
 أهميتها  –تعريفها  –المهارات األساسية  

ويقصدددها كدددلارددد الهادردددلالالهكلهةدددتاولسمحصدددلهيتالهحددد اح دددقفا ل دددحقدلداله  ددد اةددد اقولم ددد ا 
لهقكدلدلالالس ل ديتاسلاه  دتاقدلالسه دل الهديللديتالههللقدتالهقويدتاا.اوح ده الهقح ههةا طديقدتاملووويدت

إحقلوكدلايحومداالهدىاادهار يدداوجدلباله لد ال دىالهح اح وىال يكلاله   تاوه الهاجدالس لساهكدلاوا
وله ديددد اذاهددد لايجددد اح ديدددااله ل ددديلا لهقكدددلدلالالس ل ددديتا  ايدددحعاله ددده اقدددلاله دددك الهدددىالهصددد  ا

لطل احقلديلاح للهال د ىاحوظيدااقكدلدلحكعاله دهيدتالدقلاله قد الهجقدلل ا واله ديد اا.اولدةكدلاول 
 اةدد اهمددتاحو يدد الهقكددلدةاا دد اقوددلط ا دد" أوكددلاقددهبامل  يددتاله لدد اوحري اا Aleen Wiadلهددلاووها

ا.(1)"قخح  تاة الهق   اوووعالهقكلدةالهقول  تالهح ايقرلال حخهلقكل
ا-م قيلادئي يلاهقلا:اال ىاومهام قالالهقكلدلالالس ل يت

الهقكلدلالالهكجوقيتا -1
 لهقكلدلالالههةلليتا -2

ا
اا-:م قيلا يلًلاهقلال ىوم قالالهقكلدلالالهكجوقيتا

  لهردةااااااااااااا - 

  هولالهردةا- 

ق كالهردةاذال حق ل الهردةاذالهقولوهدتاذاط ط دتالهرددةاذالهحصدوي اذاا)ك ا)ةةأقلالهقكلدلالالهكجوقيتا لهردةا
ه ))كددد ا.و قدددلالهقكدددلدلالا دددهولالهرددددةاة(2)((علهحقويدددتاولهخدددهل ه ددد وددد ولهحومددداذال اااولهخ ددداذالهحادكاه جل

ا.(3)((ورقلاقولفا لهشر لهاجزاذلهخهلعا لهج عاذالهك وطذولهطيدللااله قوطذالهوث 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

                                                 
(1)Alleen Wiad : Coach yoar self. Association . football. 1970 .p67.ا 

 .ا15ذاصاا1988ذاهلداله رداه ط للتاولهوشداذاجلق تالهقوص اذااردةالهيهليل الهخيلطاذال هالهرديعامل عا:اا(2)



هكجوقيتاا-1ااااااااااااااااااااااااااااا اااا قكلدلالال ه ال
ا ا ااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
اااااااااااا

تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هكجوقي هقكلدلالال ال
اا اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هردة اقعال

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا

هحصوي اااااااا اال اا اا هردة حقديدااق كال ه ل هردةاا ل هخهلعاااااال ح عا ال حوطيطا ه ال
ا اا اا ااا
تااااااااا هكجوقي هقكلدلالال ال
ا اا ا هولاردةاااااااا

ا
ا
ا
لهج عاااااااااا هخهلعا  اال اا ك وطاا ه ل ااا اا ه قوطااا ال اا ااا وث ا ه اال اا و ااا جل هحادكاه  ل ه ه ااا ال هاجزاا ال

ااا حوماااااا ه هخ ااااااااااول طيدللاااااااااااااااول ه اول
ا

تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا-2اااااااااااااااااااااااااااااااا هةللي ه ل هقكلدلالا ال
ا
اا

اا تاااااااااااااااااااااااا حغطي تاه للي هة ه ل هقكلدلالا ال اا اا تااااااااااا حغطي تاه للي هة ه ل هقكلدلالا ال
اا اا اق اااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا قكلجع هردة ااال اا هردةااا ا هولال اقكلجع

