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Karte 1

  6 +         10-30         5-15 دقيقة.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

االستعداد للمساعدة، 

تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

 3-4 أعمدة، 
 حبل واحد 

وممسحة واحدة )لكل 

خدمة سحب(، عالمات 

للصيادين )كرشيط ملون(

طريقة التمرين 

يؤدي هذه اللعبة اثنان من الصيادين وثالث سيارات ADAC للسحب )أشخاص معهم حبل وممسحة(. يحاول 

الصيادان )اللذان يتسببان يف الحادث( اإلمساك باملشاركني )السيارات(. وعند إمساك الصياد باملشارك، يجلس 

املشارك عىل األرض وينتظر حتى متر عليه سيارة ADAC لتسحبه. وميكن أن يتحرر املشارك من احتجازه 

من خالل الجلوس عىل املمسحة وبعدها يسحبه سائق سيارة ADAC إىل ورشة إصالح السيارات )املخروط(. 

وهناك يجب عليه إكامل مترين إضايف، كالقيام بـ 5 مترينات ضغط مثال، وبذلك يكون قد أتم عملية إصالحه 

كنه مواصلة اللعب. وميمُ

البدائل

• استخدم شيئًا آخر يعرب عن سيارة السحب )لوح بعجالت، سجادة صغرية، ممسحة تلميع(	

• قد يختلف عدد الصيادين واملحررين وكذلك نوع السحب. وبالتايل ميكن تطبيق اللعبة بشكٍل مرن.	

ADAC

ADAC

ADAC - الصياد
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  8 +         10 +         20 دقيقة.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

التعاون، تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

كرة

طريقة التمرين

الالعبني إىل فريقني  الركل". تمُقسم مجموعة  "كرة  البيسبول" أو  "كرة  لعبة من نوع خاص تقوم عىل مبادئ 

يضامن نفس العدد من الالعبني. وينترش العبو الفريقني بشكل عشوايئ مع ترك مسافة بينهم تبلغ حوايل 5 أمتار.

كن، ويبدأ يف الدوران جريًا حول  وطريقة اللعبة تكون كالتايل: يلقي العب من الفريق A الكرة إىل أبعد ما ميمُ

متباعدة  وأرجلهم  ويقفون يف صف  الكرة،   B الفريق  يسرتد العبو  اللفات.  قدر ممكن من  بأقىص  املجموعة 

ررون الكرة بني هذه األرجل من األمام إىل الخلف. ثم يجري آِخر العب ممسًكا بالكرة بني يديه إىل األمام  وميمُ

ويصيح بكلمة "توقف!". وتمُحسب اللفات الكاملة من الفريق A عىل أنها نقاط. تتبدل األدوار بني الفريقني. 

من حق كل فريق من 3 حتى 5 أشواط.

التقييم داخل املجموعة

• كيف تطورت اإلسرتاتيجية؟	

• ما رد الفعل تجاه املهارات املختلفة لالعبي الفريق؟	

• ما اإلسرتاتيجيات البديلة؟	

• ما اإلشارات املفيدة إلنجاز املهمة؟	

كرة البيسبول أالسكا
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  6 +         4-6 لكل فريق            5 دقائق.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

التدريب عىل دقة 

الرمي، تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

صناديق صغرية، 

كرات طائرة

طريقة التمرين

يمُوَضع صندوقان خلف بعضهام عىل األرض، صندوق لكل فريق. وعىل بمُعد مسافة 5 أمتار تقريبًا تمُرَسم خطوط 

النهاية. يحاول الالعبون إلقاء الكرة أمام كال الصندوقني الصغريين. إذا نجحوا يف ذلك، فإنهم يأخذون الصندوق 

الذي به الكرة و"يضعونه" خلف الصندوق الثاين، وهكذا. 

أي الفريقني سيتمكن من وضع كال "العربتني" قبل خط النهاية أواًل؟

البدائل

يجب أن ينجح كل العبي الفريق يف إلقاء الكرات يف الصندوق األمامي قبل أن يتم حساب النقاط له.

كرة املقطورة
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رمي الكرة  10 +         6-8 لكل فريق         10-15 دقيقة.

طريقة التمرين

هذه اللعبة هي طريقة معدلة لكرة الركل "اللعبة املحبوبة قدميًا". الفريق الذي يرمي الكرة هو من يمُدخل 

الكرة امللعب لبدء اللعب، ويمُحاول الفريق الذي عليه التقاط الكرة إعادتها إىل العالمة يف أرسع وقت ممكن. 

كن أن يلقي الفريق الرامي كرات أخرى )مبختلف األنواع واألحجام( بني صفوفه يف  وقبل أن يحدث ذلك، ميمُ

"طريقهم" إللقائها يف النهاية داخل الصندوق. 

إذا أعاد الفريق الالقط كرته عند العالمة مرة أخرى، وأشار إىل ذلك بصيحته بكلمة "توقف"، لن يمُسمح للفريق 

الرامي مبواصلة اللعب بكراته. 

د مواضع وقوف العبي الفريق الرامي  ويجب إعادة هذه الكرات املوجودة يف الهواء مجدًدا إىل الصندوق. تمُحدَّ

مسبًقا.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

10 كرات بأحجام 

 مختلفة، 

سجادة
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كرة لوحة كرة السلة  8 +         6-14         5-10 دقائق.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

حددة، تكوين  أهداف ممُ

الفريق، تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

 كرة يد، 

أرشطة ملونة لتمييز 

 الفريق، 

سلتان لكرة السلة

طريقة التمرين

يبدأ املمُدرب برمي الكرة. وتحاول الفرقتان الحصول عىل الكرة إللقائها عىل لوحة كرة السلة. إذا سقطت الكرة 

خارج امللعب، أو إذا أحرز أحد الفريقني نقطة، يحصل الفريق اآلخر عىل الكرة. يتم حساب عدد النقاط. إذا 

سقطت الكرة فقط داخل السلة أو مل تصطدم باللوحة بالكامل، لن تمُحسب النقطة ويواصل الفريقان اللعب 

بشكٍل عادي.

القواعد

• ال يمُسمح بالجري بالكرة.	

• يجب أن تسقط الكرة داخل نطاق امللعب.	

• ال يمُسمح بالتالمس الجسدي	

• ال يمُسمح برضب الكرة باليد	



NWVV  Trainingskarten |  AR |  A: Aufwärmspiele 
A 

Karte 6

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

الرتكيز، تبادل األدوار، 

التالمس الجسدي، 

تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

-

طريقة التمرين

وزَّعني عىل ساحة  نوا شكل شجريات سحرية ممُ ليمُكوِّ اثنني من الالعبني ممسَكني بذراع بعضهام بعًضا  يقف كل 

امللعب املمُحددة )تختلف املساحة باختالف حجم املجموعة(. 

الصيّاد الذي عليه اإلمساك بشخص آخر يؤدي دور األرنب. ومبجرد أن يحدث ذلك  يؤدي أحد الالعبني دور 

بلمس جسده، تتبدل األدوار، بحيث يمُصبح األرنب صياًدا ويمُصبح الصياد أرنبًا.

يأيت  الواقفة.  السحرية  الشجريات  أحد جوانب  نفسه يف  يعلق  نفسه بحيث  األرنب  يؤّمن  )ويجب( أن  ميكن 

لو كان صياًدا.  السحرية، ويصيح برصخة عالية كام  الشجريات  الجانب األخر وبالتايل يصبح من  الشخص عىل 

وعندئذ يصبح الصياد السابق أرنبًا يف ملح البرص، وعليه أن يهرب منه.

 األرنب، والصياد، 

والشجريات السحرية
  8 +         8 +         10 دقائق.
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كرة املخروط  6 +         5-15         5-7 دقائق.

طريقة التمرين

ة الالعب تكمن  يقف جميع الالعبني موزعني يف الصالة، ويحصل كل منهم عىل مخروط يضعونه وراءهم. وَمَهمَّ

ويتعني عىل  املنافسني.  مخاريط  إصابة  ويحاول  عنه  يدافع  وأن  الكرة،  تصيبه  أن  دون  مخروطه  يمُبقي  أن  يف 

الالعبني التحرك داخل حدود الصالة. 

عند اصطدام الكرة مبخروط الالعب، يضعه جانبًا، ويتحرك عرب الصالة محاوال رضب مخاريط منافسيه بالكرة. 

والفائز هو آِخر العب يمُبِقي عىل مخروطه دون رضبه.

القواعد

ال يمُسمح بالرضب العنيف

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

تنشيط القلب والدورة 

الدموية، االنتباه

املواد:

 1 مخروط لكل العب، 
عدد 2 كرة قدم أو 

كرات مطاطية

أمر مهم !
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  6 +         10-15         5-7 دقائق.التزحلق بالسجادة

طريقة التمرين

ينقسم الالعبون إىل فريقني بنفس الحجم. ويحصل كل فريق عىل سجادة. بعد إشارة البدء، يجري أول العب 

التايل يف  الالعب  يبدأ  األول،  الالعب  يعود  األمام. عندما  إىل  السجادة  تتحرك  السجادة. وعندئذ  ويسقط عىل 

الجري.

القواعد

• ال يبدأ أي العب يف الجري إال عندما يعود الالعب اآلَخر )التصافح براحة اليد(	

• عند البدء، توضع السجادة عند خط البداية.	

• يجب أن تنزلق السجادة حتى تصل إىل خط النهاية حتى يمُصبح الفريق فائًزا	

البدائل

تعليق املالبس: تمُقسم ساحة امللعب إىل نصفني. يشد حبل عرب الصالة كحبل الغسيل، وتثبت مشابك الغسيل 

عىل الحبل. وإىل جانب ذلك يجب تعليق قطعة مالبس عىل كل مسار.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

التحفيز

املواد:

سجادتان كبريتان 

 )سميكتان(، 

البدائل: مشابك غسيل، 

مالبس، حبل/ كابل
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طريقة التمرين

يتم تكوين مجموعات. تحصل كل مجموعة عىل سجادة. وتقف جميع املجموعات عند خط البداية مع سجادتها. 

وعند إصدار إشارة البدء، تجري كل مجموعة حتى تصل إىل العالمة الخاصة بها التي تلف عندها وترجع مرة 

أخرى، ويجب أن يحمل جميع أفراد املجموعة السجادة مًعا.

واملجموعة الفائزة هي املجموعة التي تجلس عىل السجادة خلف خط البداية أوال. 

البدائل

• قد تختلف مسارات الجري	

• ميكن حمل السجادة بأشكال مختلفة: عىل الرأس، عىل مستوى الكتف، عىل مستوى الفخذين، مع أذرٍع  	

مرفوعة ألعىل ...  

• استخدام سجادة أرضية ناعمة	

• يستلقي أحد األشخاص عىل السجادة، ويجب عىل مجموعته حمله	

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

التعاون، تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

سجادة صغرية )مع 

 عروات( لكل مجموعة، 

عالمات لنقطة االلتفاف 

والرجوع، خط للبداية 

وخط للنهاية

نقل السجادة  8 +         8 +         5-10 دقائق.
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طريقة التمرين

يمُحاول  له.  املجاور  الالعب  بيد  األرض ممسًكا  كل العب عىل  يستلقي  دائرة.  )الَجَزر(  الالعبني  يشكل جميع 

سك الالعبني بشكٍل فردي من أرجلهم ويسحبهم للخارج.  "البستايّن" حصد الجزر واقتالعه من أرضه. حيث ميمُ
والجزر الذي تم اقتالعه يمُساعد "البستاين" يف عملية الحصاد. وتمُغلق مثراتمُ الجزر األخرى الدائرة من جديد. 

وآِخر جزرتني تبقيان حتى النهاية هام الفائزتان.

البدائل

االستلقاء عىل الظهر

تنبيه

يجب السحب بحذر من األقدام. أي يجب سحب األقدام بشكل مستقيم وليس ألعىل.

نوع التدريب:

تشكيل الفرق

الغرض من التدريب:

التواصل الجسدي، 

التعاون

املواد:

-

اقتالع الجزر  5 +         6-30         5 دقائق.

أمر مهم !
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نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

التعاون، تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

 أحجية )يف 

مظروف( لكل 

مجموعة، عالمة لخط 

البداية وخط النهاية

طريقة التمرين

به أجزاء  امللعب  تتشكل مجموعات متساوية من 3-5 العبني. ويتم تحضري مظروف لكل مجموعة يف طرف 

أحجية. وعند إشارة البدء، يجري أول شخص ويأخذ جزًءا من األحجية من املظروف ويعود راكًضا إىل مجموعته. 

كن أن يبدأ الالعب التايل يف الجري. وبينام يجري  وبعد التصافح باأليدي مع رشيكه عىل خط البداية/ النهاية، ميمُ

أواًل  تنتهي من حل األحجية  التي  املنتظرين يف حل األحجية. واملجموعة  الالعبني  بقية  يبدأ  كن أن  رشيكه، ميمُ

هي الفائزة.

القواعد

• قبل أن يبدأ الالعب التايل يف الجري، يجب أن يصافح العبًا آَخر	

• يمُسمح بأخذ قطعة واحدة فقط من األحجية	

  6 +         12 +         3-4 دقائق.ترتيب األحجية
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  6 +         8-14         7 دقائق.كرة الدحرجة

طريقة التمرين

يقسم الالعبون إىل فرقتني قويتني بنفس العدد.

 تحاول الفرق دحرجة الكرة عرب أجزاء صندوق املرمى، 

ويجب أن يبقوا دامئًا يف حالة حركة.

القواعد

• ساحة اللعب هي ملعب كرة اليد	

• عىل الخط األسايس الخلفي، يوضع صندوق مرمى	

• ال يمُسمح بالجري بالكرة.	

