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امهية البحث تعد املهارات االساسية بلعبة كرة اليد  حجر األساس يف تكوين العب كرة اليد  حيث يعمل على تنمية جوانب  امللخص
الشخصية وتعلم املهارات األساسية هذا جبانب اكتساب املعارف واملعلومات ذو أمهية كبرية حيث يساعد يف تعليم املهارات االساسية 

تزنة بدنيًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا ويعترب الوحدة األساسية يف منهاج الرتبية الرياضية وهو الوحدة املصغرة  حبيث تكون وحدة  متكاملة م
 اليت حتقق البناء املتكامل من خالل تقدم كافة اخلربات. وتتميز األلعاب الصغري مبناسبتها الظروف فكثري منها ميكن تنفيذه بدون أدوات

ؤكد العلماء  . إن األلعاب الصغرية حتتل مكاناً مرموقا يف خطه التعليم فهي تعد من وسائل املفضلة يف جمال تعلم باستخدام أدوات بديلة ي
 بعض املهارات األساسية األلعاب املنظمة.       

االساسية  هدف البحث اىل التعرف على تاثري طريقة التعلم باأللعاب الصغرية على اجملموعة التجريبية يف تعلم بعض املهارات
ة. بكرة اليد . وكذلك مقارنة نتائج اجملموعة التجريبية مبجموعة ضابطه ختضع للتعلم نفس املهارات االساسية بكرة اليد بالطريقة التقليدي

 -واستخدم الباحث املنهج التجرييب ومن خالل الوسائل االحصائية توصل الباحث اىل اهم االستنتاجات التالية :
 االثر يف تطوير كل من مهارة ) التصويب ، اخلداع ، الطبطبة ، املناولة ( املنهج التعليمي-1

  -اما التوصيات :
 على املدربني استخدام االلعاب الصغرية يف تعليم املهارات االساسية لكرة اليد ملا متتلكه من جان تشويق واثاره .-1
 

  ، اسيةاالس املهارات ، الصغرية االلعاب ، التعلم :المفتاحية الكلمات
ABSTRACT 
             Abstract importance of research is the basic skills a game of handball cornerstone in the 

composition of the handball player, where he works on the development aspects of personal and learn 

basic skills this side of the acquisition of knowledge and information of great importance as it helps in 

the teaching of basic skills so that they are integrated unit balanced physically, mentally and 

psychologically, socially, and is unity basic education curriculum in the unit sports a mini-check that 

the construction of the integrated offering through all experiences. The games are characterized by 

small Bmanasptha conditions Many of them can be implemented without tools using alternative tools 

Scientists confirm. The small toys occupies a prominent place in the education plan, it is one of the 

favorite tools in the field of learning some basic skills organized games.  

The research aims to identify the impact of a way of learning games on small experimental group in 

learning some basic skills reel hand. As well as the results of the experimental group compared to a 

control group subject to learn the same basic skills reel hand in the traditional way. The researcher 

used the experimental method and by means of statistical researcher found the most important to the 

following conclusions: -  

1-impact curriculum development in each of the skill (correction, deception, dribble, handling)  

The recommendations: -  
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1-on trainers use small games teach basic skills in handball because of its committees suspense and 

excitement. 

eywords: learning.  basic skills , 

 املقدمة. 1
 تشويق من به تتمتع ملا املاضي القرن اواخر خالل واسعاً  انتشارا القت اليت اجلماعية األلعاب أهم من واحدة اليد كرة لعبة تعد     

 والعقلية والبدنية املهارية املستويات مجيع على املتغريات من كبري لعدد جامعة متعددة جوانب على حتوي اذ ،  توصف ال واثارة

 مثل متعددة مهارات لتشمل تتسع اليت اللعبة هذه يف االداء ملستوى احملددة اجلوانب اهم احد املهاري اجلانب ويعد ، اخل .. واجلسمية

 يعمل حيث  اليد كرة العب ينتكو  يف األساس حجر  اليد كرة بلعبة االساسية املهارات تعد ، الكثرية وبتفرعاهتا ( الدفاع ، )اهلجوم

