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 مهارات كرة اليد
 المهارات الهجومية : 

تعظييم ملطييك ت اييعت التيييو الاييم اهماعييع لييم الطمعييو لالاييم تاةمييو مظيي  ل ع يي      يي  يعل يي   بددد ك كددرة : -أ
 لمععرة ت ا   جي ة .لالام تاطثك لم:

الهثيييو  -4اللييي ع مييي  تتيييي  اتتليييعا ال تتيييي  ال ييي ي   -3الاحييي ل لملع يييو لال مييي   -2البييي ا لالاه ييي   -1
 ط،الط او،ال لران( ال  اع بعلل م)الب   -7العبهط  -6ال قهط  -5لالةي ان 

 الحلز   -8
 لهم الطععرات الام اؤماعع التيو يظ مع يكهن م احهذ يمى الك ة ال لم لحظ  اساتم  لعع. بالكرة : –ب 
تااةمو م ك الك ة من  بك التيو الطعيعجم  ي ج جعي  يضيمم ال لكي ع ابيي  ليميى الي  م  مسك الكرة: -1

ا عيع تبقيى الععميك اتسعسيم الي ع يضيطن لتييو بقيعا الكي ة تحي   من سعهل  اماا هي   الطعيعرو لا يعااعع ات
 بعلي ان .  - ي  لات ة . ب -ثها م.ليظق م الى أ 3س ة ت  لفا ة مح مة يلو ان ت تاع و 

يعييي  اسيياتر الكييي ة ميين الطعيييعرات اتسعسيي   العلهم ييي  الطعطيي  ليييم ل بيي  اييي ة الييي  اذ يعاطييي   اسددم ا الكدددرة: -2
الصح ح لال  يق لمكي ة سيهاا ايعن ذليك مين الثبيعت ال الح اي  ال القفيز ال ليم أع اتليع   العلهر يمى اتساتر

 كعن . لتشطك : 
 اام ايقعف الك ة لم تعل  ي ر ال  ة ة يميعع ل ها الاط ي  لصعها  اتساتر. ايقعف الك ة: -أ

 اترض . هم العطم   الاحضي ي  تساتر الك ة ال عكظ  لالطا ت ج  يمى الاقعط الك ة: -ب
 اساتر الك ة :  -ج
اساتر الك ات الععل   :يقص  اعل  الكي ات الايم م ياهو اي ا عيع ليهو م ياهو الصي  التييو الط يامم بطيع  -1

اساتر م اهو  اساتر لهو ال اس، لم ذلك الك ات الام اام اساتمعع من القفز.مثك :)اساتر يعلم من القفز،
 م اهو الهرل الحزار(.اساتر  ال اس،اساتر م اهو الص ر،

اسييياتر الكييي ات الهاامييي  )الطظ فضييي (: ف قصييي   عيييع اعلييي  الكييي ات الايييم يكيييهن م يييعر اي ا عيييع ملن م ييياهو  -2
 الص  التيو الط امم .مثك :)اساتر م اهو ال اب ،اساتر م اهو تح  ال اب ،اساتر   يو من اترض(.

تسيياتر اطييع ا عطييع مكطييك لتاليي  اذ ان الاط ييي  اللييي  تتقييك هيي   الطعييعرة اهط يي  ييين معييعرة اتمريددر الكددرة:  -3
لاتسيياتر الصييح ح هطييع اللييهه  لييم الحفييعت يمييى الكيي ة تحيي  سيي ة ة الف يييق الطعييعجم لهطييع الطفاييع  ال    ييم 
لمهصييييهج الييييى هيييي ف الطظييييعلر ليعيييي ان أ ، ب ايييي ة الييييي  .مثييييك )الاط ييييي ة الط تيييي ة،تط ي  اليييي ل  لملع ييييو،تط ي ة 

و م اهو الكا ،الاط ي  من م اهو الكا  لملع يو،الاط ي  مين ليهف ال اس،الاط يي  مين الا م م،تط ي  من له 
 القفز ( 



: ميين الطعيعرات الععميي  لالصهصيع بعيي  تةيهي  اليي لعع لا ةت ي  الييى اتميعر اصييبح الييا م   طبطبدة الكددرة -4
ليق يضيمم  يين من ال لعع ين ا يق الةبةب  لذليك اسيا  ار الةبةبي  ليم ت ايعت الي لعع .لعلةبةبي  هيه تها

 جط   ايضعا الل م لتؤمع بعلي   اظعسق لا  لعر لس ة ة ملن تصمو لتهت  . 
ا ة الي  هه اصعب  الع ف ل ا تع  مععرة الاصهيو من الطععرات  تان الع ف اتسعس لطبعريعالمصويب :  -5

الي  لالهسط،الاصهيو الطعط  لاتسعس   لم ل ب  ا ة الي  .لتشطك:)الاصهيو البعي  لالق يو،الاصهيو من الز 
الاصييهيو ميين ال ييقهط لتمييعر للملع و،الاصييهيو  ميين الح ايي  لالثبعت،الاصييهيو ميين القفييز لتيمييى للتمييعر،

 الاصهيو من لهو م اهو الكا  لم اهو الكا  لم اهو ال اب ( الهااما لالععلم لالط ت  لاعسقعط الك ة،
س مععرة ت ا   اذ ااه   يمى  لع  هي   الطعيعرة  ي رة : ال  اع اطععرة لم ا ة الي  تع  لم اتسعالخداع  -6

التيو الح ا   من س ي  لم ت اعت الق مين ال الط ل   ليم ت ايعت اللي ع اليى ال  يع   ليم يطم يعت المي  
 ا هاي : لال لران لالهثو يعل ع لالعبهط.

 ال  اع الب  ط: هه م لر يكر اتلع  الك ة.  -1
 هه م لر لم اتلع  الح ا  اتللى لم  اع.     ال  اع الط او: -2
 اتال    ال  اع بعلاط ي  ثم الاط ي  بعتتلع -3
 ال  اع بعلاط ي  ثم ابةب  الك ة  -4
 ال  اع بعلاط ي  ثم الاصهيو  -5
 ال  اع بعلاط ي  ثم الاط ي   -6
 ال  اع بعلاصهيو من اسفك ثم ابةب  الك ة لمععلمة الاصهيو من اتلع  اال  -7
 ال  اع بعلاصهيو من ايمى ثم الاصهيو من اسفك -8
  
 
 