• يجب دحرجة الكرة فقط بإحدى اليدين أو كلتيهام.	

• ال يمُسمح بالتالمس الجسدي	

• ال يوجد حارس للمرمى	

• يحصل الفريق اآلخر عىل الكرة عندما تخرج من امللعب أو عند إحراز نقطة	

• كن إحراز نقطة عندما تمُدحَرج الكرة لتدخل عرب أجزاء املرمى املحدد.	 ميمُ

كلام زاد عدد الالعبني، كرب حجم امللعب.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

تنشيط القلب 

والدورة الدموية

املواد:

 صندوقان للمرمى، 

كرة مرنة أو كرة يد

نصيحة !
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مطاردة الكرة الطبية  6 +         6-16         3-6 دقائق.

طريقة التمرين

سك كل العب كرًة وبعد إشارة البدء التي يمُطلقها املمُدرب يمُحاول  يقسم املمُدربمُ الفرق يف البداية  بعد ذلك ميمُ

إصابة الكرة الطبية.

القواعد

• توضع الكرة الطبية عىل خط املنتصف يف ملعب كرة اليد.	

• ينقسم الالعبون إىل فريقني بنفس الحجم.	

• يقف الالعبون خلف خط البداية لكل منهم يف ملعب كرة اليد	

• يصبح الفريق فائًزا عند دحرجة الكرة الطبية عرب خط البداية الخاص بالفريق املنافس	

• ال يمُسمح باإللقاء إال عىل الكرة الطبية عندما يقف الالعب ممسًكا بالكرة خلف خط البداية	

• يمُسمح بالتقاط الكرات من ملعب كرة اليد	

البدائل

• ال يمُسمح بدحرجة الكرة إال باليد	

• استدر وارِم الكرة من الخلف إىل األمام عرب الساقني )تصغري املساحة(.	

•  يمُسمح باإللقاء من خط ملعب كرة اليد بأكمله )الجانبني وخط البداية(.	

إال أنه يجب يف كل مرة تبديل الجانب عند كل رمية.  

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

تنشيط الدورة 

الدموية للقلب، روح 

الفريق، االنتباه

املواد:

 كرة طبية واحدة، 

كرة يد واحدة 

لكل العب.
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  6 +         8-10         1-2 دقيقة.تيك تاك تو

طريقة التمرين

يصطف كل العبي الفريق خلف املخروط املنصوب لكل فريق. يحصل أول ثالثة عدائني عىل حبل بنفس اللون. 

بعد انطالق إشارة البدء، يبدأ كال الفريقني يف الجري، ويحاولون شد الحبال يف شكل دائرة عىل ملعب دائري 

مساحته 3×3 بحيث يصعب عىل الفريق اآلخر تكوين صف من ثالثة العبني. 

البدائل

• يف البداية يحصل 3 العبني من كل فريق عىل حبل	

• عند اللعب لعدة مرات يتم تبديل الالعبني الذين تبدأ بهم اللعبة.	

• ال تبدأ يف الجري إال بعد مرور العب الفريق عىل املخروط.	

• ميكن شد الحبال فقط إذا مل يوجد العب آخر من أفراد الفريق	

• ال يمُسمح بشد الحبل عىل حبل الفريق اآلخر	

• الفريق الذي يضع ثالثة حبال يف تسلسل واحد أواًل هو الفائز	

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

التحفيز، االنتباه

املواد:

 9 أطواق جمباز،
6 حبال )3 منهم 

بنفس اللون(، 

عمودان
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  6 +         8-14         3-5 دقائق.اصطياد مشابك الغسيل

طريقة التمرين

يجري الالعبون عرب الصالة. ويمُحدد املمُدرب مدة اللعب. الفريق الذي يجمع أكرب عدد من مشابك الغسيل عند 

نهاية اللعبة هو الفائز.

القواعد

• ساحة اللعب هي )نصف( ملعب كرة اليد	

• يحصل كل العب عىل مشبيك غسيل يجب عليه تعليقهام عىل التي شريت الخاص به.	

• يمُسمح بسحب مشبك غسيل واحد يف كل مرة	

• يجب تثبيت مشابك الغسيل الجديدة دون أن يمُعيق أي شخص مسار الالعب 	

البدائل

كَب، إلخ.( تحديد أشكال أخرى للجري )الجري للخلف، التحرك بالجانب، الركض برفع الرُّ

كلام زاد عدد الالعبني، كرب حجم امللعب.

نوع التدريب:

اإلحامء

الغرض من التدريب:

 تنشيط القلب 

والدورة الدموية، 

التحفيز

املواد:

عدد 2 مشبك غسيل 

لكل العب

نصيحة !
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التمرير العلوي

الوضعية الصحيحة عند التمرير العلوي

• الوضع األسايس لعرض الكتف	

• رفع الذراعني ألعىل	

•  تكوين سالت صغرية:	

النظر عرب مثلث تصنعه بأصابع يديك، بحيث يشري إصبعا اإلبهام نحو الجسم  

• اإلبهامان يشريان إىل الرأس	

• لعب الكرة مبقدمة الجبهة	

• استخدام أصابع اإلبهام أثناء اللعب	

• متديد الجسم بأكمله عند لعب الكرة	

• بعد ملس الكرة: تدوير اليدين إىل الخارج	
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التنفيذ - املرحلة رقم 1 

• إدراك مسار اللعب	

• التحرك خلف وأسفل الكرة 	

• االستدارة يف اتجاه اللعب	

• خفض مركز ثقل الجسم عن طريق ثني مفاصل القدم والركبة والفخذ 	

• وضع اليدين يف مقدمة الجبهة وفوق مستواها	

التنفيذ - املرحلة رقم 2

• التقط الكرة بيديك ثم ألقها مرة أخرى: "ترامبولني"	

• متديد جميع املفاصل يف اتجاه اللعب حتى آخر نقطة تالمس أصابع الكرة	

• ملس الكرة باألصابع العرشة، ويكون مركز الدفع األسايس هو إصبعي اإلبهام	

التنفيذ - املرحلة رقم 3

• اتخاذ وضعية اللعب الجديدة	

التمرير العلوي
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الوضعية الصحيحة عند التمرير السفيل

• الوضع األسايس لتمرير الكرة الطائرة )الوقوف منتصبًا بعرض الكتفني(	

• اجمع الذراعني مًعا لتمُشكل الجزء الذي سيمُلعب به الكرة	

•  شبك اليدين داخل بعضهام بإحكام: 	

كّون قبضة بإحدى يديك، ولف يدك األخرى حولها  

• حرك الكتفني إىل األمام	

• ارضب الكرة بالثلث األول من الساعد	

• العب الكرة من مستوى الساقني	

التمرير السفيل
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التمرير السفيل

التنفيذ - املرحلة رقم 1 

• إدراك مسار اللعب	

• التحرك خلف وأسفل الكرة؛ رشح الوضع األسايس	

• الذراعان يف وضع اللعب، عموديان يف اتجاه اللعب	

التنفيذ - املرحلة رقم 2

• العب الكرة بلوحة اللعب بشكل علوي أمامي	

• املس الكرة مستخدًما الثلث األول من الساعد	

التنفيذ - املرحلة رقم 3

• ال تفك يديك حتى تلعب الكرة	

• اتخاذ وضعية اللعب الجديدة	
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الوضعية الصحيحة عند رضب الكرة من أعىل

• وضع الخطوة: تتقدم الساق املوجودة يف جهة الذراع الذي ترضب به الكرة لألمام  	

• النقطة التي تمُرضب منها الكرة أمام املحور الطويل للجسم  	

•  املرفق األمين يف مستوى الكتف، والذراع مثني بزاوية قامئة، 	

وكف اليد يمُشري إىل الخارج  

• يتم إمساك الكرة أمام كتف الضارب التي سترضبها  	

• شد اليد	

يمُسمى رضب الكرة من أعىل "بالرضبة الرقيقة"

رضب الكرة من أعىل

مالحظة
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التنفيذ - املرحلة رقم 1 

•  الوضع اآلمن للخطوة:	

القدم اليرسى جهة األمام وتمُشري إىل اتجاه اللعب، القدم اليمُمنى منحنية بصورة بسيطة  

• أمسك الكرة بيدك اليرسى باتجاه الذراع الذي سترضبها به  	

• شد الكتف للخلف بأقىص ما ميكن 	

• اثن الذراع التي سترضب بها، وارفع يدك مفتوحة ألعىل من ارتفاع الرأس 	

• اقذف الكرة عموديًّا أمام الكتف اليمنى	

التنفيذ - املرحلة رقم 2 

•  حّرك مرفقيك من الكتفني من الخارج إىل أعىل بشكل متسارع	

)حركات التمدد االنفجارية(  

• عند رضب الكرة من املنتصف، تتوقف حركة اليد الثابتة 	

• تمُرضب الكرة من أعىل نقطة أمام املحور الطويل للجسم أو أعاله	

التنفيذ - املرحلة رقم 3 

• اتخاذ وضعية اللعب الجديدة يف امللعب	

رضب الكرة من أعىل
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الوضعية الصحيحة عند رضب الكرة من أسفل

•  عرض الفخذ، انفراجة بسيطة بني الرجلني: 	

عند رضب الكرة باليد اليمنى توضع القدم اليرسى جهة األمام.   

عند رضب الكرة باليد اليرسى توضع القدم اليمنى جهة األمام.   
أصابع القدمني متجهة نحو الشبكة.  

• ثني الركبة )بزاوية تمُقدر بنحو 160 درجة(	

• ثني الجزء العلوي من الجسم جهة األمام	

•  عند رضب الكرة، تتأرجح الذراع املستقيمة التي ستمُرضب بها الكرة عىل سطح مستو، كام يف لعبة البولينج،	

ومثل بندول الساعة القدمية  

• تمُقذف الكرة ملسافة 15 سم تقريبًا وتمُرضب بيد مسطحة	

• يجذبك ذراعك بعد رضب الكرة إىل داخل امللعب	

• وأخرًيا، أدخل تدريجيًّا إىل داخل امللعب	

رضب الكرة من أسفل
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رضب الكرة من أسفل

التنفيذ - املرحلة رقم 1 

• وضع الخطوة: تتقدم الساق املوجودة يف جهة الذراع الذي ترضب به الكرة لألمام	

• أمسك الكرة بذراعك املمدود عىل نحو مستقيم، ويدك األخرى باتجاه الكتف	

• اجعل ذراعك املمدود عىل نحو مستقيم تتأرجح	

• يستدير الجسم يف اتجاه اللعب	

• يد مسطحة ومشدودة	

• إلقاء الكرة ملسافة 15 سم فقط!	

التنفيذ - املرحلة رقم 2 

• ارضب الكرة براحة يدك	

• حافظ عىل ذراعك مستقياًم عند رضب الكرة وبعدها	

التنفيذ - املرحلة رقم 3 

• اتخاذ وضعية اللعب الجديدة يف امللعب	
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الهجوم

الوضعية الصحيحة عند الهجوم 

•  مستخدم اليد الُيمنى: خطوة توجيهية نحو اليسار،	

خطوة قافزة نحو اليمني،   
)Am-ster-dam( خطوة جانبية نحو اليسار  

•  مستخدم اليد الُيرسى: خطوة توجيهية نحو اليمني،	

)Am-ster-dam( خطوة قافزة نحو اليسار، وخطوة جانبية نحو اليمني  

• خطوة قافزة: ألطول مسافة ممكنة عىل الكعب وأرجحة الذراعني إىل الخلف	

• خطوة جانبية: أصابع القدمني متجهة نحو الشبكة   	

• قفزة عمودية مع تأرجح الذراع برسعة  	

• بارش أمام الجسم من أعىل نقطة 	 ارضب الكرة بشكل ممُ

• شد الكتف للخلف أقىص ما ميكن، عىل أن يشري الذراع األيرس إىل الكرة	

• املرفق موجًها ألعىل، ومعصم اليد نشط، واليد فوق الكرة	
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الهجوم

التنفيذ - املرحلة رقم 1: ابدأ واقفز 

• خطوة توجيهية )يساًرا( لترسيع وتوجيه الكرة  	

•  اخط خطوة قفز )نحو اليمني( أعىل الكعب	

وأرجح ذراعيك ألعىل     

• اقفز قفزة عمودية تتمدد فيها مفاصل القدم والركبة والفخذ  	

• أرجح ذراعيك باتجاه علوي أمامي    	

• قبضة: أرجح الذراع موجًها إياه نحو اتجاه القبضة	

• أعد الكتف بعد الرضب )مع شد الكوع(   	

• اثني الذراع الذي سترضب به   	

• وارفع يدك ألعىل من ارتفاع الرأس   	

• الذراع اآلخر يف وضع مرتفع   	

التنفيذ - املرحلة رقم 2: رضب الكرة    

• خفف من شد الكوع   	

• حّرك مرفقيك من الكتفني إىل أعىل بشكل متسارع  	

• حّرك الساعد بعيًدا عن املرفق بشكل متسارع    	

•  ارضب الكرة بأيٍد مفتوحة ومرتاصة فوق بعضها	

بارشة أمام املحور الطويل للجسم    من أعىل نقطة ممُ  

• اثِن معصم اليد    	

•  يجب أن تصل جميع الحركات الجزئية يف لحظة التالمس مع الكرة	

إىل مستوى الرسعة القصوى    

  

التنفيذ - املرحلة رقم 3: الهبوط    

• هبوط سلس للساقني عىل كلتا القدمني    	

• اتخاذ وضعية اللعب يف امللعب	



األساليب األساسية

وضعية الجسم
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الدفاع

الوضعية الصحيحة عند الدفاع 

• وضع أسايس ثابت مع خطوات متوازية إىل حدٍّ ما	

• الوقوف عىل القدم بالكامل، عىل أن يكون مركز ثقل الجسم عىل مقدمة القدم )أصابع القدم(	

