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 :وفترة المباريات بارياتلماالعداد ل فترة

 ، الفرد اليه وصل الذي المستوى وصيانة وقاية على العمل محاولة الى الفترة هذه تهدف   

 المكتسبة والصفات والقدرات بالمهارات باالحتفاظ تسمح التي الظروف مختلف بتهيئة وذلك

 .يمكن ما اقصى الى بها التقدم ومحاولة

 الفترات في التدريب ممارسة الى باالضافة المنافساتما قبل  بفترة الفترة ذهه تسمية ويحسن  

 مع ويتالءم يتناسب بما التدريب محتويات تشكيل مالحظة مع واخرى منافسة كل بين الواقعة

 . القادمة المنافسات مقتضيات

 عبارة تكون لب ، الجديدة الموضوعات من الكثير يتعلم ال الفرد ان فيهذه الفترة  وتتميز    

 ، تطبيقه على والعمل االعدادية الفترة خالل في الفرد اكتسبه ما كل استخدام محاولة عن

 التيالتجريبية والحقيقية  المنافسات في الفرد اشتراك غضون في ذلك يتأتى الحال وبطبيعة

 الخصائص وتنمية تطوير اي ، للفرد التدريبية بالحالة االرتقاء على العمل في هاما دورا تلعب

 . البدنية والصفات الخططية والقدرات الحركية المهارات وتطوير تربوية وال االرادية والسمات

 المباشر االعداد الى واخرى منافسة كل بين الواقعة الفترة غضون في التدريب عمليات وتهدف

 . وصيانتها الفرد ااكتسبه التي التدريبية بالحالة االحتفاظ محاولتها الى باالضافة باريات الم لهذه

 ، للفرد االيجابية بالراحة االهتمام مراعاة مع اقصاها الى الحمل فترة تصل بارياتالم فترة وفي

 هو ذلك ان اذ ، بمستواه االحتفاظ فيها للفرد يمكن التي الفترة طول معرفة بمكان االهمية ومن

 بالنسبة – الحال بطبيعة  - ذلك ويختلف ، تحمله للفرد يمكن حمل اقصى دوام فترة يحدد الذي

 ، الفرد بها يتميز التي والمميزات للخصائص طبقا الرياضية االنشطة االنواع من نوع لكل

 . االخرى النواحي لبعض وطبقا االعدادية الفترة لنوع بالنسبة وذلك
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 فترة اإلعداد للمبارياتاوآل /

 الهدف من فترة اإلعداد للمباريات

 والخططي والنفسي إلى  األداء البدني والوظيفي والمهاريل فيها مستوى وهي الفترة التي يص

أفضل حالة وتستخدم فيها األساليب والوسائل التي تساهم بشكل كبير في تقدم مستوى األداء 

الرياضي وتتطلب من الالعبين أظهار قواهم وقدراتهم إلى أقصى قدر ممكن مما يؤدي ذلك إلى 

لألجهزة الداخلية بدرجة عالية قبل الخوض في مباريات الدوري التي  تطوير اإلمكانيات الوظيفية

 تتطلب استعداداً كامالً.

  يشارك خالل هذه الفترة الفريق في عدة لقاءات تجريبية لزيادة خبرة المنافسة ولتطوير

النواحي البدنية والوظيفية والمهارية والخططية والنفسية وهذا يفرض على المدرب توزيع وتقنين 

اللعب  اسلوب ألحمال التدريبية بما ينسجم مع موعد المباريات في الدوري ومحاولة تطبيق ا

بمتغيراته المختلفة خالل هذه المباريات والوصول بالمستوى األفضل للرياضي خالل تلك 

 المباريات.

 ة يفضل في هذه الفترة تسمية الفريق بعد ان تأكد للمدرب من مستوى كل العب وإمكانيته البدني

والفنية من خالل تقويمه لمستوى التدريب والمباريات وما قدمه الالعب خالل فترة اإلعداد 

 السابقة .

