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 مهارات كرة القدم
 
 وىي عسمية انتقال الالعب مع الكرة من مكان الى مكان اخر في السمعب .الدحرجة :  -1

 :انواع الدحرجة
 الدحرجة بالجزء الخارجي من القدم .  –ا 

 الدحرجة بالجزء الداخمي من القدم .؛ –ب 
يعشيي اتييتخدام القييدم فييي لرييهاب الكييرة الييى السرمييى او  ضرررا الةرررة دالقرردم وال واللررة لال هررد   : -2

القدم ، اال لسرارىا او لذتيتيا . ولعتبر ىذه السيارة اكثر السيارات اتتخداما عمى االطالق خالل مباراات كرة 
 ان ندبة ضرب الكرة بالقدم بيدف التسرار اكثر اتتخداما من الترهاب او التذتيت .

 انواع ضرا الةرة دالقدم :
 الزربة بالجزء الداخمي من القدم . –ا 

 الزربة بالجزء الخارجي من القدم .   –ب 
 ضرب الكرة بهجو القدم . –ج 
 ضرب الكرة بسقدمة القدم  –د 
 ة بكعب القدم .ضرب الكر  –ه 
ىيه عسميية اتيتلبال الكيرة والدييلرة عميييا مين عبيل الالعيب لهضيعيا السيطرة على الةررة واخم را: :  -3

 لحت لررفو باللراقة السشاتبة بيدف السشاولة او الدحرجة او التيديف . 
 انواع اخم ا: :

 االخساد بالجزء الداخمي بالقدم . –ا 
 لقدم . ارجي من ااالخساد بالجزء الخ –ب 
 االخساد باتفل القدم . –ج 
 االخساد بهجو القدم . –د 
 االخساد بالفخذ .  –ه 
 االخساد بالردر . –ز 
 االخساد بالراس . –ح 



ىي لمك الحركات والفعاليات الفشية والبدنية والخلليية التيي يقيهم بييا الالعيب ميع  ال رالغة والخداع : -4
 الكرة او بدونيا من اجل االحتفاظ بالكرة والتخمص من الخرم لمديلرة عمى ظروف السباراة .

 انواع ال رالغة لالخداع :
 الفردي ، الزوجي ، الجساعي ، والفرعي .  -3في الدفاع . -2في اليجهم . -1
 باالشارة او والكالم والشظر .  -7بالراس . -6بالجذع .  -5بالرجمين .  -4
 ىي عسمية اعتشاص الكرة والديلرة عمييا او لذتيتيا من الالعب الخرم .ال هاج ة والقطع  :  -5

 انواع القطع : 
 القلع من االمام . –ا 

 القلع من الجانب . –ب 
 القلع من الخمف . –ج 
 سمية حجز الكرة من الالعب الخرم وذلك عن طراق مكالفة الخرم عانهنيا . ىي ع ال كاتفة : -6

 انواع ال كاتفة :
 السكالفة من االمام . –ا 

 السكالفة من الجانب . –ب 
 السكالفة من الخمف . –ج 
 وىي عسمية لعب الكرة بالراس بيدف السشاولة او التيديف او القلع . ضرا الةرة دالراس : -7

 دالراس :انواع الضرا 
 بيدف السشاولة : –اوال 

 السشاولة لمخمف . -3السشاولة لمجانب . -2السشاولة لالمام . -1
 بيدف الترهاب : –ثانيا 

 مع الغلس . -4مع الكبس. -3من الجانب . -2مع القفز( –من االمام )بدون عفز  -1
 باليدين لتربح في السمعب.  وىي عسمية ادخال الكرة الى السمعب عن طراق لعبياالرمية الجانبية :  -8

 انواع الرمية الجانبية :
 الرمية الجانبية من الثبات . -1
 الرمية الجانبية من الحركة  -2
 

 


