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 :تمهيد
تعتبرررر لعبرررا كررررة الطرررائرة بصرررحرت ا الاالارررا ةاررري  االعرررا  الرا ارررا التررري ت رررار   ررري 
اللقرراتاا اليحلاررا حااحل باررال   رري لعبررا بةرراطا للعااررا  لعب ررا مبررارة مرر   ررربعا   ت صررقا  

ةرم  334م ل لفرر  الروكحر ح ةر 342أ ترار تفصرل بان  را ةربكا ارتفام را  9ضاع كل  ن  را 
لفر  اإلناثل حاتكح  كل  را     ةتا المبا  اتبايل الفراقا  ت رارة الكرة  ر   رح  الةربكال 
حاارراحل كررل  ن  ررا ةرةررال ا ةلرري أرل الفرارر  ال ضرراي بطراقررا ال ت كنرر   رر  ةمايت ررا حاكةرر  

نقطرا حال براراة  الفرا  نقطا مني ا افةل الفرار  ال ضراي ةمراية الكررةل باارث كرل سطر  ااةر 
نقطال أ را  ري االرا تعرايل الفرراقا   32مبارة م  ث ثا أةحاط    س ةا حات لف الةحط    

 .1نقطا لكل  ن  ا  اكة  الفرا  الوي اتجاحز  نا ةا بنقطتا   تتالاتا  34بر 
تجررو  العيارري  رر  الج  ررحر ال ةررابيا  حولرر  بةررب  كحن ررا ةارري  ألعررا  الكرررة الترري 

صررا مرر  بررا ي االعررا  الج اماررا ااسررر ل  عرريم ارتباط ررا بررز    عررا  ت اررزا بسصررائ  سا
كرررول  كافارررا التعا رررل  ررر  الكررررةل اارررث ترررارة  ل حةرررا حأسرررر    ةرررحكا ح ررري الثالثرررا  ضررررحبا 
باإلضا ا ةلي ال زاج الرائ     اايات الفني حالج الي الوي اظ رر  ر  سر ل تارر  ال مبرا  

ت ال  راري حالسططري الروي اقرحم بر  ال مبرا  حال تفحتنرا  ي ال لع ل كوا ال ةرتح  الر ار  لر يا
ال حا ررف اليراةرراا التقلاررا حال ثارررة حالترري تر رر  بالتررالي  رر   ةررتح  اإلثررارة لرري  ج ارر  ال مبررا  
حال ةررابيا  حولرر  كلرر  أثنررات ال  ارةررا التطباقاررا ل ررا حلج اع ررا سصررائ  حضررعا اللعبررا  رري 

 .2 صاف االعا  ااحل باا ااسر 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- GUMMET-p- initiation au volley – ball- èdution bochèmann 1975 p 06 . 

 . 22ف باالةكنيراال   كتا  الكرة الطائرةل اةتراتجاا تيراباا الي اع حال جحمل يار النثر لل عار : زكي  ا ي اة   - 2
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 :كرة الطائرةالتاريخ ونشأة  -1
مايت را بري لعبرا  يا را جريا أي  نرو  ةرنا تقرابررا  2333 كررة طاررا  الكررة  ري ال رحات حاه

 يا را  ري  أسرر قابر الفرامنال حبنا  صحر  ال حجحية  ي  اآلثارتيل ملا ا   ا  بل ال ا ي 
 3333   نررو اررحالي آسررر حولرر ةلرري رروف الكرررة حلقف ررا  رر  جانرر   ةلرريحانيحناةرراا تةررار  أ راكررا

ةررنال أ ررا  رري الاابررا   رريا ا  قرري كانررا  ارراحالا لعرر  الكرررة ترريحر اررحل  رروف الكرررة  رري برريف 
انر   ري البرازارل ح ري ةر ال أ راكرا كانرا  اراحالا  ةلريحبنا   علح اا حتقارار نظراا تةار 

 .لع  الكرة تقام با   راقا  كل  ن  ا اااحل الاصحل ملي الكرة حار ا ا لفراق 
مررف لعبرا تةرب  الكررة الطرائرة سر ل العصرحر الحةرطي  اإلاطراليالةرع   أ  اقرال  ااياثأ ا 

