






إعـــداد
ابراهيم محمود غريب

بية يد المتفرغ وعميد كلية التراستاذ تدريب كرة 

الرياضية جامعة المنوفية سابقا 

كرة اليدفىالتصويب 



جىالتصويب الكربا( 3

االرتكاز

بالوثب

السقوط

اخللفى

الرمية احلرة

الطريان

الرأسمستوى 

احلوضمستوى 

مع ثنى اجلذع

لالمام

ألعلى

االمامى

اجلانبى

االمامى

اجلانبى



-:ب التصويب الكرباجى بالوث-1•

ألعلى-1:ينقسم الى •

لالمام-2

-:أوال التصويب بالوثب العالى •

:بهانقاط مهمة يجب االهتمام•

التحضير للتصويب عن طريق الذراع (1)

المصوبة خلفا

.الوثب بقوة بعد أداء الخطوات (  2)

قدم التصويب بنقل الحركة خلف الكرة وت(  3)

ر ورجوع للجانب األيسجانب الجسم األيمن

.والهبوط على قدم االرتقاء





سري احلركة فى التصويب
-: بالوثب عاليا 

قرتاب  يقوم الالعب االمين باال

مبيل جتاه املرمي ويكون 

مع االرتقاء بالقدم اليسري

مراعاة زيادة اتساع اخلطوة

لشئ االخرية لالقرتاب بعض ا

كن ويكون الوثب ألعلي ما مي

صويب وعندئذ يقوم الفرد بالت

دي  بالذراع املمتدة ألقصي م

دم ويكون اهلبوط علي نفس ق

.االرتقاء 





 وإذا اتضح للرامي ان

املدافع سوف مينع 

مي التصويب فيمكن للرا

التغيري والتصويب من

ذا مستوي احلوض جبانب ه

 من املدافع ويكون التغيري

جتاه سري احلركة بالنسبة ال

الرامي وحركة الذراع فقط

وينبغي مراعاة تعليم 

ة قبل التصويبات الكرباجي

ثبيب بالووتعليم التص





-:بها نقاط مهمة يجب االهتمام

التحضير عن طريق . 1

خطوتين تنطيط الكرة 

(الجري )

الوثب ورجوع الذراع . 2

الحامل للكرة خلفا عاليا 

(االرتقاء)

التصويب بالذراع مع ميل . 3

الجسم اماما والنزول على 

(الهبوط)قدم االرتقاء 

(:املالم)نيا التصويب بالوثب الطويل اث





من مباراة





 (أ )التصويب بالوثب الطويل من منطقة الوسط:-
 سري احلركة:-

مكن  الجتاة التصويب وناحية  ذراع الرمى كلما اليل جيب ان يكون االقرتاب مب
االمر الذى يسمح فى االعداد . مع دوران كتف الذراع الرامية للخلف قليال  

للحركة التمهيدية  للتصويب مع مراعاة تغري مكان االرتفاع الذى يكون 
ن اربالنسبة  لالعب االمين دائما بالقدم  اليسرى وفى مرحلة   الطريان بدو

اهلبوط اىل االمام  قليال وبالتاىل  لتسهيل  عمليةواجلذع  مييل ناحية  اليسار
واثناء الطريان تؤدى  خطوة لكى جيعل الرجل اليسرى  اماما مرة اخرى وجيب 

يها ان نتيجة التصويب اثناء الطريان عندما يتخطى   االعب  اعلى  نقط يصل ال
رعة ويتم دائما  على القدم اليسرى وهى االرتفاع ثم تتبعها القدم االخرى بس