 يف يساعد حيث كبرية أمهية ذو واملعلومات املعارف اكتساب جبانب هذا األساسية املهارات وتعلم الشخصية جوانب تنمية على
 الرتبية اجمنه يف األساسية الوحدة ويعترب واجتماعياً  ونفسياً  وعقلياً  بدنياً  متزنة متكاملة  وحدة تكون حبيث االساسية املهارات تعليم

 الظروف مبناسبتها الصغري األلعاب وتتميز اخلربات. كافة تقدم خالل من املتكامل البناء حتقق اليت  املصغرة الوحدة وهو الرياضية

 التعليم خطه يف مرموقا مكاناً  حتتل الصغرية األلعاب إن .  العلماء يؤكد بديلة أدوات باستخدام أدوات بدون تنفيذه ميكن منها فكثري

        .املنظمة األلعاب األساسية املهارات بعض تعلم جمال يف املفضلة وسائل من تعد فهي
 تنفيذ يف الدقيقة الفنية النقاط على الرتكيز يف اسرافها هو التقليدية الطريقة تعيب اليت اهلامه العوامل احد ان الباحث الحظ وقد

 لتعليم املخصص الزمن الحيتمل االمر واقع ويف للمتعلمني السابقة رباتاخل عن متغاضني تعلمها يف االساسية املهارات املراحل

 تؤيد .كما  املهارات تعلم يف طويل وقت تاخذ حبيث التقلدية الطريقة من امللل الالعبني بعض يصيب حىت االساسية املهارات

 لالعبني. البدنية اللياقة مكونات مستوى وحتسن والتصويب و واالستالم املناولة مهارات حتسني يف الصغرية االلعاب استخدام

 تلعب الصغرية االلعاب وان اليد بكرة االساسية املهارات بعض وحتسني تنمية يف الصغرية االلعاب استخدام يف البحث أمهية وتكمن

 جهة من املهارات وتعلم البدنية الناشيء صفات تطوير على تعمل حيث هاماً  دوراً 
 ومن تارة  والسعادة التشويق بني املزج يتم  حبيث علمية اسس على املعتمدة الصغرية االلعاب تشكيل او ءبنا ان الباحث ويرى        

 تطبيق يف منوذج واعطاء خمتصر شرح جبانب كافياً  يكون رمبا البدنية بالصفات وربطها التعلم بكيفية املفهومني هذين ربط اخرى جه

 مقارنتها عند اخرى متغريات مع تداخلها دون الصغرية االلعاب استخدام اثر ملقارنة عليف اختبار يتيح الذي االمر الصغرية االلعاب

 .التقليدية بالطريقة
 . اجراءات البحث2

 البحث. لطبيعة ملالءمته نظراً  التجرييب املنهج الباحث استخدم
 عينة البحث 1.2

 الباحث حدد حيث ، االصل   جمتمع ميثل الذي اجلزء هي او عملة جممل الباحث علية جيري الذي النموذج العينة تعترب

 اشتملت  مراكز مخسة عددهم والبالغ االوسط الفرات ملنطقة اليد لكرة املركزي العراقي لالحتاد التابعة التدريبية املراكز  وهم حبثه جمتمع

 املركز وهم التجريبية اجملموعة كانت حيث ضابطة واالخرى جتريبية احدمها (16العدد) متساوتني تنيجمموع على البحث عينة

                                 تولد من  وهم، السماوة حملافظة التخصصي املركز فكان الضابطة اجملموعة واما  الديوانية حملافظة التخصصي

  ان املمكن من اليت املؤثرات كل تاليف ولغرض ( 3 ، 2) اجلدولني خالل منو  عشوائية بطريقة اختيارهم مت حيث(2000-2006 )

 اعاله. باجلدولني مبني وكما والتكافؤ بالتجانس الباحث قام الباحث قام البحث عينة على تؤثر
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 التجريبية اجملموعة عينة افراد جتانس (يبني2) جدول
 االلتواء معامل ع ±س القياس وحدة املتغريات ت
 0.192 0.605 15.219 ثانية  السلة كرة ملعب حول للكرة املستمر الطبطبة اختبار 1

