
 كرة السمة في ممخص

  
كرة السمة رياضة سريعة ومثيرة ومسمية، تجري بين فريقين يتألف كٌل منيما من خمسة العبين. وُيعدُّ الفريق فائًزا 

متى استطاع تسجيل عدد من النقاط يفوق ما سجمو الفريق اآلخر. ويحرز الالعبون نقاًطا بقذف كرة كبيرة 
داخل ىدف عال ُيسّمى سمة عند أحد طرفي ممعب كرة السمة. يستطيع الالعب أن يتقدم بالكرة  ُمنفوخة باليواء

نحو السمة عن طريقة المحاورة )تكرار ضرب الكرة باألرض لترتد إلى اليد(، أو بتمرير الكرة إلى زميل من فريقو. 
 ويحاول كل فريق ـ أيًضا ـ أن يمنع الفريق اآلخر من إحراز النقاط.

 
م. وخالل منتصف القرن العشرين أصبحت ٜٔٛٔبتكار لعبة كرة السمة في الواليات المتحدة األمريكية عام تم ا

لعبة كرة السمة الرياضة العالمية األكثر شعبية في المالعب الداخمية. وفي ىذه األيام يحتشد ماليين المعجبين 
المفضمة. وىناك ماليين آخرون يشاىدون  داخل صاالت األلعاب الرياضية، وميادين التنافس، لمشاىدة فرقيم

 ىذه المباريات من خالل شاشات التمفاز.
 

ُتعدُّ كرة السمة أحد أساليب الترويح، كما أنيا رياضة جماعية منظَّمة. ويمكن أن ُتمعب بأقل عدد من الالعبين قد 
 ال يزيد عن العبين اثنين فقط، وكل مايحتاجانو ىو كرة، وسمة، وسطح مستٍو.

 
مب كرة السمة عماًل جماعًيا وردود فعل سريعة، وقوة احتمال. ولالعبين طوال القامة ميزة، ألن بإمكانيم تتط

الوصول بسيولة قريًبا من اليدف، أو التصويب من فوق الالعبين، وصد الكرات المرتدة. إال أن الالعبين قصار 
  القامة ليم دور ميم في

 

  ت كرة السمةمصطمحا
 

االرتكاز اسم آخر لموقع العب الوسط عندما يياجم. في االرتكاز العالي يتحرك العب الوسط قرب قمة دائرة 
 الرمية الحرة. وأما في االرتكاز المنخفض فيتحرك قرب السمة. 

 المياجم.  استالب يحدث في حالة استحواذ أحد الالعبين المدافعين عمى الكرة بطريقة قانونية من الفريق
 اإلسقاط ىدف ميداني يتم إحرازه بضرب الكرة بقوة من أعمى إطار السمة لتسقط في السمة. 

 إعاقة التصويبة حالة ضرب العب مدافع الكرة بطريقة قانونية قبل أن تصل إلى السمة مستخدًما ذراعو أو كفَّو. 
 ون أخذ تصويبة. التحول يحدث عندما يفقد الفريق المياجم االستحواذ عمى الكرة بد



 التسديد رمية تنفذ عمى مقربة من السمة. 
 دفعة خفيفة لداخل اليدف ىدف ميداني يحدث بدفع كرة مرتدة لداخل السمة. 

صرف اليدف إعاقة غير قانونية لالعب ما في حالة رفع الكرة عند محاولة تسجيل ىدف ميداني عندما تكون 
ذا حدث الكرة فوق السمة. فإذا حدث صرف اليدف من  العب مدافع،ُ تسجل التصويبة كأنيا ىدف ميداني. وا 

 صرف اليدف من العب مياجم، ُتعطى الكرة لمفريق المدافع والُتسجل نقاط. 
 الكرة المرتدة كرة ترتد عائدة من لوحة اليدف أو اإلطار بعد أن أخطأت التصويب. 

 . الكرة الممسوكة كرة في حوزة العب من كال الفريقين في آن واحد
لعبة النقاط الثالث ُتمعب عندما ُيحتسب خطأ عمى العب أثناء تسجيل ىدف في السمة، ثم تسجل الرمية الحرة. 
 تحدث تصويبة النقاط الثالث عندما يسجل العب ىدًفا بعد قذفو الكرة من خمف الخط الخاص بالثالث نقاط. 

