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 اغزاض ههارة ركل الكزة بالقدم 

 ههارة التصىٌب ) التهدٌف ( على الوزهى  -1

 

اْ ٌؼثح وشج اٌمذَ ذؼذ ِٓ االٌؼاب اٌرٟ ف١ٙا خ١اساخ وث١شج ِٚٛالف ِرؼذدج ِٚرٕٛػح ,   

ِىاْ لش٠ة اٚ ِرٛعؾ اٚ تؼ١ذ , ٌزا ال غشاتح اْ ٠ىْٛ ٚف١ٙا زاالخ ذرطٍة اٌرظ٠ٛة اٌٝ 

 اٌرظ٠ٛة ِٓ اٌّٙاساخ االعاع١ح ٚاٌساعّح فٟ ٌؼثح وشج اٌمذَ.

اعاط ٚذؼرثش ِٙاسج اٌرظ٠ٛة فٟ وشج اٌمذَ ِٓ اٌّٙاساخ اٌسشو١ح اٌٙد١ِٛح ٟٚ٘   

تاٌرٙذ٠ف ػٍٝ ِشِٝ زشواخ اٌٙدَٛ اٌد١ذ اٌرٟ ذٕرٟٙ ٚػّٛد اٌرى١ٕه اٌٙدِٟٛ فٟ اٌٍؼثح ٚخ١ّغ 

 .اٌفش٠ك إٌّافظ

فٓ اؽالق اٌىشج ذداٖ اٌٙذف تغشػح ٚدلح ٚتاعرخذاَ " ٠ٚؼشف اٌرظ٠ٛة ػٍٝ أٗ   

 . " ِٙاساخ اٌرظ٠ٛة إٌّاعثح ٌّٛالف ٚظشٚف االداء

فٕٙان اٌرٙذ٠ف ِٓ  , اطاتح اٌٙذف تطش٠مح لا١ٔٛٔح ٌّٚٙاسج اٌرظ٠ٛة غشع ٚازذ ٚ٘ٛ         

زرٝ ٠غرط١غ اٌالػة اْ ٠رظشف زغثّا  ٚوالّ٘ا ٠ٕثغٟ اخادذٗ , ِٓ اٌسشوح اٌرٙذ٠فٚ , اٌثثاخ

 . ذمرؼ١ٗ اٌظشٚف

 

 أ١ّ٘ح ِٙاسج اٌرٙذ٠ف فٟ وشج اٌمذَ :

ذر٠ٛح ٌدٙٛد ٚئِىا١ٔاخ اٌفش٠ك ٚاٌرٟ ِٓ خالٌٙا ٠ّىٓ ذشخ١ر وفح  ِٙاسج اٌرٙذ٠ف ٟ٘

 ٌٙزٖ اٌّٙاسج أثٕاء اٌرذس٠ة. ِٕر ٚلد ٚخٙذ وث١ش فش٠ك ػٍٝ آخش , ٌٚزٌه أطثر ػٍٝ اٌّذست١ٓ

ٚذدذس االشاسج اٌٝ أٗ ذٛخذ ِٓ اٌّٙاساخ اٌرٟ ذّثً االعاط الداء ٌؼثح وشج اٌمذَ , اّ٘ٙا        

تاٌمذَ , ز١ث ذؼرثش اوثش اٌٛعائً اعرخذاِا فٟ ذسم١ك اال٘ذاف ) ِؼ١اس االٔداص ِٙاسج اٌرظ٠ٛة 

, ٚذر١ّض تاالذظاي  ِثاس ا٘رّاَ تاٌغ ِٓ اٌّذست١ٓ ٚاٌالػث١ٓفٟٙ اٌمذَ ( . ٌزا  فٟ ٌؼثح وشج

 اٌٍسظٟ ِا ت١ٓ اٌىشج ٚاٌمذَ اٌّغرخذِح فٟ اٌرظ٠ٛة . 
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 -: وٌوكي اى ٌٌقضن التصىٌب بشكل اصاصً الى

 اٌرظ٠ٛة ِٓ اٌثثاخ  -

 اٌرظ٠ٛة ِٓ اٌسشوح  -

 -٠ٚشًّ وال اٌمغ١ّٓ ِا ٠ٍٟ :

