
 

 

  

  

  

  

   األتحاد املرصي لكرة القدم 

  

   سنوات ٦تدريب فريق  برنامج

  

  

  املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم 

  

  

  

   محمود سعد/ دكتور 



 

 

  سنوات ٦فريق لالتدريبي الربنامج 

̺ة الهادفة  مبادئ خططية  الجانب املهارة  الجانب البد̹   التقسي̲ت الصغ

٣٠ %١٠ %٥٠ %١٠% 

  مالحظات

 املوسم خالل  مرات أسبوعيا ٣التدريب كون ي - ١

   .للمرة الواحدة دقيقة  ٩٠:٦٠يكون زمن التدريب  - ٢

  دقيقة ٣٠مدتها رضورة إلقاء محارضة نظرية أسبوعيا ال تتعدى  - ٣

 

 ʯرينات للمرونة والرسعة ويجب متابعة تأديتها يف هذه السن .١

   ). ʯرينات التحمل بالكرة( ت الشاملة بالكرة  يجب تنمية الصفات البدنية من خالل استخدام التمرينا.٢

   .ثناء التدريبات أ يجب إعطاء وقت راحة مناسب .٣

   . هيئة منافساتالبد وان تكون عىل  بالرسعةمعظم التمرينات الخاصة .٤

  . القوةيف ʯرينات  الكرات الطبيةتستخدم .٥

 التحمل القوة الرسعة الرشاقة و املرونة

١٥ %١٥ %٣٠ %٤٠% 

̺ة ب̼ منافسات  صغ

إىل تغي̺ تهدف الالعب̼ 

بصورة  أوضاع الجسم

 مرحة

منافسات جرى يف 

̺ة واملسافة  العاب صغ

 مرت ١٨٠الكلية 

دحرجة الكرة  –حجل 

̺ة   –الوثب بالقدم̼  –الصغ

 رمى الكرة –وثب عريض 

دقائق اللعب  ١٠جرى ملده 

بدالً من  ٥يف ملعب مناسب 

 دقيقة ٢٠إىل  ١٥من  ٧

  

 )١  (  



 

 

  الجانب البد̹تدريبات  ::أوال

̺ة واسعة من املهارات الحركية الجاهزة املتعددة  من املفروض أن يكتسب الالعب من خالل التعليم والتدريب ذخ

  .واملتنوعة لتنفيذ واجباته يف حاالت اللعب املختلفة 

  ) .ن كرة بكرة وبدو ( ʯرينات الرشاقة واملرونة واالهت̲م بها من الوقوف والحركة .١

مرت من الجلوس  ٤٠حتى أمتار  ʯ٥رينات للجري الرسيع عىل شكل منافسات وسباقات ب̼ الالعب̼ ملسافات من .٢

   ) .بكرة وبدون كرة ( والوقوف والرقود 

   ) .ب̼ اإلعالم املتقاربة ( الجري املتعرج بدون الكرة وباستخدام الكرة .٣

   .الحجل البسيط وʯرينات الوثب .٤

   .ʯرينات رمى ودحرجة الكرة الطبية ملسافات 5.

̺ة.٦    . التحمل من خالل التقسي̲ت الصغ

  : يثانياً الجانب املهار 

  :: من خالل 

  .التدريب عىل املهارات تحت ظروف بسيطة وثابتة  

   .التدريب عىل املهارات مع ازدياد رسعة األداء والقوه -ب 

 ʯرينات اإلحساس بالكرة -١

  .بباطن القدم  الكرة ركلتعليم  -٢

   .ركل الكرة بوجه القدم الخارجي  -٣

   .رفع الكرة يف الهواء بالقدم الداخيل من فوق حاجز   -٤

   .التمرير من الثبات والحركة   -٥

 سيطرة عىل الكرةال -٦

 الجري بالكرة وتغي̺ االتجاهات -٧

 التصويب عىل املرمى  -٨

 ) املرتدة من الكرة  –من الكرة العالية  –من الثبات ( رضب الكرة بالرأس  -٩

                                               )٢(  
 محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور  



 

