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DAY 1
Warming Up
With & Without ball

`

)Warming Up (with & without ball
KEY COACHING POINTS
يقوم المدربون بالتأكد من أداء الالعبين لحركات اإلحماء

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Warm-Up with the ball
Playing Area:
30 x 25 m

بشكل جيد مع التركيز الذھني الجيد من أجل ضمان ما يلي:
 لرفع درجة حرارة الجسم تنشيط الدورة الدموية تسريع معدل ضربات القلب والتنفس تحضير العضالت والجھاز العصبي لممارسة الرياضة. عالوة على ذلك  ،تشجع ھذه التمارين على التحفيز النفسيلالعب  ،مما يتيح له  /لھا الوصول إلى مستوى التركيز

المطلوب لضمان األداء األمثل.

Equipment:
1. Balls
2. Bibs/Shirts
Players involved:
As many as available
Groups of threes
INSTRUCTIONS:
ثالث العبين على خط واحد
واح بالمنتصف واثنان على االطراف
يستقبل الالعب في المنتصف الكرة من احد
العبي االطراف و بلمسة او لمستين يمرر
الكرة مرة اخرى لنفس الالعب ويدور الى
الجھه االخرى ويستقبل ويمرر مع الالعب
االخر
يتم تغير الالعب كل دقيقة عمل
تغير التمرين كل  3دقائق

`

)Warming Up (with and without ball
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Warm‐Up with the ball

يقوم المدربون بالتأكد من أداء الالعبين لحركات اإلحماء
بشكل جيد مع التركيز الذھني الجيد من أجل ضمان ما يلي:
 لرفع درجة حرارة الجسم تنشيط الدورة الدموية تسريع معدل ضربات القلب والتنفس تحضير العضالت والجھاز العصبي لممارسة الرياضة. عالوة على ذلك  ،تشجع ھذه التمارين على التحفيز النفسيلالعب  ،مما يتيح له  /لھا الوصول إلى مستوى التركيز
المطلوب لضمان األداء األمثل

Organization:
Area:
Mid-circle circle
Equipment:
Balls, Bibs
Players involved:
All available players
INSTRUCTIONS:
ثمان العبين داخل الدائرة
وثمان العبين خارج الدائرة مع كرات
مع اشارة المدرب يقوم الالعبين خارج الدائرة بالتمرير
الى الالعبين بالداخل
يحدد المدرب نوع التمرير
تبديل الالعبين كل  2دقيقة
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DAY 1
Coordination with the ball

`

Coordination with the ball
KEY COACHING POINTS
 عمل توافق عضلي عصبي بين الالعب والكرة -التركيز على االداء

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Coordination with the ball.

Organization:
Area:
15*15 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
التطوير

كل العب مع كرة  /ينفذ الالعب المطلوب من قبل المدرب
الكرة باليد رمي الكرة لالعلى وعند ارتدادھا من االرض
ضربھا بوجه القدم
مرة واحدة )يمين – يسار ( ثم مرتين وھكذا
سحب الكرة على االرض بباطن القدم يمينا ويسارا
سحب الكرة بأسفل مشط القدم الالمام والخلف
ضرب الكرة وھي على االرض بباطن القدم باليمين واليسار

Players involved:
All available players
INSTRUCTIONS:
_ عمل توافق عصبي عضلي بين الالعب والكرة
حرية الحركة بالكرة داخل المربع
ضرب الكرة بالجزء الداخلي للقدم ) للقدمين (
ضرب الكرة بالجزء الخارجي للقدم ) للقدمين (
ضرب الكرة والدوران ضرب الكرة لألمام والخلف
ضرب وسحب الكرة مع وجعل الكرة بين القدمين
إستمرار مالمسة الكرة
سحب الكرة بإستمرار مالمسة القدم للكرة لتغيير
مسار الكرة
الدوران من الداخل والخارج
التحرك مع المحافظة على الكرة
التحرك بحرية ) إبداع (

`

Coordination with the ball
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Coordination with the ball

 عمل توافق عضلي عصبي بين الالعب والكرة -التركيز على االداء

Organization:
Area:
10 * 5 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
All available players
Groups of threes
INSTRUCTIONS:

