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 -الميارات الحركية االساسية بكرة اليد:

 : الخداع
من الوسائل الفاعمة في تغيير انتباه المنافس الى االتجاه الخاطيء او التمييد لحركة ما 

 . بغرض ابعادىا عن الحركة االساسية
الحركية اليجومية الميمة في كرة اليد ويستخدم كوسيمة فعالة ويعد الخداع من الميارات 

 . لمتخمص من اعاقة المنافس
 

 : انواع الخداع
 : يقسم الخداع الى نوعين اساسيين

 . الخداع بالكرة -1-
 . الخداع بدون الكرة -2-

 
 : الخداع بالكرة : ويتم ىذا النوع بالطرائق اآلتية

 . الخداع البسيط- -1
 . المركبالخداع - -2
 . الخداع الزوجي- -3
 . خداع المظمة- -4

 

 



 الخداع بدون الكرة : 

 : ويتم بالطرائق التالية
 . الخداع بتغييرسرعة الركض -1-
 : الخداع بتغيير اتجاه الجسم . والذي يقسم بدوره الى نوعين -2-

 . الخداع البسيط - أ
 . الخداع المركب - ب
 
 

  انواع التصويب
 : السوطية : وتتم بعدة طرائقالتصويبة  -1-

  من فوق الرأس وتتم بطريقتين ىما - أ
  بخطوة االرتكاز -1

 . مع اخذ ثالث خطوات -2-
 . من مستوى الرأس - ب
 . من مستوى الحوض والركبة -ج
 

 : التصويب من القفز : ويتم من خالل -2-
 . القفز عالياً  -ا

  القفز اماماً  -ب
 : تم من خاللالتصويب من السقوط : وي- -3

 . السقوط االمامي -أ
 : السقوط الجانبي والذي بدوره يتم بطريقتين ىما -ب
  السقوط الجانبي عكس ذراع الرامي -
  . السقوط الجانبي ناحية ذراع الرامي -

 . التصويب الخمفي- -4
 : التصويب الخاص . وتم بعدة اشكال ىي- -5

 : ىماالقوسية )الموب( والذي يتم بطريقتين  –أ 
 . من القفز اماماً - -1
 . من السقوط االمامي والجانبي- -2



 . من الزاوية -ب
 . من الطيران -ج
 

 

 

 : حارس المرمى
 : ان دور حارس المرمى في كرة اليد متعدد الجوانب فيو يقوم باآلتي

 . صد وتشتيت تصويبات الالعبين المنافسيين -1
وتصحيح اخطائيم النو يرى من مكانو كل توجيو زمالئو المدافعين وتنظيم صفوفيم  -2

 .الساحة
يقوم بالخطوة االولى في اليجوم فيو الذي يحدد نوعو من بين اليجوم السريع او المنظم  -3

 . وحسب الحالة
يؤدي دورًا قياديًا في زمالئو النو يشعرىم باالمان وبالتالي فانو يؤثر سمبيًا عمى العبي  -4

  . الفريق المنافس
 . الحركية االساسية لحارس المرمىالميارات 

 . وضع االستعداد الدفاعي -1
 . الصد بالذراع -2
 . الصد بالرجل -3
 . الصد بالجذع -4

 : خطط المعب لحارس المرمى
  : المعب الدفاعي لحارس المرمى ويقسم الى -أ

 . الدفاع ضد التصويب البعيد -1
 . الدفاع ضد التصويب القريب من وسط المرمى -2
 . الدفاع ضد التصويب من مركز الزاوية -3
 .رامتا 9الدفاع ضد الرمية الحرة  -4
 .امتار 7الدفاع ضد الرمية الجزائية  -5

 . المناولة لداخل الممعب -ب
 . االشتراك في اليجوم -ج



 . الدفاع في حالة اليجوم السريع لممنافس -د
 
 

 

 

 : الميارات االساسية اليجومية بكرة اليد
التي يؤدييا الالعب عندما يكون مستحوذًا عمى الكرة اوفي لحظة استالمو ليا  ىي الميارات

 : وتشمل
 . مسك الكرة -1
 . استالم الكرة -2
 . تمرير الكرة -3
 . التصويب -4
 . الخداع والمراوغة -5

 : الميارات االساسية الدفاعية بكرة اليد
ة حركة تقدم اعضاء الفريق وىي الحركات التي يقوم بيا اعضاء الفريق المدافع العاق

 : المنافس والحد من خطورتيم ومنعيم من تسجيل اىدافًا قانونية وتشمل
 .وقفة االستعداد الدفاعية -1
 . تعيين الالعب الخصم ومراقبتو -2
 . قطع وتشتيت الكرة -3
  . اعاقة التصويب -4

 
 : الميارات الحركية لالعب المياجم وتشمل

 .استقبال الكرة -1
 .تمريرال -2
 .التصويب -3
 . طبطبة الكرة -4



 .الخداع -5
 : الميارات الحركية لالعب المدافع وتشمل

 
 . وقفة الدفاع -1
 . الحركات الدفاعية -2
 .المقابمة -3
 .التغطية -4
 . حائط الصد -5
 . التسميم واالستالم -6
 . جمع الكرات المرتدة -7
 . التخمص من الحجز -8
 . تشتيت وقطع الكرات -9

  . الدفاع ضد طبطبة الكرة - 10
 

 


