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 مهارات كرة الطائرة
 اوال: الطظاولة:

تعتبر من العناصرر الريسيرسو الااساسرسو لنتكنسر  عرة لرةرو طررر الذرايرر اليلر  مرن ا را تكرالهرا الاسرتع ال ا عرة 
النعررو التعتبررر هررة لالص ال لرربم لالحرررذ اليرراااحاليل  ان للرراص الحرررذ اليررااا لىترراش الرر  منااللررو  نرر  

يررتبا الىاعررو العنسررا لن ررس و قرر ل  ررال ال قررو الالتنبحرر  مررن ا ررا الةعرر  الاليرررذ الطررال  مررن ا ررا الت ا  ررا  ررن م
الالال و ال عر  لىتراش الر  ت ررحن متباصري الوبحري الليرنباز    ر ر اتر  ليرتذس  اتيران هران ال  رالر  البا  را 

 ال ختن و الاداءها ب قو عة ج س  النعو . البا  ا :
 ال نااللو من الييبطح -3ال نااللو من عبق الراس الخنف-2ال نااللو من عبق الراس لالمام-1ل

 ا: الدفاع عن االرسال بالذراعين من االسفل :ثاني
لعتبر استقةال االسال لاال ال عاع  ن االسالح من ال  الاز ال عاعسو ال   رو الان ي  طذرا ل  رن ان لىر س 
اثنرراء ااسررتقةال  نررتخ  نررا طيررالر ال رحررا ليذررو مسافرررر الطررال  ايا عراررنا ان الرر عاع اسررتذاع ان ليررتيبي الكرررر 

   ؤثر ات ا  ن  لبعسو اا  اد البالتالة  ؤثر  الحرذ اليااا عن اا طان استقةال الكررر  صبلر ج  ر عان يل
 الررالا  ن مررن ااسرر ي عررة الىقسيررو اسررنا ورحيررو لنرر عاع  ررن االسررال عررة البقررو الىااررر الحيررتع ي هرراا النرربع 

  رر ي ج رر   % مررن الال برر ن لبسرر  منذيررو ااسررتقةال  اليررا   ن م ررا ليررا    نرر  اسررتقةال الكرررر55ارربالة 
الامرر ن ثررا عررة يهاب ررا الرر  الال ررو ال عرر  م ررا تيررا  ن  نرر  التصرررح  اا رر اد م ن ررا  ر ررو الايررو متذنةرراز 

 النعو .
 طريقة اداء الحركة :

التيرر م   رر ي مرررت  ال  ررر متصررنو الرر  م رران تبقرر  اسررتقةال الكرررر بررالا  ن م ن ترر ن مررن ال رعررا قنررسال امررام  -1
 الليا .

الالال رررو الررا  سررربح ليررربم  االسرررال مرررن الارر  ال  رررة مررر  االذرررالق  اليرررر و  مراقةررو منذيرررو االسرررال -2
 ال ناسةو الايو الىاجو استقةال الكرر الاطا عكرر  ن سر و الىرطو الالت ا  ا.

للو ان ل بن لليا طنف الكرر الباتلان ال نااللو  ع  ان لاطا الال و الاعا ثابتا الام نا مرن   رر ارطرو  -3
. 
و الكرررر ب نررة اليرراق ن قنررسال مررن م صرري الرطةررو  نرر  ان تكرربن الررالا ان م رر الت ن للررو ان  نت ررر الال رر -4

 الال  ان اا اه ا عبق ااطرا لن يا  ر  ن  ف ه ا  صبلر ثابتو .
 ثالثا االرسال :



ان  برر ا النعررو الحيررتذس  الال ررو الارر ن ان  هررب مىااللررو الارر  الكرررر عررة االررو النعررو البرر الن االسررال ال  ررن
لىصرري  نرر  ليذررو مةافرررر دالن ان  بررال عرحيررا ي  مل رربد عرران طيررالر االسررال لعنررة عيرر ان ال رحررا  نصررر 
ال ةادلر لتيل ي النياط الهنا اه  تا عالا لعتبر لال  سالاا هلبمسا الاتيالا لعنة ال ةء الك  ر  النيةو لخذر  

 النعو .
 انواع االرساالت :

 االسال ال باجا من ااس ي . -1
 االسال ال باجا من اا ن  لالتنسح. -2
 االسال الخذاح لال بكح . -3
 االسال ال ت بش لاليىر ح. -4

 رابعا الضرب الساحق )الكبس(:
لعتبر اا  العناصر ال لبمسو ال   و عة الكرر الذايرر الهب متعنا ال  ا   ع   بنبعسو اا  اد الل   من قبري 

لال ررو ال عرر  مالطن ررا طرران هرراا اا رر اد ج رر ا طن ررا اسررتذاع الال ررو ال  رراجا تنبحرر  الحرررذ اليررااا ايررو ا
 متذنةاز ظرالح النعو .

 خامسا : حائط الصد :
  تكبن ااي  الص  من ثالس الباع :

  ال و الاا   -1
  ال ب ن -2

 ب الس ا ب ن -3
 اليل  ايو طذبلر ال رحا ال ناعس القبتا ال لبمسو .

 عن الطلعب : سادسا: الدفاع
لعتبرررر ااررر ا ال  رررالاز ال عاعسرررو ال   رررو اررر  الحررررباز اليررراايو اليبحرررو الالخررر اع الهرررة الخذررربر اااللررر  لبنررراء 
ال لبم ال حاد ا  الخصا م الهب  تعنا جبهرحا من القبح الال ب ن  نر  اربء اراي  الصر  الايرو مرطر  

و التة لىت ي ان اتيي  فسا الكررر هاا الىاي  ا ا ليف الال ببن طالش ظي ااي  الص  الحعنة يل  ال نذي
 التي  ميؤاللسو ا ا ت ا  ن  ااي  الص  .

             
 