 (   3   ) شكل
 المهارات األساسية في كرة اليد

 

اا(1)-على: وقسمت أيضا  
 لس حق ل اولهحقديدا 

 حوطيطالهردةا 

 لهحصوي ا 

 لهخهلعاولهقدلوغتا 

ا
 

                                                 
ا.ا36ذاصا:اقصهدا   ا ردهقاقهاحوةي الهوهي  اا(1)



 

 مسك الكرة    

.ار اه  تاقلالسه دل الهديللديتاله دميدتاقكدلدةا  ل ديتاح حقدهال يكدلا قيدتالهقكدلدلالالسخددبها
قكلدةالس دحق ل ا)ق دكالهرددةا(اقدلالهقكدلدلالالهحد اح حقدهال يكدلا قيدتالهقكدلدلالاه   دتاردلهحقديدااوح ه ا

ةلهقولوسالا يلا للل اله دي الهولاهاح حقهال ىاق كالهردةا لههدجتالس لساو لهحله اااذاولهحصوي 
لهددىامددها شددلداقددلهداصددلهفاوااااله دي الهخصعا أ دعاقلايقرلا.اااااااااااااالهوصو الهىاهه

 الس ل دديتاه   ددتاو ددهولاإحقددللاهدد لالهق دده اسايقرددلاسلاسلدد ا لاب لاق ددكالهردددةاقددلا هددعالهق ددله
ا.(1)"يقددا وايصو ا وايخلهعا لهردةا طديقتاصاياتا

ه لايج ال ىاله ل ا لايا لاق كالهردةا  كوهتاهي حطيعالهحصداا كدلاا د قلايحط  د ا"
 وكلاساححط  ااةلً ال ىذاو لطحكلا هل اه هالهقكلدةالهقومااة الهق لدلةا.اول ىالهدغعاقلا كوهت

لهدد لايلددقلاله لدد ااح قددىاله لقدد الس ددلسقددلاله لدد ا هددكالهقجكددوهاله ددهو ا واله ردددلالهر يدددا
ا د امدلوولاله   دتاهوهةايجد ا لاساحح دهباثد واثدوللاقاداقدهةلهقكلجعا قل الهرددةاحادالا ديطدح اه

ا.ا(2)"
اا(3)ا-:ال ىوق كالهردةايق عا

الهردةا يهاولاهةا.اق ك -1
 ق كالهردةا لهيهيلا. -2

ل اوةدد الددو اقددلاحقددهعايدددباله لاددوا لاقكددلدةاق ددكالهردددةاقددلالهقكددلدلالالهقكقددتاةدد اردددةالهيددهاوا ال 
حقدللااحدىاحقردوك قدلااعإحقلوكلا لا)اق كالهردةا(ايقرلاله ل يلاقلاوق الهردةاةيقلا يوكعا  دلتاول 

اإادلزا ر دالههاققرلاقلالسههلاا.
ا

 كرة استقبال ال 

وا ددلاا.قددلالهقكددلدلالالس ل دديتاولهقكقددتا يلددًلاةدد اه  ددتاردددةالهيددهالس ددحق ل ا)ل ددح عالهردددةا(اي دده اا
ل ح عالهردةاه احأثيداإيجل  ال ىا هل الهقكلدلالاله اقدتاقدلاحقديددا واحصدوي اوهكد لايجد الهحأردها

 ابوحصايفاجقيعالسخطل الهح ايقرلا لايقعاةيكدلاله لد الهق حدها صودةاجيهةاح  قكلاو هلئكلاقل
ا.ا(4)

                                                 
 .ا60ذاص1971ذاا1ذاقطل عاهلداله يل يتاذالهرويالاذاطاردةالهيهالهاهيثتقلهداصلهفاقاقها:اا(1)

 .ا107ذاصا1990ذاهلدالهارعاه ط للتاولهوشداذاالهههي اة احاريعاردةالهيه  هاقا لا  قللي ا:اا(2)

