتقاء فً مدارس األعداد بمستوى أعمار )

 . تمتع بمواهب كبٌرة فً أداء مهارات اللعبة بشكل ٌلفت أنظار العاملٌن فً هذا المجال
ارسة بحٌث ٌصل فً بعض األحٌان إلى وهناك العاب ونشاطات رٌاضٌة ٌرتفع بها سن المم

( سنة وخاصة فً األنشطة الرٌاضٌة التً تتمٌز بالتحمل والقوة كما هو الحال 12 -10سن )
إلى ممارسة بعض فعالٌات العاب القوى وكذلك األلعاب التً تتمٌز بالدقة كالرماٌة والسالح، أما 

ألثقال فٌمكن البدء بممارستها تحت بالنسبة لأللعاب الفردٌة مثل المالكمة والمصارعة ورفع ا
 . ( سنة14 -11سن )

وعلٌه فان إجراء القٌاسات الخاصة بعملٌة االنتقاء ٌمكن أن ٌتحقق االلتزام بالسن المناسب للبدء 
فً ممارسة كل نشاط رٌاضً على حدا فضالً عن التغلب على مشكلة عدم التطابق بٌن العمر 

التً تظهر أحٌانا  (Biological age) البٌولوجًوالعمر  (chronological age) الزمنً
فً شكل اختالفات واضحة من حٌث سرعة أو بطًء نمو بعض الصفات أو القدرات الخاصة 

بالناشا مقارنًة بؤقرانه من نفس السن نظراً للفروق الفردٌة الموجودة بٌن الناشبٌن من أفراد 
اصة بكل مظاهر النمو المختلفة )البدنٌة العمر الواحد والتً تظهر بوضوح فً معدالت النمو الخ

 .( )(والحركٌة والعقلٌة واالنفعالٌة واالجتماعٌة
فاالنتقاء فً المجاالت الرٌاضٌة هو بالتحدٌد عملٌات اختٌار أحسن العناصر أو الالعبٌن من بٌن 

رات الناشبٌن الرٌاضٌٌن وفق أحدى األسالٌب المتبعة فً االختٌار سواء كانت عن طرٌق االختٌا
والقٌاسات العلمٌة أو التطبٌقٌة من اجل كشف ومعرفة االستعدادات والقدرات الخاصة لالعبٌن 

الناشبٌن والذي تتفق مع متطلبات نوع اللعبة الرٌاضٌة أو النشاط الرٌاضً وأي اختٌار من 



 تتوافر لدٌهم الصالحٌة، وٌمكن التنبإ لهم بتحقٌق أحسن االنجازات الرقمٌة أو المهارٌة فً
 . األلعاب الرٌاضٌة المختلفة سواء كانت الفردٌة منها أو الجماعٌة

ومن هذا ٌتضح بمدى صعوبة عملٌة االنتقاء أو التنبإ للطفل بقدراته الرٌاضٌة المستقبلٌة التً لم 
تظهر بعد ولم ٌكتشفها احد وهنا ٌظهر جلٌاً مدى الخطورة والخلط فً طرق استخدام الكشف أو 

التنبإ الضعٌف لقدرات واستعدادات األطفال التً تستند على رإٌا غٌر  االختٌار أو حاالت
علمٌة وضعٌفة باستخدام الوسابل االرتجالٌة عن طرٌق العٌن الواحدة المتجردة من االنفتاح 

على كل المساحات العلمٌة والتطبٌقٌة فً مجال االختٌار والتنبإ، فالمدرب وحده باالعتماد على 
ٌمكن أن تكون هذه الخبرة وحدها البدٌل عن األسس العلمٌة المختلفة خبرته المتواضعة ال 

 . والمترابطة الجوانب لتؤشٌر المستوى الحقٌقً الستعدادات وقدرات الطفل الموهوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثانًالجزء  إلنتقاء الرٌاضً ا :21انًحاضرج رقى 

  : نتقاءاإلأنواع 
العمل فٌه واسعة ومتنوعة وواضحة أمام المختصٌن فً  عندما ٌتنوع االنتقاء ستكون مساحة

عملٌة االنتقاء والوقوف على مستوى الالعبٌن الموهوبٌن وأن ٌقع من عملٌة التدرٌب الرٌاضً، 
وهذا مما ٌمكننا من أن نخطو الخطوة األولى إلى نوع النشاط الذي ٌجب أن ٌمارسه مبكرا, 