ولرر  بررالرنم  رر  أ  التررارا  "  حةررا بررحل"م حكانررا تةرر ي 3992أل اناررا مررام  ةلرريثررم انتقلررا 
الاياثرا التري جراتا مر  طرار  البارث مر  طراقرا  االعرا ر الكرة الطائرة  ر  عتبالرااضي ا

 .فراغجياية لقضات أح اا ال
 ررير  الترباررا البيناررا حال رريار الةرراب  " حالاررام  حرنررا " ةلرريحارجرر   نةرر  الكرررة الطررائرة 

ح ري " ال انحنارا"ملا را اةرم  أطلر ح ري " ين اةا ةحةر"لج عاا الةبا  ال ةاااا ب حلاحي بحالاا 
كرررة الكرررة الطررائرةل نظرررا ا  الف ةلرريل ااررث ا تررري تعااررر اةرر  ا "ايةررتبال. ي"ةررابي بررول اللعبررا 

مل 3992الرئاةرراا للعرر  برري طارررا  الكرررة مالاررا حسلفررال حأ ا ررا لعبررحر الةرربكا حكررا  برروا مررام 
 3894) م  رر  اارل ا رريأ 6 ررا ملرري ارتفرراع بتثةرربكا التررن  ح " حالاررام  حرنررا "ح رري اةررتع ل 

  1.حكانا الكرة ال ةتع لا بي  ثانا كرة الةلا الياسلاا حل ا كانا ال ثانا سفافا( ةم
           كررررررة الةرررررلا بع   رررررا السرررررارجي ثقالرررررا  قررررري صرررررنعحا كررررررة أصرررررعر تتناةررررر ك رررررا كانرررررا 

   ت ياا اللعبال ح ي انتةرا لعبا الكرة الطائرة  ي العالم أج ر   نرو ولر  الح رال ح  را ةرامي 
الةرررتحاا  كاالعرررا ألعرررا  صرررافاا  ناةررربا  ةاجرررايبرررا  الةررربا  برررح رنبرررت م  ررري  انتةرررارباملررري 

م منرررري ا 3933را الكرررررة الطررررائرة ملرررري ال ةررررتح  العررررال ي ةررررنا اةررررتطاعح    ارةررررت ا انتةرررر
حالبارررح مررام  القلبررا ال نرري ثررم  ةلرريكنرريا تتبنرري بررول اللعبررال ح رري نفرر  العررام انتقلررا  أصررباا

مرر  طرارر   أحربررا ةلرريم ح رري يسلررا الكرررة الطررائرة 3934انجلترررا مررام  ةلرريم ثررم انتقلررا 3933
ل حبعرررري انت ررررات الاررررر  انتةرررررا اللعبررررا  رررري يااحلررررالاررررر  العال اررررا  أثنرررراتالجررررام اا راكرررري 
 .م3932 ة راقاام ح ي 3939حلنيا ةنا بم ح ي تةاكحةلح اكاا ح 3939احنة  اا ةنا 

                                                 
1

 .33ل   3999ل القابرةل 3الكرة الطائرةل تارا ل تعلمل تيرا   انح ل يار الفكر العربيل ط: ملي  صطفي ط  
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 :بعض التواريخ عن تطور الكرة الطائرة -1-1
 .بطحلا يحلاا للكرة الطائرة للرجال بتةاكحةلح اكاا أحل :1211
 .الطائرةسطحة إلنةات االتااي اليحلي للكرة  أحل :1211
 .راالحل باا  ي الةلفايح  االعا الكرة الطائرة للةاياا أيرجا ض   : 1291
 .(FIVB)حلي للكرة الطائرة يأ رال ةنةات االتااي ال 39-33 :1291
 .بطحلا مال اا للوكحر ببراغ أحلتنظام  :1292
 .ظ حر رااضا كرة الطائرة الةاطئاا ب طلنطا :1221
 (3).ثحاني    صفارة الاكم 39رةال ال تتجاحز تاياي  ية القاام باإل: 1222

 : رــــة في الجزائــاللعب -1
 بل االةتق ل كانا كرة الطرائرة ت رار   ر  طررف ال ةرتحطنا  حنرايرا  را ت رار   ر  

م تم ةنةات الفايرالاا الجزائراا للكرة الطائرة ملي اي الريكتحر 3963طرف الجزائراا  ح ي ةنا 
نا ةنةرات ال نتسر  الرحطني للروكحر حةرنتا  بعري ولر  ةنةرات ال نتسر  ح ري نفر  الةر "بحركاا "

