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 مهارات كرة السلة
 

 المهارات االساسية الهجومية لكرة السلة:
 اوال: مسك الكرة:

ان مهارة مسك الكرة تعد من اول المهارات التي يجب ان يتعلمها المبتدأ وهي الخطوة االولى  للبدايىا اليقيقيىا 
لىىىىتعلت واتاىىىىان المهىىىىارات االدىىىىرت والتىىىىي  ىىىىادة ماتتورىىىى  اهمتتهىىىىا  وىىىىد ادا  التمر ىىىىرات واال ىىىىت   والميىىىىاورة 

نورىىى  مسىىالا مهمىىا  بىى   ىىر  هىىى    والتصىىو ب ولاىىمان تعلىىيت مسىىك الكىىىرة والمهىىارات االدىىرت ال ىىد مىىن ان
 المهارة وهي مسالا ورع الجست وتتلخص بالوااط االتيا :

 تكون الفتيا  تن الادمتن بمساحا  رض الصدر  -1
 يكون اتجا  الادمتن ل ما  بخط واحد او تاد  واحد  ن االدرت  -2
 مت  الكتفتن  لي  ال  االما  وذلك لغرض حمايا الكرة  -3
 ي مفص  المرفق و ل   ك  زاو ا  ائما مع مرا ات  ربه من الجست .ثوي بسيط ف -4

امىىا بخصىىوا مهىىارة مسىىك الكىىرة كيجىىب ان نو ىىد  لىى  مسىىالا مهمىىا وهىىي انتعىىار اال ىىابع  لىى  الكىىرة و ىىد  
م مسا راحا التد لسط  الكرة وذلك لامان  د  ارتداد الكرة اثوا  اال ىت   وبخا ىا اذا  انىل المواولىا  و ىا 

. 
 المناوالت: ا:ثاني

تعد المواولا من المهىارات الهجوميىا اال ا ىيا المهمىا  ونهىا الو ىتلا االوعىر  ىتو ا فىي ايصىال الكىرة وبسىر ا 
ال   لا الخصت فا   ن مسا دتها في دلق ثغىرات فىي دفىال الخصىت مىن د لهىا يىتت اليصىول  لى  ناىاط 

 الفوز في المبارات و ادة تواست ال   سمتن : 
 دين :)الصدر ا،المرتدة،من فوق الراس،الدفعا البسيطا(بكلتا الت -ا

  تد واحدة : )من مستوت الكتف،المرتدة،الخطاكيا،من الطبطبا( -ب
 الطبطبة: ثالثا:

تعىىد هىى   المهىىارة مىىن المهىىارات المهمىىا كىىدا فىىي لنبىىا  ىىرة السىىلا  ونهىىا السىىبت  الوحتىىد للتاىىد  بىىالكرة وذلىىك الن 
الجري بىالكرة و ليىا يجىب ان يتاوهىا كميىع ال  بىتن وبخا ىا  ىانع االلعىاب  انون اللنبا اليسم  المعي او 

 .انوا ها:
الطبطبىىا العاليىىا : تسىىتخد   وىىدما اليكىىون هوىىان دصىىت  ر ىىب مىىن ال  ىىب الميىىور و ىىادة ماتسىىتخد  فىىي  -1

 الهجو  السر ع .



لطبطبىىا العاليىىا ولهىى ا يلجىىا الطبطبىىا الواة ىىا : ان حمايىىا الكىىرة يكىىون ا ىىه  فىىي الطبطبىىا الواة ىىا  يا ىىا با -2
ال  ىىب التهىىا  وىىد ا تىىراب الخصىىت وهىىي نفسىىها الطبطبىىا العاليىىا ما ىىدا دفىىال مر ىى  ثاىى  الجسىىت الىى  اال ىىف  
 وذلك ل  ادة ثوي الر بتتن ومت  الج ل ل ما  اوعر و  لك يلجا التها ال  ب  ودما يغتر  ر ته اثوا  التاد  .

هىى ا الوىىول مىىن الميىىاورة  وىىدما تكىىون ر ابىىا الخصىىت  و ىىا حتىى  يتطلىىب الطبطبىىا  تغتىىر االتجىىا  : تسىىتخد   -3
 ذلك تغتر ورع الجست فا   ن تغتر ال رال المياورة . 

 رابعا: التصويب :
ان مهىارة التصىىو ب فىىي  ىىرة السىلا تعىىد المهىىارة الوحتىىدة التىي تياىىق الفىىوز للفر ىىق اذا مىاتت اتاانهىىا بصىىورة كتىىدة 

والخطىىىط الهجوميىىىا المختلفىىىا تصىىىب   ديمىىىا الجىىىدوت فىىىي حالىىىا  ىىىد  نجىىىا   وذلىىىك الن  ىىى  المهىىىارات االدىىىرت 
 التصو ب.انوا ها:التصو ب )من العبات ،من الير ا(.وانوا ها:

 )من فوق الراس،من مستوت الكتف، تد واحدة من فوق الراس،الخطاكيا،السلميا،الرميا اليرة( 
 خامسا : حركة القدمين :

تعد حر ات الادمتن من رمن المهارات الهجوميا وذلك الهمتتها في التو ف او حر ا االرتكاز وذلىك رىمانا 
 لعد  الو ول في مخالفا المعي فا   ن اهمتتها في اليفاظ  ل  الكرة.

 سادسا : المتابعة الهجومية :
يجىىب  لىىى  ال بىىىي  ان التصىىو ب ييىىىوي  لىى  نسىىىبا نجىىا  وفىىىي الو ىىل نفسىىىه ييىىىوي  لىى  نسىىىبا فعىى  و ليىىىه

مىىن السىىلا مياولىىا تيو ىى  هىى ا التصىىو ب الفا ىى  الىى  نىىاك  وذلىىك  ىىن ةر ىىق مهىىارة تسىىم   ناالرتكىىاز الاىىر بت
 المتابعا وتتلخص بعمليا الاف  بمسك الكرة من ا ل  ناطا ومياولا تصو به مرة ادرت ال  اليلاا .     

 
 