 اٌرظ٠ٛة ) اٌرٙذ٠ف ( زغة اٌّغافح , ٌٚٗ أٛاع ِٕٙا :  -1

 اٌرٙذ٠ف ِٓ ِغافح لش٠ثح  -

 اٌرٙذ٠ف ِٓ ِغافح ِرٛعطح  -

 اٌرٙذ٠ف ِٓ ِغافح تؼ١ذج  -

 ) اٌرٙذ٠ف ( زغة االسذفاع , ٌٚٗ ٔٛػاْ :  اٌرظ٠ٛة -2

 اٌرظ٠ٛة اٌذل١ك اٌؼاٌٟ  -

 اٌرظ٠ٛة اٌذل١ك إٌّخفغ  -

 

 هتطلباث ههارة التهدٌف التصىٌب الٌاجح 

ٌمذ اطثر اٌرذس٠ة ػٍٝ اٌرٙذ٠ف ِٓ اُ٘ ا٘ذاف اٌرذس٠ة ا١ٌِٟٛ , ار لذ ٠رٛلف ٔداذ 

اٌّثاساج ػٍٝ ٌسظح ٚازذج زاعّح ٠ظٛب ف١ٙا اٌالػة ف١سشص ف١ٙا ٘ذفا فٟ اٞ ٌسظح ِٓ ٌسظاخ 

ج  , ٚاٚػسٕا ا١ّ٘ح اٌرٙذ٠ف فٟ وشج اٌمذَ ٚ دٚسٖ فٟ ذسم١ك اٌفٛص ٌٍفش٠ك ِٚٓ اخً اٌّثاسا

  :ٔدازٗ ٠دة اْ ٠رظف اٌرٙذ٠ف تّرطٍثاخ ٟٚ٘ 

 الدقت والضزعت  -

 التزكٍز  -

 والثقت الكبٍزة بالٌفش  -

 فً التهدٌف  التزدد والتباطؤ والجزأة وعدم -

الالعب والذي ٌوٌحه القدرة الذي ٌجب أى ٌتوتع به  الذكاء الوٍداًً فضال عي -

الوضتجدة بضزعت والتصزف الحضي أهام الودافعٍي وحارس  تحلٍل الوىاقف على

 الوزهى .
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 الدقت والضزعت 

اْ ٘زاْ اٌؼٕظشاْ اٌٙاِاْ ّ٘ا اٌّرسىّاْ تّٙاسج اٌرٙذ٠ف ار ٠ؼرثشاْ اٌّسـه اٌسم١مٟ 

  ٌٍسىُ ػٍٝ اٌالػة تأٔٗ ٘ذاف خ١ذ ِٓ ػذِٗ .

ذ ػٍٝ اٌذلح لثً اٌغشػح ٚأخشٜ ذسث تاإل٘رّاَ تاٌغشػح لثً اٌذلح ٕٚ٘ان ٔظش٠اخ ذإو

ٚاألفؼً ٘ٛ إٌظش٠ح اٌرٟ ظٙشخ ِإخًشا ٚاٌرٟ ذسث ػٍٝ اٌرشو١ض ػٍٝ اإلث١ٕٓ ِؼا تٕفظ إٌغثح 

 ِغ ئػطاء أ٠ٌٛٚح ٌٍذلح.

ٚاٌّشىٍح أعاًعا أْ ِٙاسج اٌرٙذ٠ف ِٓ أُ٘ ٚأخطش اٌّٙاساخ األعاع١ح تىشج اٌمذَ , ٚألْ 

ا  اٌفشص اٌغأسح زدُ ًِ ٌٍّٙاخُ ل١ٍٍح خًذا خالي اٌّثاساج خظٛطا فٟ وشج اٌمذَ اٌسذ٠ثح واْ ٌضا

ا أْ ٠شوضٚا فٟ ًِ ػٍٝ ٘اذ١ٓ اٌظفر١ٓ ِٚساٌٚح  ذذس٠ثاذُٙ ػٍٝ اٌّٙاخ١ّٓ أٚ اٌالػث١ٓ ػّٛ

ئْ أٞ ذّش٠ٓ ٠رطٍة عشػح ٚلٛج فٟ األداء فٟ ٚلد ِسذد  اٌرٛاصْ ت١ّٕٙا ) اٌذلح ٚاٌغشػح ( .

 ٠دة أْ ٠شاػٟ دائّـــًا اٌذلـــــح فٟ األداء اٌسشوــــــــٟ .

