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 المقدمة
 

كرة القدم الخماسٌة وتعرف أٌضا بكرة القدم داخل الصاالت      

ولكنها تقام داخل . وهً لعبة رٌاضٌة مشابهة لكرة القدم المعروفة

هذه اللعبة معترف بها من . صاالت رٌاضٌة معدة  لهذه الرٌاضة

الفٌفا، وتقام بطولة العالم لكرة القدم داخل الصاالت بواسطتها قبل 

 .1989منذ عام 

ثم تطورت من   م1930بدأت اللعبة من تشٌلً فً عام       

حٌث الخطط والقوانٌن مما ساعد على انتشارها فً أوربا وأمرٌكا 

الالتٌنٌة ، ومن ثم فً آسٌا فً منصف الثمانٌنات وتأتً 

 .المٌة فً مقدمة هذه الدول جمهورٌة إٌران اإلس

وبدأ االهتمام بكرة القدم داخل الصاالت فً دولة الكوٌت      

م، حٌث تم تشكٌل أول منتخب رسمً 2000تقرٌبا فً صٌف عام 

 .لدولة الكوٌت

أول بطولة شاركت فٌها دولة الكوٌت فً لعبة كرة القدم داخل      

رٌة إٌران الصاالت هً البطولة الدولٌة التً تنظمها جمهو

اإلسالمٌة سنوٌا حٌث حصلت الكوٌت على المركز الرابع فً 

البطولة الخامسة وهو أفضل مركز دولً لدولة الكوٌت فً هذه 

اللعبة، وبعد ذلك أصبحت دولة الكوٌت من الدول المتقدمة فً هذه 

اللعبة فً قارة آسٌا حٌث تشارك فً جمٌع البطوالت اآلسٌوٌة 

 .سٌوي لكرة القدم التً ٌنظمها االتحاد اآل
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 تعرٌف كرة قدم الصاالت

  فن اللعب المهاري والخططً الدفاعً والهجومً الفعال

رفٌة األداء وفق ــــلفنون كرة القدم العالٌة والمتمٌزة وح

 . ضوابط القانون 

 

 المهارات األساسٌة لكرة قدم الصاالت 

الالعب المهارة األساسٌة هً كل الحركات البدنٌة التً ٌؤدٌها 

بهدف خدمة هذه اللعبة فً إطار قانون اللعبة سواء أكانت حركات 

 .بالكرة أو بدون كرة 

 

  المهارات األساسٌة بدون كرة: 

 الجري الحر بدون كرة -

 الوثب عالٌا -

 الخداع والتموٌه بالجسم -

 طرٌقة وقوف العب الدفاع وحارس المرمى  -

 

   المهارات األساسٌة بالكرة: 

 هذه المهارات كثٌرة ومتعددة ومن أهمها 

 الجري بالكرة  -

 التمرٌر -

 ركل الكرة  -

 التحكم والسٌطرة على الكرة -

 ضرب الكرة بالرأس -
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 . . .طرق التدرٌب على المهارات األساسٌة 

 ( التعود على الكرة ) تمرٌنات اإلحساس 

 

هذه الطرٌقة األساسٌة ومهمة لتعلٌم المهارات األساسٌة 

وهً التً توجد الصداقة القوٌة بٌن الالعب والكرة 

وتزداد كلما تعرف الالعب على أسرار الكرة ، إن 

اإلحساس بالكرة عند الالعب ٌنمو مع التمرٌن وٌكون 

الٌة التً تجعله ٌستطٌع نوعا خاصا من المالحظة الع

التعامل مع الكرة بخبرته وٌنشأ عن ذلك أن ٌدرك الالعب 

مرونتها عند  –وزنها  –شكلها ) بدقة خواص الكرة 

، وهذا ٌساعده وٌمكنه أن (الخ.... سرعتها  –الجري 

ٌتحكم فً توافقه الحركً سواء عند ضرب الكرة أو 

 .الجري بها عند تمرٌرها واستالمها

 

 :لتمرٌنات اإلحساس بالكرة نماذج 

  دحرجة الكرة بأسفل القدم والسٌر بها فً االتجاهات

 .المختلفة 

  ًتنطٌط الكرة بوجه القدم ثم تبادل تنطٌط الكرة بوجه

 .القدمٌن 

 تنطٌط الكرة على الفخذ ثم تنطٌطها على الفخذٌن. 

 تبادل تنطٌط الكرة بٌن وجه القدم والفخذ. 

  الثبات ثم من الحركة تنطٌط الكرة بالرأس من. 
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اجلشي تانكشج اجلشي تانكشج   أٔالأٔال
    

المهارات فً كره المهارات فً كره   أهمأهمتعتبر مهارة الجري بالكرة من تعتبر مهارة الجري بالكرة من   

ولكل ولكل   ىىخرخرالقــدم ، وذلك الرتباطها بجمٌع المهارات األالقــدم ، وذلك الرتباطها بجمٌع المهارات األ

الجري بالكرة، وٌعتمد ذلك على الجري بالكرة، وٌعتمد ذلك على   فًفًمتعلم طرٌقته متعلم طرٌقته 

. . الملعبالملعب  فًفًإمكاناته الفنٌة والبدنٌــــة ومركزه إمكاناته الفنٌة والبدنٌــــة ومركزه 

  
  

إَاع اجلشي تانكشج إَاع اجلشي تانكشج 
  ييه انقذو انذاخمه انقذو انذاخماجلشي تانكشج تٕجاجلشي تانكشج تٕج   : :

oo   ( ( قبل لمسها قبل لمسها   خارجخارجتتجه القدم المستخدمة للتتجه القدم المستخدمة لل  أنأنٌجب ٌجب

( ( للكرةللكرة

oo  ٌّحتفظ  المتعلم بالكرة بٌن قدمٌهٌحتفظ  المتعلم بالكرة بٌن قدمٌه  أنأن    ٔيٍ ممٍزاتّٔيٍ ممٍزات . .
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  يياجلشي تانكشج تٕجّ انقذو اخلاسجاجلشي تانكشج تٕجّ انقذو اخلاسج : :
oo  (( قبل لمسها الكرةقبل لمسها الكرة  داخلداخلتتجه قدم المتعلم للتتجه قدم المتعلم لل  أنأنٌجب ٌجب ) )

oo  وضع وضع   بإمكانهبإمكانهالمتعلم المتعلم   أنأن  ٔممٍزاخ ْزِ انطشٌقحٔممٍزاخ ْزِ انطشٌقح

. . جسمه بٌن الكرة والمتعلم المنافسجسمه بٌن الكرة والمتعلم المنافس
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   األيايًاأليايًاجلشي تانكشج تٕجّ انقذو اجلشي تانكشج تٕجّ انقذو : :
oo  (( ٌمد مشط القدم ٌمد مشط القدم   أنأنقبل مالمسة القدم للكرة ٌجب قبل مالمسة القدم للكرة ٌجب

مع ثنى قلٌل بالركبة حتى ٌواجه مشط القدم مع ثنى قلٌل بالركبة حتى ٌواجه مشط القدم   لألماملألمام

(   (   الكرةالكرة

oo  تستخدم للجري السرٌع بالكرةتستخدم للجري السرٌع بالكرة  يٍ ممٍزاتٓايٍ ممٍزاتٓا . .

 

   انقذوانقذو  تأسفمتأسفماجلشي تانكشج اجلشي تانكشج::  
القدم فوق الكرة وٌتم دحرجة الكرة القدم فوق الكرة وٌتم دحرجة الكرة   أسفلأسفلٌكون ٌكون   أنأنٌجب ٌجب ))  

( ( للجانب حسب الحاجةللجانب حسب الحاجة  أوأو  لألماملألمام

  ..مهارات كرة القدم للصاالتمهارات كرة القدم للصاالت  أهمأهمتعتبر تعتبر   ٔيٍ ممٍزاتٓأيٍ ممٍزاتٓا  
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انُقاط انتعهًٍٍح انىت جية يشاعاتٓا عُذ تعهى يٓاسج اجلشي انُقاط انتعهًٍٍح انىت جية يشاعاتٓا عُذ تعهى يٓاسج اجلشي 
  ::تانكشجتانكشج

  

ٌكون مفصل القدم غٌر متصلب ، وان ٌكون ٌكون مفصل القدم غٌر متصلب ، وان ٌكون   أنأنٌجب ٌجب   --

. . الجري بالكرةالجري بالكرة  أثناءأثناء  مرتخٌــــــا قلٌالمرتخٌــــــا قلٌال

. . تكون خطوات المتعلم قصٌرة ومتالحقةتكون خطوات المتعلم قصٌرة ومتالحقة  أنأنٌجب ٌجب   --

ٌكون موزعا بٌن الكرة والملعب ٌكون موزعا بٌن الكرة والملعب   أنأننظر المتعلم ٌجب نظر المتعلم ٌجب   --

. . علمٌنعلمٌنتتوالموالم

. . لألماملألمامٌكون الجسم مائال قلٌال ٌكون الجسم مائال قلٌال   --

تتحرك الذراعان حركة طبٌعٌة بجانب الجسم حسب تتحرك الذراعان حركة طبٌعٌة بجانب الجسم حسب   --

. . ـــــــــة المتعلمـــــــــة المتعلمسرعسرع

حتى ٌتمكن من حتى ٌتمكن من المتعلم المتعلم تبتعد الكرة عن قدم تبتعد الكرة عن قدم   أالأالٌجب ٌجب   --

. . السٌطرة علٌهـــــــاالسٌطرة علٌهـــــــا
  

  ::اخلطٕاخ انتعهًٍٍح نهجشي تانكشجاخلطٕاخ انتعهًٍٍح نهجشي تانكشج
  --::تًتًاجلشي تانكشج تصٕسج يتذسجح كاَاجلشي تانكشج تصٕسج يتذسجح كاٌَتى تعهٍى ٌتى تعهٍى 

 