 

 يةالخططاملبادئ  :: ثالثاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٣(   

  
 محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور  

  مع استخدام علم كحاجز )  ٢ – ١( تعليم التمريرة الحائطية 

̺ة يف نهاية كل تدريب مع الرتكيز عيل تنفيذ النواحي  اإلكثار من التقسي̲ت الصغ

  الالعب̼  املهارية والخططية وإصالح األخطاء مع خلق منافسات قوية ب̼



 

 

                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٤(   

  

  رشح التمرين 

  مفتوحعدد الالعب̼ 

 كور  - عالمات :: األدوات  

اإلحساس ( ʯرين مركب من 

) بالكرة من جميع الالعب̼ 

  يهدف إىل 

  يستخدم فرتة اإلح̲ء  

 بالكرة  اإلحساستدريبات :: الهدف 

  ط الفنية  النقا

 كل العب كرة ووقت حر لإلبداع  - ١

تنفيذ الجانب املرشوط من املدرب  - ٢

 )) أي املحدد (( 

 داʥا الكرة قريبه من الالعب  - ٣

محاوله ملس الكرة لجميع أجزاء  - ٤

  الجسم تقريبا 

 

عدد الالعب̼ رشح التمرين 

  مفتوح

 كور  - عالمات :: األدوات  

اإلحساس ( ʯرين مركب من 

) ع الالعب̼ بالكرة من جمي

  يهدف إىل 

  يستخدم فرتة اإلح̲ء  

  

  النقاط الفنية  

 كل العب كرة ووقت حر لإلبداع   - ١

تنفيذ الجانب املرشوط من املدرب  - ٢

 )) أى املحدد (( 

 داʥا الكرة قريبه من الالعب  - ٣

محاوله ملس الكرة لجميع أجزاء  - ٤

  الجسم تقريبا 
  

  النقاط الفنية  

ب̼ ) ( Handballلعبة  - ١

 ق̼ بهدف ترويحي فري

̻كن تحديد رشط لها حسب  - ٢

 هدف الوحدة الرئييس

 ) رضب الكرة بالرأس –ʯرير(  - ٣

  

  

  رشح التمرين 

  مفتوحعدد الالعب̼ 

  - عالمات :: األدوات  

  يهدف إىل )  مرمي̼ 

  اإلح̲ء بشكل ترفيهي 

  

 محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور  



 

 

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

  )٥ (  

   

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

طن القدم ب̼ ʯرير الكرة ببا

  )) ملست̼ (( زميل̼ 

  مرحلة التعليم األويل

̷وذج ʯرين للركل بباطن 
  القدم

  ط الفنية  النقا
القدم الثابتة والراكلة تكون  -١

 عىل الكرة  ٩٠زاوية 
 انثناء خفيف يف الركبة الثابتة  -٢
 النظر عىل الكرة أثناء الركل  -٣
 الذراع̼ جانبا لحفظ التوازن  -٤

 الجذع مائال لألمام قليال  -٥

  متابعة الرجل الراكلة للكرة  -٦

 

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

ʯرير الكرة بباطن القدم ب̼ 

  )) ملست̼ (( زميل̼ 

  مرحلة التعليم الجيد 

  ̷وذج ʯرين للركل  

  اط الفنية  النق

  نفس النقاط الفنية السابقة   -١

 باإلضافة إيل

 التحرك يف اتجاه الكرة   -٢
  

 

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

ة بباطن القدم ب̼ ʯرير الكر 

  )) ملسة واحدة  (( زميل̼ 

   اآليل مرحلة التعليم 

  ̷وذج ʯرين للركل  

  

  النقاط الفنية  

  نفس النقاط الفنية السابقة 

 باإلضافة إيل

التمرير من الالعب̼ عند  -١

 الزمالء يف نفس التوقيت 

  ) لتعليم اإلحساس بالتوقيت( 

 