 .ا64ا–ا63ذاصااقصهدا   ا ردهرقل اللدااظلهداذا  هاقا لا  قللي ا:اا(3)

 .ا33ذاصاقصهدا   ا ردهلاقهالدي  الوهةا:اا(4)



ا(1)ا-قلايأح ا:ال ىوحوق عاقكلدةال حق ل الهردةا
اح  يعالهردةا -1
 لهحقلطالهردةا -2

اإيقلاالهردةاوله يطدةال يكلاا -3
اا-عالهردةاويوق عالهىا:يح  -1

ا لهيهيلا- 
ا. يهاولاهةا- 

اا-:ال ىله قاا لهيهيلاويوق عاا- 
وه الهردلالالهح ايرولاق حوباطيدلوكلاةو اق دحوباخصدداا-هقاالهردلالاله لهيتا: 

 له ل ا

وهدد الهردددلالالهحدد ايرددولاق ددحوباطيدلوكددلاهولاق ددحوباا-هقدداالهردددلالالهقوخ لددتا: 
 خصداله ل .ا

ةدد الهاددلسالالهحدد ايصدد  اةيكددلاح دد عالهردددةا لهيددهيلا والهيددهالهولاددهةااكددليددحعاإيقلةا-إيقددلاالهردددةا:ا-2
الوهقلاحرولالهقولوهتاقلالهزقي اخلطئتا)امويتاجهًلا واولطئتاجهًلا(ا واهوجوهاقولةسامدي ااوخلصت

له ق يددتالهحالدديديتاس ددح عاردددةا ددلروتا واقحهادجددتاوقددلاثددعالهحصددداا كددلاذاا-لهحقددلطالهردددةا:ا-4
ايواياهواة ا  ضاالسالاله   ا لاح قطالهردةالهىالسدضا واححهادجال ىا ثدداخطدأاقكدلدلا

اذ  اله ل ا وا    امطعالهردةاقلالهقولةسا والدحهلههلاقلا اهامدلئق الهقدقدىا واله لدلدتقلام
ا-السالاه ا:ادةال ىا د عولهحقلطالهر
 لهحقلطالهردةاله لروت. 

 لهحقلطالهردةالهقحهادجتاة الحجلهاق لرساسحجلهاادرتاله ل ا. 

 لهحقلطالهردةالهقحهادجتاة الحجلهاادرتاله ل ا. 

ا
 .ا(2)لهردةالهقحهادجتاقلالهجلو لهحقلطا 

 

 مناولة  الكرة ) تمرير الكرة ( 

طتالهحقديددايقردلالهوصدو ال دعالهقكلدلالاة اه  دتارددةالهيدهاة واحقديدالهردةاول ح قكلاقلا ه 
لهدد لااهددواولهحقديدددالهجيددهاسايقدد ا هقيددتالددلالق يددتالهحصددوي اوله ديدد الهجيددها.لهددىالهكددهاالهقوددلةس

                                                 
ا.ا79ذاصقصهدا   ا ردهرقل اللدااظلهداذا  هاقا لا  قللي ا:اا(1)
 ا19-ا18ذاهلدالهرح اه ط للتاولهوشداذاجلق تالهقوص اذاصاالهق لهل الس ل يتا ردةالهيهةؤلهاحوةي اله لقدلئ ا:اا(2)



لهخصددعاقدددلالالهيددهةاوح ددجي السهددهلاااقدقددىي ددحطي ولالهوصددو الهددىاواحقديدددالهردددةاايجيددها ةدددلهه
له ديدد الهقوددلةساحرددولااقدقددىوصددو الهددىالهلرددساله ديدد الهدد لاسايجيددها ةدددلههالهحقديددداةدد لاةدصددتا

