










المقدمة

يلعب فيها فريقان تفصل بينهما . هي إحدى أكثر الرياضات العالمية شعبية

لكل فريق . فوق الشبكة لمنطقة الخصم الكرةعلى الفريق ضرب . شبكة عالية

تحسب نقطة للفريق حينما تضرب . ثالث محاوالت لضرب الكرة فوق الشبكة

الكرة أرضية الخصم، أو إذا تم ارتكاب خطأ، أو إذا أخفق الفريق في صد 
.الكرة وإرجاعها بشكل صحيح

في عام  كنداكانت  الواليات المتحدة األمريكيةأول دولة مارست اللعبة بعد 

، البرازيلتعتبر هذه الرياضة اآلن من أكثر الرياضات شعبية في . 1900
 روسيا، باإلضافة إلى وصربياوهولنداإيطالياوباألخص  أوروباومعظم دول 

.آسياوبعض الدول في قارة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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-:تعرٌؾ الكرة الطائرة 
هً رٌاضة تلعب بٌن فرٌقٌن علً ملعب 

مقسم بواسطة شبكة و هناك صٌػ مختلفة 

لظروؾ متاحة معٌنة بؽرض تقدٌم تعدٌة 

اللعبة لكل فرد 





المهارات فً الكرة الطائرة 



المهارات الهجومٌة : اوال 











التمرٌر و االستقبال 



































المهارات فً الكرة الطائرة 



المهارات الدفاعٌة : اوال 
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الذي ٌقوم برفعها إلى ( ب)الكرة إلى الالعب ( أ)ٌرمً الالعب 

(  ب)ٌتحرك الالعب . الذي ٌضربها ضربة ساحقة ( ج)الالعب 

بحائط الصد بعد ذلك ( هـ-د)للتؽطٌة ، بٌنما ٌقوم الالعبان 

لٌقوم أحدهما ( هـ)أو ( د)كرة إلى الالعب ( و)ٌرمً الالعب 

بحائط ( ج-ب)بضربها ضربة ساحقة ، بٌنما ٌقوم الالعبان 

( ج)كرة أخرى إلى الالعب ( أ)بعد ذلك ٌرمً الالعب . الصد 

الذي ٌقوم بضربها ضربة ساحقة ( ب)لٌقوم برفعها إلى الالعب 

التدرٌب االول  



الذي ٌرفعها إلى الالعب ( ب)كرة إلى الالعب (أ)ٌرمً الالعب 

بحائط ( د)لٌقوم بضربها ضربة ساحقة ، بٌنما ٌقوم الالعب ( ج)

كرة أخرى من فوق الشبكة ( أ)بعد ذلك ٌرمً الالعب . الصد 

لٌقوم بضربها ضربة ساحقة ، ( هـ)الذي ٌرفها إلى ( د)لالعب 
بحائط الصد ( ب)بٌنما ٌقوم الالعب 