 من العايل املستوى من املرمى على التصويب دقة اختبار 2

 0.616 2.812 11.812  درجة  امتار 6 مسافة

 0.771 0.377 1.503  ثانية  احلرة الرمية خلط اخلارجية احلدود على التمرير 3
 0.645 0.230 1.716 ثانية  اخلداع اختبار 4
 0.927 0.885 4.875  درجة  الطبطبة  ملهارة االداء تقييم 5
 0.976 0.73 4  درجة  التصويب ملهارة  االداء تقيم 6
 0.895 0.787 4.312  درجة  املناولة ملهارة االداء تقييم 7
 0.343- 0.5 3.875  درجة  اخلداع ملهارة االداء تقييم 8

 الضابطة اجملموعة عينة افراد جتانس (يبني3) جدول
 االلتواء معامل ع ±س القياس وحدة املتغريات ت
 0.751- 0.929 15.957 ثانية  السلة كرة ملعب حول للكرة املستمر الطبطبة اختبار 1

2 
 العايل املستوى من املرمى على التصويب دقة اختبار

 0.652- 0.813 11.562  درجة  امتار 6 مسافة من

 0.696 0.51 1.805  ثانية  احلرة الرمية خلط اخلارجية احلدود على التمرير 3
 0.944 1.65 1.728 ثانية  اخلداع اختبار 4
 0.634 0.516 3  درجة  الطبطبة  ملهارة االداء تقييم 5
 0.507 0.966 4  درجة  التصويب ملهارة  االداء تقيم 6
 0.189- 0.543 3.812  درجة  املناولة ملهارة االداء تقييم 7
 0.639 0.894 4  درجة  اخلداع ملهارة االداء تقييم 8

 والضابطة التجريبية للمجموعتني عينة افراد التكافؤ (يبني4) جدول

 املتغريات ت
 ت التجريبية اجملموعة الضابطة اجملموعة

 احملسوبة
 الداللة مستوى

 ع ±س ع ±س

 حول للكرة املستمر الطبطبة اختبار 1

 السلة كرة ملعب
 معنوي غري 0.824 0.605 15.219 0.929 15.957

 من املرمى على التصويب دقة اختبار 2

 معنوي غري 0.427 2.812 11.812 0.813 11.562 امتار 6 مسافة من العايل املستوى

 خلط اخلارجية احلدود على التمرير 3

 معنوي غري 0.967 0.377 1.503 0.51 1.805 احلرة الرمية

 معنوي غري 0.557 0.230 1.716 1.65 1.728 اخلداع اختبار 4
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 معنوي غري 0.974 0.885 4.875 0.516 3 الطبطبة  ملهارة االداء تقييم 5
 معنوي غري 0.848 0.73 4 0.966 4 التصويب ملهارة  االداء تقيم 6
 معنوي غري 0.769 0.787 4.312 0.543 3.812 املناولة ملهارة االداء تقييم 7
 معنوي غري 0.488 0.5 3.875 0.894 4 اخلداع ملهارة االداء تقييم 8

 االختبارات 2.2
 (5استخدم الباحث االختبارات المبينية في الجدول ) 
 ( يوضح االختبارات املستخدمة بالبحث5جدول )

 وحدة القياس من االختبار اهلدف اسم االختبار ت

اختبار الطبطبة املستمر للكرة حول ملعب   1
 1كرة السلة

قياس مهارة التنطيط 
 ثانية  والسرعة 

ر دقة التصويب على املرمى من حتباا 2
 عدد دقة التصويب امتار 6املستوى العايل من مسافة 

التمرير على احلدود اخلارجية خلط الرمية  3
 احلرة

قياس سرعة التمرير 
 ثانية واالستقبال

 ثانية قياس مهارة اخلداع 2اختبار اخلداع 4
 
 
 طريقة أجراء االختبارات: 3-2
  ويوم التجريبية للمجموعة 2013\11\14 املوافق اخلميس ييومل والضابطة التجريبية للمجموعتني القبلي االختبار اجراء مت لقد