 (3).ت ار   ي أنلباا الترا  الحطني أصباا الحطني لإلناث أ ا  ي الةنحاا ااسارة  قي
 :المحافل الدوليةحبول بعل نتائج ال ةاركاا للفرا  الحطني  ي 

 .ال ركز التاة أحل  ةاركا للفرا  الحطني وكحر  ي ك   العالم حااتل  :1221
 ةاركا للفرا  الحطني للناةئاا  ري بطحلرا العرالم حاارتل  ال ركرز الثراني  أحل :1221

 .مةر
أحل  ةاركا للفرا  الحطني وكحر  ي االعا  ااحل باا حااترل ال ركرز الثراني  :1221

 .مةر
أحل  ةرررراركا للفرارررر  الررررحطني  رررري البطحلررررا العال اررررا حااتررررل ال ركررررز الثالررررث  :1229

 (3).مةر
 :للمحافل القاريةأ ا بالنةبا 

 (.البلي ال نظم كحا يافحار)اات ل الجزائر ال ركز الثاني  :1212

                                                 
 .33ملي  صطفي ط ل نف  ال رج ل    3

    3  Ruvue Edit par la fédération algérienne de volley –ball, smath , 1988.    
 ل33ال رج ل    نف : ملي  صطفي ط  3
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 (.البلي ال نظم  صر)الجزائر تاتل ال رتبا ااحلي  :1221
 (.البلي ال نظم الجزائر)الجزائر تاتل ال رتبا ااحلي ملي التحالي  :1229
 (.ال نظم ناجاراا البلي)الجزائر تاتل ال ركز الثالث  :1221

 .أ ا بالنةبا ل نياا
 (3). حلحياا الجزائر تفحز بالبطحلا اإل راقاا ل نياا :1211

 :خصائص لعبة الكرة الطائرة -9
 .اعتبر  لع  الكرة الطائرة أصعر  لع   ي االعا  الج اماا -
 . الج اماا ا ك  التصحا  ملا االعا بيف  ي  أكبر اعتبر  لع  الكرة الطائرة -
 .اارلاللعبا الج اماا الحااية التي ت   الكرة  -
 .ا ك  ةماية الكرة الطائرة حلعب ا اتي حلح سرجا سارج ال لع  -
حالسلفاررا  ررا مرريا ال مرر  الاررر  اا ا ارراالعرر   رري ج ارر  ال راكررز  أ ا كرر  ل مرر   -
 .  ح الع   ي ال راكز السلفاا  قط(. اللبابرح)
 .ا ك  للفرا  يسحل  لع  الفرا  ال نا  لكل  را   لع  سا  ب  ال  -
 . ايي لعبا الكرة الطائرة لا  ل ا ح ا -
 .ات اا أيات ضربا اإلرةال لج ا  أ راي الفرا  -
 .تت از بعيم حجحي ااتكا  جة اني أثنات اايات -
 .اعي الةحط حايل  ةتقل بوات  -
 .ا التكالافررررة ل -
 .فراقا البي أ  تنت ي ال باراة بفحز أاي ال -
 .ال ا ك  التقيم بالكرة ل  ام ااث أن ا ال ت ة  حال تا ل -
 (3).ال احجي ب ا تةلام حتةلم -
 
 
 

                                                 
3
 (4)  www.google.com. www.volley  ball.com.  

 .63-363ل   3996ل يار الفكرل  صرل 3 حةحما الكرة الطائرة الاياثالط: أكرم زكي اطاابا 3

http://www.google.com/
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 :المهارات األساسية في الكرة الطائرة -9
 :ستعدادوقفة اإل -9-1

 ةلرريبررح الحضرر  الرروي اتسررول ال مرر  ح نرر  اةررتطا  التاررر  بةرر حلا حاةررار  :تعريــ 
 عانرا تتناةر   ر  ظررحف  أحضرامااتسرو  أ طا  ال م  ال لع ل  اةت ج ا  االتجاباا  ي

 :ااحضاع  ا الي حصحل الكرة ةلا  ح   بول
 .حالتي تتناة  التعطاا لل جحم :الوقفة المنخفضة -
 .حاإلمياياةتع اال حتناة  الت رار  ااكثرحبي  :الوقفة المتوسطة -
 (3).لسلفل حاإلميايحبي تناة  الت رار  :الوقفة المرتفعة -