. . خط مستقٌم بقدم واحدةخط مستقٌم بقدم واحدة  فًفًبالكرة بالكرة   المشًالمشً  --

خط مستقٌم باستخدام خط مستقٌم باستخدام   فًفًالجري البطئ بالكرة الجري البطئ بالكرة   --

. . القدمٌنالقدمٌن

خط متعرج باستخدام خط متعرج باستخدام   فًفًبالكرة بالكرة   يءيءالجري البطالجري البط  --

. . القدمٌنالقدمٌن

خط خط   فًفًخط مستقٌم ثم خط مستقٌم ثم   فًفًالجري السرٌع بالكرة الجري السرٌع بالكرة   --

. . متعرجمتعرج

. . المدربالمدرب  إشارةإشارةالجري السرٌع بالكرة ثم الوقوف عند الجري السرٌع بالكرة ثم الوقوف عند   --

الجري بالكرة بٌن كرات طبٌة توضع فى خط مستقٌم الجري بالكرة بٌن كرات طبٌة توضع فى خط مستقٌم   --

                    ..مسافة مناسبةمسافة مناسبة  بٌنهابٌنها
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الجري بالكرة مع وجود زمٌل منافس ٌجري بجانبه  الجري بالكرة مع وجود زمٌل منافس ٌجري بجانبه    --

(. (. سلبًسلبً))مهاجمته مهاجمته   دون دون 

الجري بالكرة مع وجود زمٌل منافس ٌجري بجانبه الجري بالكرة مع وجود زمٌل منافس ٌجري بجانبه   --

  ..((اٌجابًاٌجابً))الحصول على الكره منه الحصول على الكره منه وٌحاول وٌحاول 
   

 :ثاٍَا سكم انكشج 
 

كــــــرة  فًالمهارات  أهممن  (التمرٌر والتصوٌب )تعتبر ركالت        
وتناول  الجماعًالقـــــــدم الحدٌثة حٌث تعتمد اللعبة على اللعب 

مرمى الفرٌق المنافس  إلى إلٌصالهاالملعب  فًالكرة بٌن المتعلمٌن 
والعالٌة والقصٌرة والطوٌلة  األرضٌةمن خالل التمرٌــــــــــرات 
. حســـــــــب ظروف اللعب

  
ل الركالت الركنٌة ضربة الجزاء او وهناك ركالت من كرات ثابتة مث 

. اثناء المخالفات التى ٌحتسبها الحكم داخل الملعب

  ::إَٔاع انشكالخإَٔاع انشكالخ
  

  سكم انكشج تثاطٍ انقذوسكم انكشج تثاطٍ انقذو  :  :
تتمٌز هذه الركله بالدقه وتستخدم تتمٌز هذه الركله بالدقه وتستخدم   ::ادلًٍزاخ ٔاالستخذاوادلًٍزاخ ٔاالستخذاو

. . للتمرٌرات القصٌرةللتمرٌرات القصٌرة
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   سكم انكشج تٕجّ انقذو االيايى سكم انكشج تٕجّ انقذو االيايى : :
تتمٌز هذه الركلة بالقوة وتستخدم تتمٌز هذه الركلة بالقوة وتستخدم     ::ادلًٍزاخ ٔاالستخذاوادلًٍزاخ ٔاالستخذاو

  والعالٌةوالعالٌةأأ  األرضٌةاألرضٌةللتمرٌرات الطوٌلة للتمرٌرات الطوٌلة 

. . والتصوٌب على المرمىوالتصوٌب على المرمى
 

 

  سكم انكشج تٕجّ انقذو انذاخهىسكم انكشج تٕجّ انقذو انذاخهى : :
تتمٌز هذه الركلة بسهولتها تتمٌز هذه الركلة بسهولتها     ::ادلًٍزاخ ٔاالستخذاوادلًٍزاخ ٔاالستخذاو

  التمرٌرالتمرٌر  فًفًقوتها وتستخدم قوتها وتستخدم   فًفًوالتحكم والتحكم 

  أوأوالخادع وكذلك التصوٌب على المرمى الخادع وكذلك التصوٌب على المرمى 

  ماممامأأالمنخفضة المنخفضة   أوأوالكرات العالٌة الكرات العالٌة   إرسالإرسال

. . المرمىالمرمى
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  ييسكم انكشج تٕجّ انقذو اخلاسجسكم انكشج تٕجّ انقذو اخلاسج   :   :
كبٌرة فى كبٌرة فى   بأهمٌةبأهمٌةتتمٌز هذه الركلة تتمٌز هذه الركلة     ::ادلًٍزاخ ٔاالستخذاوادلًٍزاخ ٔاالستخذاو

كرة القدم للصاالت لسهولتها وسرعة كرة القدم للصاالت لسهولتها وسرعة 

تنفٌذها وكما تستخدم للتمرٌنات البٌنٌة تنفٌذها وكما تستخدم للتمرٌنات البٌنٌة 

والخادعة وكما تستخدم للمسافات والخادعة وكما تستخدم للمسافات 

القصٌرة والطوٌلة وكذلك للتصوٌب على القصٌرة والطوٌلة وكذلك للتصوٌب على 

. . المرمىالمرمى

 

 

  سكم انكشج تسٍ انقذوسكم انكشج تسٍ انقذو : :
من اهم المهارات وتتمٌز بقوتها   :ادلًٍزاخ ٔاالستخذاو

الكرة من امام وسرعة ادائها ، وتستخدم 
المرمى وكذلك فى التمرٌر والتصوٌب 

  .على المرمى
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 ::طشٌقح أداء سكم انكشج تثاطٍ انقذوطشٌقح أداء سكم انكشج تثاطٍ انقذو
من وضع الوقوف توضع رجل االرتكاز بجانب الكرة  

سم تقرٌبا مع انثناء قلٌل بمفصل الركبة 20على بعـــد 
 إلٌهاالتجاه الذي سترسل  إلىالقـــدم تشٌر  وأصابع

الخارج من مفصل الفخذ  إلىالرجل الراكلة تـــلف . الكرة
قدم الرجل الراكله )حتى ٌمكن مقابلة باطن القدم للكرة 
مــــــع مرجحة  (تعمل زاوٌة قائمة مع قدم االرتكاز 

لركل الكرة ثم متابعة  األمام إلىالرجل الراكلة للخلف ثم 
. لألماممسارها بعد ركل الكرة 

 
 

 :يٍح نشكم انكشج تثاطٍ انقذواخلطٕاخ انتعهً
 

. . تؤدي الركلة بدون كرةتؤدي الركلة بدون كرة  األداءاألداءبعد تعلٌم طرٌقة بعد تعلٌم طرٌقة   --

  تؤدي الركلة من الوقوف بكرة مثبتة بواسطة  الزمٌلتؤدي الركلة من الوقوف بكرة مثبتة بواسطة  الزمٌل  --

      المتعلم بمكان ضرب الكرةالمتعلم بمكان ضرب الكرة  إلحساسإلحساس

. . الزمٌلالزمٌل  إلىإلىركل الكرة بباطن القدم من الثبات ركل الكرة بباطن القدم من الثبات   --

قبل قبل الكرة الكرة   إٌقافإٌقافتبادل ركل الكرة بٌن الزمٌلٌن متقابلٌن مع تبادل ركل الكرة بٌن الزمٌلٌن متقابلٌن مع   --

  ..ركلهاركلها

  إٌقافإٌقافتبادل ركل الكرة بٌن زمٌلٌن متقابلٌن باستمرار بدون تبادل ركل الكرة بٌن زمٌلٌن متقابلٌن باستمرار بدون   --

. . الكرةالكرة

. . والخلفوالخلف  لألماملألمامتبادل ركل الكرة بٌن زمٌلٌن مع التحرك تبادل ركل الكرة بٌن زمٌلٌن مع التحرك   --

جمٌع جمٌع   فًفًٌتم ركل الكرة بالقدمٌن الٌمنى والٌسرى ٌتم ركل الكرة بالقدمٌن الٌمنى والٌسرى   أنأنٌجب ٌجب   --

. . التدرٌباتالتدرٌبات
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طشٌقح االداء نشكم انكشج تٕجّ انقذو االيايى ٔانذاخهى طشٌقح االداء نشكم انكشج تٕجّ انقذو االيايى ٔانذاخهى   
  ::ٔاخلاسجىٔاخلاسجى

من وضع الوقوف توضع قدم االرتكاز بجانب الكرة من وضع الوقوف توضع قدم االرتكاز بجانب الكرة   

سم تقرٌبا حسب طول المتعلم ، مع سم تقرٌبا حسب طول المتعلم ، مع 2020على بعد على بعد 

اتجاه اتجاه   إلىإلىالقـــــدم تشٌر القـــــدم تشٌر   وأصابعوأصابعانثناء قلٌل بالركبة انثناء قلٌل بالركبة 

  إلىإلىالخلف ثم الخلف ثم   إلىإلىتمرجح الرجل الراكلة تمرجح الرجل الراكلة . . لعب الكرةلعب الكرة

ارج عند ارج عند لركل الكرة مع لف مشط القدم للخلركل الكرة مع لف مشط القدم للخ  األماماألمام

عند ركلها عند ركلها خل  خل  ولفها للداولفها للدا  ييركلها بوجه القدم الداخلركلها بوجه القدم الداخل

وٌكون مشط القدم مفرودا وٌكون مشط القدم مفرودا   ييبوجه القدم الخارجبوجه القدم الخارج

وتكون وتكون   ييماممامعند ركل الكرة بوجه القدم األعند ركل الكرة بوجه القدم األ  ألسفلألسفل

لعب لعب   فًفًقــدم االرتكاز خلف الكرة قلٌال عند الرغبة قــدم االرتكاز خلف الكرة قلٌال عند الرغبة 

. . الكرة عالٌاالكرة عالٌا
 

اخلطٕاخ انتعهًٍٍح نشكم انكشج تٕجّ انقذو االيايى ٔانذاخهى اخلطٕاخ انتعهًٍٍح نشكم انكشج تٕجّ انقذو االيايى ٔانذاخهى 
 ::ٔاخلاسجىٔاخلاسجى

 