 . المساعدة تمرير العب مياجم لمكرة بحيث تؤدي إلى اليدف مباشرة
 المنطقة األمامية لمممعب نصف الممعب الذي يحتمو الفريق المياجم. 

 عب الذي يحتمو الفريق المدافع المنطقة الخمفية لمممعب نصف المم
 
 

م. وقد يتفاوت الطول فيما يقرب من مترين، ٘ٔم، وعرضو ٕٛالممعب. يبمغ طول ممعب كرة السمة القانوني 
كن تجب المحافظة عمى تناُسب األبعاد. ومعظم مالعب كرة السمة والعرض فيما يقرب من متر واحد، ول

 سم لتقسيم الممعب إلى أقسام. ٘مصنوعة من الخشب. وتستخدم خطوط متنوعة بعرض 

سم.  ُٕٓٔتعمق سمة ولوحة فوق كل من طرفي الممعب. ويجب أن تكون كُل لوحة داخل خط النياية بمسافة 
ممم. وتثبت  ٕٓسم واليزيد ُسمكو عن ٘ٗوالحمقة طوق معدني قطره  تتكون السمة من حمقة، وشبكة، ولوحة.

المعكوس، ومثبتة عمى لوحة وبشكل تكون معو موازية لألرض،  Lالحمقة بحديدة تأخذ شكل الحرف اإلنجميزي 
م وتصنع الموحتان من الزجاج الميفي أو من المعدن. وتعمق في الحمقة شبكة 0ٖٓ٘ومرتفعة عنيا بمسافة 

 ن القطن أو من نسيج اصطناعي وتوجد في أسفميا فتحة واسعة تكفي لسقوط الكرة من خالليا.مصنوعة م
 
 

األدوات. ُتمعب كرة السمة بوساطة كرة جمدية منفوخة باليواء، ذات لون بني أو برتقالي. وتزن كرة السمة القانونية 
 سم.ٛٚسم و٘ٚجم ويتراوح محيطيا ما بين ٓ٘ٙجم و ٓٓٙما بين 

 



 
. يحق لالعبين الخمسة في الفريق أن يمعبوا كيجوم ودفاع. فعندما تكون الكرة في حوزة فريق معين، الالعبون

الستحواذ عمى الكرة يصبح العبوه مياجمين؛ وعندما تكون الكرة مع منافسييم، يصبحون مدافعين، ونظًرا ألن ا
يمكن أن يتغير بسرعة، فينبغي عمى جميع الالعبين أن يكونوا متيقظين، حتى يمكنيم االنتقال السريع بين 

 اليجوم والدفاع.
 

يتكون الفريق ـ عادة ـ من العْبي ارتكاز، والعْبْي ىجوم، والعب وسط. وبإمكان الالعبين التحرك في أي مكان 
ن النظر إلى مراكزىم. كما يستطيع الفريق أن يغير المراكز في أي وقت، فيمعب في الممعب، في أي وقت دو 

 مثاًل بثالثة العبي ارتكاز والعْبي ىجوم. ويصف الجزء التالي دور كل مركز من مراكز المعب في اليجوم.
 

ة ـ بعيًدا عن من المألوف أن يكون العبا االرتكاز من أقصر الالعبين قامة وأسرعيم حركة. وىما يمعبان ـ عاد
السمة أكثر من المياجمين أو العبي الوسط. وينبغي أن يكون العبا االرتكاز جيدين في المحاورة بالكرة، وفي 
أداء التمريرات. فيما يقومان بتوجيو اليجوم، ويبدآن معظم التحركات. ويكون لدى بعض الفرق العب رأس 

ل الكرة. أما العب االرتكاز اآلخر فيو العب مصوِّب وغالبا ارتكاز، وىو الذي يقوم بالمسؤوليات الرئيسية لتباد
 مايكون من أفضل ىّدافي الفريق.

