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 المحاضرة االولى

 نبذه تاريخية عن كرة القدم للصاالت

 : مدخل الى التعرٌف بكرة القدم الخماسٌة 

وكرة القدم  (اللعبة اآلم  )فً البداٌة ٌجب ان تفرق بٌن كرة القدم * 
 الخماسٌة

رغم اشتركها فً جمٌع المهارات  االساسٌة الفنٌة  – 
 والبدنٌة  والخططٌة  االجمالٌة

  ولكن مع فارق المستوى العالً المطلوب التقان هذة المهارات

 واالختالف الكبٌر فً طرق وصعوبات  االداء

 .ومعدالت اللعب وتطبٌقات قانون كرة القدم الخماسٌة 

فلعبة كرة القدم الخماسٌة تختص بقانون جدٌد خاص بها سرٌع االداء ، * 
 .ٌتدخل  وٌحدد مالمح وشكل وزمن وطرٌقة االداء فٌها 

 فالقانون فً هذة اللعبة هو الذي ٌلعب وٌسٌطر فٌها* 

  ولكن بقدرات الالعبٌن عن طرٌق فكر وعقول الالعبٌن

 الذٌن ٌجٌدون التنفٌذ الجٌد لتطبٌقات قانون اللعبة

  وفنٌات ومهارات االداء بها

 (كرة القدم اآلم  )ورغم ان لعبة كرة القدم الخماسٌة منبثقة من * 

  ولكن ٌحكمها مساحات لعب صغٌرة جدا



 

 

 (كرة القدم األم  ) بالمقارنة بمقاٌٌس ملعب 

 حٌث ٌعادل مساحة ملعب خماسٌات كرة القدم مساحة منطقة جزاء 

مساحة ملعب كرة القدم  ( 1 / 10 )او تعادل  (كرة القدم اآلم  )ملعب 
 الكبٌر

 .وعلى ذلك ٌمكن تعرٌف كرة القدم الخماسٌة * 

  بأنها لعبة فن التغلب على الصعوبات وفنٌات االداء المهاري والخططً 

 . العالً الدفاعى  والهجومً المتمٌز وفق ضوابط القانون 

وهً تعرف  اٌضا لعبة فن اللعب المهاري  والخططً * 
 الدفاعى  والهجومى الفعال

 : لفنون كرة القدم العالٌة والمتمٌزة وحرفٌة االداء وذلك 

داخل المساحات الصغٌرة والضٌقة  للتحرلك والمناورة بالكرة او - 
 .بدونها 

 (القدم اآلم  )وفً مواجهة مرمى ضٌق وصغٌر نسبٌا لكرة - 

وفً مواجهة مسافة قانونٌة صغٌرة جدا تضع صعوبة كبٌرة اخرى - 
 لالدء

 وفً اقل زمن ممكن- 

وتحت الضغط المكثف والمباشر والمستمر والمتعدد من المنافسٌن - 
 طوال المباراة

على ؟أرضٌة بدنٌة  ونفسٌة قوٌة ومن خالل الرشاقة فً االداء - 



 

 

 .وسرعة البدٌهة وحسن التصرف فً مواجهة الموقف 

فً اطار التطبٌقات الفنٌة وضوابط االداء المتعددة التً وضعها قانون - 
 .اللعبة 

 .وهً اٌضا لعبة استفادة الجهد والطاقة لالعبٌن 

 ومن هذا التعرٌف البسٌط لكرة القدم الخماسٌة نتوصل الى ان* 

   المهارات االساسٌة الفنٌة العالٌة والمتمٌزة لكرة القدم الخماسٌة

 . هى الوسٌلة  االساسٌة لالداء فٌها 

 عندما نتحدث عن مهارات كرة القدم  الخماسٌة* 

 فأننا نتحدث عن نوعٌة خاصة من مهارات كرة القدم 

  العالٌة  المستوى والمتمٌزة ،

  نتحدث عن فن اتقان المهارات االساسٌة المتمٌزة للعبة

 والتً وبدون اتقانها بدرجة عالٌة ومستوى مرتفع

 تصبح امكانٌة  تنفٌذ خطط اللعب والتحركات صعبة للغاٌة

  النها الوسٌلة االساسٌة لالعب للتعامل مع الكرة

 وتنفٌذ الشق لبخططً الدفاعى او الجومى

 ورغم ان مهارات كرة القدم الخماسٌة* 

 (كرة القدم اآلم  )هً نفس مهارات 



 