. دون كرة من الثبات ثم من الحركة أداء الركلة ب -
. أداء ركلة الكرة مثبتة بواسطة الزمٌل -
. الزمٌل أوأداء الركلة لكرة ثابتة باتجاه الحائط  -
  (4،3) لألمامالركلة لكرة ثابتة من التحرك للخلف ثم  أداء -

. خطوات      
. باألجزاء المختلفة من القدمتبادل تمرٌر الكرة بٌن زمٌلٌن  -
. جمٌع المراحل التعلٌمٌة فًٌجب استخدام القدمٌن  -

 

باتجاه  األرضتلمس  أنركل الكرة العالٌة بالهواء مباشرة قبل  -
. المرمى أوالزمٌل 
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  :  Fingerانقذو  (سٍ)سكم انكشج مبقذيح  -
ادلًٍزاخ ٔاالستخذاو  
أدائؼا،ػػرظاضطؼاراتػوتتطغزػبػوتؼاػودرػأعمطنػػ

ػسياضطرطىػوصذضكػػأطاماضصرةػطنػػذتغتوتدتخدمػضت
.ػاضتطرغرػواضتصوغبػرضىػاضطرطى

 

 -: األداءطشٌقح 
توضدػرجلػاالرتصازػبجاظبػاضصرةػرضىػبطدػطداسظػ 

طدػاظثظاءػشضغلػباضرصبظػ،ػوتطرجحػػ(دم30-20)طظادبظػ
اضرجلػاضراصضظػضضخضف،ػثمػترصلػاضصرةػبطػدطظػاضػدمػطنػ

.ػاألرضطظتصغؼاػوتصونػاضػدمػطوازغاػضدطحػ
  ::اخلطٕاخ انتعهًٍٍح نشجم انكشج مبقذيح انقذواخلطٕاخ انتعهًٍٍح نشجم انكشج مبقذيح انقذو

oo  ػ.ػأداءػاضرصضظػبدونػصرةػطنػاضثباتػوطنػاضحرصظأداءػاضرصضظػبدونػصرةػطنػاضثباتػوطنػاضحرصظ.
oo  ػ.ػأداءػاضرصضظػطثبتظػبوادطظػاضزطغلأداءػاضرصضظػطثبتظػبوادطظػاضزطغل.
oo  أداءػاضرصضظػطنػاضثباتػضصرةػثابتظػباتجاهػاضحائطػاوػأداءػاضرصضظػطنػاضثباتػضصرةػثابتظػباتجاهػاضحائطػاوػ

.ػ.ػاضزطغلاضزطغل
oo  33))أداءػاضرصضظػضصرةػثابتظػطنػاضتحركػضضخضفػثمػضالطامػأداءػاضرصضظػضصرةػثابتظػطنػاضتحركػضضخضفػثمػضالطامػ--

(.ػ(.ػخطواتخطوات44
oo  ػ.ػبغنػزطغضغنبغنػزطغضغنتبادلػتطرغرػاضصرةػتبادلػتطرغرػاضصرةػ.
oo  ػػ..اضرصضظاضرصضظػػأداءأداءػػسيسيغجبػادتخدامػاضػدطغنػغجبػادتخدامػاضػدطغنػ
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: : ثانثــــــــا أستقثــــــــــال انكشجثانثــــــــا أستقثــــــــــال انكشج
ػػػػ
اضصرةػاضػادطــــــــظػاضصرةػاضػادطــــــــظػػػإخضاعإخضاعادتػبالػاضصرةػعوػرطضغظػادتػبالػاضصرةػعوػرطضغظػػػ

ػػأوأوباتجاهػاضطتطضمػتحتػدغطرتهػدواءػصاظتػصرةػراضغظػباتجاهػاضطتطضمػتحتػدغطرتهػدواءػصاظتػصرةػراضغظػ
ػػ..األرضاألرضصتطؼاػبادتـخـــــــدامػصتطؼاػبادتـخـــــــدامػػػأوأوطظخغضظػوذضكػباطتصاصؼاػطظخغضظػوذضكػباطتصاصؼاػ

 استقثال انكشج  إَٔاع
: تاطٍ انقذو  .1

ػ(اضصرةػواضدغطرةػرضغؼاػبباطنػاضػدمػإغػاف)
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: يايىٔجّ انقذو األ .2
ػ(يطاماطتصاصػاضصرهػبوجهػاضػدمػاأل)

 

: ٔجّ انقذو اخلاسجى .3
ػ(اضدغطرةػرضىػاضصرةػبوجهػاضػدمػاضخارجى)
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:  أسفم انقذو .4
صطاطلػػاألرضاضػدمػبادتخدامػػبأدغلصتمػاضصرةػ)

ػ(طدارد

 

: رانفخ .5
ػ(ذاطتصاصػاضصرةػبادتخدامػاضغخ)
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: ادلًٍزاخ ٔاالستخذاو الستقثال انكشج
صرةػػسيػاألدادغظغطتبرػادتػبالػاضصرةػطنػاضطؼاراتػ 

اضػــــــــدمػضضصاالتػحغثػإنػاالدتػبالػاضجغدػضضصرةػغداردػ
اضغرغـــــقػرضىػاالدتحواذػرضىػاضصرةػوضبدءػعجطظػضضغرغق،ػ

ػأوغطررعاػػأوغجريػبؼاػػأنوغطصـــنػضطدتػبــلػاضصرةػ
ػ.غصوبؼاػرضــىػاضطرطى

 

: أستقثال انكشج تانصذس ٔانفخز –أ 
ػ-:طشٌقح االداء

طنػوضدػاضوشوفػترسدػرصبظػاضرجلػاضطرادػػ:تانفخز 
ادتخداطؼاػالدتالمػاضصرةػضتططلػزاوغظػشائطظػ

طدػاضجذعػ،ػوصذضكػاضداقػطدػاضغخذػتصونػزاوغظػ
شائطــــــظ،ػواضذرارانػبجاظبػاضجدمػضحغظػ

رظــــــــــدػػلألدفاضتوازن،ػثمػغتمػدحبػاضغخذػ
.ػاضػدطغنػأطامطالطدتهػضضصرةػضتظزلػ

 

 

 

 

 

 

ػ
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: : تانفخزتانفخزخ انتعهًٍٍح الستقثال انكشج خ انتعهًٍٍح الستقثال انكشج اخلطٕااخلطٕا
أداءػاضطؼارةػبدونػصرةػحغثػغتخغلػاضطتطضمػاضصرةػأداءػاضطؼارةػبدونػصرةػحغثػغتخغلػاضطتطضمػاضصرةػ  --

.ػ.ػباضغخذباضغخذوغحاولػادتػباضؼاػوغحاولػادتػباضؼاػػػإضغهإضغهشادطظػشادطظػ
شضغالػثمػغحاولػشضغالػثمػغحاولػػػاألرضىاألرضىػػإضىإضىغرطىػاضطتطضمػاضصرةػغرطىػاضطتطضمػاضصرةػ  --

.ػ.ػادتالطؼاػاضغخذادتالطؼاػاضغخذ
طنػاضزطغلػطنػاضزطغلػػػإضغهإضغهغدتػبلػاضطتطضمػاضصرةػاضػادطظػغدتػبلػاضطتطضمػاضصرةػاضػادطظػ  --

.ػ.ػباضغخذباضغخذػػأطتارأطتارػػ33اضواشفػرضىػبطدػاضواشفػرضىػبطدػ
اضغخذػثمػاضغخذػثمػببغحاولػاضطتطضمػادتػبالػاضصرةػغحاولػاضطتطضمػادتػبالػاضصرةػ  --

.ػ.ػتطرغرعــــــاػضزطغضهتطرغرعــــــاػضزطغضه
حيأل ادلتعهى استقثال انكشج انفخز ثى ٌصٕتٓا   --

  .عهــى ادلشيى
: االيايى ٔتثاطٍ انقذو قذوايتصاص انكشج تٕجّ ال (ب)

 -:طشٌقح االداء
طنػوضدػاضوشوفػتطدػاضرجلػػ: تٕجّ انقذو االيايى -1

،ػبحغثػغصونػاضغخذػزاوغـــــــظػػضألطاماضطدتػبضظػضضصرةػ
وتصونػطدػاضغخذػزاوغــظػػضألطامشائطظػطدػاضجذع،ػواضداقػ

ورجلػاالرتصازػطثظغظػشضغالػػضألطامطظغرجظػوطذطػاضػدمػ
.ػواضذرارانػبجاظبػاضجدـــمػضحغظػاضتوازن

ػلضألدفضحظظػطالطدظػاضصرةػضطذطػاضػدمػتدحبػاضػدمػػ
ػ.غناضػدمػأطامػوإظزاضؼااضصرةػػالطتصاص
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طنػوضدػاضوشوفػترسدػرصبظػاضرجلػػ:انقذو طٍتثا - 2
اضطدتػبضظػضضصرةػضضخارجػضغصونػاضغخذػزاوغظػشائطظػطــدػ

بطدتــــويػػألرضىاضجذع،ػوتضفػاضداقػضتصونػباطنػاضػدمػ
اضجدمػواضذرارانػبجاظبػاضجدــــمػضحغظػػوأطاماضحوضػ

اضتوازنػ،ػورجلػاالرتصازػطثظغظػشضغالػرظدػطالطدظػاضصرةػ
الطتصاصػاضصـــرةػػألدغلضباطنػاضػدمػتدحبػاضػدمػ

.ػاضػدطغنػأطامػوإظزاضؼا
ػ

اخلطٕاخ انتعهًٍٍح اليتصاص انكشج تٕجّ انقذو االيايى ٔتاطٍ اخلطٕاخ انتعهًٍٍح اليتصاص انكشج تٕجّ انقذو االيايى ٔتاطٍ 
: : انقذوانقذو

ػػ
  ػ.ػتأدغظػاضطؼارةػبدونػصرةتأدغظػاضطؼارةػبدونػصرة.
  ضطتطضمػاضصرةػضظغدهػ،ػوغػومػباطتصاطؼاػبباطنػضطتطضمػاضصرةػضظغدهػ،ػوغػومػباطتصاطؼاػبباطنػغرطىػاغرطىػا

