
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 المرحمة الثالثة 

 م.م/ كـمال جاسم محمد التميمي
  كرة اليد

 -عنوان المحاظرة:

 ةليجوميالدفاعية وا مياراتال

 :-الحركات االساسية لمدفاع في كرة اليد
 .وقفة االستعداد الدفاعي1-
 . القفز بأتجاه وبعيدًا عن الخصم 2-
 . الكرةصد  3-
 . قطع واعتراض الكرة4-
 . رد فعل الالعب أتجاه الظروف المتغيرة خالل المباراة 5-
 . التعاون بين المدافعين وحارس المرمى 6-
 . تصرف الالعبين المدافعين في مناطق دفاعية متجاورة7-
م مالحظة وقفة الالعبين المدافعين لزمالئيم مع األخذ بنظر االعتبار متانة خطة الخص8-

 . وتماسكيا
 . الحركات االساسية لالعب المدافع في جميع االتجاىات 9-
 المواقف الدفاعية – 10

 .الدفاع العميق  –دفاع رجل لرجل  
 



 : أنواع الدفاع في كرة اليد
 . دفاع المنطقة-1
 . دفاع رجل لرجل– 2
  . الدفاع المركب– 3

 : دفاع المنطقة ....... متى يستخدم
 . وجود العب في الفريق الخصم يستخدم التيديف من بعيدفي حالة عدم  1-
 .في حالة كون الفريق المقابل يمتمك ميارات عالية في الحجز واالختراق– 2
 . في بداية المعب لمعرفة خطط الفريق المقابل– 3
 .قمة المياقة البدنية لدى الفريق الخصم– 4
 

  :مميزاتو
 . يم المبتدئينمطريقة لتع افضل– 1

 . يتيح لمفريق المدافع معرفة خطط الفريق المياجم 2-
 . منع الخصم من التيديف من مسافات قصيرة ومتوسطة– 3

 . يعتبر قاعدة ناجحة لمتيديف السريع 4-
 

 :عيوبو
 .عدم القدرة عمى التيديف من مسافات بعيدة1-
المناطق غير فعالة ضد الفريق الذي يمتمك مياجمين يجيدون المعب والتصويب من  2-

 . البعيدة
 :انواعيا

  1-2-3,  3-3,  2-4, 1 -5صفر,  -6
 

 :دفاع رجل لرجل
 : متى يستخدم

 . يستخدم لفريق المبتدئين والناشئين لتنمية مياراتيم الدفاعية االساسية– 1
             قبل نياية المباراة والفريق خاسرًا بفارق ىدف اوىدفين وبدء الفريق المنافس  2-

 . م المعب البطيءباستخدا



 . خطة مفاجئة لعدة دقائق الرباك الخصم– 3
 . التفوق الظاىر عمى الفريق المنافس بدنيًا وميارياً  4-
 . نقص افراد الفريق المنافس 5-

 
 : مميزاتو

 . اىم الطرق لتعميم المبتدئين والناشئين ألسس الدفاع– 1
 . المشابيةلمجابية المميزات اليجومية بالمييزات الدفاعية -2
 . تساىم في اعداد الالعبين بدنياً – 3

 
 : عيوبو
 . تتطمب مجيودًا كبيراً  1-
 . تقل فاعميتيا بالعاب الحجز 2-
 . اعاقة الالعبين بعضيم بعضاً  3-
 . احتمال زيادة ارتكاب االخطاء القانونية 4-
 . ضعف احد اعضاء الفريق يؤثر عمى الخطة بأكمميا 5-
 . السريع منيااستئناف اليجوم  6-

 

 : اقساميا
 . دفاع رجل لرجل في المنطقة– 1
 . دفاع رجل لرجل في الوسط– 2
 .دفاع رجل لرجل في كل الساحة– 3
 

 : انواعيا
  2: صفر + 4 ,,,       1صفر +          :5

 

 



 الدفاع المركب : 

 : متى يستخدم
 .في حالة امتالك الفريق الخصم الكثر من خطة ىجومية– 1
 .المتالك الفريق المنافس الكثر من العب يجيد التصويب من بعيد– 2

 
 :مميزاتو

 .يساعد في الحد من خطورة احسن الالعبين المياجمين لمفريق المنافس– 1
  سيم في بناء اليجوم الخاطف في حالة حصول الفريق عمى الكرةي– 2
 
 
 

 :عيوبو
بين الالعبين الذين يقومون بالدفاع يتطمب درجة عالية من التوافق في االداء الدفاعي – 1

 . بطريقة رجل لرجل وبين المدافعين الذين يدافعون عن المنطقة
           عند تعرض اي العب مدافع امامي لعمميات الحجز من قبل الفريق الخصم يعني – 2

 .اليجوم بالتفوق العددي عمى المدافعين
 -:.اقسامو

 1× 1منطقة +  -:   
 5× 5منطقة +  1
  4× 4منطقة +  2
 

 

 

 