 حركة الحمل التدريبي خالل فترة اإلعداد للمباريات

  تتطلب هذه الفترة زيادة حجم التدريبات الخاصة )المهارية والخططية( وانخفاض في حجم

لخوض مباريات الدوري ، وعلى الرغم من انخفاض زمن التمارين البدنية العامة استعداداً 

التدريب الكلي للوحدة التدريبية إال أن هناك زيادة تدريجية للحجم الكلي للتدريب في األسبوع 

األول والثاني ثم انخفاضه في األسبوع الثالث لغرض استعادة االستشفاء قبل البدء بمباريات 

 الدوري.

 بقة )اإلعداد العام والخاص واإلعداد للمباريات( ونظرا ألن وخالل الفترات التدريبية السا

المدرب قام بإجراء عدة مباريات تجريبية لغرض تشخيص الجوانب االيجابية والسلبية لالعبين 

والفريق ولتحقيق التكيفات الوظيفية الخاصة لالعبين يجب على المدرب تخفيض الحجم وشدة 

هذه المباريات هي جزء من التدريب ووضعت بشكل  التدريب قبل يوم فقط من المباراة الن

  .مخطط له 

  وذلك من اجل إعطاء التهدئهإن تنفيذ تدريبات خفيفة قبل المباراة هي أيضاً جزء من الخطة ،

العضلي ومصادر الطاقة بان تكون على قدر جيد من الجاهزية ، و فرصة للجهاز العصبي

يق بشكل أفضل وكذلك لتحديد وتشخيص األخطاء وبالتالي  يمكن تقييم أداء الالعبين والفر

المهارية والخططية ولمعرفة مستوى اللياقة البدنية العامة والخاصة لالعبين والفريق ووضع 

 الخطط المناسبة التي تعالج  تلك النواقص مع تعزيز وتطوير الجوانب االيجابية .
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 ترة اإلعداد للمبارياتنماذج تخطيطية لدرجة الحمل التدريبي األسبوعي خالل ف
 

 ( دائرة تدريب اسبوعية ثالث  قمم فترة اعداد المباريات1الشكل) 

 
 

 ( درجة48)دائرة تدريب أسبوعية بقمتين لفترة االعداد للمباريات ( 2الشكل)
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 فترة المباريات -ثانيا

ها تختلف حسب نظام الفترات في الخطة التدريبية السنوية وأن مدت همتعد هذه الفترة هي أ   

الدوري وعدد الفرق. يصل فيها المستوى البدني والوظيفي والمهاري والخططي والنفسي إلى 

القمة ، ويعتمد مستوى األداء الرياضي خالل هذه  الفترة على مانفذة الالعب من تدريبات عامة 

ادية في وخاصة ومهارية وخططية وما تلقاة من محاضرات لتطوير الجوانب النفسية واإلر

 الفترات التدريبية السابقة .

 الهدف من فترة المباريات

 الوصول بالالعب والفريق إلى أفضل المستويات .   -1

تحسين التكيفات الوظيفية التي اكتسبها الرياضي خالل فترات اإلعداد واالحتفاظ بها  -2

 وتطويرها ألطول فترة ممكنة في الدوري.

داء ألنة تم تنفيذها مرات عديدة خالل مرحلة اإلعداد الوصول بخطط اللعب إلى اآللية في األ -3

 الخاص واإلعداد للمباريات . 

العمل على تحسين وتثبيت األداء الخططي الدفاعي والهجومي وتنفيذه من خالل اللعب على  -4

 شكل مجموعات وحسب طريقة نظام اللعب.

 فردياً وجماعياً. االستمرار في تطوير الصفات النفسية واإلدارية ورفع الروح المعنوية -5

 حركة الحمل التدريبي

تتميز حركة الحمل التدريبي خالل فترة المباريات  بتموج األحمال التدريبية بمعنى تنفيذ    

موجات عالية من األحمال التدريبية لفترات معينة في الدائرة التدريبية المتوسطة ثم تتبعها 

ف الفسيولوجي المطلوب في ضوء موجات منخفضة لفترات أخرى حتى تحدث عمليات التكي

عمليات التحميل وعمليات االستشفاء لتجنب حدوث اإلجهاد أو حالة فوق التدريب وخاصة إذا 

 كانت فترة المنافسة طويلة .