• الوقوف بثبات	

• انقل مركز ثقل الجسم نحو األمام	

• الركبتان والفخذان يف موضع أكرث انخفاًضا من موضع الكرة	

• تحرك دامئا أسفل الكرة	

• حرك الكتفني إىل األمام	

• األذرع تكون بزاوية مائلة قلياًل نحو األرض	

• كل يشء مسموح به	



األساليب األساسية

تسلسل األساليب
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الدفاع

التنفيذ - املرحلة رقم 1 

• مراقبة الالعبني	

• تقييم وإدراك منحنى صعود الكرة	

• حركة الساق رسيعة و"منزلقة" عىل نفس ارتفاع الفخذين	

• الجزء العلوي من الجسم ساكن 	

• قف أمام الشخص الذي يلعب الكرة	

التنفيذ - املرحلة رقم 2 

• اللعب من مستوى ساقيك	

• الذراعان يشكالن دامئًا الجزء من املرضب املخصص للعب	

• ابِق أسفل مستوى الكرة والعبها ألعىل	

التنفيذ - املرحلة رقم 3 

• اتخاذ وضعية اللعب التالية	



األساليب األساسية

وضعية الجسم
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إعاقة الكرة

الوضعية الصحيحة عند إعاقة الكرة 

• االستعداد للقفز إلعاقة الكرة من مكانك	

• خفف الشد ألعىل أو ألسفل قبل القفز	

• ثني الفخذين قليال	

• الهبوط بقدمني مفتوحتني عند مترير الكرة	

• ضع يديك عىل مستوى الشبكة عىل الفور	

• عارض اتجاه الكرة عموديًّا بيديك	

• اسحب ذراعيك املمتدين للخلف	



األساليب األساسية

تسلسل األساليب
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إعاقة الكرة

التنفيذ - املرحلة رقم 1 

• راقب الخصم )أين سيلعب الكرة؟(	

• خطوة توجيهية يف االتجاه الذي سيلعب فيه الخصم الكرة	

• خطوة حاجزة: "رضب" الكرة نحو األرض أوال	

• حّرك ذراعيك نحو األمام أوال ثم أرجحهام للخلف ثم انطلق	

•  أثناء التأرجح للخلف، استفد من قوة الهبوط ألسفل واندفع بكامل قوتك	

وخذ خطوة حاجزة   

التنفيذ - املرحلة رقم 2 

•  ارفع ذراعيك يف الهواء وادفعهام مًعا أعىل الشبكة	

واطوهام لألمام  

• ال يمُسمح بلمس الشبكة	

التنفيذ - املرحلة رقم 3 

• اتخاذ وضعية اللعب التالية	
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إرشاد التمرير العلوي   6 +         2         20 دقيقة.

طريقة التمرين

تؤدى التامرين التالية يف مجموعات زوجية، مدة كل مترين دقيقتان عىل األقل:

• وفيه يجلس الرشيك، ويضغط عىل الكرة بكلتا يديه املقوستني أعىل الوجه.	

• عندما ترتد الكرة، التقطها عىل مستوى متوسط االرتفاع أعىل الوجه.	

• ألق الكرة والعبها بنفسك عاليًا وأمسكها يف وضع التمرير.	

• ألق الكرة ومررها إىل الرشيك، ميسك الرشيك الكرة يف وضع التمرير، وهكذا. 	

• ألق الكرة بكال ساعديك للرشيك، الذي يلعبها ويعيدها إليك.	

• اللعب يف اتجاه الجدار.	

• مترير الكرة عموديًّا فوق الرأس.	

• التمرير إىل الرشيك وإعادة الكرة )باستمرار(.	

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

إتقان التمرير العلوي

املواد:

كرات طائرة
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طريقة التمرين

لكل مجموعة، تعلق 10 بالونات بخيوط عىل ارتفاعات مختلفة عىل الجدار )تمُثبت الخيوط بأرشطة الصقة(.

ما املجموعة التي ستفجر بالوناتها أواًل برميات مستهدفة؟

أساليب إلقاء مختلفة

• كال الذراعني	

• ذراع واحدة	

• أسلوب التمرير	

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

إلقاء الكرة عىل 

أهداف محددة

املواد:

 كرات طائرة،

 بالونات هوائية،

 حبال،

أرشطة الصقة

بالون هوايئ  12 +         12-20         5-10 دقائق.
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  6 +         3-4         5 دقائق.رضب الكرة 

طريقة التمرين

يقف ثالثة إىل أربعة العبني حاملني الكرة عىل أحد جوانب شبكة الكرة الطائرة املشدودة بقوة. وعىل الجهة 

األخرى، تركب  مخاريط وكرات وأوتاد وما إىل ذلك عىل مقاعد أو صناديق.

يقذف  الالعبون الكرة من أمام الجبهة بكلتا يديهم فوق الشبكة العالية محاولني إصابة األهداف املحددة. يركض 

ة مرة ثانية. كل العب خلف كرته ويجلبها ويعيد الكرَّ

البدائل

تدريب عىل املنافسة: قّسم الالعبني إىل فريقني واتركهام يتنافسان مًعا. َمن الذي أصاب كل األهداف أواًل؟

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

دقة التصويب 

عىل الهدف

املواد:

 مقاعد، صناديق،

 مخاريط،

كرات مختلفة )كرة 

 طبية، وما إىل ذلك(،

شبكة
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طريقة التمرين

رر الالعب A الكرة من فوق  يجلس الالعب A عىل األرض ويلقي الالعب B الكرة إليه من مسافة قريبة. ميمُ

رأسه إىل الالعب C الذي يقف خلفه. 

البدائل

• الالعب B يلعب الكرة واقًفا.	

• 	.B الذي ميررها مبارشة إىل الالعب ،A الكرة إىل الالعب C ويمُعيد الالعب

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

إتقان مترير الكرة 

من أعىل الرأس

املواد:

كرات طائرة

التمرير يف بشكل دائري   7 +         3         7 دقائق.

A BC
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  7 +         2         5 دقائق.التمرير من أعىل الرأس

طريقة التمرين

يمُقسم الالعبون إىل مجموعات زوجية ومعهم كرة: 

يجلس الالعب A عىل كعب قدمه، والكرة أمامه، والالعب B من خلفه. يلتقط الالعب A الكرة بيديه، يضبط 

.B جسمه يف وضع مستقيم، ويشد وركيه إىل األمام وذراعيه إىل الخلف بحيث تطري الكرة إىل الالعب

إرشادات الستخدام الورك وتوجيه الذراع

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

متديد التمرير العلوي

املواد:

كرات طائرة

نصيحة !

12
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  8 +         6         10 دقائق.وضع مسطح يف شكل مربع 

طريقة التمرين

يف  يقف  الذي  الالعب  ميرر  حوله.  دائرة  يمُشكلون  الذين  فرقته  العبي  من  خمسة  وسط  الالعبني  أحد  يقف 

املنتصف الكرة لالعب الذي عىل الحافة  . وهذا األخري يعيد الكرة إليه بتمريرة علوية، وبعد ذلك ميررها مبارشة 

إىل الالعب  التايل.الذي عىل الحافة  

بعد دورتني كاملتني )أي 10 متريرات للكرة من الالعب الواقف مبنتصف الدائرة(، يتم تبادل األدوار. بعد خمس 

متريرات للكرة، يغري الالعب االتجاه. 

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

الدقة يف التصويب عىل 

الهدف و استخدم النقاط

املواد:

كرات طائرة
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  6 +         2         عشوايئوحيد القرن

طريقة التمرين

A الذي معه كرة  الالعب  القرن" لفة ورق املرحاض ويشدها عىل جبهته ويبحث عن رشيكه  "وحيد  يربط 

ريشة. يقف الرشيكان عىل بعد مسافة فاصلة بينهام قدرها 2-3 أمتار. 

واآلن يلقي الالعب A كرة الريشة إىل "وحيد القرن" الذي يحاول التقاط الكرة "بالقرن". يجب التأكد من 

إلقاء كرة الريشة يف القوس. 

بعد 10 مرات يتم التبديل.

تعليامت عند ُصنع القرن

• اصنع ثقبني )يف الوسط، مقابل بعضهام( يف بكرة ورق املرحاض.	

• ثبت رشيطًا مطاطيّا بحيث تستقر البكرة يف منتصف الجبهة دون أن تنزلق.	

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

التعرف عىل املكان الذي 

ستوجه إليه الكرة الحًقا

املواد:

بكرات ورق مرحاض 

فارغة، أرشطة 

مطاطية عريضة، 

مقص، كرات ريشة

A B
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  15 +         6-12 لكل فريق.         5 دقائق.
 كرات طائرة وتنس

مترير مستدير

طريقة التمرين

يقف 6 العبني عىل كل جهة من امللعب. يجب عىل الالعبني لعب الكرة املمررة إليهم وهم يف وضع الحركة 

وميررونها فوق الحصرية الناعمة إىل النصف اآلخر من امللعب. 

وفًقا ملهارات كل مشرتك يف اللعب ، ميكن أن تلمس الكرة األرض ثالث مرات أو مرتني أو مرة قبل متريرها إىل 

نصف امللعب اآلخر. أي العب يرتكب خطأ )كأن يخرج الكرة بعيًدا مثال، أو يجعلها تلمس األرض كثرًيا( يخرج 

من امللعب. وآخر العبني يظالن يف امللعب يلعبان عىل نقطة الفوز.

بالنسبة لالعبني األقل خربة، يمُسمح لهم بإمساك الكرة باليدين. 

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرة طائرة،

 حصريتان ناعمتان،

4 صناديق

نصيحة !
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  12 +         10-12         7-10 دقائق.التمرير والهجوم

طريقة التمرين

يقف 6 العبني يف التشكيل األسايس يف نصف امللعب. ويف النصف اآلخر من امللعب، يقف 4 العبني يف املواقع  

أرقام 2 و3 و4 و5. 

مرر الكرة  توضع سلة لدى الالعب الواقف يف املوقع رقم 5؛ الذي يلعب الكرة ملمُمرر الكرة أمام الشبكة، يتخذ ممُ

إما قرار الهجوم املبارش أو الهجوم الرسيع عىل املوقعني رقم  3 و4. يحاول الالعبون الستة يف التشكيل األسايس 

أن يلعبوا الكرة.

البدائل

• يتم لعب الكرة. بعد كل تبديل للكرة، يستدير املهاجمون منطلقني يف اتجاه اللعب.	

• ميكن ملمرر الكرة أن يلجأ إىل الحيلة أيًضا.	

كام ميكن تنفيذ التمرين عرب تنافس فريقني.

نوع التدريب:

التدريب عىل التطبيق

الغرض من التدريب:

تنفيذ مهام اللعبة

املواد:

سلة كرات، 

 كرات طائرة، 

شبكة

نصيحة !
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طريقة التمرين

يقف الالعبون يف صفني كل صف مكون من 4 العبني أمام الشبكة. والالعبان األماميان، األقرب للشبكة، يتبادالن 

الكرة مرة واحدة )يجب اللعب بشكٍل مستقيم(. بعد لعب الكرة، ينتقل الالعب للتبديل إىل الجهة األخرى 

ولالصطفاف  يف الصف الخلفي. يؤدي الالعبون اآلخرون نفس اليشء، يجب أال تسقط الكرة عىل األرض. 

لكل العب ثالث "فرص". أي العب يرتكب خطأ )كأن يسمح للكرة أن تدخل  الشبكة مثال، أو تسقط الكرة 

خارج امللعب، أو تالمس األرضية، وغري ذلك( يفقد فرصة . إذا مل تعد لديه "فرص" متبقية، يتوقف عن اللعب 

مؤقتًا حتى بدء الجولة التالية ويقف منتظًرا باتجاه  الجدار. 

تمُعاد الكرة إىل اللعب من قبل الالعب التايل. تستمر اللعبة حتى ال يتبقى سوى العبني فقط . ثم تبدأ جولة 

جديدة.

نوع التدريب:

تدريب عىل املنافسة

الغرض من التدريب:

التحرك نحو 

الكرة، االستعداد  

للتمرير العلوي

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

روندو الكرة الطائرة  7 +         4-8         5-7 دقائق.
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طريقة التمرين 

تمُنفذ التمرينات التالية يف وضع الصد: 

• يضغط الالعب عىل  الكرة باتجاه سطح الصد أثناء صد الكرة.	

• تسقط الكرة عىل الساعدين املغلقني لصدها، اجعلها تسقط عىل األرض ثم التقطها أو وازنها مرة أخرى  	

باستخدام الساعدين املغلقني يف وضع الصد.  

• يقذف الالعب الرشيك الكرة بكلتا ساعديه إىل زميله، الذي يلتقطها بساعديه أيًضا  ويتلقاها يف وضع  	

الصد.  

• يقذف الالعب الرشيك  الكرة أمام الالعب بقليل، وبعد أن يتحرك نحو األمام يصدها لريجعها إىل  	

الرشيك.  

• يقذف  الالعب الرشيك الكرة إىل يسار وميني الالعب قليال، ثم يستمر اللعب بنفس طريقة التمرين  	

السابق. اركض خلف الكرة بخطوات جانبية.  

• يستمر الالعبون يف اللعب  يف وضع الصد.	

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

إتقان التمرير السفيل

املواد:

 كرات طائرة،

شبكة

مقدمة حول الصد  6 +         2         10 دقائق.
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الصد يف األقامع  6 +         2         5 دقائق.