التدرٌب الثانً  



على طاولة مرتفعة أمام الشبكة ، و ٌضرب ( أ)ٌقؾ الالعب 

الذي ٌقوم باستقبالها و صدها باتجاه ( ب)الكرة باتجاه الالعب 

لٌقوم بضربها ضربة (أ )، الذي ٌرفعها لالعب ( د)الالعب 

بحائط الصد( د)ساحقة ، بٌنما ٌقوم الالعب 

التدرٌب الثالث  





هي عمل جماعي يظهر فيه تعاون الفريق  :الخطة 

وروح الجماعة ومدى االرتباط والتفاهم بين جميع 

الالعبين للوصول بالفريق إلى أفضل النتائج ، وإن 

لعبة الكرة الطائرة هي اللعبة الجماعية الوحيدة التي 

يرتبط بها الهجوم والدفاع ارتباًطا وثيًقا لدرجة ال يمكن 

.أن نفصل بينهما



وٌقصد بها ؼالًبا كل التحركات التً ٌقوم : الخطط الهجومٌة 

.بها الفرٌق عندما تكون الكرة فً حٌازته

وهً كل التحركات التً ٌقوم بها الفرٌق عندما : الخطط الدفاعٌة 

.تكون الكرة فً حٌازة الفرٌق المنافس

:الخطط فً األلعاب الرٌاضٌة إلى  تنقسم



:طرق الهجوم فً الكرة الطائرة

.الهجوم األساسً ٌنفذه ضاربان ومعد واحد. ١

.الهجوم المعقد ٌنفذه ثالثة ضاربٌن ومعد واحد. ٢

.الهجوم بالخداع ٌنفذه عدد من الالعبٌن. ٣

الهجوم بضربة اإلرسال وإن كانت طرق استقبالها قد . ٤

.تطورت مما أضعؾ فاعلٌتها كهجوم مباشر

.توجٌه الكرة إلى مكان خالً بملعب الفرٌق المناسب. ٥

.ضرب الكرة المرتدة من الفرٌق المنافس. ٦



:طرٌقة اللعب بدون الضربة الساحقة . ١

تعد هذه الطرٌقة أسهل طرق اللعب فً الكرة الطائرة وتستخدمها الفرق 

المبتدئة إذ تلعب بدون استعمال الضرب الساحق لذا ال ٌكون هنالك حائط 

ص د ، وتستخدم مع الفرق الضعٌفة فً األداء الفنً للمهارات األساسٌة 

وغالًبا ما ٌستعمل فٌها أنواع اإلرسال من األسفل والتمرٌر من األسفل أو 

من األعلى وهذه الطرٌقة ال تتطلب مواصفات معٌنة من الالعبٌن إذ ٌؤدي 

الالعبٌن واجباتهم فً المراكز فقط واستعمال الثالث لمسات طوال فترة 

الالعب والشكل التالً ٌوضح

:هذه الطرٌقة 

أنواع الخطط الهجومٌة 



:الزوجٌة  الطرٌقة



فً هذه الطرٌقة ٌكون وجود مهاجمٌن اثنٌن وأربعة العبٌن ٌقومون 

باإلعداد ٌقؾ الالعبان ونجد فً كل دورة تؽٌٌر المراكز وجود العًبا 

واحًدا فً الخط األمامً (٤-١) المهاجمان متقابلٌن فً مراكز  -مهاجًما 

على الشبكة وٌقؾ بٌن كل منهما العبان معدان وإن هذه الطرٌقة تستخدم 

مع الفرق الضعٌفة والتً ال ٌوجد فٌها عدد كافً من المهاجمٌن ، 

:والشكل التالٌٌوضح هذه الطرٌقة

٤-٢طرٌقة  @



في هذه الطريقة يكون وجود ثالثة العبين مهاجمين وثالثة العبين 

معدين وتتميز هذه الطريقة بوجود العب ضارب والعب معد على 

التوالي وتعتبر هذه الطريقة أ فضل من السابقة من خالل وجود 

ضاربين في بعض األحيان على الشبكة والشكل التالي يوضح هذه 

:الطريقة

٣-٣طرٌقة  @



تتميز هذه الطريقة بوجود أربعة العبين مهاجمين والعبين اثنين 

يقومان باإلعداد يقفا متقابلين بحيث يكون احدهما دائًما إماما مع 

العبي خط الهجو م واألخر خلًفا مع العبي الخط الخلفي وتتميز 

هذه الطريقة بوجود مهاجمين اثنين دائًما على الشبكة في كل 

:دوران، والشكل التالي يوضح هذه الطريقة

٢-٤طرٌقة  @



تمٌز هذه الطرٌقة باستخدام العب واحد معد من الخط الخلفً فبعد تنفٌذ ضربة اإلرسال 

للفرٌق ا لمنافس على الالعب المعد مباشرة العدو لألمام على الشبكة إلعداد الكر ة ، 

وفائدة هذه الطرٌقة هً إتاحة الفرصة الستؽالل العبً الخط األمامً الثالثة فً أداء 

الضرب الساحق على الشبكة والتموٌه على الفرٌق المنافس حتى ال ٌتمكن الالعب من 

معرفة الالعب الذي سوؾ ٌنفذ الهجوم وتتطلب هذه الطرٌقة مستوى عالً من اللٌاقة 

البدنٌة لضمان سرعة التحرك من مكان ألخر فً الوقت المناسب وسرعة رد الفعل 

وقوة التحمل كذلك تحتاج هذه الطرٌقة تفاهًم وتعاوًنا كبًٌرا بٌن أفراد الفرٌق إضافة إلى 

إجادة تامة لجمٌع مهارات اللعبة وخططها وتستخدم هذه الطرٌقة مع الفرق ذات 

.المستوٌات العلٌا

ومن عٌوب هذه الطرٌقة هً زٌادة العبء على العبً الخط الخلفً المدافعٌن عند 

:تحرك المعد للمنطقة األمامٌة والشكل التالً ٌوضح هذه الطرٌقة

طرٌقةالعداء@



الخطط الجماعٌة الدفاعٌة

:التشكٌل السداسً . أ

ويشترك في هذه الطريقة جميع الالعبين في االستقبال دون استثناء ويتحرك احد الالعبين بعد 

االستقبال لإلعداد ويكون التحرك لالع ب المعاكس لذهاب الكرة فإذا ذهبت كرة اإلرسال إلى 

لإلعداد وإذا ذهبت كرة اإلرسال إلى جهة ( ٥) أو ( ٤) جهة اليمين فيتحرك الالعب رقم 

لإلعداد وتستعمل هذه الطريقةعند وجود فريق ( 1) أو ( 2) اليسار يتحرك الالعب رقم 

متكامل وعالي المستوى حيث يستطيع كل العب اإلعداد والضرب الساحق بشكل جيد ، وال 

حتى في الفرق " يحبذ استعمالها في الفرق الضعيفة أو المتوسطة كذلك فان استخدامها نادر ا

العالي ة المستوى لصعوبة تطبيقها النه ا تحتاج إلى تفاهم

كبير بين الالعبي ن ، وفي الحقيقة إن هذا التشكيل على الورق فقط ولم يستعمل لكونها مثلى 