 :طريقة أداء وقفة االستعداد -9-1-1
 :ةتعياي ال ناة  اج   راماة اآلتي ي حض  اإل
ارررري اقررررف ال مرررر  ملرررري كلتررررا  ي ارررر   - حالقرررري ا   ل ااسررررر  ي ارررر   تقي ررررا ملرررري  حاه
حل اعت ري ملري طرحل ال مر  حاتةراع الار حلل حبرواار ا باتةراع ال ال ةا ا بانح   تباميتا 

 .منيل
 . فرحيا بارتااي ثني الركبتا   لا  حالظ ر -
            ثنرررري الرررروراما   رررر   فصررررل ال ر رررر  ححضررررع  ا بجانرررر  الجةررررم اةررررتعيايا للت راررررر -

 .أح    أملي أةفلةحات     اإلميايأح 
 نتةررررة ح  ترررية  حااصررراب  لرررا   ررر  اجرررم الكررررةل  حأحةررر الاررريا  تكحنرررا   قعررررتا    -

ل حالةررراميا   تعا ررريا  ملررري ةرررم أ رررام الحجررر  33اتررري  32بارتسرررات حتل ررر  الكررررة ملررري بعررري 
 .أملي    اإلمياي العضيا   ي االا الت رار أح

 .النظر  ي اتجال ةار الكرة -
 .ثم السلفاا اا ا ااتقيم القيم اكح  ب ل  امالتار   -
 .اا ا ااالقيم السلفاا ثم تتبع ا  بت سارالتار  للسلف اكح   -
بنقررل القرريم الا ررا  ثررم تتبع ررا القرريم التاررر  للجررانبا  ةوا كررا  التاررر  للا ررا  اكررح   -

 .الاةر  حالعك  بالنةبا لج ا الاةار
 

                                                 
 .22ال رج  نفة ل   : ملي  صطفي ط  3
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 :ستعدادالشائعة في وقفة اإل األخطاء -9-1-1
 .ميم حض  الوراما   ي حضع  ا الصااح كحض  الوراما  بعايتا  م  الجةم -
 .ثنا  ا للياسل أحميم ثني الركبتا   -
 .ميم تحزا  الجةم ملي القي ا  بالتةاحي -
 .ميم  تابعا النظر لسط ةار الكرة -
   .(3)الح حف حال ةا ا با  الةا ا  نار  ناةبا -

 :مهارة اإلرسال -9-1
ب را اللعرر   ري ال براراةل حاةررت نف مقر  انت ررات  ابريأبررح الضرربا الترري  اإلرةرال:تعريـ 

الةررحطل حبعرري كررل سطرر ل حبررح مبررارة مرر  جعررل الكرررة  رري االررا لعرر  بحاةررطا ال مرر  الرروي 
فلررا ب رريف ال ركررز السلفرري ااا رر   رري الفرارر  حالرروي اضررر  الكرررة بالارري  فتحاررا أح  قاةررعل 

 .لي  لع  الفرا  ال نا  ةرةال ا     ح  الةبكا ة
  :رةالح  ازاا اإل أب اا -4-3-3

اإلرةال ةلري انر  أاري ال  راراا ااةاةراا واا الطراب  ال جرح ي اارث أ   ترج  أب اا
الكررررة الطرررائرة أ   يح  االاتفررراظ بررر ل  اجررر  ملررري المبررريط برررالفراررر  ال اةرررتطا  تاقاررر  النقرررا

ارريركحا أ  اإلرةررال لررا   جررري مبررحر الكرررة  ررح  الةرربكال حلكرر  اجرر  ملرري المبرري الفرارر  أ  
 لاجايحا أيات اإلرةال بطراقا جاية حي اقرال حاةرتطا  الفرار  ةارراز النقراط  ر  سر ل اإلرةرال

 .ار    ز  ئ  أح الفرا  ال نا  الم  اإلرةال اكح  أياؤل  ةتق  حبيح  ت ث
 :أنواع اإلرسال -9-1-1
 :اف ا ةلي نحما  رئاةا ا  الصااح ايات ضرباا اإلرةال تصن   س ل التكننةتطا   