 وٌمكننا التعرف ألٌه من خالل تقسٌمه
  . االنتقاء لغرض توجٌه1-  

 . االنتقاء ألعداد مجموعات متجانسة فً التدرٌب الستمرارٌة عملٌة التدرٌب بكفاءة 2- 
    االنتقاء لتكوٌن المجموعات المتكافبة والمتنافسة للمراحل التدرٌبٌة كافة لزٌادة الدافعٌة  3- 

 . مراعٌا للحالة النفسٌة
 . بٌن الالعبٌن ذوي المستوٌات العلٌاانتقاء للمنتخبات الوطنٌة من   4 -

لذا فؤن االنتقاء بؤنواعه هو عملٌة منظمة متسلسلة ٌمر بها الناشبون عبر المراحل التدرٌبٌة 
لالنتقاء ابتداء من توجٌه الناشا إلى النشاط الذي ٌمارسه مرورا بعملٌة االنتقاء ألجل التجانس 

 . ت العلٌاثم التكافإ لغرض التنافس وصوالً إلى المستوٌا
 : مراحل االنتقاء

نظرا لوجود فروق فردٌة بٌن األفراد فً جمٌع الجوانب البدنٌة والعقلٌة والمهارٌة والنفسٌة، 
ٌحتم علٌنا اختٌار األفراد الذٌن تتوفر فٌهم شروط ممارسة النشاط الرٌاضً الذي ٌتناسب مع 

  : اء التً تتم على ثالث مراحلقابلٌتهم وقدراتهم، ومن هناء ظهرت الحاجة إلى عملٌة االنتق
 : ( سنة12-8المرحلة األولى ) 1 -

 : وتهدف إلى الكشف على المستوى المبدبً للصفات اآلتٌة
 . القدرة البدنٌة والمهارٌة -أ

 . الخصابص المورفولوجٌة والوظٌفٌة -ب
 . المفاصل اختٌار مرونة -ج
 . السمات الشخصٌة -د

  : ( سنة14-12المرحلة الثانٌة )  2-
وهً مرحلة تستهدف اختٌار أفضل الناشبٌن من بٌن من نجحوا فً اختبارات المرحلة األولى 

ٌالءم مع إمكانٌاتهم، وتتم هذه المرحلة بعد أن ٌكون الناشا قد مر بمدة وتوجٌههم إلى الذي 
تدرٌب طوٌلة نسبٌاً قد تستغرق ما بٌن عام وأربعة أعوام، وتستعمل فً هذه المرحلة المالحظة 

  : المنظمة وتستعمل االختبارات الثانٌة من االنتقاء لتقوٌم الجوانب اآلتٌة
 .(العامة والخاصة )قوة، سرعة، تحمل، مرونة، رشاقةمستوى تطور القدرات البدنٌة  -أ

 . معدل تطور القدرات العامة والخاصة -ب
 . تحدٌد مستوى االنجاز وفٌه ٌحقق الناشا المستوى المإهل فً مجال اللعبة -ج
 . تحدٌد ثبات االنجاز عندما ٌحقق الناشا مستوى األداء األمثل فً المنافسات -د

 : ( سنة16-14)المرحلة الثالثة   3-
وتستهدف هذه المرحلة التحدٌد األكثر دقة لخصابص الناشبٌن وقدراتهم بعد انتهاء المرحلة 

 . الثانٌة وانتقاء الناشبٌن األكثر كفاءة لتحقٌق المستوٌات العلٌا
ففً هذه المرحلة ٌمكننا التحدٌد بشًء أكثر دقة لخصابص الناشا وقدراته بعد المرحلة السابقة 

من التدرٌب وانتقاء الناشبٌن المتمٌزٌن الذٌن هم أكثر كفاءة لتحقٌق المستوٌات العلٌا، مع الثانٌة 
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التركٌز واالهتمام فً هذه المرحلة على قٌاس مستوى نمو الخصابص المورفولوجٌة والوظٌفٌة 
 .الالزمة لتحقٌق المستوٌات العلٌا

منافسات الدولٌة، وتعد المقدرة على وخالل هذه المرحلة ٌمكن انتقاء الناشبٌن بهدف أعدادهم لل
 . من العوامل المهمة فً هذه المرحلة الجهاز العصبً تحمل التدرٌب وكفاءة

 
 