 ركل الكرة بباطن القدم:: مهارة 

  محمود سعد    رئيس قطاعات كرة القدم/ دكتور  



 

 

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   )٦ (   

  رشح التمرين 

  )  ٢املجموعة ( عدد الالعب̼ 

ʯرير الكرة بوجه القدم 

  الخارجي 

  ألويلمرحلة التعليم ا

̷وذج الركل بوجه القدم 
  الخارجي

  النقاط الفنية  

 القدم الراكلة تكون وش قدمها -١

 للداخل وألسفل قليال 
 انثناء خفيف يف الركبة الثابتة  -٢
 النظر عىل الكرة أثناء الركل  -٣
 الذراع̼ جانبا لحفظ التوازن  - ٤

 الجذع مائال لألمام قليال  - ٥

  شد مشط القدم أثناء التنفيذ  - ٦

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

 ʯ٤رير الكرة بالخارجي ب̼ 

  )) ملست̼ (( زمالء من 

  مرحلة التعليم الجيد 

̷وذج الركل بوجه القدم 
  الخارجي

  النقاط الفنية  

  نفس النقاط الفنية السابقة   -١

 باإلضافة إيل

الالعب من ملست̼ لكل   -٢

  )استالم ثم تنفيذ ( العب 

  

 

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

 ʯ٤رير الكرة بالخارجي ب̼ 

  )) ملست̼ (( زمالء من 

   اآليلمرحلة التعليم 

  ̷وذج ʯرين للركل  

  

  النقاط الفنية  

 نفس النقاط الفنية  -١

الالعب بعد التمرير التحرك  -٢

  خلف الكرة 

 

  ركل الكرة بوجة القدم الخارجي :: مهارة 

 ركل الكرة بوجة القدم الداخيل :: مهارة 

 املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم    محمود سعد / دكتور  



 

 

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                          )٧ (  

  رشح التمرين 

  )  ٢املجموعة ( عدد الالعب̼ 

التمرير وتنفيذ السيطرة 
  واالمتصاص بأنواعها  الكتم 

  مرحلة التعليم األويل

  االمتصاص بالباطن و الفخذ 

  الكتم بأسفل وبباطن

  النقاط الفنية  

 كتم الكرة بباطن القدم - ١

 كتم الكرة بأسفل القدم  - ٢

 امتصاص الكرة بفخذ القدم  - ٣

  بباطن القدم امتصاص الكرة - ٤

 

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

وتنفيذ السيطرة التمرير 
  واالمتصاص بأنواعها  الكتم 

   الجيد مرحلة التعليم 

  السيطرات بأنواعها املحددة

  

  النقاط الفنية  

 كتم الكرة بباطن القدم - ١

 كتم الكرة بأسفل القدم  - ٢

 امتصاص الكرة بفخذ القدم  - ٣

  امتصاص الكرة بباطن القدم - ٤

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

اطن القدم ب̼ ʯرير الكرة بب

  )) ملسة واحدة  (( زميل̼ 

   اآليل مرحلة التعليم 

  ̷وذج ʯرين للركل  

  

  النقاط الفنية  

  

 نفس النقاط الفنية 

امتصاص و  ֜كتم الكرة بأسفل ( السيطرة عىل الكرة  :: مهارة 

  ) امتصاص الكرة  بالفخذ   ֜استقبال الكرة بباطن القدم 

 محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور  



 

 

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                     ٤ 

 

 )٨ (  

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

الجري بالكرة مع تغي̺ 
   االتجاة

  مرحلة التعليم األويل

الجري بالكرة إىل العالمة 
  والرجوع 

  النقاط الفنية  

الحفاظ عىل قرب الكرة من  - ١

 الالعب داʥا 

النظر عىل الكرة مرة واالخري  - ٢

 لألمام 

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

تغي̺  الجري بالكرة مع
  االتجاه 

  الجيدمرحلة التعليم 

مرة بالخارجي ومرة 
  بالداخيل  التمرين وعكسه 

  

