
WMP7.EXE


/ د.م.أ

 







 . 

 اإلعداد اؾؿكاري ؾؽرة اؾقدم 



 المهاراث األساسٍت 



 أنواع المهاراث األساسٍت 

 اؾؿكارات األداديظ 
 بدون ؽرة

 اؾؿكارات األداديظ
باؾؽرة    



 اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

 ـ اؾرؽالت  1



 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

  ـ اؾجري باؾؽرة 2



 

 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

  ـ اؾديطرة عؾي اؾؽرة 3



 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

  ـ  تابع اؾديطرة عؾي اؾؽرة 3



 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

  ـ ضرب اؾؽره باؾرأس 4



 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

.   

  . انجاَة يٍ -ب  

 . انخهف يٍ -جـ  

  ـ اؾؿكاجؿظ 5



.   

  . انجاَة يٍ -ب  

 . انخهف يٍ -جـ  

 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

  ـ اؾؿراوغظ 6



 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

   . انخثاخ يٍ

   . انحركح يٍ -ب  

  ـ رؿيظ اؾتؿاس 7



 تابع اؾؿكارات األداديظ 
 باؾؽرة 

  ـ حرادظ اؾؿرؿي 8



 اؾرؽالت

 المهاراث األساسٍت 
بالكزة

 اؾديطرة عؾى  اؾجري باؾؽرة
 اؾؽرة

 ضرب اؾؽرة 
 باؾرأس

 اؾؿراوغظ اؾؿكاجؿظ

 حرادظ اؾؿرؿى رؿيظ اؾتؿاس



الجزي بالكزة









الزكالث



 ركل الكزة بباطن 
القذم











 ركل الكزة بوجه 
القذم الذاخلً













 السٍطزة على
الكزة 



 إٌقاف الكزة بباطن 
القذم











 امتصاص الكزة 
بالفخذ









 امتصاص الكزة
بالصذر













ضزب الكزة بالزأس











 اؾؿكارات األداديظ 

 

 ؿفكوؿكا 



 

 

 اؾكدف ؿن تطؾيم ؿكارات اؾؾطبظ  



 اؾؿكارات األداديظ
 بدون ؽرة  



 واقتراته هجىيٍا   انفرٌق يىقف تحسٍٍ إنى ٌؤدي يًا

 فً تها االحتفاظ فً أٌضا   تانكرج انجري ٌفٍذ كًا  ، انًُافس انفرٌق يريً يٍ

 تىاسطح تانكرج انجري وٌتى ، إنٍح انتًرٌر ًٌكٍ زيٍم هُاك ٌكٍ نى إرا يا حانه

. عادج انخارجً انقذو ( جاَة ) وجه

  استخذاماث مهارة الجزي بالكزه

مهارة الجزي بالكزة



  استخذاماث مهارة الجزي بالكزه

 مهارة الجزي بالكزةتابع



   ؾؾؽرة اؾداػطظ غير اؾرجل -1
 

  ؾؾؽرة اؾداػطظ اؾرجل -2
 

طزٌقت أداء مهارة الجزي بالكزة بوجه 
 القذم الخارجً



   واؾذراعان اؾجذع -3

   اؾـظر -4

تابع طزٌقت أداء مهارة الجزي بالكزة 
 بوجه القذم الخارجً



 : اؾؽرة رؽل أداء ػي اؾؿدتخدم اؾجزء
 فً ٌُحصر يا وهى انقذو تاطٍ داخم يٍ انذاخهً انتجىٌف يُطقح هى 

 : َقاط حالث يٍ يخهج

 . انذاخم يٍ انكثٍر اإلصثع يفصم -1

 . انذاخم يٍ انقذو رسغ يفصم -2

. انذاخم يٍ انقذو كعة تذاٌح -3

 مهارة ركل الكزه بباطن القذم



 تابع مهارة ركل الكزه بباطن القذم

  استخذاماث مهارة ركل الكزة بباطن القذم



   االقتراب -1

  ( االرتكاز ) الثابتة الرجل  -2

طزٌقت أداء مهارة ركل الكزة 

 بباطن القذم



   اؾراؽؾظ اؾرجل -3
 قذو يع قائًح زاوٌح تعًم تحٍج نهخارد انراكهح انقذو يشظ ٌتجه 

 أسفم ٌكىٌ تحٍج ألعهً انًشظ وٌرفع قهٍال انقذو يفصم  ، انخاتتح انرجم

 انركم حركح خالل دائًا انقذو يفصم ، تقرٌثا نألرض يىازٌا   انقذو

 يٍ انكرج نتركم أيايا   انرجم تًرجح حى ، انركثح اَخُاء يع خهفا انرجم وتًرجح

 . انكرج ركم تعذ أيايا   انرجم يرجحح تستًر  ـ انقذو تثاطٍ يُتصفها

تابع طزٌقت أداء مهارة ركل الكزة 
 بباطن القذم



   والذراعان الجذع-4

 

   اؾـظر  -5

تابع طزٌقت أداء مهارة ركل الكزة 
 بباطن القذم



 : اؾؽرة رؽل أداء ػي اؾؿدتخدم اؾجزء
 ساليٍاخ َهاٌح حتى انذاخم يٍ انكثٍر اإلصثع يفصم يُطقح هى 

 . انذاخم يٍ انكثٍر اإلصثع

 مهارة ركل الكزة بوجه القذم 

 الذاخلً



  استخذاماث مهارة ركل الكزة بوجه القذم الذاخلً

 تابع مهارة ركل الكزة بوجه 

 القذم الذاخلً



 : االؼتراب -1

 : ( االرتؽاز) اؾثابتظ اؾرجل -2

 

طزٌقت أداء مهارة ركل الكزة بوجه 
 القذم الذاخلً



 : الراكلة الرجل -3

تابع طزٌقت أداء مهارة ركل الكزة بوجه 
 القذم الذاخلً



 : واؾذراعان اؾجذع -4

 : اؾـظر -5

تابع طزٌقت أداء مهارة ركل الكزة بوجه 
 القذم الذاخلً



 مهارة إٌقاف الكزة 

 بباطن القذم



   االؼتراب  -1

 ؾؾؽرة اؾؿدتؾؿظ غير اؾرجل -2

 طزٌقت أداء مهارة إٌقاف الكزة 
 بباطن القذم



 اؾؿدتؾؿظ اؾرجل -3

تابع طزٌقت أداء مهارة إٌقاف 
 الكزة بباطن القذم



   واؾذراعان اؾجذع -4

   اؾـظر -5

تابع طزٌقت أداء مهارة إٌقاف 
 الكزة بباطن القذم



 مهارة امتصاص الكزة 

 بالفخذ



   االؼتراب -1
 . 

   للكرة الممتصة غير الرجل -2

طزٌقت أداء مهارة امتصاص 
 الكزة بالفخذ



   ؾؾؽرة اؾؿؿتصظ اؾرجل -3

   واؾذراعان اؾجذع -4

   اؾـظر -5

تابع طزٌقت أداء مهارة  امتصاص 
 الكزة بالفخذ



 

 مهارة امتصاص الكزة 

 بالصذر

 االؼتراب -1

طزٌقت أداء مهارة امتصاص الكزة 
 بالصذر



  اؾرجالن -2

   واؾذراعان اؾجذع -3

   اؾـظر -4

تابع طزٌقت أداء مهارة امتصاص 
 الكزة بالصذر



 مهارة ضزب الكزة بالزأس 

 من الثباث



طزٌقت أداء مهارة ضزب الكزة 
 بالزأس من الثباث
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