 : أغراض االنتقاء
 : االطالع على حقٌقة المستوٌات  1-

إن إجراء االختبارات الخاصة للناشبٌن أوالمبتدبٌن تحدد وبشكل دقٌق المستوٌات الحقٌقٌة 
 . واإلمكانٌات الواقعٌة لمتطلبات األنشطة الرٌاضٌة

 : تحدٌد المشكالت  2-
والضعف فً العملٌة التدرٌبٌة  القوة عندما تنجح االختبارات فً تحدٌد المستوٌات ستظهر نقاط

وستظهر الفروق الفردٌة وسٌجد المدرب نفسه أمام بعض المشكالت الفردٌة والجماعٌة إذ أن 
 . ( )لغة األرقام التً تضعها االختبارات أمامه تجعل المشاكل أكثر وضوحا أمام المدرب

  : ن الناشبٌناالطالع على الفروق بٌ  3-
ٌكون هدف االختبارات فً هذه الناحٌة هو معرفة نقاط الضعف والقوة عند الناشا ذاته، إذ 

أثبتت نظرٌة الفروق الفردٌة أن األفراد ٌختلفون فً قدراتهم واستعدادهم، وهنا تلعب 
فروق االختبارات دورا فعاال فً اكتشاف الفروق الفردٌة، إذ أن معرفة المدرب واطالعه على ال

الفردٌة بٌن أالعبٌن سوف ٌجعل الصورة واضحة أمامه وٌكون تصرفه مبنٌا على وفق هذه 
 .( )القابلٌات وستكون العملٌة التدرٌبٌة أكثر دقة وقدرة على تحقٌق األهداف الموضوعة مسبقا

  : تقوٌم العملٌة التدرٌبٌة والمنهاج التدرٌبً  4-
ه التدرٌبً وانه ٌخطو بخطوات متسلسلة على وفق أن المدرب بحاجة إلى االطمبنان إلى عمل

األسلوب العلمً الصحٌح الذي ٌعمل على تطور الناشبٌن وتقدم الفرٌق وال ٌوجد سبٌل أفضل 
من االختبارات لتقوٌم العملٌة التدرٌبٌة، إذ تعد االختبارات والقٌاسات إحدى الطرابق العلمٌة 

بً من خالل استخدامها وسابل تقوٌمٌة فً التً ٌمكن أن تبٌن مدى صالحٌة أي منهج تدرٌ
  .( )المجاالت الرٌاضٌة المختلفة

 : زٌادة التشوٌق والدافعٌة  5-
تعد االختبارات أداة فاعلة لزٌادة التشوٌق وتعمل على االستمرار بالجد والمثابرة فً التدرٌب 

ا ٌشمل الفرٌق وكذلك فؤن عنصر التشوٌق والدافعٌة للناشبٌن ٌكون قوي لتحسٌن مستواه وهذ
 .بؤكمله

 : الكشف عن الموهوبٌن  6-
وهنا تلعب االختبارات دوراً كبٌرا فً الكشف عن هذه الفبة العمرٌة بصورة علمٌة صحٌحة لما 

 .توفره عملٌة االكتشاف الصحٌح من جهد ومال وكذالك االقتصاد بالوقت
 : تقوٌم الخصم  7-

الكشف عن إمكانٌات الفرٌق الخصم واالطالع على إن لالختبارات أهمٌة كبٌرة أٌضا من خالل 
  )والضعف إذ ٌساعد ذالك على وضع خطط مستقبلٌة القوة ٌن تقع نقاطأمستوى فرٌق الخصم و

 :العوامل األساسٌة النتقاء الرٌاضٌٌن
فإن انتقاء الالعبٌن الممٌزٌن ٌجب أن ٌؤخذ بالحسبان عوامل وخصابص  1982حسب 'هان' 

 :عدٌدة وهً المحددة للنتابج المستقبلٌة
الكثافة الجسمٌة )العالقة بٌن االنسجة العضلٌة  -الوزن -المعطٌات االنتروبومترٌة: القامة  -

 .واالنسجة الذهنٌة(، مركز ثقل الجسم
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مثل المداومة الهوابٌة والالهوابٌة، القوة الثابثة والدٌنامٌكٌة سرعة خصابص اللٌاقة البدنٌة :   -
 .(رد الفعل والفعل )سرعة الحركة...الخ

الشروط التقنٌة الحركٌة : مثل التوازن، قدرة تقدٌر المسافة، اإلٌقاع، قدرة التحكم فً   -
 الكرة...الخ