 : الدقــــــــــت

اٌذلح ِٓ أزذٜ اٌخظائض اٌٙاِح ٌألداء اٌّٙاسٞ اٌّر١ّض أٚ اٌفاػً , فمذ ٠إدٞ اٌالػة          

اٌرظ٠ٛة تّغرٜٛ ػاٍي فٟ اٌرٛافك ٚاإلٔغ١ات١ح ٌٚىٕٗ ٠خفك فٟ ذسم١ك اٌٙذف األعاعٟ ِٓ 

 . غ١اب ِٙاسج ٚاٌذلــــــح ٚ٘ٛ ذغد١ً اٌٙذف ٔر١دحاٌرظ٠ٛة 

 الضـــــزعت :

تاٌّماسٔح ِغ تم١ح  طؼثح اٌرط٠ٛش ذؼذ اٌغشػح ِٓ اٌؼٕاطش اٌّّٙح ١ٌٍالح اٌثذ١ٔح , ٟٚ٘       

  ػٕاطش ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح األخشٜ , فاٌّٙاخُ اٌغش٠غ ٠خشاٖ اٌذفاع ٠ٚغثة اإلستان ٌٍفش٠ك اٌخظُ

 فٟ ِذج ص١ِٕح لظ١شج . ٚتذٚٔٙا اٌم١اَ تاٌسشواخ ِغ اٌىشج ٟ٘ لذسج اٌالػة ػٍٝ

ا فٟ ذسغ١ٓ ٚذط٠ٛش األداء         ًّ ٚاٌغشػح طفح ٚساث١ح ِٚغ رٌه فاٌرذس٠ة اٌسذ٠ث ٌٗ دًٚسا ِٙ

ٚاإلعرفادج لذس اإلِىاْ ِٓ اٌظفح اٌٛساث١ح , ٚاٌالػة اٌزٞ ٠فرمذ ٘زٖ اٌظفح ِٓ اٌظؼة خذا 

 اٌّغرٜٛ اٌّرٛعؾ .ذط٠ٛش اٌغشػح ئٌٝ أػٍٝ ِٓ 

ٚئِىا١ٔح اٌسظٛي ػٍٝ  اٌثذا٠ح اٌغش٠ؼح ٚأُ٘ ػاًِ فٟ اٌغشػح ٘ٛ ِمذسج اٌالػة ػٍٝ

اٌغشػح اٌمظٜٛ خالي اٌخّغح األِراس األٌٚٝ , ١ِٚضج اٌغشػح ال ذرٛلف ػٕذ عشػح اٌدشٞ 

غشػح ٠دة ػٍٝ اٌالػة أْ ذىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسج اٌفائمح ػٍٝ ذغ١١ش اإلذداٖ ٚذغ١١ش اٌٌٚىٓ , فسغة 

أ٠ؼا , ٚوزٌه لذسذٗ ػٍٝ اٌم١اَ تاٌسشواخ اٌّثاغرٗ ٚاٌرٛلف اٌّفاخئ ٚاإلٔرماي ٚاٌرثذ٠ً ِٓ 

 زشوح ئٌٝ أخشٜ .
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اٌرفى١ش اٌخططٟ ٚعشػح سد اٌفؼً ٚعشػح أداء  ٚاٌغشػح فٟ وشج اٌمذَ ذشًّ أ٠ؼا

 ِٙاساخ اٌٍؼة ٚعشػح اإلخّاد ٚإٌّاٌٚح ٚاٌرٙذ٠ف .

ف ٠دة ػٍٝ اٌالػة اٌرشو١ض ػٍٝ عشػح زشوح ٚػٕذِا ذغٕر ٚذس١ٓ ٌسظح اٌرٙذ٠

اٌّرازح ٌٍسشوح ٚاٌرٙذ٠ف غاٌثا ِا ذىْٛ  اٌّغافاخ اٌغال١ٓ أوثش ِٓ عشػح اٌدشٞ خاطح ٚأْ

 اٌّراذ ٠ىْٛ ٚخ١ض خذا ٌزا ػٍٝ اٌالػة زغٓ اٌرظشف تذلح ٚتغشػح . ٚاٌٛلد طغ١شج خذا

إلٔفداس٠ح ١ٌٚظ اٌرشو١ض أثٕاء اٌغشػح ا زشوح اٌغال١ٓ ٚفٟ اٌغشػح ػ١ٍٕا اٌرشو١ض ػٍٝ

 ػٍٝ اٌدشٞ تغشػح ِٓ دْٚ ذى١ٕه خ١ذ ألْ لذسج اٌالػة ػٍٝ اعرثاق خظّح غ١ش واف١ح .