 
ويكون العبا اليجوم ـ غالًبا ـ أطول قامة من العبي االرتكاز وأقوى منيما. وىما يمعبان ـ عادة ـ في المنطقة 

اىرْين في صد الكرات المرتدة، وقادرين الممتدة من الخط النيائي إلى منطقة الرميات الحرة. وينبغي أن يكونا م
عمى المناورة أثناء الرميات القريبة من السمة. أما العب الوسط فيكون ـ عادة ـ أطول العبي الفريق قامة، 

وأفضميم في صد الكرات المرتدة. فالعب الوسط الذي يجيد صد الكرات المرتدة، ويجيد كذلك تسجيل األىداف 
 اراة.بإمكانو الييمنة عمى المب

المدرب. ىو معمُم فريق كرة السمة الذي ينظم أوقات التمرين، ويعد الفريق لكل مباراة، وىو الذي يختار مجموعة 
الالعبين الذين سيخوضون المباراة. وبإمكان المدرب استبدال الالعبين أثناء المباراة، ليستخدم الالعبين الذين 

قرر المدرب متى يحتاج الفريق وقًتا مستقطًعا عند توقف المعب، يتميزون بأدائيم الجيد في مواقف معينة. كما ي
 ويحدد كذلك خطط المعب.

 
ويجب أن يقوم المدرب بتحميل ودراسة الفريق المنافس محدًدا مواطن قوتو ومواطن ضعفو. ويقوم مساعد المدرب 



ويقدم تقريًرا لممدرب عن أفضل غالًبا بعمل استكشاف )مراقبة( مباراة يشارك فييا فريق وشيك التنافس مع فريقو، 
 الخطط التي يمكن أن يمعب بيا الفريق.

 
دة الـ  قاعدة األصمية لممباراة بعد المباراة التجريبية األولى. وتم نشر تمك القوانين في عام  ٖٔوضع نايسميث مسوَّ

س الثانوية م. وراجت ىذه الرياضة بعد ذلك مباشرة. وسرعان ما بدأت فرق الجمعيات، وفرق المدار ٕٜٛٔ
 ة وكندا تمارس لعبة كرة السمةوالكميات والفرق االحترافية في كل مكان من الواليات المتحدة األمريكي

 
 الحكام 

–وحكام الطاولة الخمسة )مسجل  سنتر( -ترل –ثالثة حكام داخل الساحة )ليد طاقم إدارة المباراة. يتألف من 
 مشرف فني عمى المباراة (. –ثانية  ٕٗميقاتي  –ميقاتي  –مساعد مسجل 

؛ لضمان سير المباراة حسب القوانين.  يمفي الممعب كم ون عن المباراة. ويبق لونالمسؤ  حكام الساحة ىم 
المباراة أن يحتسب أي خطأ أو مخالفة لقوانين المعبة يراىا في أي مكان من  حكام  وبإمكان كل حكم من

، ويعمل اآلخر بالقرب من خط وسيمى )ليد( سمة الفريق المياجم الممعب. ويعمل أحدىما ـ عادة ـ بالُقرب من
شترك ي. ويتبادل الحكمان مركزييما عندما ينتقل الفريقان إلى الطرف اآلخر من الممعب. و ويسمى)ترل( الوسط

مقابل خط الرمية الحرة لمفريقين  في حركة إضافة ليذين الحكمين؛ فإنو يقف  ثالثفي إدارة المباراة حكم آخر 
، يطمق الحكم صفَّارتو إليقاف المعب وساعة المباراة. متبادلة بين اليجوم والدفاع لكل فريق وفي تحرك مستمر 

 ويشرح الحكم المخالفة أو الخطأ ـ عادة ـ بإشارة باليد أو الذراع، وتنفذ العقوبة. وبعدئذ تستأنف المباراة.
 

مين بتشغيل يجمس المسجِّالن والميقاتيان عمى طاولة التسجيل خمف أ حد الخطوط الجانبية. ويقوم أحد المسجِّ
الموحة اإللكترونية لتسجيل األىداف، ويتعيد المسجل اآلخر بحفظ صحيفة التسجيل الرسمية مسجاًل فييا جميع 

األىداف الميدانية، والرميات الحرة، واألخطاء، واألوقات المستقطعة. ويشغِّل أحد الميقاتيين ساعة المباراة 
ئية. ويقوم الميقاتي الثاني بتشغيل ساعة الرمي إذا كانت القوانين تنص عمى أن يقوم كل فريٍق بتصويب الكيربا

الكرة في غضون فترة زمنية محددة. ىذا ويجب عمى الالعبين الذين يدخمون المباراة أن يمروا أوال عمى المسجل 
كل مرة يطمق فييا أي من الحكمين المسؤول عن صحيفة التسجيل. وينبغي أن يوقف الميقاتي الساعة في 

 الصفَّارة. ويشير أحد الحكام إلى الميقاتي ليستأنف تشغيل الساعة.
 


