
 

 

 

 

 

 

 (الخماسً)محاضرات كرة القدم للصاالت 

 االستاذ المساعد الدكتور لٌزا رستم 

 مدرب رٌاضً غفران بشٌر. م
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 المحاضرة الثانٌة

 المهارات االساسٌة فً كرة القدم للصاالت

 دحرجة الكرة: اوال 

تعد الدحرجة بالكرة من اساسٌات كرة القدم الفنٌة ، والتً تعنً بها 

التحرك بالكرة الى االمام بدفعها بقدم الالعب والتحكم بها اثناء الدحرجة 

وتستخدم كوسٌلة للوصول الى غاٌة معٌنة ٌبتغٌها الالعب وٌستخدمها 

عندما ٌكون زمالئه مراقبٌن من قبل مدافعً الفرٌق المنافس ، او عندما 

ٌكون الهدف المخطط له هو التهدٌف ، وتعد الدحرجة بالكرة اساس 

المجهود الفردي لالعب فً التقدم بالكرة واختراق دفاع الخصم وخلق 

الفرص لزمالئه الالعبٌن ، وٌجب على الالعب ان ٌتمتع بامكانٌة عالٌة 

ومتقنة للدحرجة بالكرة والسٌطرة علٌها الجل التخلص من مدافعً الفرٌق 

المنافس واالختراق السرٌع نحو مرمى الفرٌق الخصم ، وفً كل االحوال 

 ٌجب ان تخدم الدحرجة بالكرة

 

 :االسس المهمة فً دحرجة الكرة 

 .المحافظة على الكرة على بعد مناسب من قدم الالعب  -1

 .المحافظة على التوازن الجل التحرك لكال االتجاهٌن بسهولة  -2

عدم تركٌز النظر على الكرة بل البد من رفع الراس لرؤٌة الالعبٌن  -3
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 :االهداف االساسٌة للدحرجة بالكرة 

 .االحتفاظ بالكرة لتأخٌر اللعب وكسب الوقت  -1

 .سحب الالعب المنافس لخلق مساحة خالٌة لالعب الزمٌل  -2

 .خلق الفرص من اجل المناولة او التهدٌف  -3

 

 :انواع الدحرجة بالكرة 

 دحرجة الكرة بوجه القدم الداخلً -1

 دحرجة الكرة بوجه القدم الخارجً -2

 دحرجة الكرة بوجه القدم االمامً -3

 

 

 :دحرجة الكرة بوجه القدم الداخلً

ٌستخدم الالعب وجه القدم الداخلً فً دحرجة الكرة اذ ٌستطٌع الالعب 

فً هذا النوع من الدحرجة ان ٌحافظ على الكرة بٌن قدمٌه وان ٌحكم 

وفً هذا النوع ال ٌستطٌع الالعب . السٌطرة على خط سٌر حركة الكرة 

ان ٌنطلق باقصى سرعته بسبب حركة القدم التً تتطلب من الالعب ان 

 .ٌدٌرها الى الخارج فً كل لمسة 

 

 

 

 



 

 

 :طرٌقة االداء 

 .تتجه القدم الالعبة الى الخارج قلٌال قبل لمس الكرة  -1

توضع قدم رجل االرتكاز للخلف قلٌال والى جانب الكرة ، وتكون  -2

 .الرجل مثنٌة من مفصل الركبة وٌكون ثقل الجسم علٌها 

 .ٌكون الجذع مائال الى االمام قلٌال -3

 تكون الذراعان مرتفعة الى الجانب للمحافظة على توازن الالعب -4

تكون رجل الالعب مرتخٌة االرتخاء المناسب لٌكون دفع الكرة الى  -5

 االمام بقوة مناسبة بحٌث تكون الكرة قرٌبة من الالعب

ٌكون نظر الالعب نحو الكرة لحظة مالمستها ثم نحو االعلى  -6

 .لمالحظة الملعب والالعبٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