 :اإلرسال من أسفل
 .اإلرةال    أةفل ال حاج  اا ا ي -
 .بيررراإلرةال    أةفل الجان -
 (.الرحةي)اإلرةال    أةفل الجانبي ال عكح   -

 :اإلرسال من أعلى
 .اإلرةال    أملي برؤح  ااصاب  -

                                                 
 .26ل 22ال رج  نفة ل   : ملي  صطفي ط  3
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 (.التن )  أملي ال حاج  راإلرةال   -
 .اإلرةال الجانبي السطا ي حالجانبي ال حاج  السطا ي -
 (3)(.اا راكي)اإلرةال ال ت حج  -
 :الشائعة في اإلرسال من أسفل األخطاء
 .يررضر  الكرة ب صاب  الا -
 .ميم مبحربا الةبكا ةلية ال ز ا   ا اؤيي ميم ضر  الكرة بالقح  -
 . وف الكرة بعايا ل  ام ااث ال اةتطا  ال م     ضرب ا بالاي كا لا -
ميم نقل الجةم أثنات اارجاا للسلف ملري القريم السلفارال حاثنرا الضرر  ملري القريم  -

 .اا ا اا
 . وف الكرة  بكرا  بل أرجاا الوراع سلفا -

 :اإلرسال من أعلى األخطاء الشائعة في
 وف الكرة بعايا م  الجةم أح سلفرا أح جانبرا   را ارؤيي بال رةرل ةلري تعاارر حضر   -

 .اال تياي حميم الةاطرة ملا ا
 .ميم ا تياي الجةم حالوراع أثنات الضر  -
 .ميم اارجاا الكا اا للوراع حميم االةتفاية    الجوع لزااية  حة الضر  -
 .ميم القيرة ملي التح اا با  ةرما الكرة حاركا الضر  -
 .لي سرحج ا سارج ايحي ال لع بقحة كبارة لضر  الكرة   ا اؤيي ة رجاا الوراع  -
لررررري ال لعررررر  بعررررري القارررررام باإلرةرررررال  باةررررررةل حمررررريم  تابعرررررا الجةرررررم مررررريم الررررريسحل ة -

 (3).الةت راراا الاركا
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 :مهارة االستقبال -9-9
ـــ  ةرررل للفراررر  ال نرررا   لت ائت رررا ةرررتقبال الكررررة ال رةرررلا  ررر  ال مررر  ال ر برررح ا :تعري

 أةررفلال عرري أح الز اررل  رري ال لعرر ل حولرر  با تصررا  ةرررمت ا ح حت ررا حبت راربررا  رر   ل مرر 
 .اة   حة الكرة حةرمت ا ححض  ال م  ال ةتقبل أمليةلي أملي بالةاميا  أح بالت رار 

  :أهميته -9-9-1
ةرال  ر  ال  راراا الي امارا واا أب ارا كباررة  ري الكررة الطرائرةل اعتبر الري اع مر  اإلر 

طرررر  اةرررتقبال الكررررة ةرررحات برررالكفا  أح  حتتابعرررا  نرررو نةررر ت ا حاتررري ح تنرررا الااضرررر تنحمرررا 
الطراقا ال تبعرا االارا بالروراما   ر  أةرفل  أصبااكانا تؤي     أملي  أ حبعي  لالوراما 

حولررر  لضررر ا  اةرررت م ح الرررياسلي للةررراميا ل حترررؤيي باةرررتسيام الةرررط Beggerاطلرر  ملا رررا 
 .اية حتحصال ا للز ال حبيح  ايحث أسطاتالكرة بطراقا ج

 :طريقة استقبال اإلرسال -9-9-1
اتار  ال م  ةلي ال كا  الصااح بطراقا ةرراعال اارث اقرف ال مر  حالقري ا   :االستعداد

تةررك   زاحاررا  ائ ررا تقرابررا  رر   تبامرريتا  أحةرر   رر  الاررحل  لررا  حالركبتررا   ثناتررا   لررا ل ح 
 ةلرريالكتفررا  حتحجارر  النظررر   ةررتح   لررا  ل  ررامل الرررأ  م ررحيي ملرري الجرروعالاررحلل  اررل 

 ل  ررامال نررا   حالرروراما   تبامرريتا  مرر  بعضرر  ا  ةررا ا اررحالي اتةرراع الكتفررا ل ح  رريحيتا  
 .ح ائلتا  ل ةفل