 اخلرباء.اما على وعرضها املهاري االداء تصوير مت وكذلك املهارية االختبارات اجراء مت حيث16/11/2013 املوافق السبت

 للمجموعة 18/1/2014 املوافق السبت ويوم التجريبية للمجموعة 2013\1\16 اخلميس يوم فكانت البعدية االختبارات

 .الضابطة
 :املنهج التعليمي لأللعاب الصغرية 4.2

بعد االطالع على املصادر والدراسات املشاهبة ومشاركة الباحث بالدورة التدريبية الدولية اعد املنهج التعليمي قبل تطبقيه على 
وبعد ذلك اعد الباحث الوحدات التعليمة اخلاصة بتطبيق املنهج التعليمي ملهارات كرة اليد العينة وتضمن عدة العاب صغرية 

بدء املنهج التعليمي بتاريخ وحدات يف االسبوع  اربعةاسابيع ومبعدل  8وحدة تعليمية موزعة على  24حيث بلغ عدد الوحدات 
دقيقة وقسمت الوحدة التعليمية اىل ثالث اجزاء  90حيث بلغ زمن الوحدة التعليمية 11/1/2014ولغاية  23/11/2013

 -رئيسية وهي :

                                                           
 177،ص2002كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسانين: رباعية كرة اليد الحديثة ، الجزء الثاني ، مركز الكتاب للنشر ، -1 

معة اياد حميد رشيد : أثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارتي الخداع والتصويب لكرة اليد ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جا2 

  32، ص  1997بغداد ، 
 

 http://www.ihf.info/files/Uploads/Documents/10285_Arabic2.pdf 
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 دقيقة  20القسم التحضريي  -1
 دقيقة 60القسم الرئيسي  -2
 دقائق  10القسم اخلتامي  -3

 الوسائل االحصائية: 5.2
 . احلسايب الوسط-1
 . املعياري االحنراف -2
  . املتناظرة غري للعينات T.TEST اختبار -3
  . املتناظرة للعينات T.TEST اختبار -4
 االلتواء معامل-5
 . عرض ومناقشة النتائج3 

 التجريبية للمجموعة والبعدية القبلية لالختبارات  املرتابطة ( ت ) قيمة (يبني  5  ) جدول

 املتغريات ت
 ت البعدي االختبار القبلي االختبار

 احملسوبة
 مستوى

 ع ±س ع ±س الداللة

 0.000 5.816 0.398 14.665 0.605 15.219 السلة كرة ملعب حول للكرة املستمر الطبطبة اختبار 1

 من العايل املستوى من املرمى على التصويب دقة اختبار 2

 امتار 6 مسافة
11.812 2.812 18.437 1.093 - 10.956 0.000 

 0.007 3.113 0،41 1.177 0.377 1.503 احلرة الرمية خلط اخلارجية احلدود على التمرير 3

 0.000 8.757 0.285 1،195 0.230 1.716 اخلداع اختبار 4
 0.000 13.024 - 0،54 7.50 0.885 4.875 الطبطبة  ملهارة االداء تقييم 5
 0.000 12.289 - 0،73 7.312 0.73 4 التصويب ملهارة  االداء تقيم 6
 0.000 21.706 - 0.704 8.687 0.787 4.312 املناولة ملهارة االداء تقييم 7
 0.000 9.766 - 1.263 7.437 0.5 3.875 اخلداع ملهارة االداء تقييم 8

 (يبني قيمة ) ت ( املرتابطة لالختبارات القبلية والبعدية الضابطة6جدول )