 نماذج لدرجة الحمل التدريبي األسبوعي خالل فترة المباريات

ثالث قمم في االعداد  دائرة تدريب أسبوعيةيوضح ( 3)الشكل

للمباريات
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 -إن استعمال  مبدأ التموج في األحمال التدريبية لألسباب التالية:
إن الرياضي ال يستطيع أن يؤدي أحماالً تدريبية مرتفعة وعلى وتيرة واحدة وتستمر لفترة  -1

 طويلة الن هذا يؤدي إلى تراكم التعب والوصول إلى اإلجهاد.
المنافسة إلى زيادة العبء البدني خالل فترة ’ تؤدي الزيادة في رفع شدة األحمال التدريبية -2

 والوظيفي والنفسي على الالعبين مما يؤدي إلى حدوث حالة التعب الزائد أو اإلجهاد.

 

  (4الشكل)

  دورة تدريب أسبوعية  خالل فترة المبارياتيوضح 

 

 

 نموذج لوحدات تدريبية اسبوعية

 .الهدف = تطوير النواحي المهارية والخططية

 ( دقيقة110يبية )زمن الوحدة التدر 

 (دقيقة20زمن تدريب االحماء ) 

 (80دقيقة التدريبات الفعلية ). 

 10د قسم ختامي 
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 )التوزيع األول( 
 ( دقيقة15زمن التدريبات البدنية) 
 ( دقيقة25زمن التدريبات المهارية ) 
 ( دقيقة40زمن التدريبات الخططية ) 

 (5الشكل)

 /التوزيع االولالتدريبية األسبوعيةتوزيع زمن التدريب في الوحدة يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )التوزيع الثاني(  
 ( دقيقة20زمن التدريبات البدنية ) 

 ( دقيقة20زمن التدريبات المهارية ) 
 ( دقيقة40زمن التدريبات الخططية ) 

 ( 6الشكل)

 التوزيع الثانينسب زمن التدريب خالل فترة المباريات/
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 دريبية اليومية خالل الدائرة التدريبية األسبوعية:نموذج للوحدات الت
 السبت 
   6 الحمل متوسط 
 دقيقة ( 40دقيقة +  25دقيقة +  15قوة سريعة + مهارية + خططي) 
  األحد
    10 الحمل قصوى 
 دقيقة ( 50دقيقة +  30مهارية + خططي) 

 االثنين 
    8الحمل عالي  
 دقيقة(  40+  دقيقة 25دقيقة +  15سرعة + مهارية + خططي) 

  الثالثاء 
    6الحمل متوسط  
 دقيقة(  50دقيقة +  30مهارية + خططي) 

 األربعاء
   4الحمل منخفض 
 دقيقة(  40دقيقة +  20مهارية + خططي) 

 الخميس 
 10الحمل قصوى 
 لعب 
 ( 44درجة الحمل )      
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 باريات بكرة القدمنموذج للوحدة التدريبية اليومية خالل فترة الم   
 

 القسم التحضيري

 ( دقيقة 20اإلحماء )

 الهرولة الخفيفة حول ملعب كرة القدم. 

 التوقف أداء تمارين التمطية للعضالت والمرونة للمفاصل. 

 الدحرجة بالكرة بباطن القدم وخارج وبوجه القدم دورة حول الملعب. 

 التوقف أداء تمارين التمطية والمرونة.  

 ة والمناوالت بين الالعبين دورة حول الملعب.الدحرجة بالكر 

 التوقف أداء التمرين التمطية والمرونة.  

 الدحرجة بالكرة والمناوالت مع تبادل المراكز بين الالعبين دورة حول الملعب. 