 3العبين على شكل مثلث
رقم  1بالمنتصف ورقم  3 ، 2مقابلين له كما موضح
بالرسم
العب رقم  2الكرة بيده والعب رقم  3الكرة بقدمه
الالعب رقم  1يقوم بارجاع الكرة ھوائية بباطن القدم
بيد الالعب رقم  2وكرة ارضية بقدم الالعب رقم 3

`

Coordination with the ball
KEY COACHING POINTS
 عمل توافق عضلي عصبي بين الالعب والكرة -التركيز على االداء

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Coordination with the ball

Organization:
Area:
)Two grids of (10 * 5 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
12 Players
Two groups of sixes
INSTRUCTIONS:

كل  6العبين لون في منتصف وكل العب مع كرة
 جري بالمنطقة الخاصة به وعند اشارة المدربيتيادل الالعبون المناطق كال مع كرته
 نفس التدريب السابق فقط ترك الكرة بالمنطقةالخاصة بك واخذ كرة من المنطقة المقابلة
 يتم إخراج العبان من كل لون خارج المنطقة بدونكرة واالخرون داخل المنطقة كال مع كرته يتم التبادل
بين الالعب بالداخل والخارج من خالل اشارة الالعب
بالخارج بالحاالت التالية :
نداء الزميل بإسمه /إشارة للزميل باليد  /النظر للزميل

`

DAY 1
Small Sided Games

`

Small Sided Games
PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: SSG

KEY COACHING POINTS

 -1تدريب فريق واحد
 -2تحديد الھدف من المباراة
 -3الشروط لتحقيق الھدف
 -4المساحة واالھداف
 -5شكل وتنظيم الالعبين في الملعب
 -6بداية اللعب من المدرب او الفريق المستھدف
لتطبيق الھدف
 -7التطوير ان امكن
بعض اشكال االلعاب المصغرة

Organization:
Area:
40*25 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
8 players.
Instructions:
شرح اشكال االلعاب الصغيرة وكيفية ايصال الھدف من خالل
.الشروط

Small Sided Games

`
PRACTICAL INFORMTION

KEY COACHING POINTS
Practice 1: 4 v 4 SSG

 -1تدريب فريق واحد
 -2تحديد الھدف من المباراة
 -3الشروط لتحقيق الھدف
 -4المساحة واالھداف
 -5شكل وتنظيم الالعبين في الملعب
 -6بداية اللعب من المدرب او الفريق المستھدف لتطبيق
الھدف
 -7التطوير ان امكن
بعض اشكال االلعاب المصغرة

Organization:
Area:
40*70 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals.
Players involved:
24 players + 4Gks.
Instructions:

`

DAY 2
Ball Control

`

Ball Control
KEY COACHING POINTS
الشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
Practicce: Ball Control

مبادئ إستقبال)السيطرة( الكرة
اليقظه واالنتباه قبل استقبال الكرة في المساحة
الخالية
اليقظة واالنتباه حركة الرأس
التمويه بالجسم
التحرك لتخطي خط التمرير
قرار الجزء الذي يالمس الكرة من الجسم
حرك الجزء المالمس عند وصول الكرة
عند المالمسة
أ -ضرورة إمتصاص الجزء المالمس للكرة لتقليل سرعة
الكرة
ب -إعادة توجيه الكرة)بالفراغ وبعيدا عن المنافس (
وأختيار الوضع الفعال للمھارة القادمة

Organization:
Area:
30*20 m

الرأس لألعلى
طور نوعية ومعدل اللمسة األولى )للفراغ  /بعيدا عن
المنافس ( بتعدد اإلجزاء المستخدمة المستقبلة للكرة

Equipment:
Balls, 4 sets of bibs, Cones, Markers.
Players involved:
8 Players
INSTRUCTIONS:
اللعب اربعة ضد اربعة
الفريق االحمر يلعب بطريقة الماسة )دايموند( 1-2-1
الفريق االصفر يلعب بشكل حر )بدون شكل (
الفريق االحمر يلعب حر بعدد اللمسات والتمرير للتسجيل
عن طريق ايقاف الكرة على الخط في الجھه المقابلة
الفريق االصفر يلعب لمستين )لمسة( للوصول الى الجھة
االخرى والتسجيل
التنويع في التمرير