اا.م ي تاوه لا لهحأريهاه احأثيداغيداليجل  ال ىالههالسههلاالهق ج ت
اا
ا(1)ا-:ال ىق عاله   اةيلهحقديداقلاوجكتاوظداخططاويخح ااا
لهحقديداطوي الهقهبالوهالهكجوعالهخلطاا لاقعالهح دو اارقلاة اال ا-: لتمرير القويا -1

لطتا ددة يلا والهحقديدددا اددهةالهددىازقيدد اهحصدد  ال للمددتا والهقددهلا ددىله ددههلاه قكددلجقيلال
الهال الوهالهحقديداهقكلجق الههلئدةا.الهقهلةعارقلاه 

لهقجلودا.ا قدلاخهعاهقكلجعالههلئدةا واله ل ا حلهحقديدامصيدالهقهبايا-: مسافة التمرير -2
  الهقهباةي حخهعالوهاقالوهتاحغييدالهحقديداقلاجلو اآلخدا.يلهحقديداطوا

قلقدددًلا واخ  ددًلا والهحقديدددالهقحقدددلطعا والهطددوه اقددعاق اظدددتا لهحقديدددا -:  اتجاااا التمريااار -3
لد اقوطقتالههةلليدتاولحجدلهالهحقديددا لهو د تاه لس ح لهاللالهحقديدالهقحقلطعاله ط  اة اله

ة الحجلهالهجدلاقدعاالهحقديداه اروللهخله احرولاة الحجله اق لشدذا قلاله ل الهقلطعاةي
 قدلللةاحوميالا دلتاله ل ا.

 اق ددحوبالهددد ساذاوةدد ا  ددضالسايددللايقرددلايددؤهبالهحقديددداغله ددًلاةدد -: ارتفاااا التمرياار -4
 خ  الهقهلة يل.اقلاديدالهقدحهاقلالسدضلهحقديدال ىاشر اموسا والهحق

لهحقديددداله ددديعا جكددلهالهقولة دديلا قددلالهحقديددداله طدد  اةيددحعاهر دد اا-: توقياات التمرياار -5
 لهقزيهاقلالهومالا.

ه  تاردةالهيهاقلالسه ل اله دميتالهح ايحعااوح ه اا-: التمرير في حالة العوامل الخارجية -6
 (2)ا-لسوولعاه ا:اعاقخح  تاوه هللاطد اقخح  تاو وولةيكلالوحقل الهردةا

ا
ا

 -:ال ىاق حلهقولوهتاله وطيتاوحش -1

الهد سا.اق حوباقولوهتاةو  - 
 ق حوبالهد س.ة اقولوهتا- 

 ق حوبالهاوضاولهدر تا.اة قولوهتا-ج

 قولوهتالههةعاه جلو ا. -2

                                                 
 .ا100ا–ا95ذاصاا2004ذااقصهدا   ا ردهقويداجدجسال دلهيعا:اا(1)

ا.ا87ذاصاقصهدا   ا ردهل قللي ا:ارقل اللدااظلهدذا  هاقا لاا(2)



 لهقولوهتالهقدحهةا. -3

 لهقولوهتاقلالهق ز. -4

 

 الطبطبة  بكرة اليد  

لهط ط تاولاهةاقلالهقكدلدلالالهقكقدتاولس ل ديتا رددةالهيدها.اوي دحخهقكلاله لد اةد اقولمدااا
ايرولالهطدي اخلهيًلالهىالهكهاا.اايللهح و اله ههلا وااة اال رثيدةاقوكلا
هر دد اق ددلةتاةد االهددتالو دددلهالهقكددلجعا اددلدسالهقدقددىاايددوااةوح دحخهعاقكددلدةاحوطدديطالهردددا"ا

حوطدديطالهردددةاه وصددو الهددىاهلئدددةالهكددهااه حصددوي ا.ارقددلاحددؤهلاادرددتايدللدد اله دددلتالهقصددوباةدد ا
لهددث واثددوللا واا قددهةاهحوطدديطالهردددهاةدد االهددتالددهعالهقددهدةال ددىالهحقديددداهزقيدد اقدلمدد او هددكاهحاهيدده