.ػ.ػطاطىطاطىبوجهػاضػدمػاألبوجهػاضػدمػاألػػأوأوػػاضػدماضػدم
  ػ.ػأطتارأطتارادتػبالػاضصرةػاضػادطظػطنػاضزطغلػرضىػبطــــــدػادتػبالػاضصرةػاضػادطظػطنػاضزطغلػرضىػبطــــــدػ.
  ػػ..ادتػبالػاضصرةػطنػطداساتػطختضغظادتػبالػاضصرةػطنػطداساتػطختضغظ

ػ

ػ

ػ

ػػ
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: : كتى انكشج تاسفم انقذوكتى انكشج تاسفم انقذو( ( جج))
ػػ
  --::  األداءاألداءطشٌقح طشٌقح   

غصونػثػلػاضجدمػرضىػرجلػاالرتصازػحغثػتصــــونػطثبتظػغصونػثػلػاضجدمػرضىػرجلػاالرتصازػحغثػتصــــونػطثبتظػػػ
شضغالػواضذرارانػباضجاظبػضحغظػاضتـــــوازنػ،ػتثظىػاضرجلػشضغالػواضذرارانػباضجاظبػضحغظػاضتـــــوازنػ،ػتثظىػاضرجلػ
اضطدتػبضظػضضصرةػشضغالػطنػطغصــــــــلػاضرصبظػوتصونػاضطدتػبضظػضضصرةػشضغالػطنػطغصــــــــلػاضرصبظػوتصونػ

اضػـدمػسوقػاضػـدمػسوقػػػأدغلأدغلشضغالػضغدتػــــرػشضغالػضغدتػــــرػػػضألرضىضألرضىطػدطظػاضػدمػطػدطظػاضػدمػ
.ػ.ػضألرضضألرضاضصرةػضحظظػطالطدتؼاػاضصرةػضحظظػطالطدتؼاػ

ػػ
: : نكتى انكشج تاسفم انقذونكتى انكشج تاسفم انقذو  اخلطٕاخ انتعهًٍٍحاخلطٕاخ انتعهًٍٍح  
ػػ

  اضتدرغبػرضىػاتخاذػاضوضدػاضصحغحػضضجدمػاضتدرغبػرضىػاتخاذػاضوضدػاضصحغحػضضجدمػ
.ػ.ػادتطــداداػضصتمػاضصرةادتطــداداػضصتمػاضصرة

  ػ.ػأداءػاضطؼارةػبدونػصرةأداءػاضطؼارةػبدونػصرة.
  صتمػاضصرةػطنػطداسظػشصغرةػبطدػارتدادعاػطنػصتمػاضصرةػطنػطداسظػشصغرةػبطدػارتدادعاػطنػ

.ػ.ػاألرضاألرض
  ػ.ػأطتارأطتارػػ33صتمػصرةػراضغظػطنػطداسظػصتمػصرةػراضغظػطنػطداسظػ.
  ػػ..صتمػصرةػراضغظػطنػطداسظػبطغدةصتمػصرةػراضغظػطنػطداسظػبطغدة

ػػ
ػػ
ػػ
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: : ساتعا انتصٌٕةساتعا انتصٌٕة
ػػ
  --::األداءاألداءطشٌقح طشٌقح ػػ
ػػأجزاءأجزاءرطضغظػاضتصوغبػرضىػاضطرطيػتدتخدمػجطغدػرطضغظػاضتصوغبػرضىػاضطرطيػتدتخدمػجطغدػػػسيسيػػ

اضػدمػحدبػوضدػاضطتطضمػداخلػاضطضطبػوحدبػظـــروفػاضػدمػحدبػوضدػاضطتطضمػداخلػاضطضطبػوحدبػظـــروفػ
.ػ.ػضصلػرصضظػرضىػحدةضصلػرصضظػرضىػحدةػػاألداءاألداءاضضطب،ػوغطصنػتطضغمػطرغػظػاضضطب،ػوغطصنػتطضغمػطرغػظػ

ػػ 
  اخلطٕاخ انتعهًٍٍح نهتصٌٕةاخلطٕاخ انتعهًٍٍح نهتصٌٕة

.ػ.ػأداءػاضرصضظػبدونػصرةػطنػاضثباتػثمػطنػاضحرصظػأداءػاضرصضظػبدونػصرةػطنػاضثباتػثمػطنػاضحرصظػ  --
.ػ.ػأداءػرصضظػاضصرةػطثبتظػبوادطظػاضزطغلأداءػرصضظػاضصرةػطثبتظػبوادطظػاضزطغل  --
.ػ.ػأداءػاضرصضظػضصرةػثابتظػباتجاهػاضحائطػاوػاضزطغلأداءػاضرصضظػضصرةػثابتظػباتجاهػاضحائطػاوػاضزطغل  --
وػوػػػ33))ػػضألطامضألطاماضرصضظػضصرةػثابتظػطنػاضتحركػضضخضفػثمػاضرصضظػضصرةػثابتظػطنػاضتحركػضضخضفػثمػػػأداءأداء  --

.ػ.ػخطواتخطوات(ػ(ػػػ44
اضطختضغظػطنػاضطختضغظػطنػػػباألجزاءباألجزاءتبادلػتطرغرػاضصرةػبغنػزطغضغنػتبادلػتطرغرػاضصرةػبغنػزطغضغنػ  --

ػػ..اضػدمػاضػدمػ
.ػ.ػجطغدػاضطراحلػاضتطضغطغظجطغدػاضطراحلػاضتطضغطغظػػسيسيغجبػادتخدامػاضػدطغنػغجبػادتخدامػاضػدطغنػ  --
رصلػاضصرةػاضطاضغظػباضؼواءػطباذرةػشبلػانػتضطسػرصلػاضصرةػاضطاضغظػباضؼواءػطباذرةػشبلػانػتضطسػ  --

.ػ.ػباتجاهػاضزطغلػاوػاضطرطىباتجاهػاضزطغلػاوػاضطرطىػػاألرضاألرض
 

 

ػػ
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  ((تذٌٔ كشجتذٌٔ كشج  ––تانكشج تانكشج ) ) خايسا ادلشأغح ٔاخلذاع خايسا ادلشأغح ٔاخلذاع 
صرةػاضػدمػضضصاالتػحغثػصرةػاضػدمػضضصاالتػحغثػػػسيسيتضطبػاضطراوزظػأعطغظػصبغرةػتضطبػاضطراوزظػأعطغظػصبغرةػ  

إنػاضطتطضمػاضذيػغجغدعاػغطثلػخطورةػصبغرةػرضىػدساعػإنػاضطتطضمػاضذيػغجغدعاػغطثلػخطورةػصبغرةػرضىػدساعػ
اضطظاسسػوعذهػاضطؼارةػتطتطدػرضىػذصاءػاضطتطضمػسىػاضطظاسسػوعذهػاضطؼارةػتطتطدػرضىػذصاءػاضطتطضمػسىػ

اضتطوغظػواضدغطرةػاضتاطظػرضىػاضصرةػودررظػاضتضبغظػاضتطوغظػواضدغطرةػاضتاطظػرضىػاضصرةػودررظػاضتضبغظػ
.ػ.ػوحدنػاضتصرفوحدنػاضتصرف

وعظاكػطرقػردغدةػضضطحاروةػتطتطدػرضىػطؼارةػاضطتطضمػوعظاكػطرقػردغدةػضضطحاروةػتطتطدػرضىػطؼارةػاضطتطضمػػػ
:-ػ:-ػػػعيعيػػاضطحاورةاضطحاورةػػواعواعوأنوأنوخبرتهػوضغاشتهػاضبدظغظػوخبرتهػوضغاشتهػاضبدظغظػ

 

  ..  احملأسج تانتًٌٕح نهجاَة يشج ٔاحذجاحملأسج تانتًٌٕح نهجاَة يشج ٔاحذج  ..11
  ..  احملاسٔج تانتًٌٕح نهجاَة يشتنياحملاسٔج تانتًٌٕح نهجاَة يشتني  ..22
  ..  اخلذاع تسحة انكشج نهخهفاخلذاع تسحة انكشج نهخهف  ..33
  ..  احملاسٔج تتغٍري انسشعحاحملاسٔج تتغٍري انسشعح  ..44
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:  طشٌقح أالداء نهًشٔاغح ٔاخلذاع
تتمػعذهػاضحرصظػػ:احملاسٔج تانتًٌّٕ نهجاَة يشِ ٔاحذج .1

.ػاآلخراالتجاهػػػسياضطتطضمػسىػاتجاهػثمػاضجريػبطغلػجدمػ
غطوهػاضطتطضمػبجدطهػػ:احملاسج تانتًٌّٕ نهجاَة يشتني       .2

ثمػجؼظػاضغدارػثمػغظطضقػباضصرةػجؼظػػجؼظػاضغطغن
ػ.ػاضطصسػاضغطغنػأو

غوعمػاضطتطضمػبأظهػػ:ػػػاخلذاع تسحة انكشج نهخهف  .3
ػ،ػبغظؼطاػغضدػشدطهػسوشؼاػوغدحبؼاػػبػاضصرةػصودي

ػ.ثمػغجريػبؼاػبطدػاضتخضصػطنػاضطداسد
طنػخاللػاضجريػاضدرغدػباضصرة،ػػ: احملاسٔج تتغٍري انسشعح .4

ػغضطرػػػػباضصرةػـػططنػػغحاولػاضطتطضمػاضوشوفػاضطغاجئػ
عذهػاضضحظظػبطدعاػغظطضقػاضطتطضمػػسيضضوشوفػػاضطداسد

 .ظغسػاالتجاهػػسيػػأخرىباضصرةػطرةػ

 

ػػػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػػػػ
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نهًشٔاغح ٔاخلذاع نهًشٔاغح ٔاخلذاع اخلطٕاخ انتعهًٍٍح اخلطٕاخ انتعهًٍٍح 
ػػ