 

 من حٌث الشكل العام فً االداء

 اال ان التوصٌف الفنى لهذة المهارات ٌختلف

  فى كل منهما وبما ٌتالئم وٌتناسب مع مواصفات كل منهما

  

 فمواصفات مهارات فً خماسٌات كرة القدم* 

  وتوصٌفها ٌجب ان تتناسب مع توصٌف اللعبة

  وقانونها وتطبٌقاتها الفنٌة وصعوبات  االداء

 :الخاصة بكرة القدم الخماسٌة نجدها تتمثل فى 

 :صعوبات  اداء تتعلق بمواصفات اللعبة  نفسها وتوصٌفها وهى : اوال 

 مساحات اللعب الصغٌرة  والضٌقة - 1

 (كرة القدم اآلم  ) مساحة الملعب 10 /1والتً تقدر 

 حجم ضغوط الكبٌرة الواقعة على الالعبٌن فً هذة المساحات- 2

 (كرة القدم اآلم  ) والتً تقدر اضعاف مثٌالتها فى 

 الكثافة العددٌة لالعبٌن فً هذة المساحات الصغٌرة والضٌقة- 3

 (كرة القدم اآلم  ) والتً تقدر اٌضا بخمسة اضعاف مثٌالتها فى 

 زمن المباراة القصٌر نسبٌا والمؤثر فً االداء- 4

 .والذي ٌعتبر عائقا امام تصحٌح اخطاء الالعبٌن  او تعوٌض النتٌجة 



 

 

 ضٌق المساحات  التحرك والمناورة  بالكرة  او بدونها- 5

 (كرة القدم اآلم  ) مساحتها فً مثٌالتها 1/5التً تبلغ 

 ضٌق مساحة المرمى ٌشكل عبئا وتحدٌد هجومٌا على الالعبٌن- 6

 ٌتطلب قدرات فنٌة  ومهارٌة عالٌة ومتمٌزة

صغر المسافة  القانونٌة  لحائط الصد فً الركالت الحرة المباشرة  او - 7
 غٌر المباشرة

ارضٌة الملعب التً تؤثر على اداء الالعبٌن وتزٌد من سرعة انتقال - 8
 الكرة ودوراتها

معدالت اللعب  واالداء الكثٌرة لالعبٌن التً تتمٌز بها اللعب عن - 9
 (كرة االم  )

 المواصفات الخاصة  بكرة القدم التً ٌقل حجمها ووزنها- 10

 (كرة القدم االم  )والضغط داخلها بشكل ملحوظ عن الكرة المستعملة فً

 مما ٌتطلب  من الالعب مهارات فنٌة خاصة ودقٌقة عالٌة التعامل

  مع هذة الكرة صغٌرة الحجم والوزن  واالرتداد

 كما نحتاج لقدرة بصرٌة ومجال ودقٌق ٌمكن الالعب

  من استقبال احداثٌات حركة هذة الكرة الصغٌرة

 فً الهواء او على االرض فى مساحات اللعب الصغٌرة

  وحركتها السرٌعة اثناء اللعب  وربط احداثٌات الملعب



 

 

 وكذلك الى حساسٌة خاصة وفائقة بقدم الالعب

 عند لمس الكرة بحٌث تنتقل اعصاب القدم الحسٌة معالم وملمس  وقوة 
 الكرة الى الخ

  للتعامل المناسب معها 

  وتحفٌز الجهاز العضلً  والحركى التخاذ الوضع المناسب

  فً التعامل مع الكرة عند تنفٌذ كل مهارة

 .وطبقا للموقف الذي ٌواجهة الالعب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