لهث واخطولالاوي ل الهعال حخهلعاه هالهقكلدةاة اغيداقلا رداايوا لاحوطيطالهردةاي دكعاةد ا
ا.(1)"لهصايفاه هةلعااااااااااااه  دي الهقولةساسخ الهقرللاإ طل الهكجوعاوي ط اله دصت

قدعالهجد عا ادردتاواويدباله لاوا لالهط ط تا دلهردةال دلدةالدلاحولةد الهد دلليلاقدعاله يوديلاا
قلالهقهلة يلاه حخ صااللالهىاقرللاخل قحول قتاو دشلمتاللهيتاوه الق يتالوحقل اله ل اقلاقر

او له دلتالهقصوبا.ااثلهولهثولو الهث واولهخطولالالهقلا
 
 التصويب بكرة اليد  

ةدد اوحيجحكددلال ددىاح ددجي السهددهلااوهدد الهاددهاح حقددها لاه  ددتاردددةالهيددهاقددلالسه ددل الهحدد اا
ة وهقلاودحر عالدلا هقيدتالهحصدوي اةد ارددةالهيدهار ادهبا هدعالهقكدلدلالاا.له لص ا يلاله وزاولهخ لدة

ردد ااسلوكليددتالهقجكددوهالهدد لاي  هدد اله ديدد اا ةدد ا وددوححج ددىا هقيددتالهحصددوي اا.لس ل دديتالهكجوقيددت
الهحهل يدالهح اححخ اخ  الهحهدي ا والهق لدلةاهيساهكلاةلئهةاح ردا وا هقيتار يدةاقلاهولا

ا
ا
"ايقثدد ااصددي تالسهل اله ودد اولهخططدد اا أودد اي ددداالهحصددوي سوحكددل الهصددايفاهقكددلدةالهحصددوي ا.ل

ا اقلايحلقو اقلاقكلدلالاذاةكوايقث اقكلدةاإوكل الهكجوعا راله دهلا والهجقلل اوله دم 
كقددلاح ددههالا ووللدد اوطددد ا هلئدد اةأوكددلاحددؤهلاغدلددًلاولاددهًلاوهددوالجحيددلزالهردددةا رلقدد احصدددةلالاوق

اا(2)قايطكلااهوهالهقدقىا"

                                                 
 .ا137ذاصا2004ذااقصهدا   ا ردهقويداجدجسال دلهيعا:اا(1)

ذاقج تال وعااحأثيدا وولعالهحغ يتالهدلج تالهوكلئيتاة اح  عاقكلدةالهحصوي اقلالهق زاللهيًلا ردةالهيهلاقهايو اا:اا(2)
 .ا79ههالهثلو اذالهقج هالسو اصالهحد يتالهديلليتاجلق تا ل  اذار يتالهحد يتالهديلليتاذاله 



ويقدددو اةيدددلسا دددألالهحصدددوي ا"اهدددوالهكدددهاالهوكدددلئ اه كجدددوعالهددد لايظكدددداخ صدددتالهح دددلولا 
.ارقددلا لالهوجددلباةدد اإادددلزالسهددهلاا"ايحومدداال ددىالخحيددلداوددوعاا(1)ا"ةيقددلا يددوكعلهقو ددجعاه ل دديلا

لهحصددوي الهدد لايحول دد اقددعالهقرددللالهدد لا دديؤهلاله لدد اقودد الهحصددوي اوقومددااله لدد الهقددهلةعا
ا.ا(2)ا"والدسالهقدقى

ا(4)ويحأثدالهحصوي ا  هةالولق اقوكل.
 لهحصوي ا.ةر قلامصدالالهق لةتا للها هكال ىاهمتاا-لهق لةتا: 

ي كعاد د الهيدهارثيددًلاةد احوجيد الهحصدوي اذاوهد لاوجد ال دىاله لد اإجدلهةاإ اا-لهحوجي ا: 
 ل حخهلق ا.