أداءػاضطتطضمػاضطحاروةػاضططضوبػأدائؼاػبتحرغكػجدطهػطنػأداءػاضطتطضمػاضطحاروةػاضططضوبػأدائؼاػبتحرغكػجدطهػطنػ  --
.ػ.ػاضثباتػوبدونػصرةاضثباتػوبدونػصرة

ونػصرةػونػصرةػغتدربػاضططضمػرضىػاضطحاروةػاضططضوبظػبدغتدربػاضططضمػرضىػاضطحاروةػاضططضوبظػبد  --
.ػ.ػثمػاضجريثمػاضجريػػييبتحرغكػجدطهػطنػخاللػاضطشبتحرغكػجدطهػطنػخاللػاضطش

أداءػاضطحاروةػباضصرةػبدونػطظاسسػطنػاضطذىػثمػطنػأداءػاضطحاروةػباضصرةػبدونػطظاسسػطنػاضطذىػثمػطنػ  --
.ػ.ػاضجرياضجري

ػػييطداسدػإغجابطداسدػإغجابثمػثمػػػييضبضبأداءػاضطحاروةػبوجودػطداسدػسأداءػاضطحاروةػبوجودػطداسدػس  --
.ػ.ػغحاولػاشتظاصػاضصرةغحاولػاشتظاصػاضصرة
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ػػ
: : حشاسح ادلشيىحشاسح ادلشيى  --سادسا سادسا 

ضضغرغقػوغتوشفػإبطادػخطورةػعجطاتػضضغرغقػوغتوشفػإبطادػخطورةػعجطاتػػػػػييساعساعددػػػػخطخطػػآخرآخرعوػعوػػػ
أخذػاضطصانػأخذػاضطصانػػػسيسياضخصمػرضىػطديػشدرةػحارسػاضطرطىػاضخصمػرضىػطديػشدرةػحارسػاضطرطىػ

حارسػاضطرطىػحارسػاضطرطىػػػأنأنضغنػطدكػاضصرة،ػصطاػضغنػطدكػاضصرة،ػصطاػػػوإجادتهوإجادتهاضطظادبػاضطظادبػ
ػػإضىإضىبدررظػضطبهػاضصرةػبدررظػضطبهػاضصرةػػػ““اضدرغداضدرغد””غبدأػاضؼجومػاضطضادػغبدأػاضؼجومػاضطضادػ

.ػ.ػاضطتطضمػاضطظادب،ػوالػتبدأػاضطباراةػإالػبوجودهاضطتطضمػاضطظادب،ػوالػتبدأػاضطباراةػإالػبوجوده
 

 

ػػ
ػػ
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  --::طشٌقح االداءطشٌقح االداء
 

اردػاضػدطغنػشضغالػوطغلػاضجذعػاردػاضػدطغنػشضغالػوطغلػاضجذعػغػفػاضحارسػطدػتبغػفػاضحارسػطدػتب  --
طامػواضذرارغنػبجاظبػاضجدمػضحغظػاضتوازنػواضظظرػطامػواضذرارغنػبجاظبػاضجدمػضحغظػاضتوازنػواضظظرػضألضأل

.ػ.ػباتجاهػاضصرةباتجاهػاضصرة
 

طاطغظػطاطغظػطظتصفػاضطرطىػضضصرةػاألطظتصفػاضطرطىػضضصرةػاألػػسيسيغػفػاضحارسػغػفػاضحارسػ  --
ضعضقػاضزواغاػضعضقػاضزواغاػػػوبجاظبػاضػائمػإذاػصاظتػاضصرةػباضجاظبوبجاظبػاضػائمػإذاػصاظتػاضصرةػباضجاظب

.ػ.ػاضػرغبظػطنػاضصرةاضػرغبظػطنػاضصرة
غصونػردػسطلػاضحارسػدرغطاػطدػاضصرة،ػغصونػردػسطلػاضحارسػدرغطاػطدػاضصرة،ػػػأنأنغجبػغجبػ  --

.ػ.ػغتوشدػاتجاهػاضصرةغتوشدػاتجاهػاضصرةػػأنأنوغجبػوغجبػ
 

باضغدغنػغصونػرنػطرغقػضمػباضغدغنػغصونػرنػطرغقػضمػػػاألرضغظاألرضغظادتالمػاضصراتػادتالمػاضصراتػ  --
واضذرارانػواضذرارانػػػللوضألدفوضألدفػػضألطامضألطاماضرجضغنػوطغلػاضجذعػاضرجضغنػوطغلػاضجذعػ

ػػواألصابدواألصابدػػاألرضاألرضتانػباتجاهػتانػباتجاهػددطتالصػتانػوططدوطتالصػتانػوططدو
.ػ.ػطغتوحظػالضتػاطػاضصرةطغتوحظػالضتػاطػاضصرة

ػػاألرضغظاألرضغظالدتالمػاضصراتػالدتالمػاضصراتػػػاألرضاألرضغطصنػاضدػوطػرضىػغطصنػاضدػوطػرضىػ  --
.ػ.ػإبطادعاػبادتخدامػاضػدطغنإبطادعاػبادتخدامػاضػدطغنػػأوأووطدصؼاػباضغدغنػوطدصؼاػباضغدغنػ

ػػ
ػ

ػ
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ػ

ػ

 --::اخلطٕاخ انتعهًٍٍح حلشاسح ادلشيى اخلطٕاخ انتعهًٍٍح حلشاسح ادلشيى 

 ػاضصحغحظػضحارسػاضطرطىػطنػاضثباتػةاضتدرغبػرضىػاضوشف.
 

 ػتطضغمػاضحارسػاضتحركػداخلػاضطرطىػبدونػصرة.
 

 اضصرةػطنػطداســــظػتحركػاضحارسػداخلػاضطرطىػالدتالمػ
.ػشرغبظ

 

 طحاوضظػطدكػاضصرةػطنػطداساتػواتجاعاتػوطدتوغـــــاتػ
.ػطختضغظ

 

 ةػتطضغمػاضحارسػرطضغظػتذتغتػاضصرة،ػوخاصــــــ
تصونػبطغدهػرنػػياضصــراتػاضطذترصظػواضػوغظػاضت

اضغدػاضواحدةػاوػػطتظاولػاضحـــارسػوذضكػبضربؼاػبػبضظ
ػ.صابدباضغدغنػاوػباأل

 

 

 

ػ
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: خطط انهعة اذلجٕيٍح ٔ انذفاعٍحخطط انهعة اذلجٕيٍح ٔ انذفاعٍح: :   ساتعاساتعا

 األداءطشٌقح:- 
خطظػضضطبػدواءػصاظتػعجوطغظػاوػدسارغظػػأيرظدػوضدػػ

اضغرغقػبأسرادهػاضخطدظػػأنغوضدػباالرتبارػػأنغجبػ
.ػتظغغذػعذهػاضخطظػسيطجطورظػواحدةػوضصلػطظؼمػدورػ

ػ
ػ

ُْٔاك يثادئ جية ٔضعٓا تاالعتثاس عُذ عًم اخلطح 
: ْٔى

 

.ػػضضغرغقػياضغناضطدتويػ .1
ططرسظػظػاطػاضػوةػواضضطفػرظدػأسرادػاضغرغقػ .2

.ػاضطظاسس
دغظغذعاػحتىػػيتدرغبػاضغرغقػرضىػاضخطظػاضت .3

.ػغتمػإتػاظؼا
 

 

 

 

 

ػ
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  ::اخلطٕاخ انتعهًٍٍح خلطط انهعة اذلجٕيٍح ٔانذفاعٍح اخلطٕاخ انتعهًٍٍح خلطط انهعة اذلجٕيٍح ٔانذفاعٍح 
ػ

  ػ.ػذرحػاضخطظػظظرغاػضضطتطضطغنذرحػاضخطظػظظرغاػضضطتطضطغن.
 

  ػ.ػثمػاضجريثمػاضجريػػييضخطظػبدونػصرةػطنػاضوشوفػثمػاضطشضخطظػبدونػصرةػطنػاضوشوفػثمػاضطشأداءػاأداءػا.
 

  ػ.ػثمػاضجريثمػاضجريػػييأداءػاضخطظػباضصرةػطنػاضطشأداءػاضخطظػباضصرةػطنػاضطش.
 

  ػ.ػييءػاضخطظػباضصرةػبطذارصظػدساعػدضبءػاضخطظػباضصرةػبطذارصظػدساعػدضبأداأدا.
 

  ػ.ػيياضخطظػباضصرةػبطذارصظػدساعػإغجاباضخطظػباضصرةػبطذارصظػدساعػإغجابأداءػأداءػ.
 