`

Ball Control
KEY COACHING POINTS
التمرين االول
مبادئ إستقبال)السيطرة( الكرة
اليقظه واالنتباه قبل استقبال الكرة في المساحة
الخالية

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Ball Control

اليقظة واالنتباه حركة الرأس
التمويه بالجسم
التحرك لتخطي خط التمرير
قرار الجزء الذي يالمس الكرة من الجسم
حرك الجزء المالمس عند وصول الكرة
عند المالمسة
أ -ضرورة إمتصاص الجزء المالمس للكرة لتقليل سرعة
الكرة
ب -إعادة توجيه الكرة)بالفراغ وبعيدا عن المنافس (
وأختيار الوضع الفعال للمھارة القادمة
الرأس لألعلى
طور نوعية ومعدل اللمسة األولى )للفراغ  /بعيدا عن
المنافس ( بتعدد اإلجزاء المستخدمة المستقبلة للكرة

Organization:
Area:
10*10 m
Equipment:
Balls, 4 sets of bibs, Cones, Markers.
Players involved:
4 Players
INSTRUCTIONS:
كل العبان مقابل بعض ويقوم احد الالعبين بالتمرير
بالقدم ومن ثم باليد الى الزميل الذي
 -1السيطرة على الكرة داخل وخارج القدم من التمرير
االرضي
 -2السيطرة على الكرة وجه القدم من التمرير
الھوائي) باليد(
 -3السيطرة على الكرة اسفل القدم )كتم الكرة (من
التمرير الھوائي
 -4السيطرة على الكرة الفخذ من التمرير الھوائي
باليد
 -5السيطرة على الكرة بالصدر من التمرير الھوائي

`

Ball Control
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION

تمرين مشابه للمباراة

مبادئ إستقبال)السيطرة( الكرة
اليقظه واالنتباه قبل استقبال الكرة في المساحة
الخالية

Practice 2: Ball Control

اليقظة واالنتباه حركة الرأس
التمويه بالجسم
التحرك لتخطي خط التمرير
قرار الجزء الذي يالمس الكرة من الجسم
حرك الجزء المالمس عند وصول الكرة
عند المالمسة
أ -ضرورة إمتصاص الجزء المالمس للكرة لتقليل سرعة
الكرة
Organization:

ب -إعادة توجيه الكرة)بالفراغ وبعيدا عن المنافس (
وأختيار الوضع الفعال للمھارة القادمة
الرأس لألعلى
طور نوعية ومعدل اللمسة األولى )للفراغ  /بعيدا عن
المنافس ( بتعدد اإلجزاء المستخدمة المستقبلة للكرة

Area:

15*15 m
Equipment:
Balls, 4 sets of bibs, Cones, goals.
Players involved:
7players
INSTRUCTIONS:
توزيع الالعبين كما في الشكل
يقوم المساعد بالتمرير الى المھاجم الذي يسيطر
على الكرة ويقوم المدافع بالضغط لمنع سيطرة
الالعب على الكرة ومنع التسجيل
خيارات المھاجم بعد السيطرة على الكرة
-1السيطرة على الكرة والتمرير الى الزميل
 -2السيطرة على الكرة و التسديد على المرمى
 -3السيطرة على الكرة والجري بالكرة ومراوغة
المدافع والتسجيل
التنويع بالتمرير )ارضي  /نصف طائر  /عالي (
الى المھاجم
تبادل االدوار
المساعد فقط لمستين

`

Ball Control
KEY COACHING POINTS
الشامل االخير
مبادئ إستقبال)السيطرة( الكرة
اليقظه واالنتباه قبل استقبال الكرة في المساحة
الخالية

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Controlling the ball

اليقظة واالنتباه حركة الرأس
التمويه بالجسم
التحرك لتخطي خط التمرير
قرار الجزء الذي يالمس الكرة من الجسم
حرك الجزء المالمس عند وصول الكرة
عند المالمسة
أ -ضرورة إمتصاص الجزء المالمس للكرة لتقليل سرعة
الكرة
ب -إعادة توجيه الكرة)بالفراغ وبعيدا عن المنافس (
وأختيار الوضع الفعال للمھارة القادمة
الرأس لألعلى
طور نوعية ومعدل اللمسة األولى )للفراغ  /بعيدا عن
المنافس ( بتعدد اإلجزاء المستخدمة المستقبلة للكرة