لهقول  اهودوعالهحصدوي ااحدىايقردلال دحغ  اثغددلالاله ديد ااهل له دلتاقلاايوا دلتالس 
 لهقولةساة الهومالالهقول  .

اا-:ارقلاي  ا يلالهحصوي لالاهح دي وة اردةالهيهايقرلال
الهحصوي اله  يها. -1
 لهحصوي الهقدي ا. -2

 دقيتالهجزل ا. -3

 لهدقيتالهادةالهق لشدة. -4

ا
ا
ا
 

اا-ويقرلاح خيصا هعا وولعالهحصوي لالالهق حخهقتاةيقلاي  ا:
اااااا-)احصوي تالهرحاا(:ا وطيتلهحصوي تاله -1

اااااااااااااااااااااااااااااااااة اق حوبالهد ساولهرحاا.ا- اا
 اااااار تا.ة اق حوبالهاوضاولهداا- اا

اقعاثو الهج عاجلو ًل.ا-جااااااااااااا
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ه ددج يلاولهد دلليلاةد اهمدتالهحصدوي اله  يدها دلهق زاللهيدًلاةد اا  هاقا لا:احأثيدال لهي احهدي يدتاهحوقيدتالهقدوةالسو جلديدتا(2)

 .ا52ذاصا1996ردةالهيهاذا طدواتاهرحودلهاذار يتالهحد يتالهديلليتاذاجلق تا غهلهاذا

 .110-ا107قو اداجدجيسا:اقصهدا   ا ردهاذاا(4)



اااااااا-لهحصوي ا لهوث ا:ا -2
اااااااااااااالهحصوي ا لهوث الهطوي ا.ا- ا
 الهحصوي ا لهوث اللهيًل.ا- ا

ا- اااااااااا-لهحصوي ا له قوطا:ا -3
اااااااااااااااالهحصوي ا له قوطالسقلق اا.

 لهحصوي ا له قوطالهجلو  ا.ا- ا

 لهحصوي ا لهطيدللا -4

اااااااا-لهحصوي الهخ   ا: -5
 الهحصوي اة اق حوبالهد سا.ا- ا

اااااالهحصوي اة اق حوبالهرحاا.ا- ا
 ق حوبالهاوضا.اة الهحصوي ا–جااااااااا

ا- ااااااا-لهحصوي تالهادةالهق لشدةا: -6
 هقهلة يلا.لهحصوي اةو االئطال

 لهحصوي اقلاجلو االئطالهقهلة يل.ا- ااااااا

ل ددلدةالددلالهجكددوهالهق  وهددتاه  ديدد ا أجق ددتال حدده ًلا اددلدسااسودد اله لاددوا هقيددتالهحصددوي اويدددب
لهقدقدىاولوحكددلً ا له لد الهق ددحاو ال ددىالهرددةا صددل تالهكددهاا همدتاو دددلتاللهيددتاو دألاشددر اقددلا

قددداةد الدوئ اوحيجدتاح شرل الهحصوي اهحاقيد اله دوزاه  ديد اودةدعاق وويدلالاله ل ديلا.او لهحدله اح
الدلةا.لهق 
  Faking and Feintingالتمويه والخداا     

سوح دددلهالهدددىالسحجدددلهاثدددلدةاله دددحخ صاقدددلالهدددهةلعا او دددي تًاي دددحخهعاله لددد الهقكدددلجعالهخدددهلعاا
"ال لدةاللاادرلالايؤهيكلاله ل ا ج دق ا وا جدز اقود ا دلهردةا واالهخلط  ا.اوي داالهخهلعا أو 

لهاصدددو ال دددىادهاة ددد اق ددديلا لسحجدددلهالهق دددلرسا دددهووكلاقدددلا جددد اج ددد الوح دددلهاله لددد الهخصدددعاوا
ه ادرتالسص يتاه قكلجعاققلاي قفاه قكلجعا لهحخ صاقلالهدمل تالههةلليتا والهحخ يااقلالهلغطا