  ػ.ػتظغغذػاضخطظػبططلػتػدغطظػأوػطباراةػبغنػسرغػغنتظغغذػاضخطظػبططلػتػدغطظػأوػطباراةػبغنػسرغػغن.
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الخطط الدفاعية 

 والهجومية
ػػ

ػ
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   اخلطط انذفاعٍحاخلطط انذفاعٍح  ػػػ
ػ
ػ
ػ
ػ

ػ

ػ

ػ

ػ

 دفاع فشد نفشددفاع فشد نفشد  ––  22دفاع ادلُطقح   دفاع ادلُطقح     ––  11

ػ
ػ

ػ

ػ

ػ
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رْقغٌ خطظ اىيؼت إىً اىزنزُل اىهجىًٍ واىزنزُل اىذفبػً 

 

  : اىزنزُل اىهجىًٍ  َؼزجش

اىنشح ٍجَىػخ األػَبه واإلجشاءاد اىزً َْفزهب اىفشَق اىزي ََيل   

اىهذف،  وَزضَِ رنزُل اىهجىً رْظٌُ اىهجىً ورَهُذ اىزهذَف ورغجُو 

مَب . وَزطيت اىهجىً ارقبُ رأدَخ اىَهبساد وخبصخ اىزذشك اىغشَغ ثبىنشح

  . اىَهبجَُِ وَزطيت رْظٌُ اىهجىً اىفؼبه ىيَجبساح واإلثذاع ٍْقجو 

ح ػِ وال َؼذ الػجً اىهجىً والػجىا اىىعظ ودذهٌ أصذبة اىَغئىىٍ

َغبهَىا فً  رْظٌُ اىهجَبد وإَّب أصجخ ػيً الػجً اىذفبع مزىل أُ 

  ".فال ثذ ٍِ إرقبّهٌ ىزنزُل اىهجىً مزىل"رْظٌُ اىهجىً وإّهبئه 

 

  :ٌعتبر تكتٌك الدفاع 

مجموع األعمال واإلجراءات التً ٌنفذها الفرٌق فً أي مكان من أماكن   

  .ق الخصم لهاالملعب فى حالة فقد الكرة وامتالك الفري

وٌهدف التكتٌك الدفاعى إلى إحباط هجمات الخصم ومنعه من تسجٌل 

األهداف واعتمادا على الدفاع القوى والبناء ٌمكن للفرٌق تنظٌم الهجوم 

  .دون تأخٌر وبصورة ناجحة 

هذا وتتعلق الثقة بالنفس واالطمئنان الالعبٌن والفرٌق إلى حد ما بالقوة 

العبى الوسط  ٌنحصر مطلب إتقان تكتٌك الدفاع فى الدفاعٌة لالعبٌن وال 

والمدافعٌن وحدهم وإنما ٌنطبق على المهاجمٌن كذلك فى الحاالت التى 

ػ .ٌحاول فٌها إعادة انتزاع الكرة من الخصم

  :اىخطظ اىهجىٍُخ اىؼبٍخ وهً *

  .خطظ خيق اىَغبدبد اىخبىُخ واعزغالىهب - 

   (اد اىهجىٍُخ اىَزنشسحاىزذشك)اىخطظ اىهجىٍُخ اىَزنشسح  - 

  .اىجَو اىخططُخ اىهجىٍُخ - 

  .خطظ اىَىاقف اىهجىٍُخ اىثبثزخ - 
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  : اىخطظ اىذفبػُخ اىؼبٍخ ورشَو * 

  . دفبع سجو ىشجو - 

  .اىَْطقخ فٍدفبع سجو ىشجو  - 

  .اىضغظ ػيً اىَهبجٌ ىَْؼخ ٍِ االعزذاسح - 

دىار اىذبسط ػيً اىضغظ ػيً اىَهبجَُِ ػْذ ضشثخ اىَشًٍ واعذ - 

  .اىنشح

  .أجضاء اىَيؼت اىثالثخ فٍ اىجَبػٍاىذفبع  - 

 اىخطظ اىذفبػُخ : أوال 

 دفاع ادلُطقحدفاع ادلُطقح  ––  11

 غدتخدمػسىػحاضظػغصونػاضغرغقػاضطظاسسػغطضكػرظاصرػ
عجومػسطاضظ،ػاوػتصونػعظاكػاسضضغظػسىػاضطدتويػاضغظىػ

ضضغرغقػاضطظاسس،ػوتؤديػبحغثػغصونػصلػطتطضمػ
طظػطظػططغظظػأطامػاضطرطىػبحغثػغتمػإزالقػطدؤولػرنػ

اضطظػطظػوجطلػطؼطظػاضطؼاجطغنػسىػاضوصولػضضطرطىػ
ػ(1)ةػصطاػسىػاضذصلػصطب
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 (1)شكم  يفكًا 
 

 

  دفاع فشد نفشددفاع فشد نفشد  ––  22
 

  بحغثػغػومػاضطداسدػبطراشبظػطؼاجمػططغنػسىػأيػبحغثػغػومػاضطداسدػبطراشبظػطؼاجمػططغنػسىػأيػ
اضطضطبػأوػطراشبظػاضطؼاجطغنػرجلػضرجلػاضطضطبػأوػطراشبظػاضطؼاجطغنػرجلػضرجلػسيػسيػطصانػطصانػ

(.ػ(.ػ22))اضذصلػاضذصلػػػسيسيداخلػطظطػظػاضدساعػ،ػصطاػداخلػطظطػظػاضدساعػ،ػصطاػ
  

 

 

 (2)كًا فى انشكم                      
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اىخطظ اىهجىٍُخ  : ثبُّب

 2دفبع و  2فٍ دبه اىضشثخ سمُْخ أو ضشثخ دشح رنىُ اىخطخ 

وعظ وٍهبجٌ الػت اىىعظ ثبىضشثخ اىشمُْخ واىَهبجٌ َنىُ فٍ 

 ٍْطقخ اىجضاء وىىٍْطقخ اىجضاء واىَذافغ اىَزقذً َنىُ ػْذ خظ 

اسرذد اىنشح َقىً ثضشثهب أوَغزفُذ ٍْهب، واىَذافؼُِ فٍ اىخيف 

رنىُ طشَقزهٌ وادذح ػْذ اىَشًٍ إدذاهٌ ٍزقذً قيُو دزً َقىً 

ثئَقبف اىهجَه اىَشرذح ثغشػخ ، واِخش فٍ اىخيف َجطٍء 

اىهجَخ إىً أُ َصو اىَذافؼُِ اِخشَِ والػت اىىعظ، مَب هى 

 ( 3 )اىشنو  :ٍىضخ 

 (اىذبسط  )

 (اىَذافغ )

 (اىَذافغ  )

 

 (اىَذافغ )

 (اىىعظ )

 (اىهجىً )

 

 (3)انشكم  
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 قانون       

 صاالتالكرة قدم 
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 ٍُذاُ اىيؼت

 األبعاد  

o مٌدان اللعب مستطٌل . 

o متراً حد أقصى 42. **متراً حد أدنى 25: الطول . 

o متراً حد أقصى 25. **متراً حد أدنى 15: العرض . 

  المبارٌات الدولٌة 

o مترا حد أقصى 42.مترا حد أدنى 38: الطول . 

o مترا حد أقصى 22.مترا حد أدنى 18: العرض . 

 

 تخطٌط مٌدان اللعب  

o مٌدان اللعب محدد بخطوط . 

o الخطان الطوٌالن المحددان لمٌدان اللعب هما خطا التماس . 

o الخطان القصٌران المحددان لمٌدان اللعب هما خطا المرمى . 

o  سم 8جمٌع الخطوط ترسم بعرض . 

o مٌدان اللعب مقسم إلى نصفٌن متساوٌٌن بخط المنتصف . 

o  3على خط المنتصف نقطة تسمى نقطة الوسط حولها دائرة نصف قطرها 

 . أمتار

  أبعاد مٌدان اللعب فً المبارٌات الدولٌة 

o نطقة الجزاء محددة كالتالًم:منطقة الجزاء : 

  أمتار بٌن خط المرمى وخط  6قوسان، كل منهما مرسوم على مسافة

القوسان . وهمً ممتد من قائم المرمى إلى داخل مٌدان اللعب

 . أمتار 3.16متصالن بخط موازي لخط المرمى طوله 

 أمتار من نقطة  6عالمة الجزاء على مسافة : عالمة الجزاء

 . ي المرمىالمنتصف بٌن قائم

 أمتار من  10عالمة الجزاء الثانٌة على مسافة : عالمة الجزاء الثانٌة

 . نقطة المنتصف بٌن قائمً المرمى

o سم من كل ركن، داخل مٌدان اللعب 25ربع دائرة شعاعها :قوس الركنٌة . 

o تقع منطقة االستبدال فً جانب مٌدان اللعب حٌث مقاعد : منطقة االستبدال

ومنها دخول وخروج الالعبٌن عند كل . بدالء الفرٌقٌن، وأمامها مباشرة

 . استبدال
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  • أمتار 5تقع منطقة االستبدال مباشرة أمام مقاعد البدالء على طول .

 80سم وطوله  8وهً محددة بخطٌن عرض كل واحد منهما 

 . سم خارج الملعب 40سم داخل الملعب و 40م،س

هذه المساحة الحرة أمام .أمتار 5المسافة بٌن منطقة االستبدال وخط منتصف مٌدان اللعب • 

 . طاولة المٌقاتً تظل خالٌة طٌلة مدة المباراة

o فً كل نهاٌة من مٌدان اللعب مرمى ٌقع . مرمٌان فً مٌدان اللعب: المرمٌان

ٌتكون المرمى من قائمٌن متصلٌن من أعلى . ىعلى منتصف خط المرم

سمك القوائم . أمتار وارتفاعها عن األرض مترٌن 3بعارضة أفقٌة طولها 

الشباك مصنوعة من الناٌلون أو القنب أو غٌره، ومثّبتة . سم 8والعارضة 

 . فً القائمٌن والعارضة خلف المرمى

o السالمة : 

 .ثجُزه ثبألسض خاله اىَجبساحَجىص أُ َنىُ اىَشًٍ ٍذَىالً، وىنِ َجت د

o أرضٌة مٌدان اللعب ملساء، مسطحة، لٌس فٌها : أرضٌة مٌدان اللعب

ٌوصى باستعمال الخشب أو المواد المصنعة، وتجنب استعمال . نتوءات

 . االسمنت أو اإلسفلت

  القرارات 

o 1  متراً فإن نصف قطر قوس الدائرة  16و 15إذا كان طول خط المرمى بٌن

أمتار  6ر فقط، وفً هذه الحالة تكون عالمة الجزاء على مسافة أمتا 4ٌكون 

 . من نقطة منتصف المرمى وبٌن القائمٌن

o 2  استخدام العشب الطبٌعً أو العشب الصناعً أو أرضٌة عادٌة مسموح به

 . لمبارٌات الدوري المحلً وغٌر مسموح به للمبارٌات الدولٌة

o 3  أمتار من قوس الركنٌة  5ٌجوز رسم عالمة خارج الملعب على مسافة

وعلى خط المرمى لإلشارة إلى المسافة التً ٌجب أن تراعً عند تنفٌذ ضربة 

 . (سم 8عرض خط هذه العالمة )الركنٌة 

رقغ ٍقبػذ جيىط اىجهبص اىفٍْ واىجذالء خيف خظ اىزَبط ٍجبششح، وثؼذ ٍغبدخ دشح أٍبً 

 .طبوىخ اىَُقبرٍ

  المواصفات واألبعاد 

o كروٌة الشكل:الكرة . 