 .والتعلم والتقسٌمقدرة التعلم : سهولة االكتساب قدرة المالحظة والتحلٌل   -

 .التحضٌر أو اإلعداد للمستوى:المواضبة أو االنضباط والتطبٌق فً التدرٌب  -
القدرات اإلدراكٌة والمعرفٌة: مثل التركٌز، الذكاء الحركً )ذكاء اللعب( االبداع القدرات   -

 .التكتٌكٌة
مقاومة التؤثٌر الخارجً، العوامل العاطفٌة: االستقرار النفسً، االستعداد والتهٌإ للمنافسة،   -

  .التحكم فً التوتر والقلق
 .العوامل االجتماعٌة: مثل قبول الدور فً اللعب ،مساعدة الفرٌق  -
واقترح الباحث د.عماد صالح عبد الحق خالل بحثه المطروح فً االنترنات )هم القٌاسات التً  

 (التً ٌجب مراعاتها أثناء عملٌة االنتقاء هً
 .الجسمٌةالقٌاسات  -أ

 .القٌاسات الفٌزٌولوجٌة -ب
 .القٌاسات البدنٌة -ج
 .القٌاسات المهارٌة والحركٌة -د
  .القٌاسات النفسٌة -و

 :دالبل خاصة باالنتقاء  -
 .هناك طرٌقتان للبحث عن المواهب الرٌاضٌة

 .الطرٌقة الطبٌعٌة: والتً تعتمد على المالحظة - أ
  'لى أسس علمٌة وهً تتعلق بالعالم البولندي 'بلٌكالطرٌقة العلمٌة: والتً تعتمد ع - ب
 :مراحل االنتقاء  -

 :ٌمكن تقسٌم االنتقاء إلى ثالثة مراحل
 ()االنتقاء المبدبً المرحلة األولى:  -

هً مرحلة التعرف المبدبً على الناشبٌن الموهوبٌن وتستهدف تحدٌد الحالة الصحٌة العامة 
البدنٌة والخصابص الموفولوجٌة والوظٌفٌة وسمات الشخصٌة والتقدٌر المبدبً لمستوى القدرات 

والقدرات العقلٌة.. وٌتم ذلك عن طرٌق تحدٌد مدى قرب مستوٌات هذه االبعاد عن المستوٌات 
  .المطلوبة للمنافسة الرٌاضٌة المتوقعة

 :اختبارات المرحلة األولى  -
 .تجمٌع الناشبٌن المتقدمٌن فً مكان اجراء القٌاسات -أ

  إجراء مقابلة بٌن الناشبٌن وهٌبة االشراف والتدرٌب تالحظ -ب
اجراء فحص طبً على الناشبٌن للتؤكد من سالمتهم الصحٌة لممارسة اللعبة وأداء  -ج

 .االختبارات
 :اجراء مبارٌات بٌن الناشبٌن بغرض -د

 .كسب ااثقة والطمؤنٌنة *
 .متباٌنة إدخال التآلف بٌن الناشبٌن خاصة إذا كانوا من أماكن *
 .التعارف بٌن الناشبٌن *
  إبعاد الرهبة والخوف من عملٌة لالختٌار ولالنتقاء *



 
 :(المرحلة الثانٌة )االنتقاء الخاص  -

وفً هذه المرحلة ٌتم تصفٌة الناشبٌن الذٌن تم اختٌارهم فً مرحلة االنتقاء األولى ، حٌث ٌتم 
لذي ٌتالءم مع استعداداتهم وقدراتهم وذلك توجٌه العناصر األفضل إلة نوع النشاط الرٌاضً ا

وفقا الختبارات ومقاٌٌس أكثر تقدما والجدٌر بالذكر أن بداٌة هذه المرحلة ٌتم بعد مرور الناشا 
بفترة تدرٌبٌة طوٌلة نسبٌا قد تستغرق ما بٌن عام إلى أربعة أعوام تبعا لنوع النشاط 

نظمة أواالختٌارات الموضوعٌة فً قٌاس الرٌاضً....وتستخدم فً هذه المرحلة المالحظة الم
معدالت نمو الخصابص المورفولوجٌة والوظٌفٌة وسرعة تطور القدرات والصفات البدنٌة 
ومدى اتقان الناشا للمهارات األساسٌة وتدل المستوٌات العالٌة فً هذه األبعاد التً ٌحققها 

