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c.vسمحخ سبنم انعجمي

الٌاسٌنمدرسة أحمد /التعلٌمٌة الجهراءمنطقة /رئٌس  قسم تربٌة بدنٌة

مدرب معتمد بالتنمٌة البشرٌة من منظمة االعتماد األمرٌكٌة

الجمعٌة الدولٌة -العربً البورد)شهادة معلم المدرب بالتنمٌة البشرٌة
ISTDللمدربٌن ومطوري برامج التدرٌب 

 شهادةMASTER Planning

ًشهادة تحكٌم محلٌة درجة ثالثة من اتحاد كرة الٌد الكوٌت

 محاضر محلً معتمد فً برنامج كرة ٌد المدارس من االتحاد الدولً لكرة

الٌد

عضو لجنة فنٌة باالتحاد اآلسٌوي لكرة الٌد ولجنة الناشئٌن والمدارس



.....كرح انيد

لماذا تعتبر كرة الٌد أفضل األلعاب الرٌاضٌة اجتماعٌا؟

كرة الٌد تعتبر مزٌج من كرة السلة والطائرة والقدم

كرة الٌد فً القدرات التوافقٌة تعتمد على العٌنٌن

فً كرة الٌد الالعب ٌلعب هجوم ودفاع

 فً التبدٌلفً كرة الٌد لٌس هناك عدد محدد



صفبد انمدرة اننبجح نهفئبد انعمريخ

الثقة بالنفس

االحترام

المعرفة الرٌاضٌة

 الحماس

اإلبداع

الطموح

المرونة فً القرارات

التسامح

حل المشكالت



مهعت كرح انيد



فريق كرح انيد

 العب  14ٌتكون الفرٌق  من

العبٌن بالتواجد داخل الملعب وباقً الالعبٌن بدالء 7  ألكثرمن الٌسمح



انمراحم انستخ نهعجخ كرح انيد

1-هً اللحظة التً ٌستحوذ فٌها فرٌقك على :التحول من الدفاع للهجوم

الكرة من الخصم وٌبدأ التحرك فً أرجاء الملعب

2-وٌتم التحرك بسرعة .تمثل استمرار للمرحلة األولى :التحرك فً الملعب

ومباشرة باتجاة منطقة الخصم

3-عندما ٌقوم الخصم بالتراجع إلى منطقته :الوصول لمنطقة التصوٌب

وٌمكن استغالل نقطة الضعف .سوف تستغرقه لحظات للقٌام بتنظٌم نفسه.

هذه إذا كنت قرٌبا منهم

4-أنت تلعب وتحاول إٌقاع الدفاع المنظم :ضد دفاع منظم االنتلعب  انت

فً أخطاء؛والتً سوف تمنحك فرصة التسجٌل



انمراحم األسبسيخ انستخ

5-فً اللحظة التً فقدت فٌها السٌطرة على )مرحلة الرجوع وبدء الدفاع

,علٌك أن ترجع إلى منطقتك الدفاعٌة(الكرة فً الهجوم

6-فً هذه المرحلة ٌكون الدفاع منظما أمام منطقة :الدفاع المنظم

وبالعادة ٌتمركز الالعبون فً المنطقة بٌن خط الستة والتسعة متر .المرمى

وذلك بهدف منع الخصم على فرصة سهله للتسجٌل



انمهبراد انهجىميخ في كرح انيد

 مهارات بالكرة-بدون كرة-تنقسم إلى مهارات هجومٌة

بدون كرة...

 ٌتحرك المهاجم داخل مٌدان الملعب بغرض تشتٌت انتباه الخصم وبغرض

مساعدة الزمٌل عن طرٌق اخذ المكان المناسب أو عن طرٌق فتح ثغرة فً 

دفاع المنافس أمام هذا الزمٌل ٌكون الهدف منها

1-تسهٌل مهمة زمٌل مستحوذ على الكرة.

2-التمهٌد ألداء المهارات الهجومٌة بالكرة  .

3-جذب نظر المدافع بعٌدا عن مكان تنفٌذ الهجوم والتصوٌب على المرمى



مهبراد هجىميخ ثدون كرح

سرعة االنطالق

التوقف المفاجئ

التحرك باتجاهات مختلفة

الحجز وعمل ستار

الخداع والمراوغة



مهبراد هجىميخ ثبنكرح

مهارات بالكرة

تمرٌر•

استقبال•

خداع•

تصوٌب •

تنطٌط•



إصدار انقىاعد األسبسيخ نكرح انيد ثبنمدرسخ

تنظٌم مبارٌات كرة الٌد للطالب

متر ٌجب على المبتدئٌن البدء  40م وطولة20ملعب كرة الٌد ٌكون عرضة

فً مالعب صغٌرة وبعدد أقل من الالعبٌن وذلك لتفادي المتطلبات العالٌة 

على الطالب وزٌادة األوضاع التً تمنحهم فرص أكثر للتصوٌب على 

.المرمى ,مما ٌشعرهم بالنجاح 

13*20ٌصبح الملعب



تنميخ وتطىير األطفبل

 تطوٌر .القدرة على التحرك ٌعتمد على تطور الجهاز العصبً المركزي

.الجهاز العصبً المركزي ٌتبع نظاما محددا

ٌتطور األطفال بمعدالت مختلفة حتى فً .التطور ٌحدث بسرعة أو ببطء

المدرسة ٌملكون القدرة على  ٌبدؤناألطفال الذٌن .نفس الفئة العمرٌة 
–القفز –الجري -المشً-التسلق-الزحف)التحرك فً مجموعة من الحركات 

(الرمً

 الشرط المسبق لتطور القدرات الحركٌة هو تعرٌض األطفال ألكبر عدد من

التجارب والمواقف بقدر اإلمكان

 الجهاز العصبً المركزي والذي ٌتحكم فً الوظائف الحركٌة ٌكون لدٌة

سنة 12ال10أكبر قابلٌة للتعلم وبشكل كامل فً سن 