Practice5: Controlling & Passing
Organization:
Area:
30*30 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
(10) Players
)2 teams, each team (5 player
INSTRUCTIONS:
مباراة خمسة ضد خمسة
يقوم المدرب بتحدد فريقه لتوجيھه
شكل الفريق طريقة )الماسة(
تحديد عدد اللمسات لكل فريق لتحقيق ھدف الوحدة
التدريبية

`

DAY 2
Controlling and Passing – (GAG)
Global‐Analytical‐Global
السيطرة )االستالم( والتسليم

`

Controlling and Passing
KEY COACHING POINTS
الشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Controlling and passing

التنويع بالتمرير للمستقبل ھوائي وارضي
عمل تمويه قبل االستالم
مقابلة الكرة لحظة االستقبال)الحركة باتجاه الكرة (
الكرة امام الجسم
النظر الى الكرة  /المحيط /المنافس /الزميل
االشارة الى الزميل )مكان التمرير(
اتخاذ القرار باي جزء يستقبل الكرة
امتصاص قوة الكرة
اللمسة االولى في الفراغ  /بعيدا عن المنافس
التمرير االرضي بباطن القدم
قوة التمرير ودقته

Organization:
Area:
20*25 m divided into 4 small grids
20*15 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers. Small
Goals
Players involved:
)(8) Players (4v4
INSTRUCTIONS:
اللعب اربعة ضد اربعة
الفريق االحمر بشكل الدايموند
الفريق االصفر الشكل حر
الفريق االحمر عدد اللمسات من  3 -2لمسات
الفريق االصفر عدد المسات )لمسة (
يقوم العبي الفريق االحمر بالتمرير المتنوع بين الالعبين
لتسجيل ھدف باحد الھدفين والدفاع عن ھدفين

`

Controlling and Passing
KEY COACHING POINTS
التمرين االول

التنويع بالتمرير للمستقبل ھوائي وارضي

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Controlling & Passing

عمل تمويه قبل االستالم
مقابلة الكرة لحظة االستقبال)الحركة باتجاه الكرة (
الكرة امام الجسم
النظر الى الكرة  /المحيط /المنافس /الزميل
االشارة الى الزميل )مكان التمرير(
اتخاذ القرار باي جزء يستقبل الكرة
امتصاص قوة الكرة
اللمسة االولى في الفراغ  /بعيدا عن المنافس
التمرير االرضي بباطن القدم
قوة التمرير ودقته

Organization:
Area:
15*15 m

Equipment:
Balls, 4 sets of bibs, Cones, Markers.
Players involved:
12 Players
4 groups of 3
INSTRUCTIONS:
التمرير الى الزميل
 -1التمرير الى الزميل واستقبال الكرة بباطن القدم
والتمرير بنفس القدم مع التنويع مرة يسار مرة يمين
 -2التمرير الى الزميل واستقبال الكرة بباطن القدم اليسار
والتمرير بباطن القدم اليمين والعكس
 -3التمرير الى الزميل واستقبال الكرة بخارج القدم
والتمرير نفس القدم من الخارج والعكس
 -4التمرير الى الزميل واستقبال الكرة بخارج القدم اليسار
والتمرير بخارج القدم اليمين والعكس
 5التمرير الھوائي المتنوع الى الزميل واستقبال الكرة باي
جزء من الجسم والتمرير الى الزميل

`

Controlling and Passing
KEY COACHING POINTS
تمرين مشابه للمباراه

التنويع بالتمرير للمستقبل ھوائي وارضي
عمل تمويه قبل االستالم

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Controlling & Passing
15

15

مقابلة الكرة لحظة االستقبال)الحركة باتجاه الكرة (
الكرة امام الجسم

15

النظر الى الكرة  /المحيط /المنافس /الزميل
االشارة الى الزميل )مكان التمرير(
اتخاذ القرار باي جزء يستقبل الكرة
امتصاص قوة الكرة
اللمسة االولى في الفراغ  /بعيدا عن المنافس
التمرير االرضي بباطن القدم
قوة التمرير ودقته