 املتغريات ت
 ت االختبار البعدي االختبار القبلي

 احملسوبة
 مستوى

 ع ±س ع ±س الداللة 

1 
اختبار الطبطبة املستمر للكرة حول ملعب كرة 

 السلة
15.957 0.929 15.263 0.604 3.512 0.003 

2 
اختبار دقة التصويب على املرمى من املستوى 

11.734 - 1.857 13.125 0.813 11.562 امتار 6العايل من مسافة   0.000 

 0.01 2.959 0.382 1.55 0.51 1.805 التمرير على احلدود اخلارجية خلط الرمية احلرة 3

 0.01 2.899 0.8 1.57 1.65 1.728 اختبار اخلداع 4
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14.264 - 0.718 5.875 0.516 3 ملهارة  الطبطبةتقييم االداء  5  0.000 
7.746 - 0.73 6 0.966 4 تقيم االداء  ملهارة التصويب 6  0.000 
2.324 - 1.209 4.562 0.543 3.812 تقييم االداء ملهارة املناولة 7  0.03 
1.176 - 0.885 5.875 0.894 4 تقييم االداء ملهارة اخلداع 8  0.000 

 (يبني قيمة ) ت ( املستقلة لالختبارات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة7جدول )

 املتغريات ت
 ت اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 احملسوبة
 مستوى الداللة

 ع ±س ع ±س

1 
اختبار الطبطبة املستمر للكرة حول ملعب 

 كرة السلة
14.665 0.398 15.263 0.604 - 3.307  0.002 

اختبار دقة التصويب على املرمى من  2
 امتار 6املستوى العايل من مسافة 

18.437 1.093 13.125 1.857 2.436 0.02 

التمرير على احلدود اخلارجية خلط الرمية  3
 احلرة

1.177 0،41 1.55 0.382 - 2.633  0.01 

3.137 - 0.8 1.57 0.285 1،195 اختبار اخلداع 4  0.00 
 0.000 7.344 0.718 5.875 0،54 7.50 ملهارة  الطبطبةتقييم االداء  5
 0.000 5.175 0.73 6 0،73 7.312 تقيم االداء  ملهارة التصويب 6
 0.000 11.791 1.209 4.562 0.704 8.687 تقييم االداء ملهارة املناولة 7
 0.000 4.052 0.885 5.875 1.263 7.437 تقييم االداء ملهارة اخلداع 8

 الاذي التعليماي املانهج اساتخدمت اجملموعاة هاذه ان علماا معنوياة داللاة ذات كانات االختباارات مجياع باان (5،7) اجلدول من يتضح

 باان التطاور هاذا الباحاث ويارى . الياد بكارةة االساساية املهاارات تطاوير منهاا الغارض وكان الصغرية االلعاب بعض تطبيق يتضمن كان

 التناافس روح هناا  وكاان مجيعهاا املهاارات علاى حتتاوي كانات ذلك اىل وباالضافة واملرح ويقالتش على حتتوي كانت الصغرية االلعاب

 وان امكانيااهتم يكتشافوا ان علاى اجلنساني كاال تسااعد الصاغرية االلعاب ان اكد الذي ("1999 )وليدامحد دراسة مع وهذا التعلم يف

 .3الصغرية" اللعاب وتطبيقهم مشاركتهم خالل من واالدراكية واحلركية البدنية قدراهتم يطور
 اماااكن تغااري وكااذلك ومترينااات حركااات ماان الصااغرية االلعاااب حتتويااة ملااا نتيجااة جاااء التجريبيااة اجملموعااة تفااوق ساابب الباحااث ياارى كمااا 

 واختااذ ةاحلركا يف حرياة هناا  وكاذلك تنفياذه علياه وواجاب التعلايم يف رتاباة هناا  باان الالعاب يشاعر ال حاىت واملنافسة والتشويق اللعب

 املبادع الفارد اجياد فان لذلك اخلوف من التحرر وكذلك متغريه املواقف الان لديه احلركي االبداع جانب تطور اىل ادى مما معينة مواقف

 ميتلكها. اليت املعلومات على يعتمد
 االستنتاجات: .4
 ، املناولة ( املنهج التعليمي االثر يف تطوير كل من مهارة ) التصويب ، اخلداع ، الطبطبة-1
 املنهج التعليمي االثر يف رفع مستوى االبداع لدى عينة البحث . -2
 الربنامج التعليمي باسلوب االلعاب الصغرية كان له االثر يف رفع مستوى التفكري االبداعي لعينة البحث  -3
 -التوصيات :.5
 لكرة اليد ملا متتلكه من جان تشويق واثاره . على املدربني استخدام االلعاب الصغرية يف تعليم املهارات االساسية-1