 التوقف أداء التمرين التمطية والمرونة.  

 تقسيم الفريق كل مجموعة العبان بكرة. 

 يةاداء تمارين المرونة والتمط 

 

 ( دقيقة80القسم الرئيس )

 دقيقة تمارين بدنية 15 

 دقيقة تمارين مهارية25 
 دقيقة تمارين خططية40 

 دقيقة: 15تدريبات بدنية  -1
( كرات طبية ثم 5يبدأ التمرين بإشارة من المدرب وينطلق الالعبان حجالً باليمين من فوق ) -

المدرب ومناولتها من تحت الحاجز  ( كرات طبية أخرى ثم استالم كرة من5باليسار من فوق )
إلى الزميل واستالم كرة الزميل واالنطالق بالدحرجة إلى الشاخص ثم االستدارة والقيام بمناولة 
 طويلة إلى مجموعته الواقعة في بداية التمرين واالبتداء بالتمرين فوراً إلى أن تنتهي المجموعة.

 (م.25طول المسافة ) -
 ( حجلة باليسار.25( حجلة باليمين )25العب ) ( مرات لكل5يكرر التمرين ) -
 

 
 ( دقيقة25التدريبات المهارية ) -2

 ثالثية( –)ثنائية  –خططية  –تمارين مهارية  -

 خططية )ثالثية( –تطوير مهارية  -

 تبادل مراكز   -االنطالق السريع للتهديف  –مناوالت طويلة وقصيرة  -

 
 ةمن الجري بالكر تطوير مهارة التهديف -

نحو العلم الذي  1ياردة من األعالم فينطلق الالعب15تقف ثالث مجاميع من الالعبين على بعد
أمامه وعند الوصول للعلم يمرر الكرة تمريرة قصير على حافة منطقة الجزاء ويتابع الكرة 
ويصوبها نحو المرمى ثم يستدير لينطلق بسرعة راجعا خلف مجموعته وفي نفس اللحظة يبدأ 

 عب األول من المجموعة الثانية تطبيق نفس اآللية وهكذا بالتتابع.الال
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 الدحرجة والتصويب والركض السريع( نموذج 7التمرين )
 

 
 
 ( دقيقة40تطوير التدريبات الخططية ) -3
( دقيقة فيتوزع الالعبون كما في الفعالية أدناه ليمرر 15اللعب على األجنحة ) -

( ويدحرج باتجاه منطقة الجزاء لتنفي 2وينطلق للجناح  بينما يستلم)( 2(الكرة لزميله)1الالعب)
(بمنطقة الجناح والذي ينفذ الكرة العكسية 1( وتمرير الكرة الراجعة لالعب)9تمريرة جدار مع)

 ( ثم يكرر التمرين مباشرة من الجهة الثانية.9و) (1) باتجاه الهدف لمهاجمتها من قبل الالعبين
 مع تطبيق الخطة.( دقيقة 25لعب )  -

 القسم الختامي
 خاء.سترالهرولة الخفيفة حول الملعب لدورتين كا

 
 
 نموذج للخطة التدريبية السنوية بكرة القدم )مرحلتين(  

الخطة التدريبية السنوية في كرة القدم تعتمد على وجود قسمين أو مرحلتين في الدوري هي 
هو  سلوب أو المرحلة الثانية من الدوري، وهذا االالقسم األول أو المرحلة األولى والقسم الثاني 

 .األمثل بكرة القدم سلوب اال
وفي كل األحوال يجب أن ترتكز الخطة التدريبية السنوية على ثالث فترات تدريبية رئيسة 

 -هي:
الفترة التحضيرية وتقسم إلى فترة اإلعداد األساسية )اللياقة العامة( )اإلعداد العام( ، وفترة  -1

 اد الخاصة )اللياقة الخاصة( )اإلعداد الخاص(اإلعد
فترة األعداد للمباريات والمباريات وتكون على فترتين أو مرحلتين تتخللها فترة راحة يحدد  -2