وصّهب ال . عٌ 64عٌ وال َضَذ ػِ  62ٍذُطهب ال َقو ػِ . ٍِ اىجيذ أو ٍِ ٍبدح أخشي ٍْبعجخ

 0.4-0.6ثضغظ جىٌ َغبوي . غشاً 400غشاً وال َقو ػِ  440َضَذ ػْذ ثذء اىيؼت ػِ 

 .ػيً ٍغزىي عطخ اىجذش 2عٌ 400-1600
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 استبدال الكرة : 

 :أثْبء اىيؼتإرا اّفجشد اىنشح أو رضّشسد 

o  •ٌجب إٌقاف المباراة . 

o  • تستأنف المباراة بإسقاط الكرة المستبدلة فً المكان الذي كانت فٌه عند

 . اإلٌقاف

o  إذا انفجرت الكرة أو تضّررت عند تنفٌذ ضربة مرمى، أو ضربة ركنٌة، أو

 . ضربة حرة، أو ضربة جزاء، أو ضربة جانبٌة

o  •تستبدل الكرة وتستأنف المباراة وفق قوانٌن اللعب . 

 .ال َجىص اعزجذاه اىنشح خاله اىَجبساح إال ثئرُ ٍِ اىذنٌ

  القرارات 

o 1 الكرة المصنوعة من مادة غٌر مناسبة ال ٌسمح بها فً المبارٌات الدولٌة . 

o 2  65و 50متر ٌجب أن ٌكون بٌن  2ارتداد الكرة عند إسقاطها من ارتفاع 

 . سم

هٍ فقظ اىَغَىح  2اىنشح اىزٍ رطبثق اىذذ األدًّ ٍِ اىَىاصفبد اىفُْخ اىَزمىسح فٍ اىقبّىُ

 .ثهب فٍ ٍجبسَبد اىَغبثقبد

ىَىافقخ ػيً فٍ ٍغبثقبد اىفُفب أو اىَغبثقبد اىزٍ رْظٌ رذذ إششاف االرذبداد اىقبسَخ َجت ا

 FIFA): اعزؼَبه اىنشح اىَغزىفُخ ىيششوط واىذبٍيخ إلدذي اىؼالٍبد اىزبىُخ

APPROVED) أو(FIFA INSPECTED) أو(IMS)  وهٍ ػالٍبد داىخ ػيً أُ اىنشح

 .2ٍطبثقخ ىيَىاصفبد اىفُْخ ىَخزيف اىفئبد وىيىاسد فٍ اىقبّىُ

فٍ . ٍبد اىَؼزَذح فٍ ٍغبثقبرهبَجىص ىالرذبداد اىىطُْخ اعزؼَبه اىنشح اىذبٍيخ ىيؼال

 .2اىَغبثقبد األخشي َجت أُ رنىُ اىنشح ثبىَىاصفبد اىَزمىسح فٍ اىقبّىُ

 الالعبون : 

 .رجشي اىَجبساح ثُِ فشَقُِ َزنىُ مو ٍْهَب ٍِ خَغخ الػجُِ أدذهٌ دبسط ٍشًٍ

 إجراء االستبدال : 

o بقات الرسمٌة ٌجوز استخدام البدالء فً أي مباراة تقام طبقا للوائح المسا

 . لالتحاد الدولً أو القاري أو الوطنً

 .اىذذ األقصً اىَغَىح ثه ىؼذد اىجذالء هى عجؼخ الػجُِ
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o الالعب الذي ٌتم استبداله . عدد مرات االستبدال أثناء المباراة غٌر محددة

 . ٌجوز أن ٌعود إلى اللعب كبدٌل لالعب آخر

o و خارج اللعب ٌجب أن تراعى إجراء االستبدال عندما تكون الكرة فً اللعب أ

 : فٌه الشروط التالٌة

  •الالعب المستبدل ٌجب أن ٌخرج من منطقة االستبدال . 

  • الالعب البدٌل ٌجب أن ٌدخل من منطقة االستبدال، وأال ٌدخل مٌدان

اللعب حتى ٌكون الالعب المستبدل قد خرج تماما من منطقة 

 . االستبدال على خط التماس

  • ٌخضع الالعب البدٌل لسلطة الحكام سواء استدعً للعب أو لم

 . ٌستدع

  • ،ٌعتبر إجراء االستبدال منتهٌا بعد دخول الالعب البدٌل مٌدان اللعب

ومن تلك اللحظة ٌعتبر العبا أساسٌا، والالعب المستبدل ٌعتبر العباً 

 . بدٌالً 

 ٌجوز لحارس المرمى أن ٌغٌر مكانه مع أي العب آخر . 

 عقوبات \خالفات م : 

 :ػْذ إجشاء االعزجذاه إرا دخو الػت ثذَو إىً ٍُذاُ اىيؼت قجو خشوج الػت ٍغزجذه

o  •ٌوقف اللعب . 

o  •ٌؤمر الالعب المستبدل بمغادرة الملعب . 

o  • (بطاقة صفراء)ٌنذر الالعب البدٌل . 

o  • ٌستأنف اللعب بضربة حرة غٌر مباشرة لصالح الفرٌق المنافس، تنفذ من

وإذا كانت الكرة داخل منطقة . ان الذي كانت فٌه الكرة عند إٌقاف اللعبالمك

الجزاء فإن الضربة الحرة غٌر المباشرة تنفذ من خط منطقة الجزاء ومن 

 . أقرب نقطة للمكان الذي كانت فٌه الكرة عندما توقف اللعب

o عب عند إجراء االستبدال، إذا دخل مٌدان اللعب العب بدٌل أو غادر الملعب ال

 : مستبدل من مكان آخر غٌر منطقة االستبدال

o  •ٌوقف اللعب . 

o  • (بطاقة صفراء)ٌوّجه إنذار لالعب المخالف . 

o  • ٌستأنف اللعب بضربة حرة غٌر مباشرة لصالح الفرٌق المنافس وتنفذ من

وإذا كانت الكرة داخل منطقة . المكان الذي كانت فٌه الكرة عندما توقف اللعب

الجزاء فإن الضربة الحرة غٌر المباشرة تنفذ من خط منطقة الجزاء ومن 

 . أقرب نقطة للمكان الذي كانت فٌه الكرة عندما توقف اللعب
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  القرارات 

o 1  عند بداٌة المباراة (حد أدنى)ٌجب أن ٌتكّون كل فرٌق من خمسة العبٌن . 

o 2  إذا طرد الحكم عددا من العبً أي فرٌق وقلّ عدد الالعبٌن فٌه إلى ثالتة

 . ٌجب إنهاء المباراة

 ٍؼذاد اىالػجُِ

 ال ٌجوز لالعب ارتداء أي شًء فٌه خطرعلٌه أو على العب آخر، بما فً : السالمة

 . ذلك أي نوع من المجوهرات

 اىَؼذاد األعبعُخ

 : اىَؼذاد األعبعُخ ىالػت هٍ

o  •قمٌص . 

o  •وٌجوز ارتداء سروال الصق تحت السروال القصٌر شرط أن . سروال قصٌر

 . رٌكون من نفس اللون الرئٌسً للسروال القصً

o  •جوارب . 

o  •واقً الساق . 

o  • األحذٌة المسموح بها فقط هً من القنب أومن الجلد الناعم أو  -حذاء

 . أحذٌة الجمباز ذات النعل المطاط أو من مادة مشابهة

  القمٌص 

o  • ٌكون على ظهر القمصان 15إلى  1الترقٌم من . 

o  •ولكل العب فً الفرٌق رقم . ٌكون لون األرقام مختلفاً عن لون القمٌص

 . وتظهر األرقام أٌضا على السراوٌل بحجم أصغر. مختلف عن باقً زمالئه

  واقً الساق 

o  •ٌغطى كلٌاً بالجوارب . 

o  • (بالستٌك أو ما شابهه –مطاط )ٌكون مصنوعاً من مادة مناسبة . 

o  •ٌحمً الالعب بدرجة مقبولة.  

  حارس المرمى 

o  •ٌسمح لحارس المرمى بارتداء سروال طوٌل . 

o  • ٌرتدي حارس المرمى األلوان التً تمٌزه بسهولة عن بقٌة الالعبٌن

 . والحكام

  عقوبات \مخالفات 

o  • عند أي مخالفة لهذه المادة ٌجب أن ٌغادر الالعب المخالف مٌدان اللعب

ٌعود إلى مٌدان اللعب إالّ بعد لتصحٌح معداته أو استكمال أي نقص فٌها، وال 

 . عرض نفسه على أحد الحكام، واقتناع الحكم بان معدات الالعب صحٌحة
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o  • ٌجوز أن ٌعود الالعب للمباراة فً اللحظة التً تكون فٌها الكرة خارج

 . اللعب

 اىذنٌ

 الحكم له السلطة الكاملة إلدارة المباراة وتطبٌق قوانٌن اللعب، وذلك من : سلطة الحكم

 . لحظة دخوله الملعب وحتى مغادرته

 ٌجب على الحكم: صالحٌات وواجبات : 

o  •تطبٌق قوانٌن اللعب . 

o  •ٌسمح بمواصلة اللعب إذا رأى أن توقٌع العقوبة فٌه فائدة للفرٌق المخالف . 

o  •ٌسجل جمٌع األحداث التً تقع قبل المباراة أو أثناءها أو بعدها . 

o  •ٌتولى مسؤولٌة المٌقاتى فً حالة عدم وجوده . 

o  •ًٌوقف أو ٌنهً المباراة ألي مخالفة لقانون اللعب أو ألي تدخل خارج . 

o  •ٌتخذ اإلجراء التأدٌبً ضد الالعبٌن باإلنذار أو الطرد حسب األحوال . 

o  •الحرص على عدم دخول أفراد غٌر مخولٌن إلى مٌدان اللعب . 

o  •ى أن العبا أصٌب إصابة بالغة وٌتأكد من نقله إلى خارج ٌوقف اللعب إذا رأ

 . مٌدان اللعب

o  • ًٌسمح باستمرار اللعب حتى تصبح الكرة خارج اللعب إذا رأى أن العبا

 . أصٌب إصابة بسٌطة

o  • التأكد من أن الكرات التً تستعمل فً المباراة تنطبق علٌها الشروط

 . 2المذكورة فً القانون 

 ارات الحكم بشأن الحقائق المتعلقة باللعب نهائٌةقر :قرارات الحكم . 