                                                           
الطالب ، مجله محكمة ،  \وليد احمد المصري : دراسة تحليلية لطبيعة العالقة بين اللعب وتأثيره في شخصية اطفال السادسة ، مجلة المعلم  -3 

 معهد التربية التابع 
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 على املدربني االهتمام باجلانب االبداعي لالعبني ملا ميكن ان يطور احلالة التفكريية لالعب  -2

 المالحق-6
 ( االلعاب الصغيرة 1ملحق )

  
( عمل طائرة ورقية بالوان خمتلفة اجلري ومسك الطائرة كمسك الكرة 1مترين)

 من االعلى .
 اهلدف من التمرين هو عملية املناولة من االعلى وكذلك اجلري بالكرة .

( عمل اربعة دوائر صغرية باالرض املناولة جانبية والتبديل قطري . 2مترين )
 مع مسك كرة املضرب بالوان خمتلفة وفيها شريط ملون .

اهلدف من التمرين هو تغري املراكز وكذلك التزام بالواجب دخول االعب 
 بالدائرة 

  
(العبني اثنني ميسكون حبلقة كبرية واربعة العبني ميسكون كرات تنس.3مترين )  

عبني كل العب معه عشرة  عة من امام الالحياولون الالعبون الذين حبوزهتم الكرات دخوهلا من خالل احللقة اما الالعبني الذين ميسكون احللقة يسريون بسر 
 كرات .

 اهلدف من التمرين الدقة 
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 مرت كل صندوق يتواجد جبانبه عشر العبني . 15كرة صغرية يف كل صندوق املسافة بني الصندوقني   30( صندوقني خشب موضوع فيه 4مترين )
بني  يقوم كل العبني اثنني مبسك عصا من اخلشب ميسكاها من الطرفني ويضع عليها كرتني تنس حياولون ايصاهلا اىل الصندوق االخر يؤدى التمرين

 مبجموعتني 
 اهلدف من التمرين االتزان وكذلك معاونة الزميل يف استقرار الكرات 

  

حياولون التصويب كرة تنس صغرية وبعد ذلك يضع هلم كرة كبرية يف املنتصف يعملون دائرة حوهلا و   20( جمموعة من الالعبني يضعون كل العب 5مترين )
 على الكرة وحيسبون عدد الكرات الصحيح .

 اهلدف من التمرين التصويب من الثبات وكذلك الدقة.
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( اربعة صناديق للقفز كل اثنني بارتفاع مشاهبة االول على ارتفاع 6مترين)

مرت والثاين على ارتفاع نصف مرت يقفون اربعة العبني امام الصنادق وكل 
العبني اثنني يقفون على صندوقني متشاهبني مع كرة كبرية متر على عصا 

دقة وتعليم سم ويقومون الالعبني بضرهبا بكرات التنس اهلدف ال 20بعرض 
 التصويب بانواع خمتلفة من االعلى واالسفل 

كل مخسة العبني مع بعض يقوم بتجميع صورة لنوع من انواع (  7مترين )
 املهارات االساسية بكرة اليد 

 اهلدف معرفة الشكل الصحيح للمهارة اخلاصة بكرة اليد 

 
 

بالوان خمتلفة  ( الالعبون منتشرون يف ساحة كرة اليد ومعهم صواريخ8مترين)
 يقومون رميها لالعلى بالقفز .

 اهلدف تعليمهم كيفة التصويب من القفز 

(تقسيم الالعبني اىل جمموعتني يف منطقة حمددة .يقوم املدرب 9مترين )
بالقاء الكرة يف اهلواء لبدء اللعب .مث حتاول كل جمموعة مترير الكرة فيما 

ن احدهم الكرة تذهب للفريق متريرات .على الالعبني عند فقدا 10بينهم 
 االخر ويبدأ العد من جديد .