 مدتها االتحاد.
الفترة االنتقالية وهي الفترة الزمنية التي تخصص الستعادة الشفاء بعد انتهاء الفريق من  -3

 التزاماته من المباريات .
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 كيفية عمل الخطة التدريبية السنوية

 أوال: تحليل برنامج االتحاد بشكل عام ، ودراسة اسلوب  ونظام الدوري للموسم الرياضي

 ثانيا :  تحديد طول الفترات التدريبية وفقا السلوب  ونظام الدوري ، مثال:

 ( أسابيع 3فترة اإلعداد العام يخصص لها ) -

 ( أسابيع 3لها ) فترة اإلعداد الخاص يخصص -

 ( أسابيع2فترة اإلعداد للمباريات يخصص لها ) -

 ( أسبوع.16فترة المباريات ونفترضها ) -

 

 ثالثا: تحديد عدد األيام التدريبية وعدد الوحدات التدريبية في كل أسبوع.
يط ( ايام تدريبية وعدد الوحدات التدريبية تعتمد على تخط6عدد االيام التدريبية في االسبوع )

 المدرب وفقا الحتياجات فريقة .
 رابعا :  تحديد زمن الوحدات التدريبية في كل أسبوع وتحسب وفقا للتالي :

 ( أسابيع3فترة اإلعداد العام :مدتها )  -أ
نفترض إن المعدل الزمني لكل وحدة تدريبية خالل األسبوع األول من فترة  األسبوع األول:

( دقيقة لألسبوع 600= )100×  6(أيام 6أيام التدريب )(دقيقة وعدد 100اإلعداد العام= )
 األول.

وفقاً لمبدأ زيادة الحجم التدريبي خالل فترة اإلعداد العام نزيد من حجم )زمن(  األسبوع الثاني:
( دقيقة لكل وحدة وبذلك أصبح المعدل لكل وحدة = 20الوحدات التدريبية في األسبوع الثاني )

 ( 6ت )( دقيقة وعدد الوحدا120)
 ( دقيقة لألسبوع الثاني.720دقيقة = ) 120× وحدات  6وعلية 

( 810= )6×  135( دقيقة 135وفقا لنفس المبدأ يزداد زمن التدريب إلى ) األسبوع الثالث:
 دقيقة في األسبوع الثالث .

 ( أسابيع3مدتها ): فترة اإلعداد الخاص -ب 
سبوع الثالث من الفترة السابقة والذي زمنة  في هذه الفترة تتم المحافظة على الحجم خالل األ

 ( دقيقة135)
 دقيقة خالل األسبوع. 810= 6×  135 األسبوع األول:

نخفض الحجم التدريبي خالل األسبوع الثاني من اإلعداد الخاص وفق لمبدأ  األسبوع الثاني:
الحمل التدريبي  كلما تقدمنا نحو اإلعداد الخاص والمباريات يقل الحجم التدريبي وتزداد شدة

  دقيقة. 780= 6×  130
 دقيقة. 750= 6×  125يستمر االنخفاض في الحجم  إلى     األسبوع الثالث:

 ( أسبوع2مدتها )  فترة اإلعداد للمباريات : -ج

 يستمر االنخفاض في زمن الوحدات التدريبية وفقاً لنفس المبدأ ويصبح زمن الوحدة التدريبية.