  النقاط الفنية  

الحفاظ عىل قرب الكرة من  - ١

 الالعب داʥا 

النظر عىل الكرة مرة واالخري  - ٢

 لألمام 

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

ʯرير الكرة بباطن القدم ب̼ 

  )) دة  ملسة واح(( زميل̼ 

   اآليل مرحلة التعليم 

  ̷وذج ʯرين للركل  

  

  النقاط الفنية  

نفس النقاط الفنية  -٢

باإلضافة إىل زيادة الرسعة 

عن طريق يف األداء 

املنافسة ب̼ زميل̼ أو 

  مجموعت̼

   الجري بالكرة وتغي̺ االتجاه :: مهارة 

 محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور  



 

 

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                     ٤ 

 

 )٩ (  

  رشح التمرين 

تعليم احساس التصويب 
  بوجه القدم االمامي 

  مرحلة التعليم األويل

من الثبات وعمل النموذج 
  من املدرب  

  النقاط الفنية  

التصويب بوجه القدم األمامي  - ١

من الكرة الساقطة من يد 

 الالعب يف املرمي الخايل 

  

  رشح التمرين 

 ٧كل  العب بكرة مسافة 
   مرت  ١٠إىل 

  الجيدمرحلة التعليم 

التصويب من الزميل إىل 
  الزميل بوجه القدم األمامي 

  

  النقاط الفنية  

 التصويب  أثناءالنظر عىل الكرة  - ١

 انثناء يف القدم الثابتة  - ٢

 شد مشط القدم يف القدم الراكلة  - ٣

 الشوط يكون من الحوض  - ٤

 متابعة الرجل للكرة بعد التنفيذ - ٥

  رشح التمرين 

  ) مفتوح  (عدد الالعب̼ 

التصويب عىل املرمي بعد 

  التمرير للمدرب 

   اآليل مرحلة التعليم 

  ̷وذج ʯرين للركل  

  

  النقاط الفنية  

نفس النقاط الفنية  -٣

الالعب باإلضافة إىل زيادة 

يف إتقان املهارة يتم تنوع 

  التدريبات للزيادة اتقانها

  ١ التصويب عىل املرمي :: مهارة 

 لكرة القدم  محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي/ دكتور  



 

 

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                     ٤ 

 

                                                                     )١٠ (  

  

  رشح التمرين 

  تعليم رضب الكرة بالرأس 

  مرحلة التعليم األويل

من الثبات وعمل النموذج 
  من املدرب  

  النقاط الفنية  

  أخري أمام ةالقدم̼ واحد -١

 رجوع الجذع للخلف  -٢

 شد الرقبة أثناء الرضب  -٣

ناء النظر عىل الكرة أث -٤

 الرضب 

  الذراع̼ جانبا لحفظ التوازن  -٥

 

  رشح التمرين 

  تعليم رضب الكرة بالرأس 

  مرحلة التعليم األويل

من الحركة البسيطة أمام 
لرضب الكرة بالرأس ثم 

الرجوع خلفا ودخول 
  الزميل األخر 

  

  النقاط الفنية  

 نفس النقاط السابقة لكن  -١

تبادل رضب الكرة بالرأس من  -٢

 وخلفا للزميل̼  الحركة أماما

  رشح التمرين 

  ) مفتوح ( عدد الالعب̼ 

رضب الكرة بالرأس من 

  الحركة الرسيعة 

  مرحلة األداء الجيد 

̷وذج ʯرين لرضب الكرة 

  بالرأس 

  النقاط الفنية  

نفس النقاط الفنية  -٤

باإلضافة إىل زيادة الرسعة 

  والقوة يف األداء 

 

بكرات مناسبة  :: رضب الكرة بالرأس:: مهارة 

 الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم محمود سعد    املدير / دكتور  



 

 

 

  

  