 4مقابل  5 -
 مع العب حمايد  5مقابل  5 -
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العب يقفون يف دائري . الالعب األول ينتمي لفريق  16-12(10مترين )

)ا( وجبانبه العب من فريق )ب( مث )ا( مث )ب( وهكذا .كل فريق له كره 
باجتاه عقارب الساعة من دون اسقاط وجيب عليه متريرها لثالث لفات 

 الكرة .الفريق الذي ينتهي من التمرير لثالث لفات هو الفائز.
 اهلدف التمرير واالستالم جتت ضغط الوقت كجزء من املنافسة .

اىل  8(يتم وضع صندوق مربع مفتوح يف منتصف دائرة قطرها 11مترين )
النقص العددي يسيطر  مرت الفريقان املتنافسان خارج الدئرة يف حالة 10

 3القلق ومن املهم االستحواذ على الكرة داخل االطار الزمين احملدد ) حىت 
 دقائق( مع حماولة التسجيل اكرب عدد ممكن من االهداف .

 اهلدف التصويب حتت الضغط وبرتكيز عايل 

  
 مرت  9×9عملية تنظيم ملعبان  3ضد  3و  2ضد4( 12مترين)

 الطول فرتة ممكنة .اهلدف التمرير 
 اهلدف منها التمرير اىل الزميل الواقف على السجاده  3ضد  3اما لعب 

(تقسيم الالعبني اىل اربع جمموعات كرة واحدة عند كل جمموعة 13مترين )
 . 4اىل  1يتم ترقيم الطالب يف كل جمموعة من 

ملهم ان . من ا 1والعودة اىل  4اىل  3اىل  2اىل  1دائما يتم مترير الكرة  
 يقوم الالعب باجلري يف خمتلف احناء القاعة اثناء مترير الكرة .
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( االلعاب املستمرة تعترب من االنشطة الفعالة يف هذه الطريقة 14مترين )
 باستطاعتك زيادة وترية النشاط وانقضاض تاثري املنافسة .

 تقسم اىل جمموعتني والتصويب على املرمى .

عبني ياخذون الكرة وجيرون ضمن منطقة حمدودة ( مجيع الال15مترين )
.بينما انت جتري جيب عليك السيطرة التامة على كرتك ، ويف الوقت 

نفسه حتاول ضرب كرات الالعبني االخرين لتخرج عن سيطرهتم اذا فقدت 
 الكرة واحلصول عليها جمددا باسرع وقت .

 ( بعض الوحدات التعليمية 2ملحق)
االوىلالوحدة التعليمية   

اهلدف من التمرين    الراحة بني التكرارات عدد التكرارات  رقم التمرين  
لى تعليم املناولة من االع تكرارات 6×ثا 30 1  ثا 45   
ام تغري املراكز مع االلتز 

 بالواجب
تكرارات 4× ثا 45 2 د1.5   

تكرارت 5× ثا 60 8 التصويب د1.5   
تكرارت   6× ثا  60 4 التوازن والتعاون ثا45   

تكرارت 6× 40 5 الدقة   1.5 

 (6الوحدة التعليمية )
 الراحة بني التكرارات عدد التكرارات  رقم التمرين  اهلدف من التمرين 

مرات 7× ثا  30 1 عملية املناولة من االعلى  ثا  45   
تكرارت  5ثا ،40 2 تغري املراكز  د 1 –ثا  45   

ددالتمرير واللعب بنقص الع تكرارات  6×  ثا 30 9  ثا  45   
غطالتمرير واالستالم حتت الض تكرارات  7× ثا  45 10  د 1.5 –د 1   

تكرارات  5×  40 12 التمرير ثا  45   

 
 

 (19الوحدة التعليمية )
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 الراحة بني التكرارات عدد التكرارات  رقم التمرين  اهلدف من التمرين 
لى عملية التصويب عند الضغط من االع مرات 6×  ثا 30 11    د1.5-ثا 45 

تكرارت 6 ×ثا  60 6 الدقة د 1 –ثا  45   
تكرارات  6× ثا  30 9 التمرير واللعب بنقص العدد ثا  45   

تكرارات  8× ثا  35 13 اجلري بالكرة د 1.5 –د 1   
تكرارات  6×  50 14 املنافسة ثا  45   
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