...حتى ميكن متابعة اجلرى 





 **االخطاء الشائعة
خلف  راع للذاالقرتاب مع امليل وبذلك يبعد كتف ال

...بدرجة كبرية اثناء مرحلة الطريان 

 املغاالة فى زيادة طول االقرتاب او استخدام من

رتاب او خطوات االقرتاب استخدام القدم اخلاطئة فى االق

اهلبوط

ل يكون  عدم االرتفاع بقوة  ليتعلق اجلسم فى اهلواء ب

شبة جلوس االمر الذى يساهم فى صعوبة احلركة 

التمهيدية للتصويب 

حيح عدم  قرب كتف الذراعني الرامية  للخلف وبذا تص

.الرمية ضعيفة 



 (ب )التصويب  بالوثب الطويل من مستوى
-:احلوض كتصويبة بعيدة املدى 

ة مع عب  اخلادع بأداء تصويبالوهنا حياول ال

ة الوثب  عن طريق الوثب وأداء حركة متهيدي

تصويب من بطيئة ليوهم  املدافع  بأنه سيقوم بال

اقة عفوقه وبذلك  جيربة على اليدين عاليا  ال

ض الكرة  التصويبة  وعندئذ يقوم املصوب  خبف

رمى  اىل مستوى  احلوض والتصويب على امل

ة  جوار اجلسم وإذا اسفر عن الوثب حدوث ثغر

سكبرية فيمكن التصويب من مستوى الرا



 ( ج )التصويب الطويل من مستوى اعلى
-:الراس مع ثىن اجلذع جانبا 

ليسار  وهنا جيذب املدافع عن طريق االقرتاب ل

وثبوعن الهب فى اجتاثجبوار املدافع ثم الو

ع حتى االعب املدافهيشري صحية املصوب جتا

لوثب يكسب فى اليدين مكانا اكرب عن طريق ا

مام  ومتسك الكرة  وتوضع  فوق الراس واىل اال

ق وميكن مرة اخرى اكتساب مكان اكرب عن طري

ثنى اجلذع قليال عكس  ذراع الرمى



-:ن التصويب الكرباجى من اجلناح االمي•

-:بها نقاط مهمة يجب االهتمام•

هب يقويتم االداء عن طريق االقتراب ثم الوثب بثنى الجذع واالقترا•

وأثناء ثنى الجذع , م بعيدا عن متناول الدفاع 7تجاه المرمى أو ال

لليسار 

تكون الكرة فوق الرأس مع مالحظة دوران الكتف للخلف حتى •

لمرمى قوة مع مراعاة اختيار المكان المناسب فى اةيعطى للتصويب

بعيدا عن الحارس

-:ويبة ويجب التركيز على العاملين التاليين كأساس لنجاح التص•

.ثنى الجذع وحماية الكرة •

.قوة االرتقاء بعيدا عن المدافع•





-:بالوثب اخلطوات التعليمية للتصويب •

الحجل باستمرار عل هذه القدم مسافة محددة –االرتقاء معرفة قدم •

-:بحيث تعليم الالعب الخطوات بالعد و المشى •

(شمال -يمين -شمال )االيقاع الالعب االيمن تكون خطواته حسب •

(يمين -شمال –يمين )اليسر الالعب •

.ةمع ثنى الركبتين على الصدر لعمل زاوية قائمبالمىاالداء السابق •

.الجرى الخطوات السابقة من •

.الذراع ربط الخطوات السابقة بحركة •

م يتم  التمرير عن  طريق الخطوات ثمتواجهينمسك الكرة والزميلين •

االرتقاء والوثب مع تبادل األداء

الوثب

(مشال)

اهلبوط 

landing

الوثب

(مشال)

الوثب

(ميني)