  مالحظات الربنامج 

  .  ̷وذج توضيحيسنوات ما هي إال  ٦التدريبات املوضوعة يف برنامج  - ١

 . التي يتم الرتكيز عليها   النقاط الفنيةهذا النموذج يحتوي عىل أهم  - ٢

 مراحل التعليم  - ٣

 مرحلة األداء اآليل  –مرحلة األداء الجيد       ج  -مرحلة التعليم األويل      ب –أ 

  البد أن يتشبع الربعم بتدريبات كل مرحلة وال ينتقل منها إال بعد اإلتقان  هذه املراحل

  .  دليل عىل ʯتع الالعب بالتدريب  ʪظهر الالعب ونظافته الشخصيةاالهت̲م  - ٤

يعمل عىل  بتسلسلمن تدريب إىل أخر  والتدرجالبد من العمل وفق محتوي الربنامج  - ٥

  كوحدة واحدة  الصغاررفع مستوي الالعب̼ 

 مع أطيب ʯنياʲ لكم بالتوفيق

  املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم                                                                  

  محمود سعــد/ دكتور                                                                    

 )١١ (  

  
 محمود سعد    املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور  



 

 

 

              

  

  

  كم ̷وذج لربنامج تدريب خالل شهر ب̼ يدي

  وحدات تدريب ٣= عدد الوحدات التدريبية خالل األسبوع 

 دقيقة  ٩٠إىل  ٦٠= زمن الوحدة التدريبية 

  .........املحتوي التدريبي لشهر 

  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثا̹  األسبوع األول  جوانب التدريب

  الجانب البد̹

-  ̺   ة تهدف لعبة صغ
تنافس الالعب̼ في̲  إىل

بينهم هدفها الرسعة 
وجو نشط وشيق ب̼ 

  األوالد 

-  ̺   ة تهدف لعبة صغ
تنافس الالعب̼ في̲  إىل

بينهم هدفها الرسعة 
وجو نشط وشيق ب̼ 

  األوالد

 ̺   ة تهدف لعبة صغ
تنافس الالعب̼  إىل

في̲ بينهم هدفها 
الرسعة وجو نشط 

  وشيق ب̼ األوالد

الحركات الجانبية -
لالعب̼ مع تغي̺ 

  رسعة الجري

  الجانب املهاري

  حر الجري بالكرة -
  مساحات مهيأة  ويف 

̼ القدم استخدام-
  اليرسى اليمنى  و

ب̼ الجري بالكرة -
 الحواجز

وداخل القدم  بخارج-
  اليمني

بخارج وداخل القدم  -
  اليرسى

  الجري بالكرة والتمرير
تكرار نفس الحركات * 

  مع تغي̺ الوضعيات
  

ب̼ الجري بالكرة -
الحواجز  مع 

 التمرير و التسديد
 تكرار نفس *

الحركات مع تغي̺ 
  الوضعيات

  الجانب الخططي
 ١×٣ألعاب تنافسيه 

بأهداف تربوية ١×٢و  
 ١×٣ألعاب تنافسية :

بأهداف تربوية١×٢  
١×١ ألعاب تنافسيه  

٢×٢و   
تنافسيه  ألعاب
١×١  

  التقسي̲ت

االحتفاظ : تقسيمه 
 بالكرة واالنتشار

التدرج بالكرة : تقسيمه : 
 إىل مرمى املنافس

هدافة بأ شكل دور   
التدرج إىل : يمه تقس

ن عاألمام والبحث 
 الزميل الحر

تقسيمه تهدف إىل 
االنتشار والتمركز 

البداʨ لالعب̼ 
 الصغار

  

 )١٣ (  
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  ̷وذج لربنامج التدريب الشهري

 سنوات ٦لرباعم 



 

 

   وحدة تدريبية ̷وذج

  دقيقة ٧٠:: لوحدة التدريبية زمن ا)                       ١( رقم الوحدة                     الجري بالكرة:  الهدف الرئييس للوحدة

 

  الجزء الرئييس
 
 
 
 
 
 

  )ق  ١٠(  رشح التمرين 
  

م تجميع ١٠رسعه يف صوره منافسه ب̼ الالعب̼ مسافة 
 الكرات من األطواق والفريق الفائز الذي يجمع الكور أرسع