طريقة التمرين 

يحصل الالعب A عىل كرة تنس، بينام يحصل الالعب B عىل قمع ميسكه بوضع مقلوب بني ساعديه. يصطف 

التقاط   B الالعب  ويحاول   B الالعب  نحو  األسفل  الكرة من   A الالعب  يلقى  بعضهم.  مواجهة  الالعبون يف 

الكرة بالقمع. 

بعد تلقي 10 كرات، يتم تبديل األدوار.

البدائل

• يمُلقي الالعب الكرات بشكل جانبي أو أقرص/أطول نحو رشيكه.	

• تمُستخدم كرة طائرة أثناء اللعب، والتي يجب أن تبقى عىل القمع بعد إلقائها.	

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

تحسني التقاط الكرة

املواد:

 أقامع صغرية،

كرات تنس، كرات طائرة
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صد الكرة بالتناوب  8 +         اختياري         5-7 دقائق.

طريقة التمرين 

يصطف املشاركون يف صف واحد خلف بعضهم. واآلن يقذف املدرب  الكرة من األسفل إىل الالعبني الذين عليهم 

صد الكرة وإعادتها إليه. عندما يتم ذلك، يرجع الالعب مرة أخرى إىل آخر الصف.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب 

الغرض من التدريب:

إتقان أسلوب اللعب

املواد:

كرات طائرة، عربة كرات

املدرب
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تلقي الكرة املقذوفة  13 +         3-15         5 دقائق.

طريقة التمرين 

يمُقسم الالعبون إىل مجموعات من ثالثة  يتدربون باستخدام كرة تمُلقى عىل الجدار. 

 B الالعب  يركض  الجدار.  نحو  أمتار   3 حوايل  مسافة  من  ألعىل  مائل  بشكل  الكرة   A الالعب   يلقي 

)أو الالعب C( إىل املوقع الذي ميكنه من صد الكرة املرتدة من الجدار عاليًا وميررها إىل الالعب A. ويحرصون 
عىل عدم تجاوز الكرة للخطوط )خط األساس أو خط الهجوم أو أي عالمات مامثلة(.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

التقاط الكرة تحت 

ضغط؛ رصد مسار الكرة

املواد:

كرة واحدة لكل 

مجموعة مكونة 

من ثالثة العبني

A

B

C
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طريقة التمرين 

يمُقسم ملعب الكرة الطائرة إىل ملعبني بالطول. تتدرب مجموعتان عىل التقاط الكرات  يف نفس الوقت.

رضب الكرة مع الجري يف نصف امللعب:

يرضب الالعب A ثالث كرات إىل الالعب B )متشيا مع األداء!(، وبعدها يجب أن يتلقى الالعب B كرة ميررها 

 .A إىل الالعب C الالعب

D = منتظًرا يف موقعه.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني التقاط الكرة 

وجعله تلقائيًّا

املواد:

 كرات طائرة،

شبكة

التقاط جميع أنواع الكرات  12 +         4         5 دقائق.

A

D

B
C
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رد الفعل بعد التقاط الكرة  8 +         6-12         7 دقائق.

طريقة التمرين 

سك الالعب B الكرة ويصدها  يتدرب الالعبون يف ملعب الكرة الطائرة. الالعب A يلقي الكرة إىل الالعب B، وميمُ

بارشة، يجب صد الالعب B الكرة التي ألقاها إليه املدرب.  نحو الالعب C. وبعد التقاط الكرة ممُ

ثم يدور انتقال الكرة واللعب يف اتجاه عقارب الساعة. 

البدائل

يجب رضب الكرات من أسفل أو برضبات التنس.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تلقي الكرة واملتابعة 

عىل الفور

املواد:

4 حتى 6 كرات

A

C

املدرب

B
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الصد عند االنزالق  6 +         اختياري         10 دقائق

طريقة التمرين 

بسهولة  الالعب  ينزلق  أن  بحيث ميكن  أمتار(  )حوايل 3  كبرية  الجدار عىل مسافة  املقاعد عىل أرشطة  تمُعلق 

)بزاوية 45 درجة تقريبًا(. توضع الحصائر أسفل املقاعد. 

يقف املدرب ومعه عربة الكرة عىل بعد 3-5 أمتار تقريبًا من نهاية املقعد الطويل.

يصطف الالعبون يف صف كل منهم خلف اآلخر. ينزلق الالعب األول، وعندما يقف، يتلقى الكرة التي يمُلقيها 

املدرب. يتعني عىل الالعب اآلن إعادة الكرة إىل املدرب بصدها إليه. 

ثم ينزلق الالعب التايل ...

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

التوازن، املرح

املواد:

أرشطة جدار وعربات 

 كرة بها كرات طائرة،

 مقاعد طويلة،

حمُرص

املدرب



NWVV  Trainingskarten |  AR |  C: Technikübung › Unteres Zuspiel
C.2

Karte 40

صد الكرة مع وجود حاجب للرؤية  10 +         4-12         7 دقائق.

طريقة التمرين 

توضع حصرية أرضية ناعمة عموديا عىل الشبكة أو مائلة نحو الشبكة عىل صندوقني صغريين، مام يحجب رؤية 

امللعب املقابل. 

يرمى بعض الالعبني الكرة من وسط امللعب من أعىل الحصرية األرضية الناعمة إىل امللعب املقابل. يتلقى العب 

واحد أو أكرث الكرة ويصدها وميررها إىل أقرب العب زميل له. الذي يعيد بدوره الكرة إىل الالعب الذي ألقاها 

يف أول األمر.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

التقاط الكرة يف 

ظروف صعبة

املواد:

حصريتان أرضيتان 

ناعمتان، 2 إىل 4 صناديق 

صغرية، 6-8 كرات
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أحد الالعبني ينادي  6 +         4-12         5-7 دقائق.

طريقة التمرين 

يقذف املدرب كرة عرب الشبكة بشكٍل محدد إىل أحد الالعبني األربعة الذين عليهم التقاط الكرة. 

سك الكرة عىل جسده مثل  يتعني عىل الالعب الذي يرضب الكرة أن ينادي عىل الفور )كأن يقول: "أنا" مثال( وميمُ

حارس مرمى كرة القدم. يتعني عىل الالعبني الثالثة الذين مل يتلقطوا الكرة اتخاذ إجراء بديل يف أرسع وقت مثل:

• الركض نحو الشبكة	

• الركض خروًجا من امللعب	

• التدرب عىل الجري والقفز	

ثم يأيت دور املجموعة التالية املكونة من 4 العبني.

البدائل

• متلقي الكرة يصدها، ويلتقطها العب آخر. 	

• يلقي املدرب الكرة بني العبَنينْ متعمًدا.	

نوع التدريب:

تدريب عىل 

التطبيق العميل 

الغرض من التدريب:

التعاون يف التقاط الكرة، 

اتخاذ القرار السليم

املواد:

 كرات طائرة،

سلة كرة

أنا!

املدرب
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االحتشاد عىل الحصرية  6 +         12         5-7 دقائق.

طريقة التمرين 

يلعب فريقان بنفس العدد يف مواجهة بعضهام. يبدأ العبان من كل فريق اللعب برضب الكرة، ويقف جميع 

الالعبني اآلخرين بجانب بعضهم عىل حصرية ناعمة يف امللعب املقابل.

ميكن ألي من هؤالء دعم ضارب الكرة إذا ما متكن من التقاط كرة وهو واقف عىل الحصرية دون أن يرتكها. 

وعندما يرتك آخر العب الحصرية، يركض جميع العبي الفريق برسعة إىل الحصرية.

يفوز الفريق عندما يكون جميع العبيه واقفني عىل الحصرية. ثم يبدل الالعب الذي يرضب الكرة. 

البدائل

يجب التقاط الكرات يف وضع الصد.

نوع التدريب:

تدريب عىل املنافسة

الغرض من التدريب:

الوقوف بشكٍل صحيح

املواد:

 كرات يد،

حصريتان بلون أزرق
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  10 +         8         5 دقائق.رمي الكرة يف الصندوق

طريقة التمرين

تقف مجموعتان من الالعبني يف صف خلف بعضهم أمام صندوق مفتوح مكون من ثالثة أجزاء. ويجب أن 

تكون املسافة بينهم وبني الصندوق حوايل مرتين إىل ثالثة أمتار. وتعترب الراية إشارة إىل بدء الرمي. يجب تحديد 

سك أول ثالثة العبني كل منهم كرة بيده.  ترتيب الالعبني من البداية. تحصل كل مجموعة عىل ثالث كرات. وميمُ

ويمُلقي الالعبون الكرة بذراع الرمي من أعىل. ومع انطالق صافرة املمُدرب، يمُحاول الالعب األول إلقاء الكرة يف 

الصندوق. وبعد رمي الكرة يتم تبديل الالعبني.

البدائل

• ميكن زيادة املسافة إىل الصناديق )4م، 5م، 6م(.	

• استخدام الذراع الضعيفة.	

• استخدام كرات طائرة.	

• املنافسة: من ميكنه إحراز أعىل النتائج باستخدام 10/20 محاولة؟	

قبل البدء، يمُعني العبان رسيعا البديهة، يقفان عىل جانبي الصندوق ويعيدان الكرات لالعبني يف كل مرة.

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

تحسني مستوى الدقة

املواد:

صندوقان مفتوحان 

قسامن إىل ثالثة أجزاء،  ممُ
 6 كرات صغرية

)كرات تنس، سوفتبول(

نصيحة !
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خط مقابل خط   10 +         2         5-7 دقائق.

طريقة التمرين

سبًقا من أي خط/ مسافة يبدأ اللعب.  يقف كل من الالعبني A وB أمام بعضهام باتجاه الشبكة. يمُحدد املمُدرب ممُ

سكها( ويرضبها  سك الالعب B الكرة )يصد الكرة وميمُ يرضب الالعب A الكرة برضبة خفيفة عرب الشبكة. وميمُ

بدوره رضبة خفيفة. 

كن لكال الالعبني االنتقال للخط التايل.  إذا نجحت الرضبات ووصلت الكرة عرب املسافة جيًدا ميمُ

من الذي يصل أواًل إىل الخط األسايس؟

البدائل

رضبات توب سبني.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

استيعاب أسلوب اللعب

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

A B
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  8 +         5         5-10 دقائق.ماذا بعد رضب الكرة؟ 

طريقة التمرين

يرضب العبان الكرة بالتبادل مع العب ثالث بحيث يقفون يف مثلث مفتوح يف امللعب بأبعاد 4.5 × 9م. وينبغي 

لهؤالء الالعبني إعادة لعب الكرة عرب الشبكة بلمستني عىل األقل، بطريقة تجعل ضارب الكرة الذي يجري إىل 

منطقة اللعب ال يستطيع اإلمساك بالكرة. بعد 10 رضبات إجاماًل تبدل األدوار يف املجموعة املكونة من 5 العبني 

.2x بحيث يكون كل العب قد لعب دور ضارب الكرة مرتني بعد تبادل لألدوار خمس مرات

البدائل

• سكها بعد ذلك.	 ينبغي عىل العب اإلرسال أن يصد الكرة وميمُ

• يلعب الالعبان كفريق ويمُدافعان عن امللعب مًعا.	

• وكام يف حالة البديل رقم 2، ميكن تطوير اللعبة بحيث تكون 2 مقابل 3، أي يحاول فريق اإلرسال إعادة  	

الكرة إىل نصف ملعب املنافس بعد ثالث ملسات للكرة بحد أقىص.    
طريقة الحساب: نظام رايل الحتساب النقاط - ميكن لكال الفريقني إحراز النقاط؛ لكن يحصل العب    

اإلرسال عىل نقطتني عن كل رضبة قوية للكرة. والفريق املكون من ثالثة العبني يحصل عىل نقطة عند    
تبديل الكرة بصورة ناجحة.  

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة
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صندوق الهدف  12 +         4-24         5-7 دقائق.

طريقة التمرين

سك صندوقًا من الورق املقوى موضوًعا أعىل عصا الجمباز عىل مسافة مرت  يسري املدرب عىل طول الشبكة، وميمُ

تقريبًا من الحافة العلوية للشبكة. وانطالقًا من خط البداية، من املفرتض أن يصيب كل العب هذا الصندوق 

مستخدًما كرة تنس صغرية.

مبجرد أن يصل جميع الالعبني إىل نصف ملعب املنافس ويزودون بالكرات، يبدأ املدرب السري من جديد عىل 

الجانب اآلخر من الشبكة. الفائز هو َمن ينجح يف أداء ذلك ثالث مرات.

البدائل

• تنفيذ الرضبات من الخط األسايس.	

• يتحرك املدرب بصورة أرسع.	

• يوضع الصندوق عىل مستوى أكرث انخفاًضا.	

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

التدريب عىل الهجامت 

املسطحة القوية

املواد:

 كرات طائرة،

 قضيب،

صندوق من 

الورق املقوى
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طريقة التمرين

يرضب الالعب A الكرة من منطقة التدريب بصورة طولية. يجلس الالعب B يف موضع محدد يف ملعب الخصم 

)مثل نقطة التقاطع بني خط الهجوم والخط الجانبي( وال يمُسمح له بالوقوف إال عندما يمُلقي الالعب A الكرة 
ويبدأ يف إمساك الكرة.  

كن تدريب الكثري من الالعبني  بعد ذلك، يمُصبح الالعب B هو ضارب الكرة والالعب A هو ممسك الكرة. ميمُ

يف االتجاه العكيّس.

البدائل

• يقف ممسك الكرة )يتمركز( بإحكام بالقرب من الشبكة.	

• ويمُسمح لضارب الكرة بالتحرك يف نصف امللعب )كل امللعب(.	