والشكل أدناه يوضح ذلك النوع 



إن هذه الطرٌقة تضمن تؽطٌة جٌدة للملعب وتساعد فً بناء هجوم مال ئم بعد االستقبال وذلك لكون 

اإلعداد ٌكون على عاتق احد الذٌن ال ٌشتركون فً االستقبال بٌنما ٌركز باقً الالعبٌن جهودهم للدفاع 

عن اإلرسال وتستعمل هذه الطرٌقة من قبل اؼلب الفرق المتوسطة بحٌث تكون الجهة الٌمنى من هذا 

(W)  المستوى وٌكون وقوؾ الالعبٌن على شكل حرؾ الحرؾ منحرفة لخط الهجوم وقرٌبة منه  أما

فً الجهة الٌسرى فٌكون وقوؾ الالعب على بعد متر ونصؾ من خط الهجوم ومتر ونصؾ من خط 

وٌكون الالعب األٌمن على بعد " الجانب ، أما العب الوسط فٌكون وقوفه فً وسط الساحة تمام ا

خطوتٌن من الخط الجانبً بحٌث ال ٌستقبل أي كرة ال تك و ن فً متناول ٌده ، وهؤالء الالعبٌن لهم 

واجب استقبال الكرة التً تكون أمامهم والى جانبهم فقط ، أما إذا ذهبت الكرة للخلؾ فتكون من واجب 

.الالعبٌن الخلفٌٌن حٌث ٌكون الالعب األٌسر الخلفً بٌن العب الوسط والالعب األٌسر األمامً 

أما الالعب األٌمن الخلفً فٌقؾ بٌن ا لالعب الوسط األمامً واألٌمن وعل بعد مترٌن للخلؾ على األقل 

، وتختلؾ

هذه المسافة حسب قوة وشدة اإلرسال الموجه لهم ، أما واجبهم فهو حماٌة المنطقة الخلفٌة ، وعند 

سقوط اإلرسال فً الوسط فالالعب الذي تكون الكرة على ٌمٌنه ٌكون له افضلٌة استقبال اإلرسال كما 

.فً الشكل التوضٌحً 

:التشكٌل الخماسً. ب



:التشكٌل الرباعً 

ٌستخدم هذا النوع من قبل الفرق ذات المستوى العالً وٌتطلب هذا 

النوع قابلٌات بدنٌة عالٌة جًدا لالنتقال بسرعة من ال د فاع إلى 

( ٤) الهجوم وهو من أفضل التشكٌالت فً االنتقال للهجوم ، وٌقؾ 

العبٌن على شكل قوس وعلى امتداد الملعب كما فً الشكل وإن لهذا 

التشكٌل أٌضا نوعان كما فً الوقفة الخماسٌة وهً العمٌقة إلى الخلؾ 

والقصٌرة التً ٌتقدم فٌها الالعبون لألمام لمجابهة االرساال ت 

القصٌرة إلى منطقة وسط الملعب ومنطقة الهجوم أو االرساالت ، كذلك 

فإن هذه الطرٌقة تتٌح للعداء الفرصة من التقدم لجمٌع الجهات والى 

.لإلعداد ( ١) األمام لإلعداد الشكل ٌوضح تحرك العداء من مركز 



:التشكٌل الثالثً 

وهذه الطرٌقة استعملها السوفٌت واألمرٌكان بكثرة بعد أن سمح 

لالعب األمامً بعمل حائط صد أو ضرب إلرسال المنافس وبعد 

تعدٌالت دورة لوس انجلوس ألؽٌت هذه الحالة وان الفرق تستعمل 

هذه الطرٌقة بعد أن ٌتخصص قسم من الالعبٌن باالستقبا ل فقط 

وٌتفرغ الالعبٌن اإلمامٌن والمعد لتنفٌذ مركبات اللعب على الشبكة 

، وهذه الطرٌقة تتسم بصعوبتها لحاجتها إلى رد فعل وإتقان 

.المهارة االستقبال لوجود فراؼات كثٌرة وكما مبٌن الشكل 



:التشكٌل الثنائً 

استعملت هذه الطرٌقة فً مطلع الثمانٌنات من قبل األمرٌكان من خالل 

اعتماد العبٌن فقط لالستقبال وهم على درجة عالٌة من التكنٌك بهدؾ 

إٌصال الكرة بدقة للمعد لعمل مركبات اللعب ، وقد تسٌد األمرٌكان دون 

منازع وتوجت بطلة لدورة لوس انجلوس وبطولة العالم فً طوكٌو لعام 

وبطوالت كثٌرة كما بدأ السوفٌت باستعمال هذه الطرٌقة والتً ال  ١٩٨٥

ٌنصح باستعمالها من قبل دول العالم الثالث وبعض الدول المتقدمة كونها 

.تحتاج إلى العبٌن نموذجٌٌن للتؽطٌة عن الملعب ولتدرٌب طوٌل 