 الهدف من التمرين
 

 زيادة روح املنافسة وتطوير الرسعة
 

 
 

 
 
 
 
 

 رشح التمرين  ( ١٠ ق )
مربعات يف كل زاوية وبها العب̼ من كل  ٤داخل امللعب مع وجود  ٣#٣

فريق يبدأ باللعب داخل املربع بالجري بالكرة والتمرير مع وضع رشط 
أن التمرير لالعب داخل املربع يحسب بنقطت̼ وبعد استالم الكرة يدخل 

 بها امللعب 
 الهدف من التمرين

 الجري بالكرة والتمرير 

 
 
 
 
 
 
 
 

  )ق  ١٠(  رشح التمرين 
  

يقوم الالعب بالجري بالكرة ثم يقوم بعمل الدوران من حول :ʯ١رين
 ثم يقوم بعمل ʯرير للزميل يبدأ التمرين بإشارة من املدربالعالمة 

األول وألكن بدرجه صعوبة اكرب مع إضافة عالمت̼  نفس التمرين:ʯ٢رين
   يقوم الالعب بالجري من بينهم ثم يقوم بعمل التمرير 

 الهدف من التمرين
 الجري بالكرة والتمرير

  
 
 

 رشح التمرين  ( ٢٥ ق )
  

 وإعطاءولكن مع الس̲ح ʪساحة اكرب قليال  األطفالب̼  تقسيمه
اللعب  أثناءو حث الالعب̼ عىل الجري بالكرة   

 
  الهدف من التمرين

 

واالستمتاع وحثهم عىل الجري  األطفاللعب  إىلتقسيمة تهدف 
وتشجيعهم عىل ذلك ... بالكرة   

 
  ميش خفيف يف منتصف امللعب وعمل ʯرينات اسرتخاء لالعب̼ :: دقائق  ٥تهدئة 

 )١٤  (  

عب يحاول إخراج كرة زميلة مع الحفاظ عىل كرته الفائز الالعب األخ̺مرت كل ال  ١٥كل العب كرة داخل مربع  لعبه :: ق  ١٠اإلح̲ء   
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    وحدة تدريبية ̷وذج

  ق ٨٠:: زمن الوحدة                             )  ( ..... رقم الوحدة                       الجري بالكرة  : الهدف الرئييس للوحدة

 الزمن رشح التمرين       هدف التمرين رسم التمرين

التهيئة البدنية  
لالعب̼ بالجري 

 بالكرة
  

  

كل الالعب̼ يتحركون كال بكرته داخل 
مربع يرقم كل العب̼ بنفس الرقم عند 

النداء عىل الرقم يجري الالعبان 
صاحبا الرقم يف سباق جري بالكرة 

حول العالمة املحددة الالعب الفائز 
  الذي يرجع أوال

 
 
 10 د  

التناسق الح̝ر ب̼  
اعيل الجسم 

  واسفلة        

يقوم الالعب بالجري من فوق 
العالمات ويف يده كرة ثم يضع الكرة 

عىل األرض ويقوم بالجري بها ثم 
 التمرير للزميل

 
 10د  

الجري بالكرة  
  والتمرير

 ٤داخل امللعب مع وجود  ٣#٣
مربعات يف كل زاوية وبها العب̼ من 
كل فريق يبدأ باللعب داخل املربع 

بالجري بالكرة والتمرير مع وضع رشط 
أن التمرير لالعب داخل املربع يحسب 
بنقطت̼ وبعد استالم الكرة يدخل بها 

 امللعب

 
 15د  

كيفية التمرير بعد  
 الجري بالكرة         

يقوم الالعب بالجري بالكرة : ʯ١رين
ثم وعند نصف املسافة يقوم بالتمرير 

مربع :٢للزميل املقابل             ʯرين
يقوم الالعب بالجري بالكرة ثم يقوم 

حول العالمة ويقوم بعمل الدوران 
بالتمرير القطري للزميل املقابل ويقوم 
الالعب املقابل بنفس التمرين ويؤدى 