 :األخطاء الشائعة في استقبال اإلرسال
لري زاراية  رحة حةررما حاملي للع  الكرة   را ارؤيي ة أ ا ائية للوراما  ال رجاا الزا -

 .طارا  الكرة سارج ايحي اللع 
مرريم تةرراحي الةررطح الررياسلي للةرراميا  منرري ضررر  الكرررة   ررا اررؤيي ةلرري طاران ررا  -

 .جانبا
 .حض  الوراما  ب ةتح  مالي جيا   ا اجعل طارا  الكرة م حياا ح صار ال ةا ا -
 .لي طاران ا سلفار قا  أثنات ضر  الكرة   ا اؤيي ةم  لل ثني ال  -
 ااررريضرررر  الكررررة بالاررريا  حلرررا  ملررري ةرررطح الةررراميا    رررا ارررؤيي ةلررري طاران رررا  -
 .الجانبا 
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م لاررا ا تصررا   ررحة الكرررة ملرري الةرراميا  كبارررة جرريا   ررا اررؤيي ةلرري طارررا  الكرررة  -
 (3).ل ةا ا  صارة

 :رـــالتمري -9-9
 املريبتحجا  را  أةفل    أحباي حااية    أملي  أحالكرة بالايا   بح اةت م :تعري 

  .   تعاار اتجاب ا بيح  اةتقراربا ملي الايا 
 :رــأهمية التمري -9-9-1

ملري  ري   ريرة  الت رار بح ااةا   ي لعبا الكرة الطائرةل ااث اتح ف نجراي الفرار 
صراااا ح انحنارا حبرح جابراا حبطراقرا حالرتاكم بتحجار  الكررة  ري كرل االتالمبا   ي الةراطرة 

حال جرحم التري اةرتسي  ا الفرار   ري اللعر ل حاةرتسيم  ري  عالري اال  ارة اابم بالنةبا لسطرط 
ملرري اانلر  أكثررر  ر  أي جررزت  ر  الجةررمل  حااورع  رارة الت راررر أطرراف ااصرراب  حاااريي 

 راررل حلك  أكثر ي ا نظت راراحا ك  أ  نعتبر اإلمياي 
 .ةار الكرة م  طرا   ايحي  ي ال حات ح رتبط بالضربا ال جح االضرحرة 

 :رـــأنواع التمري -9-9-1
لقرري تنررحع حتعرريي الت راررر  رري الكرررة الطررائرة حا كرر  أ  نقةررم الت راررر  رر  ااررث طراقررا 

ت رار    الثباا حت رار    الاركال حنقة      اارث ال ةرتح  الروي تاصرل  ار   ةليأيائ  
لك ا ا كرر  تقةررا    رر  ااررث اةررتسيام الارري أح أةررفل  رر   أملرري الت راررر ةلرري ت راررر  رر الكرررة

 :اررنحما  ب  ةليحم ح ا ا كننا أ  نقةم الت رار  ةباي حاايار بالايا  حت رار ر ت  ةليالايا  
 التمرير من األعلى: 

 .الت رار    أملي ةلي اا ام -
 .أملي للسلف الت رار    -
 .الت رار    أملي للجان  -
 .الحث لت رار    أملي    ا -
 .الت رار    أملي    اليارجا -
 .ي اليحرا ررالت رار    أملي بع -
 .   حض  الطع  أ ا ا أمليالت رار     -
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 .حطرالت رار    أملي    الةق -
 لـــــالتمرير من األسف:  

 . ررالت رار    أةفل بالايا -
 .الت رار    أةفل باي حااية -
 1.فل    الةقحط حالطارا الت رار    أة -

 :دادــارة اإلعـمه -9-5
لري  كرا   ناةر  بعري اةرتقبال ا  ر   :تعري  اإلمياي بح م لارا ت رارر الكررة ل ملري حاه

 لال مررر  ال  ررراجم ةلررريت راررررة حتعاارررر اتجاب رررا لتصرررل  ةرةرررال ال نرررا   أح ضرررربا ةرررااقا أح
 ر  الل ةرا ااحلري  اإلمرياي لاقحم بريحرل بحضرع ا بضرربا ةرااقا ياسرل  لعر  ال نرا   حاكرح 