  القرارات 

o 1  إذا كان الحكم والحكم الثانً قد أّشرا معا فً آن واحد على مخالفة واحدة

وكان هناك تعارض بٌنهما فً تحدٌد من هو المخالف فإن قرار الحكم هو 

 . الحاسم وله األولوٌة

o 2  ،الحكم والحكم الثانً كالهما له الحق فً إنذار أو طرد أي العب مخالف

 . وفً حالة تعارض قرارٌهما فإن قرار الحكم هو الحاسم وله األولوٌة
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 اىذنٌ اىثبٍّ

 الحكم الثانً ٌتحرك على مٌدان اللعب فً جانب مقابل لجانب : صالحٌات وواجبات

 . الحكم

 5ّفظ عيطبد وواججبد اىذنٌ ثبعزثْبء ٍب هى ٍجُِّ فٍ اىقبّىُوىه أُ َغزؼَو صبفشح، وىه 

 وػيً اىذنٌ اىثبٍّ مزىل. ح ىيذنٌٍِ صالدُبد ٍَُض

o  •إٌقاف اللعب ألي تدخل أو خرق لقوانٌن اللعب .   

o  •التأكد من سالمة إجراء االستبدال . 

o  •حساب وقت الطرد والوقت المستقطع . 

إرا سأي ٍْه رذخال غُش ٍقجىه أو إجشاءا ٍخبىفبً، وىه أُ وىيذنٌ أُ َغزغٍْ ػِ اىذنٌ اىثبٍّ 

 .َؼُِّ ثذَالً ىه وَقذً رقشَشاً ثزىل إىً اىجهخ اىَغؤوىخ

 القرارات : 

 .وجىد اىذنٌ اىثبٍّ إىضاٍٍ فٍ اىَجبسَبد اىذوىُخ

 اىَُقبرٍ واىذنٌ اىثبىث 

  واجبات 

o  ٌجلس المٌقاتً خارج مٌدان اللعب مقابالً لخط منتصف الملعب وعلى نفس

 . الجانب الذي توجد فٌه مقاعد البدالء ومنطقة االستبدال

o ٌزّود بساعة توقٌت مناسبة مع المعدات الالزمة لتوضٌح المخالفات المرتكبة .

ملعبه وعلى االتحاد المشرف على المسابقة أو النادي الذي تقام المباراة على 

 . توفٌر تلك المعدات

  ًالمٌقات 

 :، ورىل ػيً اىْذى اىزبى8ٍاىزأمذ ٍِ أُ صٍِ اىَجبساح ٍطبثق ىْص اىقبّىُ • 

o  •البدء بتشغٌل ساعته عقب ضربة البداٌة مباشرة . 

o  •إٌقاف ساعته عندما تكون الكرة خارج اللعب . 

o  • استئناف تشغٌل الساعة عقب تنفٌذ ضربة تماس أو رمٌة مرمى أو ضربة

 . ركنٌة أو ضربة حرة أو ضربة جزاء أو وقت مستقطع أو عند إسقاط الكرة

o  •ٌحسب مدة الدقٌقة للوقت المستقطع . 

o  • ووقت انتهاء (وقت عقوبة طرد العب مخالف)ٌحسب مدة الدقٌقتٌن ،

اراة، وانتهاء مدة الوقت اإلضافً، وانتهاء الشوط األول، ووقت انتهاء المب
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وله أن ٌستعمل إشارات صوتٌة واضحة لإلعالن عن . مدة الوقت المستقطع

 . ذلك

o  • ٌسجل جمٌع األوقات المستقطعة الممنوحة لكل فرٌق، وٌحٌط الحكام

والفرق علما بذلك، وٌوضح اإلذن بالوقت المستقطع عندما ٌطلبه مدرب أّي 

 . 8القانون من الفرٌقٌن حسب 

o  • ٌسجل األخطاء الخمسة األولى التً ارتكبها كل فرٌق فً كل شوط من

المباراة والتً أقرها الحكام فً كل شوط من المباراة، واإلشارة عند ارتكاب 

 . الخطأ الخامس من أي فرٌق

o  • ٌسجل جمٌع التوقفات فً اللعب وأسبابها، وٌسجل أرقام الالعبٌن الذٌن

العبٌن الذٌن تم إنذارهم أو طردهم، وٌسجل الوقت سجلوا األهداف وال

 . المستقطع

o  •ٌقّدم أي معلومة تتعلق باللعب . 

o  • للحكم الرئٌسً أن ٌستغنى عن المٌقاتى وٌعفٌه من مهامه إذا رأى منه

ٌّن بدٌال له وٌقدم تقرٌراً بذلك إلى الجهة المسؤولة  . تدخالً مخالفاً، وله أن ٌع

o  •ٌجوز  (الحكم الرئٌسً أو الحكم الثانً)حكمٌن فً حالة إصابة أحد ال

 . للمٌقاتً أن ٌتولى مهام أّي منهما

 

 الحكم الثالث ٌساعد المٌقاتً، وعلٌه أن: الحكم الثالث : 

o  ٌسجل األخطاء الخمسة األولى المرتكبة من أّي من الفرٌقٌن فً كل شوط من

 . المباراة، وأن ٌشٌر إلى ارتكاب الخطأ الخامس من أي فرٌق

o ٌسجل عدد مرات توقف اللعب وأسباب ذلك . 

o  ًٌسجل عدد الالعبٌن الذٌن سجلوا أهدافا . 

o ٌسجل عدد وأسماء الالعبٌن الذٌن تم إنذارهم أو طردهم . 

o ٌسجل كل معلومة أخرى لها عالقة باللعب . 

o  ًللحكم أن ٌستغنى عن الحكم الثالث وٌعفٌه من مهامه إذا رأى منه تدخال

 . ٌّن بدٌال له وٌقدم تقرٌراً بذلك إلى الجهة المسؤولةمخالفاً، وله أن ٌع

  القرارات 

o 1 وجود مٌقاتً وحكم ثالث ضروري فً المبارٌات الدولٌة . 

o 2  مجهزة  (الكرونومتر)فً المبارٌات الدولٌة ٌجب أن تكون ساعة التوقٌت

توضٌح وقت الطرد لمدة دقٌقتٌن  -توقٌت دقٌق " بكل الوسائل الضرورٌة 

 .عبٌن متالحقٌن وبٌان األخطاء المتالحقة من كل فرٌق فً كل شوط ألربع ال
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  أشواط اللعب 

اىذفبظ ػيً اىىقذ ٍغؤوىُخ اىَُقبرً . دقُقخ 20اىَجبساح ٍِ شىطُِ ٍزغبوَُِ مو ٍْهَب 

ٍذح مو شىط ََنِ رَذَذهب دزً رْفُز ضشثخ اىجضاء أو رْفُز ضشثخ دشح ضذ . 7دغت اىقبّىُ 

 .أمثش ٍِ خَغخ أخطبءاىفشَق اىزٌ اسرنت 

 الوقت المستقطع : 

َذق ىنو فشَق أُ َطيت وقزب ٍغزقطؼبً ٍذره دقُقخ وادذح فٍ مو شىط ػيً أُ َزٌ اىزقُذ 

 سوط اىزبىُخثبىش

o  •مدرب الفرٌق هو المرخص له بطلب وقت مستقطع من المٌقاتى . 

o  •ون ٌمكن طلب الوقت المستقطع فً أي وقت، ولكن ال ٌسمح به إالّ عندما تك

 . الكرة فً حوزة الفرٌق الذي طلب الوقت المستقطع

o  • ٌعلن المٌقاتى عن اإلذن بوقت مستقطع عندما تكون الكرة خارج اللعب

 . وذلك باستعمال أي إشارة صوتٌة ممٌزة عن صافرة الحكم الرئٌسً

o  •إذا . خالل الوقت المستقطع ٌجب أن ٌظل جمٌع الالعبٌن فً مٌدان اللعب

ي تلقً تعلٌمات من إداري فرٌق فانه ٌجوز لهم ذلك عند خط رغب الالعبون ف

 . التماس، على مستوى مقاعد البدالء

o  • الفرٌق الذي لم ٌطلب وقتا مستقطعا فً شوط المباراة األول ٌحق له طلب

 . وقت مستقطع واحد فقط فً الشوط الثانً

 دقٌقة 15فترة الراحة بٌن الشوطٌن ٌجب أالّ تزٌد عن : فترة الراحة . 

  القرارات 

o 1 إذا لم ٌكن المٌقاتى موجودا ٌطلب المدرب الوقت المستقطع من الحكم . 

o 2  إذا كانت لوائح المسابقة تنص على أشواط إضافٌة بعد نهاٌة الوقت

 .األصلً فلن ٌكون هناك وقت مستقطع خالل األشواط اإلضافٌة
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 ،التكنٌك والتكتٌك فً خماسً كرة ، 2005أحمد، عماد زبٌر

 .شركة السندباد للطباعة ، بغداد 1قدم،ط

 

  ًاتحاد  )الدورات التدرٌبٌة واألهداف األساسٌة لقطاع الناشئٌن ف

 .(كرة القدم بفٌٌنا 

 

  ًإتحاد  )رفع المستوى لمنتخبات الناشئٌن وتشجٌع المواهب ف

 .(الكرة األلمانً

 

 

  م، دولة 2007الطالب للمرحلة الثانوٌة،كرة القدم للصاالت، كتاب

 .الكوٌت
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