  )̻̼ ويسار(التمرين بالقدم̼ 

 
 

 15د  

التدرج              
إيل األمام والبحث 

  عن الزميل الحر

مع وجود حاريس مرمي مع عمل  ٤#٤
م ٨منطقة أمام كل مرمي عىل بعد 

مهاجم يحاول باقي الالعب̼ يوجد بها 
من نفس الفريق إيصال الكرة له يف 
األمام وال يدخل املنطقة أي مدافع 

د نفتح امللعب وتقام ١٠وبعد 
 د١٥التقسيمة ملدة 

 
 
 

 25د  

العب̼ مع بعض والالعب  ٣يبدءوا يف تجميع كل  ٣عمل لعبه ترفهيه تجمع الالعب̼ ومع نداء املدرب بعدد مع̼ مثال رقم :: ق  ٥ تهدئة
  الزائد خارج اللعبة و

 )١٥  (  
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    وحدة تدريبية ̷وذج

  ق ٧٠:: زمن الوحدة                             )  ( ..... رقم الوحدة                       الجري بالكرة  : الهدف الرئييس للوحدة

 الزمن رشح التمرين       هدف التمرين رسم التمرين

 التهيئـــــــة 

ــــــة  البدني

ـــــــالعب̼   ل

 بــــالجري بــــالكرة

ـــديد ـــع التس   م

ــــل ــــيط العام  وتنش

 الــذهني  لالعــب

م ٦مربع به الالعب̼ مع وضع مرمي̼ عيل بعد

كرة   معهالعب  واحد وكلكل العب̼ برقم 

 رقمهيجري الالعب بالكرة يف املربع ومع س̲ع 

يجري بالكرة لخارج املربع ويقوم بالتسديد 

  لهعيل املرمى املحدد 

 
 
 8 د  

 التحـــــرك 

ـــــانبي  الج

ـــب   لالع

يقوم الالعب̼ بعمل التنقالت الجانبية مع تغ̺ 

  االتجاهات والرسعة

  

  

  

 

 
 7د  

̷وذج لعبة  

  لتطبيق الهدف 

بوجود مرمي̼ وحارس̼ مع عمل خط  ٥#٥

م ووجود العب مساند عىل ٨وهمي عىل بعد 

ث ̻رر خط املرمى لعمل املساندة لالعب̼ بحي

م ليقوم الالعب ٨الكره داخل منطقة 

بالتسديد دون دخول اى العب من املدافع̼ 

 ويكون اللعب يف منطقة الوسط

 
 10د  

الجري بالكرة مع  

التمرير 

  والتسديد

املتعرج من ب̼ يقوم الالعب بالجري :ʯ١رين

العالمات ثم يقوم بعمل التمرير للزميل 

املساند الذي يهيئ له الكرة للتسديد                

يقوم الالعب بالجري الطويل من ب̼ : ʯرين

العالمات ثم يقوم بعمل التمرير للزميل 

د الذي يهيئ له الكرة للتسديد ثم نقوم املسان

 بتغ̺ املجموعت̼

 
 

 15د  

كيفية           
الترصف يف 

املنطقة  بحسن 
  التمركز

مع وجود حاريس مرمي يف شكل مباراة  ٦#٦
ب̼ الالعب̼ مع تعليم الالعب كيفية  تقسيمه

التمركز الجيد والترصف يف الكرة بشكل صحيح 
  مع التدخل للمدرب للتصحيح 

 
 
 

 25د  

العب̼ مع بعض  ٣يبدءوا يف تجميع كل  ٣عمل لعبه ترفهيه تجمع الالعب̼ ومع نداء املدرب بعدد مع̼ مثال رقم:: ق  ٥تهدئة 
  والالعب الزائد خارج اللعبة وهكذا تستمر اللعبة

 )١٦  (  

 محمود سعد املدير الفني لالتحاد املرصي لكرة القدم / دكتور 