• يجب عىل ممسك الكرة إدراك الكرة )صدها من أعىل( ثم التقاطها بنفسه.	

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

رضب مناطق معينة يف 

نصف ملعب الخصم، 

توقع مسار الكرة، 

الرسعة والرباعة

املواد:

4 حتى 12 كرة، 
عالمات )رشيط الصق، 

أعالم أو ما شابه(

قراءة الرضبات  12 +         4-24         3 دقائق.

A

.1

.2

B

A B



NWVV  Trainingskarten |  AR |  C: Technikübung › Aufschlag von oben
C.3

Karte 48

طريقة التمرين

يرضب العبان الكرة يف نفس الوقت. ويحاول كل منهام تجنب اإلخفاق يف رضب الكرة. وإذا وقع أي منهام يف 

خطأ يجب أن يؤدي كال الالعبني متريًنا بسيطًا عىل الشبكة.

البدائل

• ال يمُسمح برضب الكرة إال من أعىل. 	

• املنطقة املستهدفة هي مناطق محددة فقط من امللعب )محددة باملقاعد السويدية(.	

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

السالمة أثناء 

رضب الكرة

املواد:

الكثري من الكرات، 

مقاعد سويدية

 إمساك الكرة وتعليقها  12 +         2-12         5 دقائق.



NWVV  Trainingskarten |  AR |  C: Technikübung › Aufschlag von oben
C.3

Karte 49

رضب الكرة نحو الهدف من الجميع   12 +         8-18         7-10 دقائق.

طريقة التمرين

يجب أن يؤدي كل العب 5 حركات لعب متتابعة برسعة:

بعد رضب الهدف )الصندوق الصغري(، يجب الجري لألمام.. 1

ويجب صد الكرة املمُرسلة من املمُدرب ومواصلة الجري.. 2

ارم الكرة املمُرسلة عاليًا إىل املوقع رقم 4.. 3

أّمن املهاجم، وخذ مكانه بعد ذلك.. 4

عند التمريرة التالية، اجر واصنع رضبة ساحقة وأمسك الكرة أثناء القفز. بعد ذلك انتظر كرة صغرية  . 5

كنك بدء   ثانية من الصندوق الصغري )الهدف الخاص باملجموعة املنافسة( والتقطها. بعد ذلك ميمُ  
التمريرة التالية يف منطقة اإلرسال الخاصة بك.   

تتدرب مجموعة ثانية بنفس الحجم بشكل مستقل عىل الخط املعاكس.

نوع التدريب:

التدريب عىل االستحواذ 

عىل الكرة

الغرض من التدريب:

دقة التصويب عىل الهدف، 

والسالمة عىل الرغم من 

اإللهاء وضغط الوقت، 

التحميل أثناء اللعب 

قبل رضب الكرة.

املواد:

 كرات طائرة، 

صندوقان صغريان 

أو أهداف شبيهة

.1

.2

.3

.5/.4

البدء
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الجري املعاكس  12 +         2         5 دقائق.

طريقة التمرين

 الوقوف يف مجموعات زوجية أمام الجدار: 

يقف الالعب A بالكرة عىل مسافة حوايل 6م أمام الجدار، والالعب B عىل مسافة حوايل 2م من خلفه. 

يحرضِّ الالعب A  التمريرة قبل رضب الكرة، ويجري الالعب B جهة اليسار أو اليمني يف اتجاه الحائط األقرب 

منه. يف نفس اللحظة، يرضب الالعب A الكرة يف االتجاه املعاكس نحو الجدار. ويحاول الالعب B مترير الكرة 

املرتدة واإلمساك بها.

بعد ذلك يتم تبادل األدوار.

نوع التدريب:

التدريب عىل التطبيق

الغرض من التمرين:

رضب الكرة 

بحسب املوضع

املواد:

 جدار، 

كرات طائرة
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طريقة التمرين

سك العب من كل فرقة كرة من صندوق  يؤدي التمرين 4 فرق منافسة؛ كل فريق مكون من 2 إىل 6 العبني. ميمُ

الكرات املشرتك، ويرضبها إىل منتصف الصالة إىل رشيكه املستعد عىل حافة الصالة. وعىل هذا الرشيك اإلمساك 

بالكرة وإرسالها إىل أوعية التجميع الخاصة بفرقته )صندوق صغري، جزء من صندوق(. بعد ذلك يرضب شخص 

آخر من املجموعة الكرة، ويأخذ ضارب الكرة مكان ممسك الكرة. 

إذا فشل الالعب يف إمساك الكرة، لن يمُسمح لالعب التايل الذي رضب الكرة بأخذ كرته من الصندوق املشرتك، 

ولكن عليه مواصلة اللعب بكرة الالعب السابق.

أي الفريقني ميكنه تجميع أكرب عدد من الكرات يف وعائه؟

البدائل

يجب عىل ممسيك الكرة صد الكرة بأعىل قبل التقاطها.

نوع التدريب:

تدريب املنافسة

الغرض من التدريب:

الدقة عند رضب الكرة 

عىل الرغم من ضغط 

الوقت، الجري إىل املوقع 

املناسب لتلقي الكرة

املواد:

سلة كرات بها أكرب 

عدد ممكن من الكرات 

 الطائرة، 

4 صناديق صغرية )أجزاء 
الصندوق أو وعاء شبيه(

جمع الكرات  12 +         8-24         10 دقائق.
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طريقة التمرين

ينافس فريقان بنفس الحجم بعضهام. يبدأ جميع الالعبني برتتيب ثابت واحًدا تلو اآلخر انطالقًا من مناطق رضب 

التي تقرتب باستخدام  الكرات  املمُبارز الخاص بكل فريق يف طارة مترينات رياضية، ويحاول ملس  الكرة. يقف 

كنه التحرك يف أي اتجاه بخطوات قافزة، لكن يجب أن يحتفظ بإحدى قدميه مالمسة لألرضية داخل  قضيب. ميمُ

الطارة.

َمن املمُبارز الذي سيلمس أكرب عدد من الكرات؟

نوع التدريب:

تدريب املنافسة

الغرض من التدريب:

رضب املناطق الطرفية 

أو غري املمُغطاة

املواد:

 كرات طائرة، 

 طارتان، 

قضيبان

املُبارز يحمي امللعب  10 +         4-24         5-7 دقائق.
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الدحرجة الخطّية  6 +         2         5-7 دقائق.

طريقة التمرين

يقف العبان عىل خطٍّ واحٍد يف مواجهة بعضهام، ويدحرجان الكرة يف البداية بكلتا اليدين. 

إىل  الخط  عىل  الكرة  لدحرجة  فقط  الذراعني  أحد  الالعبان  يستخدم  بينهام،  مرة   20-10 الكرة  دحرجة  بعد 

كن استخدام الذراع األخرى. الرشيك يف اللعب. إذا نجحا يف ذلك وبعد دحرجة الكرة 10-20 مرة، ميمُ

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

تحسني وضع الذراع 

أثناء التأرجح

املواد:

كرة طائرة، 

خطوط الصالة
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طريقة التمرين

يقف العبان أمام بعضهام باتجاه الشبكة. ويلعب كل منهام الكرة برضبة واحدة من أسفل عرب الشبكة باتجاه 

رشيكه يف اللعب. وإذا نجحا يف ذلك، يبتعد الالعبان عن الشبكة ملسافة أكرب حتى يصال إىل الخط األسايس. 

وتجرى اللعبة بأكملها بالتبادل.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

تعلم أسلوب اللعب

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

مترن وكن األفضل  6 +         2         7 دقائق.
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نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

 تأكيد إصابة الهدف،

تبديل املواقع

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

طريقة التمرين

بارشة. الهدف من التمرين هو رضب العب محدد واتخاذ موقع يف امللعب بعد رضب الكرة ممُ

يشكل الالعبون مجموعات زوجية. يرضب الالعبان A وB الكرة يف نفس الوقت.

• 	C إىل الالعب A يجب أن تصل كرة الالعب

• 	D إىل الالعب B ويجب أن تصل كرة الالعب

 C الالعب  من  كاّل  اآلن  ويستهدفان  ملعبهام  نصف  يف  برسعة   Bو  A الالعبان  يجري  الكرة،  رضب   بعد 

والالعب D، وهكذا.

البدائل

• يجب عىل الالعبني املوجودين خارج امللعب اإلمساك بالكرة وهم يف وضع الجلوس.	

• يجب صد الكرة قبل اإلمساك بها عىل ارتفاع.	

األزواج املتامثلة  8 +         6-12         5-7 دقائق.

A

C

B
D
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املصيدة الثالثية  8 +         2-20         7 دقائق.

طريقة التمرين

يرضب الالعب A الكرة نحو الالعب B الذي ال يمُسمح له أثناء إمساكه بالكرة ترك الطارة التي يقف فيها. لدى 

الالعب A ثالث محاوالت.

التقييم: 

• نقطتان  = يظل ممسًكا بالكرة داخل الطارة بكلتا قدميه	

• نقطة واحدة = يظل ممسًكا بالكرة داخل الطارة بقدم واحدة	

بعد كل متريرة يتم تبادل األدوار.

البدائل

• تزداد املسافة إىل 9م )12م(.	

• يجب أن يلعب الالعب A الكرة أعىل خط مرتفع.	

• يقف ممسًكا بالكرة عىل صندوق صغري.	

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

دقة التصويب 

عىل الهدف

املواد:

طارة مترينات 

رياضية، كرات طائرة، 

صندوق صغري
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طريقة التمرين

يبدأ نفس العدد من الالعبني يف كل منطقة برضب الكرة. 

يحاول كل ضارب للكرة أن يمُصيب برضبته الحصرية الناعمة يف ملعب الخصم.. 1

من يمُصيب الحصرية يحصل عىل نقطة ويمُسمح له مبواصلة اللعب يف منطقة املهام األخرى.. 2

ومن يرضب رضبة صحيحة لكن دون أن تمُصيب الحصرية يأخذ الكرة التالية ويرضب مجدًدا دون  . 3

تبديل الجهة.  

يف حالة اإلخفاق يف رضب الكرة، يجب -قبل الرضبة التالية- أداء لفة عىل سبيل العقاب حول نصف  . 4

امللعب مبا يف ذلك الشبكة.  

من يحصل أواًل عىل 10 )20( نقطة؟

البدائل

 الحصرية الناعمة توضع يف موقع أصعب 

)كام يف حالة تحريكها مبحاذاة الزاوية مثال(.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

الدقة عند رضب الكرة 

برغم التعب الشديد

املواد:

 كرات طائرة، 

 شبكة،

حصريتان ناعمتان

رضبة بياثلون  10 +         6-18         7-10 دقائق.
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  12 +         8         5 دقائق.أين تقع املنطقة الفارغة؟

طريقة التمرين

يقف العبان أمام الشبكة يف املوقع رقم 3. وضارب الكرة يقف يف الجهة األخرى من امللعب. 

بعد إشارة املدرب، يجري الالعبان الواقفان أمام الشبكة إىل املوقع 1 أو 5 أو 6. ويقوم ضارب الكرة برضب الكرة 

يف اتجاه املوقع الفارغ. بعد رضب الكرة يتم تبديل املواقع. 

يحني الدور عىل كل العب من 5 إىل 10 مرات.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

6
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طريقة التمرين

يرضب الالعبون الكرة بنفس الرتتيب من منطقة املهام )يف حالة املجموعات الكبرية، يقف كل العبني بجانب 

بعضهام ويلعبان بشكل متزامن(.

الناعمة يف املوقع رقم 2(، ويصيب يف الرضبة  A )الحصرية  يجب أن يصيب كل العب برضبته األوىل الهدف 

الثانية الهدف B )الحصرية الزرقاء الواقفة عموديًّا يف املوقع رقم 1( ويصيب أخرًيا الهدف C )الكرة الطبية يف 

الصندوق الصغري يف املوقع رقم 5(. 

يعيد املساعد دحرجة الكرات مرة أخرى.

البدائل

يحصل كل العب عليه رضب الكرة عىل توجيهات من الشخص الذي خلفه بشأن الهدف الذي عليه إصابته.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

دقة إصابة الهدف 

برغم تغري نطاق 

الهدف، إصابة مواقع 

محددة برضب الكرة

املواد:

كرات طائرة، حصرية 

ناعمة، حصرية 

زرقاء، كتلة، صندوق 

صغري وكرة طبية 

أو أهداف شبيهة

ثالثة أهداف  6 +         6-15         5-10 دقائق.

A الهدف

املساعد

B الهدف

C الهدف
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طريقة التمرين

يصيب كل العب الهدف "املعلق" عىل ارتفاعات مختلفة:

• تشكل عصا الجمباز وحبل حلقات التأرجح )حبل التسلق( أهدافًا صغرية رباعية الحواف.	

• ثبّت طارة التامرين الرياضية باستخدام رشيط الصق يف حلقات التأرجح أو قضبان التسلق أو حبال  	

التسلق، مكونًا بذلك دائرة مستهدفة.   

يجب مواءمة ارتفاع الهدف ومسافة خط الرضبة بحسب مهارات كل العب. يجب تثبيت األهداف عىل مسافة 

مرت واحد عىل األقل أعىل حافة الشبكة. 

لكل العب ثالث محاوالت يف كل مكان! 

 من الالعب الذي يحقق أكرب عدد من األهداف؟ 

من الالعب الذي حقق هدفًا أول يف كل مكان؟

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

الرتكيز قبل رضب الكرة، 

الدقة عند رضب الكرة

املواد:

 كرات طائرة، 

 رشيط الصق، طارة، 

لوح قفز ألعىل، 

قضبان، حبل القفز

هدف يف كل مكان  6 +         2-24         7 دقائق.
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اللعب بال هوادة  10 +         4         6 دقائق.