تعليم الالعبين االداء من خطوتين أو خطوة واحدة فمثال , م 9الذهاب على دائرة ال•

:يكون االداء 

ن الوثب عاليا وإتمام التصويبة مع التكرار ع( شمال –يمين ) أو ( يمين –شمال ) •

.م9طريق انتشار الالعبين على خط ال

ق تعليم الخطوات باستخدام الصندوق المقسم عن طريق االرتقاء باليسار من فو•

ثم اليسار فوق الصندوق ومتابعة ( يمين –شمال –يمين ) الصندوق ثم اخذ 

.الخطوات 

.نفس الخطوة السابقة ولكن مع اخذ الكرة من المدرب وعمل نفس االداء•

االداء على صندوق واحد فقط واخذ الكرة من المدرب ثم الخطوات واالرتقاء •

.والتصويب 

نفس االداء السابق مع استالم الكرة الممررة من المدرس وتكملة االداء•



خلف االقتراب مع زيادة الميل وبذلك يبعد كتف الذراع لل-1•

.بدرجة كبيرة مرحلة الطيران

المغاالة فى زيادة طول االقتراب او استخدام ثالث -2•

.خطوات لالقتراب 

.استخدام القدم الخاطئة فى االقتراب او الهبوط -3•

.عدم االرتقاء بقوة -4•

مر اليتعلق الجسم فى الهواء بل يكون شبه جلوس اال-5•

.الذى يسهم فى صعوبة الحركة التمهيدية 

االخطاء الشائعة فى التصويب بالوثب



(الكرباجى)التصويب  من االرتكاز -1

:إىل نوعني أساسيني هما ه وميكن تقسيم•

التصويب  من الثبات  -أ

التصويب من احلركة -ب

من التصويب من الثبات يعترب تصويب مباغت ومفاجئ وقد يكون أض•

.ويؤدى من املسافات القريبة والبعيدة ولكنه أبطأ يف األداء

وأما   التصويب أثناء  احلركة فهو كثري األنواع  ومتعددة اجلوانب •

.ويرتبط خبطط اللعب ويتطلب اإلعداد املهارى والبدنى اجليدين 



-:المراحل الفنية  •
االستعداد وكيفية استالم الك) رة1

اخذ الخطوات المتاحة لالعب ) 2



يكمل الذراع الرامى) املرجحة3

, باستقامة خلف اجلذع 

والذراع الكتف اليسرى اماما

احلرة فى وضع التوازن من 

االرتكاز على الرجل اليمنى 

ن االمامية  والرجل اليسرى تكو

.حرة



رفع الجذع ومرحلة التصويب على) 4

المرمى وذلك يتم بمنتهى السرعة  

ونقل مركز الثقل  كما تكون القوة

السريعة عن طريق دفع القدم 

.المرتكزة

مرحلة التخلص وتكون بعد اتمام ) 5

التحضير من الكتف والدفع 

بالذراع مع مالحظة أن يكون 

مع, الجذع والرسغ خلف الكرة 

(. اليمنى)ثنى الرجل الحرة 



-:االخطاء الشائعة فى التصويب الكرباجى من االرتكاز •

زيادة طول خطوة االرتكاز -1

ك عدم لف اليد الرامية للخلف بصورة كافية وبذل-2

.يكون الرمى من الذراع فقط 

بقاء الكرة فترة طويلة فى اليدين معا -3

.قلة الحركة االعدادية للرمى -4

عدم استقرار اليد خلف الكرة عند التصويب مما -5

.يكسبها المزيد من الدوران 



التصويب بالسقوط-ثالثا:-
يب بالوثب يهدف التصويب بالسقوط كما هو احلال فى التصو

صويبة وعند اداء هذه الت, اىل االبتعاد عن متناول املدافع 

ى االقرتاب فإنها غالبًا ما تساعد الرامى عل,امام منطقة املرمى 

كة كما ميكنه باالضافة اىل ذلك تأخري حر, من املرمى 

طيع الرامى وبذلك يست, التصويب اىل ما قبل عملية اهلبوط 

اء وميكن أد, التصرف طبقًا الستجابات حارس املرمى 

قوط التصويب بالسقوط أمامًا أو جانبًا طبقًا حلركة الس

-:وينقسم اىل.التمهيدية للجسم

.التصويب بالسقوط االمامى 
.التصويب بالسقوط اجلانبى 2

1



ير يتم االداء من وضع الرقود على الصدر بدون كرة ثم بكرة وحماولة متر-1•

.م وحماولة رفع الصدر ثم السقوط أثناء التمرير(5-3)الكرة ملسافة 

لف الكتف للذراع الرامى خلف سقوط , امتام االداء من وضع اجلثو -2•

.اجلسم أماما او جانبا ويتم االداء مبرتبة 

(السقوط اماما فرد اجلسم )تكرار االداء من وضع االرتقاء بدون كرة -3•

م(5-3)االداء من الوضع السابق بالكرة املسافة -4•

امللعب من وضع الوقوف وثنى الركبتني والسقوط بدون كرة على املرتبة أو-5•

.ذو احلشائش 

خطوات التعليم للسقوط



داء السابق مع استخدام الكرةنفس اال-6•

باالقرتاب اداء التمرين السابق -7•

.نفس االداء السابق مع الدحرجة على الكتف -8•

.على دائرة املرمى ومبساعدة املدرب -9•

.فى وجود احلارس واختيار االماكن اخلالية لتسجيل هدف -10•

.مع وجود مدافع سلبى ثم اجيابى -11•

فى مواقف اللعب-12•



لرسمالنواحى الفنية با



(طالخوف من السقو) التصويب قبل اداء  حركة السقوط-1•

ن عدم دوران الكتف للذراع الرامية للخلف ويتم الرمى م-2•

.الذراع فقط 

.النظر نحو مكان السقوط وليس تجاه المرمى هتوجي-3•

هبط يقوم الرامى اثناء السقوط بفرد الرجلين وبذلك يال-4•

.على الركبتين 

يتم الهبوط مع اخاذ وضع االنبطاح المائل  دون اتمام -5•

.السقوط على االرض 

التصويب بالسقوطاالخطاء الشائعة فى