  ٌةالناشا على موهبته وامكانٌة وصوله للمستوٌات الرٌاضٌة العال
 :اختٌارات المرحلة الثانٌة

ٌعتمد االختٌار فً هذه المرحلة على العٌن المجردة من خالل ممارسة الناشبٌن المهارات 
الفردٌة مثل التنطٌط والتصوٌب بؤنواعه والتمرٌر...الخ، كما ٌجب اجراء مبارٌات للتعرف على 

  قدرات الناشبٌن فً إدماج هذه المهارات فً شكل مباراة
هذه المرحلة كل ما ٌتعلق بالقٌاسات األنتروبومترٌة والبدنٌة واختبارات القدرات  تجري فً

 :العقلٌة والسلوكٌة والمهارات الحركٌة الرٌاضٌة لكرة الٌد وتعطً أمثلة
 :القٌاسات الجسمٌة

 .الطول والوزن والعمر - أ
 (..أطوال أجزاء الجسم )الذراعٌن، الرجلٌن - ب
 (المنكبٌن، الحوض....الخبعض االعراض )عرض  - ج
 .(بعض المحٌطات )محٌط الصدر والوسط والحوض - د
 .السعة الحٌوٌة وسمك الدهن فً بعض المناطق الهامة - و

 :بعض العالقات النسبٌة
 .نسبة ارتفاع الجسم )الطول( إلى عرض الجسم والذراعٌن جانبا - أ

 .نسبة الطرف العلوي إلى الطول الكلً للجسم - ب
 .ة الطرف السفلً إلى الطول الكلً للجسمنسب - ج
 .نسبة طول الذراعٌن إلى الطول الكلً للجسم - د
 .نسبة عمق الصدر إلى عرض الصدر - و

 :اللٌاقة البدنٌة العامة
تتضمن قٌاس المكونات اللٌاقة البدنٌة العامة عموما، فالمكونات الممكن قٌاسها هً القوة 

وري التنفسً والرشاقة والسرعة والتوافق والتوازن والدقة العضلٌة والجلد العضلً والجلد الد
 .والمرونة وزمن رد الفعل

وأخٌرا تجري اختبارات القدرات العقلٌة والسلوكٌة ثم تلٌها اختبارات المهارات الحركٌة 
 .الرٌاضٌة لكرة الٌد

ٌر وهذا ٌجب أن ٌخصص لكل مجال من المجاالت المقاسة درجات محددة ٌمثل مجموعها التقد
الكلً للناشا، هذا وٌفضل ترتٌب الناشبٌٌن بناء على الدرجة الكلٌة من األعلى إلى األقل، ٌلً 

  ذلك اختٌار العدد المطلوب ممن حققوا أعلى الدرجات حسب ترتٌب درجاتهم
 :معاٌٌر االنتقاء  -

الخٌرة إلى للوصول إلى تحقٌق نتابج إٌجابٌة فً عملٌة االنتقاء والتوجٌه ال بد من إخضاع هذه ا
منهج علمً، وذلك ما سعى إلٌه بعض االخصابٌٌن والباحثٌن، بحٌث أعطوا نماذج تعتبر عن 



 :أهم المعاٌٌر فً عملٌة االنتقاء والتً ٌمكن االستفادة منها، ومن بٌن هذه النماذج ما ٌلً
 :GIMBLE نموذج جٌمبل  -

 :ثالثة عناصر هامة وهًباحث ألمانً، حٌث أشار إلى أهمٌة تحلٌل الناشبٌٌن من خالل 
 .القٌاسات الفٌزٌولوجٌة والمورفولوجٌة - أ

 .القابلٌة للتدرٌب - ب
 :الدوافع وقد اقترح جٌمبل الخطوات التالٌة -ج
تحدٌد العناصر الفٌزٌولوجٌة والمورفولوجٌة والبدنٌة التً تإثر فً االداء الرٌاضً فً عدد   -

 .كبٌر من انواع الرٌاضة
رات الفٌزٌولوجٌة والمورفولوجٌة والبدنٌة فً المدارس ثم االعتماد على اجراء االختبا  -

 .نتابجها فً تنفٌذ برامج تدرٌب تناسب كل ناشا
شهرا وٌتم خالل ذلك  24إلى  12تنفٌذ برنامج تعلٌمً للرٌاضة المعنٌة ٌتراوح زمنه من   -