طريقة التمرين

يمُقسم نصف امللعب إىل ثالثة خطوط أفقية عىل الشبكة. وتمُرضب الكرة من الجهة األخرى.

يقف الالعب الذي عليه رضب الكرة يف منطقة رضب الكرة وظهره للشبكة. يقف الالعبون الذين عليهم إمساك 

الكرة )A وB وC( يف نصف امللعب املقسم أمام الشبكة. ويتفقون عىل املكانني اللذين يقفان فيهام عند إشارة 

املمُدرب. يجب الحفاظ عىل مكان فارًغا دامئًا. ومع انطالق إشارة البدء، يركضون إىل مواقعهم، ويستدير ضارب 

الكرة ويرضب الكرة عىل الفور يف املنطقة الفارغة. ويحاول الالعب املستقبل للكرة التقاط الكرة، ومن ثم لعبها. 

البدائل

• ميكن رضب الكرة بأرسع صورة ممكنة.	

• استخدام الرف الرابع يف الخط، أو استخدام تتابع رسيع.	

نوع التدريب:

تدريب عىل االستخدام

الغرض من التدريب:

رضب الكرة 

بحسب املوضع 

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

A

C

B
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طريقة التمرين

يمُقسم امللعب بالكامل من منتصفه بشكٍل أفقي. يتدرب عىل كل جانب العدد نفسه من الالعبني. وبرضب الكرة 

من مناطق تنفيذ املهام، يجب أن يصيبوا الصيادين الواقفني عىل الحصرية يف ملعب املنافس.

التقييم: 

• 3 نقاط = يظل ممسًكا بالكرة عىل الحصرية بكلتا قدميه	

• نقطتان = يظل ممسًكا بالكرة عىل ملس الحصرية بقدٍم واحدة 	

• نقطة واحدة = يظل ممسًكا بالكرة يف امللعب أثناء اإلمساك	

من يحرز 12 نقطة أواًل؟

البدائل

• تشكيل مسافة الحصرية من الشبكة ومن الجهة الجانبية بشكل أصعب.	

• يقف ممسك الكرة يف طارة التامرين الرياضية أو عىل صندوق صغري.	

نوع التدريب:

تدريب املنافسة

الغرض من التدريب:

إصابة العب محدد 

)مثل الالعب البديل(

املواد:

 6 إىل 12 كرة طائرة، 
 حصريتان للتمرين

)طارة، صندوق صغري(

إصابة ممسك الكرة  7 +         4-24         5-7 دقائق.
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تنسيق اإللقاء  8 +         2         10-15 دقائق.

طريقة التمرين

ميرر زوج من الالعبني الكرة فيام بينهام:

• يجب إمساك الكرة بعد متريرها من مسافات مختلفة عند القفز بأذرع طويلة قدر اإلمكان.	

• يحب إمساك الكرة بكلتا اليدين بقفزة طويلة عىل مسافة مرتفعة قدر اإلمكان وإعادة إلقائها مرة  	

أخرى أثناء القفز.  

• يجب اإلمساك بالكرة أثناء القفز، وإلقاؤها مرة أخرى بعد القيام بنصف استدارة للخلف يف الهواء فوق  	

الرأس.  

• يجب اإلمساك بالكرة بإحدى اليدين أثناء القفز وإلقاؤها لليد األخرى وإعادة إلقائها مرًة أخرى.	

• يجب إمساك الكرة مرتني أثناء القفز )صعب للغاية، مناسب فقط لالعبني اللذين يقفزون قفزات  	

عالية(.  

البدائل

استخدام كرات ذات خواص طريان مختلفة

نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

تحسني تنسيق 

رمي الكرة

املواد:

كرات طائرة

يحتاج الالعبون إىل مساحة 

كبرية للعب )تجنبًا لخطر 

التعرض لإلصابة(!

نصيحة !
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إصابة الهدف باستخدام املعصم   10 +         12         5-7 دقائق.

طريقة التمرين

يمُلقي الالعبون الكرة ويمُحاولون رضبها عرب الشبكة لتصيب الهدف )النطاقات A و B(. يف حالة الشبكات العالية، 

لن يكون ذلك ممكًنا إال عند استخدام معصم اليد بصورة جيدة. 

 A أي املجموعات تحرز أهدافًا أكرث باستخدام عدد الرضبات املحدد سلًفا؟ بعد رضب الكرة، تحصل املجموعة

عىل الكرات التي ألقيت عليها من املجموعة B والعكس.

البدائل

• تصغري النطاق املستهدف.	

• يرضب الالعبون الكرة باليد الضعيفة.	

• تغيري ارتفاع الشبكة	

إخفاء النطاق املستهدف. 

من املمكن رضب الكرة عرب شبكة مائلة مواءمة مع ارتفاع املدى من حيث االتجاه.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

استخدام املعصم

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

نصيحة 1

نصيحة 2

B النطاق

A النطاق
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طريقة التمرين

د النطاقات املستهدفة عىل الجدار. يجب إلقاء الكرة  يقف الالعبون عىل بعد 4 حتى 5 مرتات من الجدار. وتمُحدَّ

يف اتجاه الحائط باستخدام معصم اليد )مع مالمسة األرضية( وإعادتها من الجدار نحو اليمني أو اليسار )وكذلك 

حول العالمة يف العمود(. 

البدائل

• تنفيذ الرضبات كذلك باليد الضعيفة.	

• استخدام كرات متنوعة  للتمرين.	

• يقف الالعبان A وB عىل مسافة تبلغ من مرت إىل مرتين من بعضهم بعًضا. والكرة املمُلقاة يف اتجاه  	

الحائط يجب أن تمُعاد بحركة دائرية إىل الرشيك.  

وبذلك يتم  وبضبط هذه املهام يجرب الالعب عىل جعل الكرة تنفذ حركة دائرية عىل جانبها من خالل إلقائها. 

االستعداد للرضبات باملعصم.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

تعلم الحركة

املواد:

 مخروط،

كرة طائرة

حول العائق  7 +         2         5 دقائق.

نصيحة !
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  8 +         1         3-5 دقائق.
 التمرينات السابقة: 

التعرف عىل نقطة متركز الكرة

طريقة التمرين

سك الالعب كرة طائرة يف اليد املقابلة عاليًا أمام كتف اليد التي سترضب بها. وباليد التي ترضب الكرة، يتم  ميمُ

تدوير الكرة من أسفل/ من الخلف ألعىل حتى تشعر اليد بالنقطة التي تتمركز فيها الكرة بشكل صحيح.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

تعلم التنفيذ

املواد:

كرات طائرة



NWVV  Trainingskarten |  AR |  C: Technikübung › Angriff
C.5

Karte 67

الهجوم بعد الدفاع  13 +         4         7 دقائق.

طريقة التمرين

يرضب الالعب A الكرة عرب الشبكة إىل الالعب B الذي يصد الكرة إىل الالعب Z ممرر الكرة. وبدوره ميرر 

الكرة إىل الالعب C الذي يهاجم بتمريرة مرتفعة أو نصف مرتفعة. إذا نفذت الهجمة، يتم الدوران يف اتجاه 

عقارب الساعة. يبدل موضع التمرير بعد 8 هجامت.

البدائل

•  الالعب B يرضب الكرة إىل الالعب A الذي يصدها إىل الالعب Z ممرر الكرة 	

ثم يبدأ هو نفسه بالهجوم.   
وهو ما يعني أن اللعب متواصل دون انقطاع.  

• يتم لعب الكرة كتمريرة أثناء القفز.	

• يغري الالعب الذي يرضب الكرة املسافة بينه وبني الشبكة.	

•  يمُحدد للمهاجم هدف معني 	

)كرضب الكرة إىل املوقع رقم 1 مثال وهكذا(.   

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

A

Z

B

C



NWVV  Trainingskarten |  AR |  C: Technikübung › Angriff
C.5

Karte 68

دقة الهدف قبل الصالبة   13 +         2         5 دقائق.

طريقة التمرين

يلعب الالعبان A وB يف نطاق محدد وفًقا للقواعد التالية: يمُعيد الالعب A الكرة إىل اللعب باستخدام كرة 

ارتدادية. ينبغي لالعب B رضب الكرة املرتدة من الجدار بحيث تالمس األرضية يف حيز اللعب أواًل ثم الجدار 

بعد ذلك. 

ما ييل يمُعد من األخطاء:

• الكرة العائدة بعد مالمسة الجدار ال تالمس حيز اللعب.	

• الكرة تسقط بعد مالمسة الجدار خارج حيز اللعب املميز عىل األرضية.	

• يتم إعاقة املنافس أثناء حركته.	

البدائل

• توسعة امللعب.	

• يستخدم الالعب يده الضعيفة.	

إخفاء حيز اللعب ونطاق اإلصابة. أو وضع عالمة عىل االرتفاع األدىن يف الجدار.

يجب أن تتخذ موقًعا جيًدا وأنت ممسك بالكرة، وأن ترضب الكرة بأسلوب سليم

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 جدار، 

كرات طائرة

نصيحة 1

نصيحة 2

A

B
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  6 +         3         5-7 دقائق.تنسيق الهجوم

طريقة التمرين

يلقي الالعب A الكرة إىل ممرر الكرة Z. والذي يقوم بتمريرة مرتفعة إىل املوقع 4. يستدير الالعب B بعد 

التمرير حول محور جسمه الطويل، ويتوجه نحو الشبكة )بخطوة جانبية( وينفذ رضبة طولية خطية. 

البدائل

• يف اللحظة التي يرضب فيها الالعب A الكرة، يقف الالعب B ملدة قصرية عىل األرضية.	

• يمُغلق الالعب B عينيه حتى يمُصفق املدرب بيده.	

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

A

Z

B

استدارة مرة واحدة!
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  10 +         3         5-7 دقائق.استخدام املعصم

طريقة التمرين

بارشة. مهمة الالعب هنا هي  يلقي املدرب الكرات بحيث ميكن رضبها من أمام الهوايئ املمُثبت عىل الشبكة ممُ

القفز والهبوط. يجب رضب الكرة باستخدام معصم اليد حتى متر فوق الهوايئ مييًنا ويساًرا.

البدائل

• يرضب الالعبون كرتني عىل التوايل، واحدة مييًنا واألخرى يساًرا فوق الهوايئ.	

• لالعبني املتقدمني: يرضب الالعبون الكرة يف نطاق هوايئ كبري أو يف كتلة محددة.	

• يرضب الالعبون الكرات إىل النطاق املستهدف )سواء حصائر أو مقاعد( يف نصف امللعب املضاد لهم.	

يجب االنتباه إىل شدة استخدام معصم اليد - أي عدم تنفيذ استدارات يف الهواء.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب اللعب 

وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

نصيحة !
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تأمني الهجوم   15 +         6-12        7 دقائق.

طريقة التمرين

يتدرب املشاركون يف مجموعة يف نصف امللعب. ويف املوقعني 2 و4، تسند حصرية ناعمة عىل الشبكة. صّفان من 

الهجوم )موزعان بشكل متساو عىل املوقعني 2 و4( وممرر كرة يقوم باملهام التالية:

ميرر املدرب الكرة إىل الالعب ممرر الكرة الواقف يف املوقع 3 والذي ينتقل إىل املوقعني 2 و4. املمُهاجم A الذي 

يبدأ اللعب يرضب الكرة )يف البداية واقًفا!( يف اتجاه الحصرية الناعمة. واملهاجم B الذي ال يبدأ اللعب يتحرك 

بأرسع ما ميكن )محاوال فهم ممرر الكرة!( يف موقع تأمني مناسب، ويحاول إعادة الكرة املرتدة من الحصرية إىل 

سك بدوره الكرة ويمُعيدها إىل املدرب مرة أخرى. يصطف الالعبون يف أماكنهم مرًة أخرى.  ممرر الكرة. الذي ميمُ

يتم تبديل ممرر الكرة بعد حوايل 10 متريرات.

البدائل

يلعب ممرر الكرة الكرة التي تم صدها عىل الفور كام لو كان العبًا جديًدا. 

نوع التدريب:

التدريب عىل التطبيق

الغرض من التدريب:

الهجوم بحسب املوضع

املواد:

 حصرية ناعمة، 

 عربة كرات، 

كرات طائرة
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  16 +         12         10 دقائق.عدم التوقف يف دائرة داخلية

طريقة التمرين

يقف فريقان كل فريق مكون من 6 العبني داخل امللعب: وضع إرسال الكرة من أعىل ألسفل - الفائز من تبديل 

الكرة يحصل عىل نقطة والكرة التالية تأيت من املدرب. يجب أن يلتزم الفريقان بقواعد التبديل التالية: 

بعد كل سلسلة منتظمة من الهجوم ومترير الكرة، يبدل ممرر الكرة )املوقع 3( موقعه عىل الفور إىل املوقع 

 6، ويتحول املهاجم الذي يبدأ اللعب إىل موضع التمرير، والعب الدفاع خلفه ميأل الفراغ أمام الشبكة. يتغري

املوقع 6 ليكون الفراغ الناشئ يف خط الدفاع. 

يجب ملس الكرة 3 ملسات! تمُستأنف األشواط حتى إحراز 9 نقاط، وبعد كل شوط يمُبدل الجانب برسعة.

البدائل

• يمُطلب من املهاجمني يف املوقعني 2 و4 مراعاة الكتلة املقابلة: إذا استمر مترير الكرة إىل الخارج بشكل  	

يتجاوز الكتلة )يجب أن تكون الكرة عادًة بني الكتلة والهوايئ(، يجب أن يكون الهجوم بشكٍل طويّل. إذا    
مررت الكرة إىل الداخل، يجب الهجوم بشكٍل محورّي )أو مع إتاحة كتلة واحدة فقط(.  