 ( دقيقة.720= )6 × 120 األسبوع األول:

(دقيقة وذلك قبل الدخول في فترة 110) األسبوع الثاني: يصبح زمن الوحدة التدريبية

= 6×  110المنافسات حيث يتم خفض الحجم )الزمن( استعداداً لخوض المباراة األولى ليكون 

 ( دقيقة.660)
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 -:وبذلك أصبح

  2130=810+  720+  600زمن فترة اإلعداد العام=  
   2340=750+  780+  810ة اإلعداد الخاص= زمن فتر  
 1380= 660+  720زمن فترة اإلعداد للمباريات=  
 ( أسابيع 8دقيقة خالل ) 5850الزمن الكلي  

 

 ( فترة األعداد بالدقيقة لثمانية أسابيع 8الشكل)

 

 

ططي خامسا: تحديد نسبة وزمن اإلعداد البدني العام والخاص واإلعداد المهاري و اإلعداد الخ

 لكل فترة من اإلعداد العام واإلعداد الخاص و اإلعداد المباريات 

 فترة االعداد العام -.الزمن الكلي لألعداد لكل صفة1

 ( النسب المئوية إلعداد عناصر اللعبة في اإلعداد العام9الشكل)
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 .الزمن الكلي إلعداد كل صفة في فترة األعداد الخاص2

 

 داد كل عنصر في اإلعداد الخاص( النسب المئوية إلع10الشكل)

 
 

 . الزمن الكلي إلعداد كل صفة في فترة االعداد للمباريات3

 

 ( النسبة المئوية إلعداد عنصر لفترة االعداد للمباريات11الشكل)
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سادسا : تحديد نسبة وزمن اإلعداد البدني والمهاري والخططي لكل أسبوع من أسابيع اإلعداد 

 اإلعداد للمبارياتالعام والخاص و

 فترة اإلعداد العام -1

 دقيقة 600األسبوع األول 

 (%40دقيقة) 240اإلعداد البدني 

 (%35دقيقة)220اإلعداد المهاري  

 (%25دقيقة) 140اإلعداد الخططي  

 األسبوع األول العام األعدادزمن ونسب تدريب كل عنصر في فترة  ( 12الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة 720الثانياألسبوع 

 (%40دقيقة)288البدني  األعداد 

 (%35دقيقة)252المهاري  األعداد 

 (%25دقيقة)180الخططي  األعداد 

 ( 13) الشكل

 العام األسبوع الثاني األعدادالزمن والنسبة المئوية لتدريب عناصر اللعبة في 
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 دقيقة 810الثالثاألسبوع 

 (%40دقيقة)324البدني  األعداد 

 (%35قيقة)د283المهاري  األعداد 

 (%25دقيقة)203الخططي  األعداد 

 ( 14لشكل)ل

 الثالثفي األسبوع  العام األعدادالزمن والنسبة المئوية لتدريب عناصر اللعبة في 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص:فترة اإلعداد  -2
 دقيقة 810األسبوع األول 

 (%25دقيقة) 203اإلعداد البدني 

 (%35دقيقة)283اإلعداد المهاري  

 (%40دقيقة) 324اإلعداد الخططي  

 (15الشكل)

 األول الخاص في األسبوع  األعدادالزمن والنسبة المئوية لتدريب عناصر اللعبة في  
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 دقيقة780 الثانياألسبوع 
 (%25دقيقة) 195اإلعداد البدني 

 (%35دقيقة)273اإلعداد المهاري  

 (%40دقيقة) 310اإلعداد الخططي  

 (16الشكل)

 الثاني  الخاص في األسبوع  األعدادالمئوية لتدريب عناصر اللعبة في الزمن والنسبة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة  750الثالثاألسبوع 
 (%25دقيقة) 188اإلعداد البدني 

 (%35دقيقة)262اإلعداد المهاري  

 (%40دقيقة) 300اإلعداد الخططي  

  (17الشكل)

 الثالث لخاص في األسبوع ا األعدادالزمن والنسبة المئوية لتدريب عناصر اللعبة في  
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 فترة اإلعداد للمباريات - 3

 ( دقيقة720) األسبوع األول:  

 دقيقة  144=    %20اإلعداد البدني 

 دقيقة 216=   %30اإلعداد المهاري  

 دقيقة 360=   %50اإلعداد الخططي  

 االول عالزمن والنسبة المئوية لتدريب عناصر اللعبة في األسبو (18الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( دقيقة  660) سبوع الثاني:األ