 .حنالبا  ا اكح     الل ةا الثاناا
 :أهمية ومميزات اإلعداد -9-5-1

حبرري السطررحة الترري  لال ا ررا  رري الكرررة الطررائرة الضرررحراا  ررارة اإلمررياي  رر  ال  رراراا 
ارتكرز ملا را ال  رراجم للاصرحل ملرري نقراط  رري ال براراة حاعت ري اإلمررياي كلارا ملرري الت رارر  رر  

 .اية الت راراا العلحاا اةامي ملي أيات اإلمياي الجايأملي  إج
حاعتبرررر اإلمرررياي  ررر  أكثرررر  حا رررف اللعررر  اةاةررراا حأب ارررا اارررث اتح رررف ملاررر  بجرررحم الفراررر  

 .حطراقا أيائ 
 :مواصفات اإلعداد -9-5-1

 :لقي اةتطاع ال ستصح   ي لعبا الكرة الطائرة    تاياي  حاصفاا اإلمياي    ااث
 .اث البعي  اراإلمياي   -
 .اعراإلمياي    ااث االرتف -
 (3).اإلمياي    ااث االتجال -

 :دادـواع اإلعــأن -9-5-9
 :التالاا اانحاعاة ل اإلمياي 

 .اإلمياي اا ا ي -
                                                 

1
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 .اإلمياي السلفي     ح  الرأ  -
 .اإلمياي باليارجا سلفا -
 .الجانبياإلمياي  -
 .اإلمياي بالحث  -

 :قمهارة الضرب الساح -9-1
بح مبارة م  ضر  الكرة بإاري  الاريا  بقرحة لتعريات ا بالكا رل  رح  الةربكال  :تعري 

 . لع  الفرا  ال نا   بطراقا  انحناا ةليحتحجا  ا 
 :هـــــأهميت-9-1-1

ال ريف  رر  الضررر  الةرراا   رري لعبررا الكررة الطررائرة بررح الاصررحل ملرري نقرراط ال برراراةل 
 بالةررمال ارة نحماا  عانرا  ر  ال مبرا  ات ارزح  حتتطل  بول ال  اإلرةالأح الاصحل ملي 

برررالنف ل حارتفررراع القا رررال ح رررحة مضررر ا الررررجلا  حالةررررما الاركارررا  حاةررر  التصررررف حالثقرررا
الفائقرررا حالرةرررا ا حالتحا ررر  العصررربي العضرررليل حالقرررحة االنفجارارررا العالارررا  ررري الحثررر  حالضرررر ل 

  .ال بحط الصااح ةليباإلضا ا حالي ا  ي اايات الاركي حتحجا  ضرباا نقطا  عانا 
 ا برر يات  ثررل برررول ال  رراراا نظرررا السرررت فل رروا ال اةررتطا  ج ارر  ال مبرررا  أ  اقح ررح 

ثررم برول ال  رارةل  اياتالفرار  أ ررراي تكرحان م الجةر ي ح ريرات م الاركاررال  افضرل تريرا  ج ار  
 .استاار أ ضل ال مبا  للقاام ب  ام أيائ ا أثنات ال بارااا

 :ااياتا رراقطر  -4-6-3
 :تنقةم طراقا أيات الضربا الةااقا ةلي أربعا  راال  تتالاا

 .اال ترا  -
 .االرتقات -
 .الضر  -
 (3).ال بحط -
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 :قــأنواع الضرب الساح -9-1-9
 .ا الةااقا ال حاج ارالضرب -
 .الضربا الةااقا ال حاج ا باليحرا  -
 .ارالجانبا( السطا اا)الضربا الةااقا  -
 (.الصامية)ا الةااقا الةراعا الضرب -
 .الضربا الةااقا الةا طا بالرةغ -
 .ياعرالضربا الةااقا بالس -

 :دــمهارة حائط الص -9-1
اائط الصي بح م لاا اقحم ب ا الم  أح اثنا  أح ث ثرا المبرا   ر  ال نطقرا  :تعري 

ا  ال نرا    رح  اا ا اا  ي  حاج ا الةبكا المترال الكرة ال ضرحبا ةااقا     لع  الفر 
 .الاا ا العلاا للةبكا

 :هـــأهميت -9-1-1
اعتبررررر الصرررري  رررر  ال  رررراراا ااةاةرررراا حال ا ررررا  رررري م لاررررا الرررري اع مرررر  ال لعرررر  أ ررررام       