اا.(1)"لههةلل الهولمعال ي اولسوحقل الهىاقرللاهجوق ا ةل 
وؤهيكدلاساللاادرتالهخهلعا أوكلا"احومعالهقيلعا ادرتاقكدهولاهكدلاوهروودلاا ويقو ارودلاقلاويا

لهقودلةسا والس دحجل تااهلاإقرلويدتالهدهةلعالودوارحد الهوجدلباهادردتالهخدهلعاهد هاةد ة الهاقيقدتاذاوهد
ا.(2)"حأح اقحأخدةاذه ادرتالهحلهيتالس ل يتاذالهح اهعايرشاالوكل

                                                 
 .ا107ذاصا1971ذااقصهدا   ا ردهقلهداصلهفاقاقها:اا(1)

 .ا96ذاصا1970ذاحدجقتال هال  اوصيااذا غهلهاذاقط  تالهاروقتاذااادرتل عاله:اا رودالاقلاويا(2)



ا(1)ا-:ويقدالهخهلعا قدا حيلاهقلا
طتالهقكدددلجعا ددد ط او ددد يًلاهجددد  الوح دددلهال دددحدددحعا ادردددتاخدددهلعاوللددداتاحدددؤهلا واا-ا دددتالسوهدددىا:لهقدا

دغلق ال ىاق ليدح اة اادرح ا.ا الهقهلةعاول 
تاةدد السحجددلهايددحددحعا  ددهالسوهددىاق لشدددةاايددوايقددوعالهقكددلجعا ددأهل الهادرددتالهاقيقا-لهقدا ددتالهثلويددتا:

الهقدغو اةي اويدلل ا لايرولالسهل ا دي ًل.
اا-م قيلاهقلا:ال ىق عالهخهلعاويوا
الهخهلعا هولاردةا. -1
 لهخهلعا لهردةا. -2

  -الخداا بدون كرة يقسم على : -1

ا حغيدا دلتالهجدلا.لهخهلعا - 
 لهخهلعاله  يطا لهج عا.- 

اااااااالهخهلعالهقدر ا.ا-ج
لهقحقددهعالهدد لااوس دديقلالهددهةلعارلةددتاةلهخددهلعا ددهولاردددةايقرددلا لاي ددحخهعاةدد اقدلادد اله  دد ا

يرولاخلدجاقوطقتاله دحتا قحدلداه دحخ صاقدلالهدهةلعاو خد ا قدلرلاقدؤثدةاهجوقيدًلاواحدىاةد اهد لا
ا لهوظداةقطا.الهخهلعالهووعايرول

 الخداا بالكرة  -2

ل لدةاللاقكلدةاحؤهلا حولة الل  الص  اولو جلعا يلاجقيعا للل الهج عاقلاايوا"ا
ا.(2)ا"هقول  ااحىاساحح   اة اهزيقتاله دي ل ح قلهكلاة الهقرللالهقول  اولهومالال

قحوددلو الهقددهلةعا.اويددؤهباهدد لالهوددوعا ددلهطد اوهدوايكددهاالهددىاحاديدددا دلعالهدلقدد ا  يددهًلالدلاا
ا-:الهحلهيت
اااا

الهخهلعا لهج عا. -1
 لهخهلعام  الهحقديدا. -2

 لهخهلعام  الهحصوي ا. -3

 ردةا.لهلهخهلعام  احوطيطا -4

 خهلعاالدسالهقدقىا. -5

                                                 
 .ا139ا–ا138ذاصا2004ذااقصهدا   ا ردهقويداجدجساإ دلهيعا:اا(1)

ذاا1976ذاهلدا دددودا ددد يهاه ط للدددتاذال  دددروهديتاذارددددةالهيدددها ددديلالهوظديدددتاولهحط يددد قويدددداجددددجساإ ددددلهيعاوا خددددولا:اا(2)
ا.ا169ص