 دقيقة 132=     %20اإلعداد البدني 

 دقيقة 198=   %30اإلعداد المهاري  

 دقيقة 330=   %50اإلعداد الخططي  

  (19الشكل)
 األسبوع الثانيالزمن والنسبة المئوية لتدريب عناصر اللعبة في 
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 بي )الزمن( لألسبوع على الوحدات التدريبية.سابعا: توزيع الحجم التدري
بما إن الحجم التدريبي )الزمن( أي زمن الوحدات التدريبية خالل األسبوع األول 

( دقيقة. لذا يجب توزيعها على الوحدات التدريبية ، وهناك ثالث أساليب في 600)
 -توزيع زمن الوحدات التدريبية على األسبوع وهي:

 ( دقيقة.100اوي أي كل وحدة )توزيع الزمن بالتس -1
 

 (20الشكل)
 بالتساوي األسبوعيتوزيع الحمل التدريبي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ترتيبها حسب الزيادة التدريجية للحجم ثم خفض الحجم ) التموج في الحجم ( مثالً. -2

 (21الشكل)
 بالدقائق األسبوعيتوزيع الحجم التدريبي  
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 شدة التدريب أي كلما زادت الشدة يقل الحجم التدريبي. ترتيبها حسب - 3
 

 ( 22الشكل)
 توزيع الحجم التدريبي األسبوعي عكسيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترتيبها حسب مبدأ زيادة التكيفات أي كلما زدنا الحجم زدنا معها الشدة لزيادة  -4
 بالنسبة لألسابيع الباقية. وهكذا صعوبة التدريب.

  (23) الشكل

 الحجم التدريبي طرديا توزيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثامنا : توزيع شدة الحمل التدريبي على الوحدات التدريبية والدائرة التدريبية 
  ( مستويات.5األسبوعية وتقسم شدة الحمل التدريبي إلى )

 س/ كيف نحدد الحمل التدريبي 

بات المالئمة تحديد االحمال التدريبية بنسبها المئوية ونماذج التدري (1)يوضح الجدول 

  لتحقيق كل نسبة.
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 ( تحديد االحمال التدريبية ونسبها المئوية1الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -عالي-صوىس/ كيف نعرف شدة هذا األسبوع )الدائرة التدريبية األسبوعية( ق

 منخفض -متوسط

ج/ من خالل معرفتنا لشدة الحمل التدريبي لكل وحدة من الوحدات فإذا فرضنا إن 

 األسبوع األول كانت شدة الحمل التدريبي كالتالي : 

 بالدرجات ( شدة التدريب األسبوعية51الشكل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52( درجات   = 10الحمل القصوى =) 

 50=   ( درجات   8الحمل العالي   =) 

 48( درجات     = 6الحمل المتوسط =) 

 46( درجات   = 4الحمل المنخفض =) 

 ( درجة    = راحة ايجابية2الحمل لالستشفاء = ) 

 ( درجة0= ) راحة سلبية 

 تاسعا : تحديد عدد المباريات التجريبية أو الرسمية خالل الخطة التدريبية السنوية 

 عادة الشفاء )تدليك ، مساج  وغيرها(.عاشرا : تحديد موعد إجراءات عمليات است

 حادي عشر : تحديد موعد االختبارات البدنية  والمهارية  والوظيفية و الطبية.

 النماذج النسبة الحمل

مباراة/ تحمل القوة/تحمل خاص/تمارين  %100-90 األقصى

 االكتيك

تحمل عالي الشدة/ اللعب مجموعة ضد  %90-80 العالي

 مجموعة/تدريب مركب

اقة/تمارين اعداد عام/تدريب السرعة/الرش %80-70 المتوسط

 التكنيك

أقل من  المنخفض

70% 

العاب الترويح وااللعاب المصغرة وتمارين 

 اللعب الثابت

تمارين االسترخاء والتصور الذهني والساونا  %30أقل من الراحة

 والفعاليات الحياتية