الضررررباا ال ستلفرررا ملررري الةررربكا حبرررح حةرررالا إلابررراط مرررزم الفراررر  ال نرررا    ررر  سررر ل  نررر  
 .الكرة الةااقا  ح  الةبكا ضر   اج ا     

 :دــأنواع حائط الص -9-1-1
 .الصي ال جح ي -
 .الصي الي امي -

 :أداء الصــد طريقة -9-1-9
 .ال بحط –   .الصي -  .الحث  -.   ح فا االةتعياي -

 :دــأشكال حائط الص -9-1-9
 :انقةم الصي ةلي ث ثا أ ةام

 .الصي ب م  حااي -
 . رالصي ب مبا -
 .الصي بث ثا المبا  -
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 :عن اللعب مهارة الدفاع -9-1
اةررتقبال الكرررة ال ضرررحبا ضررربا ةررااقا  رر  الفرارر   بررحالرري اع مرر  ال لعرر   :تعريــ 

 .ال نا   أح ال رتية    اائط الصي حت راربا    أةفل املي بتحجا  ا لز ال    ال لع 
 :هـــأهميت -9-1-1

اا اعتبر الي اع م  ال لع  أاي ال  اراا الي اماا ال   ا ضي الضرباا الةااقا القح 
ال جرحم   ي الجزت السلفي  ر  ال لعر  حتعطارا ارائط الصريل حضررباا السرياع حتعطارا م لارا

 ر  أصرع  ال  راراا  حبرح ر  ال جرحم  أب اتر اتةراح   ري  عالري ا  للفرا  ال نا  ل حل وا  رإ
 رري الكرررة الطررائرةل ااررث أن ررا تتطلرر   ةررتح  مررال  رر  القررحة حالرةررا ا حالقرريرة ملرري ةرررما ري 

حالتا رررررل حالجرررررأة حالةرررررجاما  ررررري اةرررررتسيام الجةرررررم منررررري أيات  طحالرررررالز لفتررررررة الفعررررل حالتركاررررر
 .الكراا البعاية إلنقاواليارجاا حالطارا  حاالنزال  

 :أنواع الدفاع عن الملعب -9-1-1
 .الي اع بالايا     الح حف -
 .الي اع باي حااية    الح حف -
 .الي اع بالايا  أح باي حااية بالةقحط ال ارج -
 (3).ي اع بالايا  أح باي حااية بالةقحط العاط ال -

 (:الوثب)اء ـــاالرتق -9-2
 ةلررياررتم الحثرر  بعرري سطررحتي اال ترررا  حانتقررال ثقررل الجةررم ال مرر   رر  سلررف العقبررا  

 ةاط حتكح  زاحاا القعيا  حالركبتا  ح فصل الكاالل أثنرات اركرا نقرل الجةرم  ر  العقبرا  اا
 ل حة مني  رحربا ب ااواة الفسروا  ب  صيال رجاا ةلي اا ام   ةاط تبيأ الوراما   ياا ةلي

تكررح  القرري ا   ثبتتررا  كررا   ح رري بررول اللاظررا اررتم  ررري القرري ا  حالررركبتا  للاصررحل ملرري  ررحة 
 (3).ي   الحث 
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 :الخالصة

ة يا كرة الطائرة تطحرا  لاحظا ح يبةا  نو ظ حربا ةلي اح نرا بروا ةرحات  ر  اارث 
اا تاتل رررا برررا  الرااضررراا ااسرررر  أح  ررر  نااارررا  حانان رررا التررري ةررر يا ال كانرررا التررري أصرررب

تعررريا ا  تحاصرررلا باإلضرررا ا ةلررري تطرررحر طرررر  لعب رررال ك رررا ترررزياي ابت ا ات رررا اح رررا بعررري ارررحمل 
حنظررررا للتطرررحر الكبارررر للعبرررا الكررررة الطرررائرة تطر نرررا  ررري بررروا الفصرررل ل عر رررا سصرررائ  اللعبرررا 

اراسي لقحانا  اللعبا حكافاا التريرا   ر  النااارا النفةراا حأب ات ا حةعبات ا ح عر ا التطحر الت
 .حاالجت اماا حالجان  ال  اري حالسططي

 