• كن تعيني ممرري الكرة، ومواصلة مترير الكرة إىل الداخل أو إىل الخارج )بني الكتلة والهوايئ(.	 ميمُ

نوع التدريب:

تدريب املنافسة

الغرض من التدريب:

عرض املنافسة

املواد:

 عربة كرات،

 كرات طائرة، 

شبكة
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نوع التدريب:

تدريب تكمييل

الغرض من التدريب:

تحسني القدرة 

عىل تقدير مسافة 

وصول الكرة

املواد:

 طوق هوال هوب،

كرات طائرة، شبكة 

كرة طائرة

طريقة التمرين

تقف مجموعة من العبني اثنني يف مواجهة الشبكة. 

يحصل الالعب A عىل طوق هوال هوب. ويحصل الالعب B1 عىل كرة يلقيها أعىل الشبكة، ثم يضبط الالعب 

A موقعه بحيث تستقر الكرة داخل الطوق. ويتعني عىل الالعب B2 أن يلتقط الكرة املرتدة. 

واآلن يمُلقي الالعب B2 الكرة.

ويبدأ اللعب مرة أخرى من عنده.

  6 +         3-5         5-10 دقائق.التقاط الكرة

نصيحة !

A

B2

B1
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طريقة التمرين

يقف الالعبان A وB يف مواجهة بعضهام. يلقي الالعب A قافًزا الكرة إىل الالعب B الذي يرضب الكرة نحو 

الالعب A. عىل الالعب A صد الكرة باستخدام تشكيلة الدفاع. 

كم مرة سيتمكن الالعب من صد الكرة؟

وضعية الجسم

قف بثبات، تحرك عىل ساحة اللعب وأسفل الكرة، مع دفع كتفيك وذراعيك باتجاه األمام.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب 

الغرض من التدريب:

االنتباه لوضعية الجسم

املواد:

الكرات الطائرة

محاذاة ساحة اللعب  13 +         2         3-5 دقائق.
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طريقة التمرين

يقف ثالثة العبني )A وB وC( بجانب الشبكة يف املواقع رقم  2 و3 و4. يلعبون مًعا ويساعدون بعضهم من 

خالل إلقاء الكرة ورضبها. 

D صد الكرات  البدء هو املوقع  رقم 1. يتعني عىل الالعب  املمُتدرب. دامئًا ما يكون موقع  )D( هو  الالعب 

بشكٍل متتال كام ييل:

• رضبة طولية مستقيمة من الالعب A إىل املوقع 1	

• رضبة مخادعة من الالعب B الواقف يف املنتصف إىل املوقع 6 القصري 	

• رضبة طولية مستقيمة من الالعب C إىل املوقع رقم 5	

• رضبة مائلة من الالعب A إىل املوقع رقم 5	

• رضبة مخادعة من الالعب B إىل املنطقة الوسطى 	

• رضبة مائلة من الالعب C إىل املوقع رقم 1 	

ال تمُرضب الكرة إال عندما يعود الالعب D إىل موقعه. بعد كل متريرة، يتم تبديل املواقع .

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني طريقة الدفاع 

وجعلها تلقائية 

املواد:

عربة كرات، كرات يد

الدفاع املتعرج  16 +         4-6         7 دقائق.

A D

B

C
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الدفاع املتنوع  8 +         2         10 دقائق.

طريقة التمرين

يقف الالعبون يف مجموعات ثنائية عىل خط مواز للشبكة: يرضب الالعب A الكرة إىل موقع الالعب B، بينام 

يصد الالعب B الكرة لريجعها مرة أخرى. 

يؤدي الالعب B املهام اإلضافية التالية:

• عند الكرات العالية، يدور الالعب A حول محوره	

• وعند النداء فقط )بعد البدء( يستدير للدفاع	

• يف موقع البدء، يبدأ الدفاع من عىل الركبتني	

• يتم صد كل كرة تسقط عليه	

بعد حوايل 8-10 محاوالت لكل منهم، يتم تبديل األدوار!

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني طريقة الدفاع 

وجعلها تلقائية

املواد:

الكرات الطائرة

A B

A B
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الدقة ُمقدمة عىل الرسعة  12 +         4         5 دقائق.

طريقة التمرين

قوة  تزداد  ثم  البداية،  )بخفة يف  الكرة  الشبكة مبارشة، ويرضب  داخل مربع مرسوم خلف   A الالعب  يقف 

الرضب( عرب الشبكة إىل الالعب B أو الالعب C الذي يصد الكرة ممرًرا إياها إىل الالعب D. يقف الالعب 

 D وظهره للشبكة، يلتقط الكرة ويمُعيدها إىل A مرة أخرى. بعد أن ينجح كل العب من العبي الدفاع يف صد
 5 كرات جيًدا، يتم تبديل األدوار.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني طريقة الدفاع 

وجعلها تلقائية

املواد:

مربع لكل مجموعة 

 2-3 كرات لكل 
مجموعة،

شبكة كرة طائرة

A
B

C

D
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تشكيلة الدفاع األمامية  10 +         2         5 دقائق.

طريقة التمرين

الوقوف عموديًّا مبوازاة الشبكة. يلقي الالعب )A( الكرة برضبة متاس إىل رشيكه الالعب )B(. وعندها يصد 

الالعب B الكرة بدوره يف تشكيلة الدفاع األمامية. 

إذا أتم الالعبان التمرين بشكل جيد، تمُستخدم اليد لإللقاء ورضب الكرة بقوة أكرث قليال فيام بعد. بعد 10 مرات 

يتم التبديل.

البدائل

•  يقف الالعب B عىل خط الهجوم. عندما يقول الالعب A: "اآلن"، يبدأ الالعب B بالجري   	

4-5 خطوات للخلف ويصد الكرة ويردها إىل A. الالعب A يلتقط الكرة.  

• يقف الالعب B عىل الخط الجانبي املميز، ويجري بخطوات جانبية إىل موقعه 	

• 	  B الجري نحوها. عىل الالعب B الزاوية التي عىل الالعب A 4 عالمات متيز الزوايا. يذكر الالعب
تشكيل حاجز أمامي.   

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني طريقة الدفاع 

وجعلها تلقائية

املواد:

 كرات طائرة، 

عالمات بأربع 

ألوان مختلفة

A B
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الدفاع باالسم   12 +         8-10         10 دقائق.

طريقة التمرين

يقف ثالثة العبني داخل امللعب. يستخدم مسؤول التنسيق مواقع االنتظار ويستغلها بشكٍل إبداعّي.

يبدأ  مرات  ثالث  باألرض  الكرة  وبعد رضب  اللعب،  ليبدأ  أعىل  من  إرسال  برضبة  املدرب  يبدأ  امللعب،  ويف 

الهجوم. يمُنادي املهاجم باسم العب الدفاع الذي سيرضب الكرة نحوه. يجب أن يصد املهاجم الكرة يف تشكيلة 

الدفاع، وأن يلعبها بدقة قدر اإلمكان إىل ممرر الكرة. يجب التصدي للهجامت دامئًا يف تشكيلة الدفاع، وإال فإن 

اللعب سيتوقف. يتم تبديل رضبات اإلرسال من أعىل أثناء اللعب.

بعد لعب الكرة، يتحرك الفريق بشكٍل دائرّي، ويدخل العب من فريق التنسيق إىل امللعب. الالعب الذي يصد 

الكرة ينطلق إىل موقع االنتظار.

البدائل

تسلسل اللعب: الالعب املدافع عليه أن يمُهاجم أيًضا.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني طريقة الدفاع 

وجعلها تلقائية

املواد:

 شبكة، 

 مسؤول تنسيق،

كرة طائرة
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الجري يف دائرة  10 +         3         8 دقائق.

طريقة التمرين

يف مجموعات ثالثية: أحد الالعبني A وB يرضب الكرة واآلخر يدافع، والالعب C يمُعيد الكرات التي تم صدها 

إىل العب الدفاع مجدًدا ليك يرضبها:

• الالعب A يرضب الكرة	

• الالعب B يصد الكرة	

• 	B دور الالعب C يتوىل الالعب

• الالعب B يرضب الكرة	

• الالعب A يصد الكرة	

• 	 A دور الالعب C يتوىل الالعب

• وهكذا.	

 C موقعه باستمرار، لكن يجب أن يقف قبل أن يلمس العب الدفاع الكرة! يمُستبدل الالعب C يمُغري الالعب

بعد 8 متريرات.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني طريقة اللعب 

وجعله تلقائيًّا  

املواد:

كرات طائرة

A B

C



NWVV  Trainingskarten |  AR |  C: Technikübung › Abwehr
C.6

Karte 81

قرروا بأنفسكم!  12 +         4         7 دقائق.

طريقة التمرين

يمُقسم امللعب إىل قسمني. يقف العبان دامئًا يف كل قسم. يبدأ املدرب برضبة إرسال من أعىل ليبدأ اللعب، وبعد 

رضب الكرة باألرض ثالث مرات يبدأ الهجوم. يجب أن يتواصل الالعبون فيام بينهم، ويمُقررون بأنفسهم الالعب 

رر الكرة.  الذي يصد الكرة يف تشكيلة الدفاع والالعب الذي ميمُ

يجب لعب الكرة بدقة قدر اإلمكان إىل ممرر الكرة. يجب التصدي للهجامت دامئًا يف تشكيلة الدفاع، وإال فإن 

اللعب سيتوقف. 

الالعبون يلعبون مًعا!

نوع التدريب:

التدريب عىل التطبيق

الغرض من التدريب:

تطبيق ما تعلمته 

بشكل مستقل

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة
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نقاط مختلفة  17 +         12         10-15 دقيقة.

طريقة التمرين

تتكون اللعبة عادة من فريقني من 6 العبني.

رر  بارشة إىل ممرر الكرة، إذ يمُفضل أال متمُ دت ممُ يجب االنتباه إىل أن النقطة ال تحتسب إال عند لعب الكرة التي صمُ

الكرة كثرًيا. ال تقيم النقاط األرضية.

البدائل

فريقان: كل فريق من 6 العبني، الدفاع مبارشًة إىل ممرر الكرة يمُحتسب كنقطة إضافية.

نوع التدريب:

تدريب عىل التنافس 

الغرض من التدريب:

لعب الكرة تحت 

مرر الكرة ضغط إىل ممُ

املواد:

 كرة طائرة،

شبكة

ُممرر الكرة

الالعب ُمستقبل الكرة

نقطة واحدة
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طريقة التمرين

عليه  الذي   B الالعب  يقف  يد.  كل  كرة يف  الشبكة وميسك  أمام  نسبيًّا  عىل صندوق صغري   A الالعب  يقف 

 إعاقة الكرة عىل الجهة األخرى من الشبكة بالضبط أمام رشيكه يف اللعب. يرفع الالعب A الكرة، ويجب عىل 

الالعب B أن يتجاوب معه ويلمسها ليعيقها وهو يف وضع القفز بعد أن يأخذ خطوة جانبية.

إىل  بإعاقتها  املكلف  الالعب  يضطر  بحيث  الشبكة  عن  وبعيداً  للغاية  مرتفع  بشكل  بالكرات  االحتفاظ  يجب 

الوصول إليها بنشاط )ال متسك الكرة من أعىل حافة الشبكة(.

يجب أن يكون محور كتف الالعب املكلف بإعاقة الكرة موازيًا دامئًا للشبكة.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

تحسني وقت رد الفعل 

املواد:

 6 كرات طائرة،
 6 صناديق صغرية

شبكة

رد الفعل األويل ثم اللعب  8 +         12         7-10 دقائق.

نصيحة 1

نصيحة 2

A

B
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نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

تحسني وضعية 

اليد والذراع

املواد:

 6-9 كرات طائرة
شبكة

طريقة التمرين

يقف الالعب B املكلف بإعاقة الكرة أمام الشبكة املنصوبة بشكٍل منخفض، مام يتيح له مد يديه أثناء وقوفه 

يد  نحو  واقًفا  نفسه  إىل  يلقيها  التي  الكرة   A الالعب  يرضب  للشبكة.  العلوية  الحافة  أعىل من  يكون   بحيث 

الالعب B، وبعد عرش كرات يتم تبديل األدوار. 

البدائل

• ميكن لالعبي الهجوم االنتقال مييًنا ويساًرا أثناء إعاقة الكرة.	

• يجب أن يتجاوب  الالعب املكلف بإعاقة الكرة مع تغيري وضعية يده.	

يجب رمي الكرة يف البداية عىل ارتفاع ثابت ليسهل عىل الالعب املكلف بإعاقة الكرة ضبط توقيت رد فعله .

ميكن شد الشبكة بشكل مائل بحيث تالئم األطوال املختلفة لالعبني.

ثبات وضعية اليد والذراع  8 +         9-12         5-7 دقائق.

نصيحة 1

نصيحة 2

A B
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نوع التدريب:

التدريب عىل 

أسلوب اللعب

الغرض من التدريب:

القفز عاليًا يف نفس 

الوقت وتطبيق 

الخطوات الصحيحة

املواد:

الشبكة

طريقة التمرين

يتخذ أحد الالعبني املوقعني 2 و4 أمام الشبكة. ويبدأ العب آخر من املوقع 3. يف البداية، يتحرك هذا الالعب 

جانبيًّا إىل املوقع رقم 2 بحيث يشكل إعاقة مزدوجة مع الالعب الذي يقف منتظًرا بالفعل. ويتبع ذلك إعاقة 

الكرة مرة أخرى عىل املوقع رقم 3 ثم إعاقة مزدوجة عىل املوقع رقم 4.