ِٚٓ أخً ذسم١ك األداء تّغرٜٛ ِٙاسٞ ِّراص فأٗ ٠دة ذٛافش ػٕظش اٌمٛج ٚاٌمذسج 

تّفَٙٛ فاٌمذسج ٟ٘ ذشخّح زم١م١ح ٌٍمٛج  ٚاٌغشػح ٌّا ٌٙٓ ِٓ ذأث١ش ِثاشش ػٍٝ دلح األداء ٚػ١ٍٗ

 . اٌغشػح

  اٌرٙذ٠ف ( اٌغ١ٍُاٌرظ٠ٛة ) األعظ اٌرٟ ٠ؼرّذ ػ١ٍٙا 

 ؟ و١ف ٠ظٛب اٌالػة  -1

 ؟ِرٝ ٠ظٛب اٌالػة  -2

 ؟ا٠ٓ ٠ظٛب اٌالػة  -3

 اٌؼٛاًِ ٚاٌّرغ١شاخ اٌّإثشج ػٍٝ األداء فٟ ِٙاسج اٌرظ٠ٛة :

  اإلزغاط تاإلذداج  -

   اٌّغـــــــافح  -

 اٌرٛل١ـــد  -

 مـــــذاس اٌمـــــٛج اٌّطٍٛتح ِ -

  ٟ اٌؼًّ اٌؼؼٍٟ ٚاٌغ١طشج ػ١ٍٗ اٌّمذسج ػٍٝ اٌرسىُ ف -

ٚوً ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٠سراخٙا اٌالػة اٌٙــــذاف وساخح الػة اٌىٌٛف ٌٙا ز١ث ٠سراج ئٌٝ        

 ئ٠ظاي اٌىشج ئٌٝ اٌسفــــشج سغُ اٌّغافح اٌثؼ١ذج . ِٚثاي ألشب ِٚثاشش فٟ وشج اٌمذَ ٚ٘ٛ اٌىشج

اٌثاترح ز١ث ال ٠ّىٓ ٌالػة إٌّفز ئطاتح اٌٙذف ئرا ٌُ ذرٛفش ف١ٗ ذٍه اٌؼٛاًِ . ز١ث ٠دة أْ 

فٛق ) أٚ تدأة ( زائؾ اٌظذ ٚأْ ٠مذس اٌّغافح ٚاٌمٛج اٌالصِح إل٠ظاي اٌىشج ئٌٝ  ٠ٍؼة اٌىشج

 . اٌضا٠ٚح اٌرٟ زذد٘ا ٘ٛ ِغـــثمًا
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 ـــذاف :اٌمذساخ ٚاإلِىا١ٔاخ اٌرٟ ٠دة أْ ٠ٍُ تٙا اٌٙـــ

 

ِٙاسج اٌرٙذ٠ف ػثاسج ػٓ لذساخ ٚئِىا١ٔاخ ِرؼذدج ػٍٝ اٌالػة أْ ٠ٍُ تٙا ِٕٚٙا اٌمات١ٍح 

تاإلػافح ئٌٝ اٌظفاخ إٌفغ١ح واٌؼض٠ّح ٚاالسادج  ٚاٌخطط١ح ٚاٌّٙاسج اٌف١ٕح اٌدغ١ّح ٚاٌؼؼ١ٍح

ح سؤ٠رٗ ِذٜ اذغاع صا٠ٚ -اٌثمح تإٌفظ  -ٚاٌٙذٚء  -ٚلذسج اٌالػة ػٍٝ اٌرشو١ض ٚاٌرظ١ُّ 

, ٚذىشاس اٌرّاس٠ٓ لذ ٠ف١ذ اٌالػة  ٌرّاس٠ٓ اٌرٙذ٠ف فؼال ػٓ اعرخذاَ أشىاي ِخرٍفح ٌٍٍّؼة

تششؽ أْ ال ٠ىْٛ رٌه اٌرّش٠ٓ ًِّ ِّا ٠فمذٖ اٌشغثح تاٌرذس٠ة ٚتاٌراٌٟ فمذ اٌسظ ٚاٌّٙاسج 

 اٌرٙذ٠ف١ح .

ػٍٝ اٌؼَّٛ فاْ ) اٌرٙذ٠ف اٌخاؽٟء ال ٠شذثؾ فٟ وً االزٛاي تاٌرىر١ه اٌخاؽٟء ار ٚ 

ٌشتّا ٠ىْٛ اٌّٛلف اٌشخظٟ ٌالػة اٌؼاًِ اٌّإثش اٌُّٙ ٚػٍٝ اٌخظٛص ػٕذِا ٠ٙرُ اٌالػة 

 تاٌمٛج لثً اٌذلح ( . 

  

 زاالخ ال ذظٍر ٌٍرظ٠ٛة ) اٌرٙذ٠ف ( 

 .ػٕذِا ٠ىْٛ ٕ٘ان الػة ِٕافظ لش٠ة خذا ٠ظذ اٌىشج تشىً ِإوذ  -1
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