 .اخضاع الناشا لالختبارات ورصد وتحلٌل تقدمه وتتبعه
البرنامج التعلٌمً ٌتم اجراء دراسة تنببٌة لكل ناشا وتحدٌد احتماالت نجاحه فً نهاٌة   -

مستقبال فً الرٌاضة التخصصٌة طبقا للمإشرات اإلٌجابٌة والسلبٌة التً اتضحت من تلك 
 .الدراسة

 :BAR 6OR أور –نموذج بار   -
 : أور خمس خطوات لعملٌة االنتقاء ومنها -اقترح بار

 .خالل الخصابص الموفولوجٌة والفٌزٌولوجٌة والنفسٌة ومتغٌرات االداء تقٌم الناشبٌٌن من -
 .مقارنة قٌاسات أوزان الناشبٌن وأطوالهم بجداول النمو للعمل البٌولوجً -
وضع الناشبٌن فً برامج تدرٌب ذات ضغط ٌتمٌز بالشدة لفترة قصٌرة، ثم دراسة تفاعلهم   -

 .معه
  مً من خالل نماذج االداءإخضاع الخطوات األربع لتحلٌل عل  -

 :إذن نستنتج من نموذج بار وأور أن اهم المعاٌٌر التً تعتمد علٌها فً عملٌة االنتقاء هً
 .المعٌار النفسً - أ

 .المعٌار المورفولوجً - ب
 .المعٌار الفٌزٌولوجً - ت
 :مبادئ ارشادٌة النتقاء الناشبٌن الموهوبٌن  -
 :المبدأ األول  -

 .الموهوبٌن ٌعتمد فً األساس على التنبؤ طوٌل المدى آلدابهم انتقاء الناشبٌن
 :المبدأ الثانً  -

عملٌة انتقاء الناشبٌن الموهوبٌن لٌست غاٌة فً حد ذاتها بل إنهاء وسٌلة لتحقٌق هدف هو تنمٌة 
وتطوٌر آداء هإالء الموهوبٌن للوصول بهم إلى أفضل المستوٌات ،وهو ما ٌعنً أن انتقاء 

 .هو عملٌة ضمن عدة عملٌات تكمل بعضها البعضالموهوبٌن 
 :المبدأ الثالث  -

 .إن عملٌة انتقاء الموهوبٌن ٌجب أن توضع لها قواعد ومعاٌٌر تكون مرتبطة تماما بالوراثة
 :المبدأ الرابع -

 .المتطلبات التخصصٌة للرٌاضة المطلوبة لالنتقاء لها ٌجب ٌوضع ٌعٌن االختبار
 :المبدأ الخامس -

ء الرٌاضً متعدد المإثرات لذا ٌجب أن تكون عملٌة انتقاء الناشبٌن الموهوبٌن متعددة األدا
 .الجوانب أٌضا

 :المبدأ السادس  -



ٌجب أن ٌوضع فً االعتبار خالل عملٌة انتقاء الناشبٌن الموهوبٌن المظاهر الدٌنامٌكٌة لألداء 
 :ومن أمثلتها ما ٌلً

خالل المراحل السنٌة المختلفة متطلبات األداء ٌمكن  العناصر المإثرة فً القدرة على األداء
 .تنمٌتها من خالل التدرٌب

 :الصعوبات التً تواجه عملٌة انتقاء وتشجٌع المواهب الرٌاضٌة -
 :هناك عدة صعوبات ونذكر منها

االعتماد على الخصابص الجسمٌة الثابتة لتحدٌد والتنبإ بالرٌاضً الموهوب أثناء عملٌة التقٌٌم  
 .حٌن أن هناك عوامل أخرى نفسٌة، اجتماعٌة...وهً متغٌرةفً 

عدم وجود قٌاسات ومعاٌٌر ثابتة تحدد قدرات الرٌاضً الموهوب، فاالختبارات التً تجرى 
 .أثناء االنتقاء ال تعبر سوى عن نسبة قلٌلة من قدرات الرٌاضً الحقٌقٌة

ب نظرا ألن الموهبة هً حالة أثناء عملٌة االنتقاء من الصعب الحكم على الرٌاضً الموهو 
 .نادرة

عدم وجود سن ثابت بالنسبة لظهور الموهبة، فهً مرتبطة بتطور قدرات الرٌاضً المختلفة 
والمتواصلة )جسمٌة، نفسٌة، حركٌة...( مما ٌطرح مشكلة اكتشافها وانتقابها وتوجٌهها نحو 

 .التخصص

 

 

 

 