البدائل

عند تنفيذ هذا األسلوب بشكل متزامن عىل جانبي الشبكة، ميكن القفز إلعاقة الكرة بشكل متزامن وملس يد 

الالعبني املقابلني املكلفني بإعاقة الكرة.

 من خالل الرميات يف هذا التمرين، ميكن تنسيق عمليتي جري وقفز الالعبني الواقفني عىل الشبكة. 

ينبغي للمدرب االنتباه إىل التفاصيل التالية:

 • القفز املتزامن
 • التحرك املنسق
 • اإلعاقة املمُغلقة

• الدقة أهم من الرسعة

إعاقة الكرة من وضع مرتفع  12 +         2-4         5-7 دقائق.

نصيحة !
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اللعب اليدوي الفعال  8 +         2         8 دقائق.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب إعاقة 

الكرة وجعله تلقائيّا

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة

طريقة التمرين

اللعب يف مجموعات زوجية أمام الشبكة )عىل ارتفاع مدى اليد(:

يقف الالعبان A وB يف مواجهة بعضهام أمام الشبكة. يلعب الالعب B الكرة نحو الالعب A بحيث ميكنه 

إعاقتها يف منطقة الشبكة الخاصة به دون أن يتحرك جانبًا. من املفرتض أن يمُبقي الالعب A الكرة يف ملعب 

الخصم عن طريق طي معصميه بشكل فّعال. 

يتم تبديل األدوار بعد 6-8 محاوالت لكل منهم .

البدائل

• إلقاء الكرة من أسفل بشكل مكثف يف الشبكة فوق حافة الشبكة .	

• رضبات حرة من وضع الوقوف أعىل حافة الشبكة مبارشًة.	

•  وّجه الرضبات للخارج قليال	

يضبط الالعب A وضعية اليد وفًقا لذلك.  

اإلشارة إىل  الرضبات التي متت بدقة. نصيحة !
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بعناية نحو هذه النقطة  8 +         9-12         7 دقائق.

طريقة التمرين

تمُقسم الشبكة إىل ثالث مناطق باستخدام هوائيات شبكة )أو ما يشبهها(، تتدرب كل مجموعة يف كل منطقة 

بالعب مترير ثابت. يلعب املهاجم A الكرة ملمرر الكرة Z. وبعد التشاور مع ممرر الكرة، يتلقى املهاجم كرات 

ملعوبة من ارتفاعات وأبعاد مختلفة من الشبكة، والذي عليه أن يلقي بها بحيث تصل إىل الالعب B املكلف 

بإعاقة الكرة يف ملعب الخصم. يتبادل  الالعبون يف إعاقة الكرة بعد النجاح يف 3 إعاقات. 

البدائل

أثناء القفز. يجب أن يتجاوب الالعب املكلف بإعاقة الكرة مع هذه الخدعة  ميكن لالعبني أيًضا رضب الكرة 

وكذلك مع الكرة امللقاة إليه.

يجب إعاقة الكرة واالستجابة لخدعات ممرر الكرة فقط عن طريق ثني الساقني قلياًل مع متديد الذراعني متاًما.

عىل الالعب املكلف بإعاقة الكرة تحديد موقع ووقت الهجوم من اتجاه الجري، وتكرار الخطوة ومحور الجسم.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

التعرف عىل اتجاه 

رضبة البداية

املواد:

9 كرات

A

B

Z

نصيحة 1

نصيحة 2
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طريقة التمرين

يسقط املدرب الكرة أو يرميها عىل الجانب اآلخر من الشبكة. وعندها يهاجم الالعب A من املوقع رقم 4. 

 .A املكلفان بإعاقة الكرة يف املوقع رقم 2 إعاقة مزدوجة ويحاوالن إعاقة الالعب B2و B1 يشكل الالعبان

البدائل

يف نفس الوقت، ميكنك الهجوم من املوقع رقم 2 لصد هذه اإلعاقة املزدوجة.

يجب أن يركز الالعبون املكلفون بإعاقة الكرة مبكًرا عىل اتجاه الهجوم ومحور جسم املهاجم، ولفرتة وجيزة 

فقط عىل مسار الكرة. 

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب إعاقة 

الكرة وجعله تلقائيّا

املواد:

 12 كرة طائرة

شبكة

رصد اتجاه بدء اللعب ورضب الكرة  12 +         6-12         5-7 دقائق.

نصيحة !

A

B1

B2

املدرب
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اللعب عكس  الجدار  15 +         4-14         8 دقائق.

طريقة التمرين

يقف صفان من املهاجمني وزوجان من الالعبني املكلفني بإعاقة الكرة يف كل من نصفي ملعب:

يقذف املهاجمون الكرات ألنفسهم، ويرضبون الكرات واحًدا تلو اآلخر باتجاه العبي اإلعاقة املزدوجة. بعد كل 

5 هجامت، يتم تبديل أحد الالعبني املكلفني بإعاقة الكرة.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التمرين:

تحسني أسلوب إعاقة 

الكرة وجعله تلقائيّا

املواد:

 عربة كرات،

 كرات طائرة، 

شبكة
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التدريب عىل إعاقة الكرة  12 +         بحد أقىص 12         5-7 دقائق.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني وضعية 

الجسم والتوقيت

املواد:

 9 كرات طائرة
شبكة

طريقة التمرين

تمُقسم الشبكة إىل ثالث مناطق بواسطة هوائيني إضافيني )أو ما يشبههام(. 

الشبكة. ويحاول   إليه عرب  الوصول  ارتفاع ميكن  اليدين يف  بكلتا  الكرة  إلقاء  املهاجمون مهاراتهم يف  يستخدم 

الالعبون  املكلفون  بإعاقة الكرة منع الكرة من عبور الشبكة. 

بعد محاولتني ناجحتني إلعاقة الكرة، يتم تبديل األدوار.

البدائل

يقف املهاجمون عىل صندوق صغري ويرضبون الكرة يف اتجاهات مختلفة. يجب علىالالعب املكلف بإعاقة الكرة 

تحديد وقت رضب الكرة إىل جانب رصد االتجاه. 

يجب إلقاء الكرات يف اتجاهات متغرية.

يف البداية، يجب توضيح اتجاه الرمي أو باألحرى الرضب بوضوح.

نصيحة 1

نصيحة 2
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طريقة التمرين

يلقي املدرب الكرة لالعب التمرير الواقف يف املوقع رقم 3 بالنسبة للشبكة. يلقي العب التمرير الكرة بالتناوب 

إىل املواقع رقم 2 أو 4 بالقرب من الشبكة. 

بعد لعب الكرة، يجب أن يذكر الالعب املعني بإعاقة الكرة رقم املوقع الذي يوضحه له الخصم بإشارة باليد 

قبل أن يرضب الكرة نحوه أثناء القفز.

ا بحيث يتوفر الوقت الكايف لالعبني املكلفني بإعاقة الكرة   يجب لعب الكرة عىل ارتفاع عاٍل جدًّ

للدفاع وصد الكرة.

يرصد الالعب املكلف بإعاقة الكرة اتجاه الكرة وكذلك يد املهاجم بنظرة خاطفة بعينيه.

نوع التدريب:

التدريب عىل 

االستحواذ عىل الكرة

الغرض من التدريب:

تحسني أسلوب إعاقة 

الكرة وجعله تلقائيّا

املواد:

10-12 كرة

مراقبة اتجاه الكرة واملهاجمني  8 +         9-12         7 دقائق.

نصيحة 1

نصيحة 2
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كام يف اللعبة الحقيقية  14 +         5         10 دقائق.

طريقة التمرين

الواقف يف املوقع رقم 3. ينتقل هذا الالعب إىل املوقع رقم 4 أو  رأسيًّا  التمرير  الكرة لالعب   يلقي املدرب 

انتقاله إىل أي من املوقعني، عليه أن يستخدم إشارات واضحة تكشف عن اتجاهه يف  إىل املوقع رقم 2. عند 

وقت مبكر. 

وعىل الجانب اآلخر، يتناوب اثنان من الالعبني املكلفني بإعاقة الكرة يف خط املنتصف التحرك مبكًرا إىل موقع 

الهجوم املتوقع وإعاقة كرة املهاجم إعاقة نصف قطرية. 

بعد 10 هجامت، يبدل العب التمرير والعبا من الالعبني املكلفني بعاقة الكرة. يصطف املهاجمون مرة أخرى يف 

صف الهجوم بعد االنتهاء من الهجمة. 

البدائل

بعد مرور نصف الوقت، يشارك العبان  آخران إضافيان  من الخارج يف إعاقة الكرة؛ بحيث ميكن استخدام تقنية 

اإلعاقة املزدوجة لصد الهجوم. يتم التغيري دامئًا من اإلعاقة من وسط امللعب إىل اإلعاقة خارج امللعب، ثم العودة 

إىل اإلعاقة من وسط امللعب مرة أخرى.

نوع التدريب:

التدريب عىل التطبيق

الغرض من التدريب:

اإلعاقة بحسب املوضع

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة
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الدوران بشكٍل مختلف  14 +         12         10 دقائق.

طريقة التمرين

اللعب بفريقني كاملني يف كل من نصفي امللعب:

يمُدخل املدرب الكرة إىل اللعب من الخارج. ويتم حسم اللعبة بطريقة  قواعد الشوط الفاصل، ويحسب لكل 

فريق املرات التي حاز فيها الكرة. 

يمُسمح بالهجوم فقط من املوقع رقم 4، لكن عىل الفريق املدافع إعاقة الالعبني الثالثة األماميني! تحتسب نقطتان 

عند النجاح يف اإلعاقة املبارشة! 

يحصل الفائز عىل الكرة التالية، وعىل الخارس أن يدور!

نوع التدريب:

تدريب عىل املنافسة

الغرض من التدريب:

عرض رشوط املنافسة

املواد:

 كرات طائرة، 

شبكة
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طريقة التمرين 

يخلع املشاركون أحذيتهم، ويسريون يف سلسلة طويلة حول ملعب كرة اليد بدًءا من املوقع رقم 4 عىل الشبكة 

بحيث يتخذون مساًرا متعرًجا يصلون يف نهايته إىل النقاط "املفرتضة للعب" ويعودون إىل الشبكة مرة أخرى. 

وإذا عربوا نصف ملعبهم، فإنهم يمُبدلون إىل الجانب اآلخر. 

يركضون بحرية وإىل األمام فقط.

نوع التدريب:

التهدئة

الغرض من التدريب:

خفض التوتر ودعم 

القلب والدورة الدموية

املواد:

-

الركض بالجوارب  14 +         اختياري         3 دقائق

نصيحة !

5 4 2 1

6 3 3 6

1 2 4

البدء

5
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طريقة التمرين

يخلع جميع املشاركني أحذيتهم، ويدخلون امللعب يف مجموعات ثنائية. يضع العب من كل ثنايئ يده عىل كتف 

رشيكه، ويغلق عينيه. ثم يسري الالعب القائد برسعة بطيئة يف اتجاهات عديدة عرب امللعب، وتبادل األدوار بعد 

مرور نصف الوقت.

نوع التدريب:

التهدئة

الغرض من التدريب:

خفض التوتر، ودعم 

القلب والدورة الدموية

املواد:

-

الجر عىل الجوارب  6 +         2 لكل مجموعة         3 دقائق.
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طريقة التمرين

يخلع جميع املشاركني أحذيتهم، ويدخلون امللعب يف مجموعات ثنائية. يقف كل العب عىل مسافة قصرية من 

رشيكه بحيث يواجهان بعضهام، ويجمع كل منهام يديه ليكونا قبضة ويرفعانهام يف مستوى الرأس ويقفان يف 

وضع االستعداد. 

يتحرك الالعب القائد "A" ببطء بخطوات جانبية مع القفز مبدال عىل كلتا قدميه وتغيري االتجاه، ويتبعه رشيكه 

بنفس الطريقة. يعطي الالعب A إشارة لتبديل األدوار من خالل أداء قفزات مستوية يف مكانه.

نوع التدريب:

التهدئة

الغرض من التدريب:

خفض التوتر، ودعم 

القلب والدورة الدموية

املواد:

-

الرقص القافز  6 +         2 لكل مجموعة         3 دقائق.
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طريقة التمرين

يخلع جميع املشاركني الحذاء ويتحركون يف مجموعات ثنائية مع كل منها كرة يف نصفي امللعب املتقابلني: 

يجري كل رشيكني بخفة )متسللني( عرب نصف ملعبهم، ويتفاذفان الكرة بعد إمساكها بكلتا اليدين من أسفل. ال 

تمُلتقط الكرة إال إذا كان الالعب ثابت القدمني.

يركض الالعبون بحرية وإىل األمام فقط.

نوع التدريب:

التهدئة

الغرض من التدريب:

خفض التوتر، ودعم 

القلب والدورة الدموية

املواد:

كرات الطائرة

قذف الكرة بالجوارب  6 +         2 لكل مجموعة         3 دقائق.

نصيحة !
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طريقة التمرين

يخلع جميع املشاركني أحذيتهم، ويجرون باسرتخاء شديد )كام لو كانوا يتسللون( يف نصف ملعب كرة اليد.

عند يقابل أحد الالعبني رشيكه: يصافحه ويذكر اسم الرشيك، ثم يبحث عن رشيك جديد! يجب مواصلة الحركة 

برسعة منخفضة.

نوع التدريب:

التهدئة

الغرض من التدريب:

 خفض, التوتر

 )"تفريغ الطاقة"(، 
ودعم القلب 

والدورة الدموية

املواد:

-

حفلة الجوارب  6 +         اختياري         3 دقائق

Kai Steffi