Organization:
Area:
40*15 m divided into 3 small grids
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
7 players
)(5 players & 2 defenders
INSTRUCTIONS:
اللعب اثنان ضد واحد ) (4-5تمريرات ثم التمرير الى
الزميل في الوسط الذي يستقبل الكرة ويمررھا الى الجھه
االخرى
في حالة قطع الكرة من المدافع يقوم بمحاولة التسجيل بين
االقماع في الوسط
التطوير
يقوم العب الوسط بالدخول الى منطقة اللعب لتصبح ثالث
ضد واحد ويدخل العب من الجھه االخرى الى منطقة الوسط
وعند التمرير الى العب الوسط يقوم بنقل الكرة الى الجھه
االخرى ويعمل الالعب الممر من الجھه االخرى الزيادة
العددية باالضافة الى العب في الوسط
التنويع بالتمرير
ممكن اضافة العب مدافع في الوسط

`

KEY COACHING POINTS
الشامل االخير

التنويع بالتمرير للمستقبل ھوائي وارضي

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Controlling & Passing

عمل تمويه قبل االستالم
مقابلة الكرة لحظة االستقبال)الحركة باتجاه الكرة (
الكرة امام الجسم
النظر الى الكرة  /المحيط /المنافس /الزميل
االشارة الى الزميل )مكان التمرير(
اتخاذ القرار باي جزء يستقبل الكرة
امتصاص قوة الكرة
اللمسة االولى في الفراغ  /بعيدا عن المنافس
التمرير االرضي بباطن القدم
قوة التمرير ودقته

Practice5: Controlling & Passing
Organization:
Area:
30*30 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
(10) Players
)2 teams, each team (5 player
INSTRUCTIONS:
مباراة خمسة ضد خمسة
يقوم المدرب بتحدد فريقه لتوجيھه
شكل الفريق طريقة )الماسة(
ممكن تحديد عدد اللمسات لكل فريق لتحقيق الھدف

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS
تمرين مطور اضافي

التنويع بالتمرير للمستقبل ھوائي وارضي

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Controlling & Passing

عمل تمويه قبل االستالم
مقابلة الكرة لحظة االستقبال)الحركة باتجاه الكرة (
الكرة امام الجسم
النظر الى الكرة  /المحيط /المنافس /الزميل
االشارة الى الزميل )مكان التمرير(
اتخاذ القرار باي جزء يستقبل الكرة
امتصاص قوة الكرة
Organization:
Area:
15x15

اللمسة االولى في الفراغ  /بعيدا عن المنافس
التمرير االرضي بباطن القدم
قوة التمرير ودقته

Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.goals
Players involved:
5 players
INSTRUCTIONS:
توزيع الالعبين كما في الشكل
العب في الوسط مقابل العبان بوجود المدافع
يقوم العب الوسط بعمل تموية واالشارة الستقبال الكرة
والدوران والتمرير الى الزميل الذي يتحرك باتجاه الكرة
اللعب في البداية سلبي ثم اذا قطع المدافع الكرة يسجل
ھدف
اللعب من الجھه االخرى

`

DAY 3
Short Passing and support

`

Short Passing and Support
KEY COACHING POINTS

الشامل االول
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع
)شكل الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير
داخل /خارج القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من منتصف الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice : Short Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 30*20 m
Tow small goal
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
تقسيم الالعبين الى فريقيين  8العبين فريقين
INSTRUCTIONS:
اللعب 4x4
اللعب عن طريق التمرير الى الزمالء وعمل اسناد لتسجيل
ھدف
اللعب حر  /لمستين للفريق االحمر
الفريق االصفر يبدا حر ثم تحديد عدد اللمسات بلمسة
واحده
تحدد عدد التمريرات )(5-6قبل تسجيل ھدف
تحديد ان يتم التمرير الى جميع اعضاء الفريق قبل التسجيل

`

Short Passing and Support
KEY COACHING POINTS

التمرين االول
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير
داخل /خارج القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من منتصف الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice (1) : Short Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 10*10 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)As available divided into groups of (3
INSTRUCTIONS:
كل العب على ضلع من اضالع المربع
عند التمرير للزميل يركض الالعب لعمل اسناد الى
الضلع الفارغ
الالعب المستحوذ على الكرة يجب ان يكون عنده
خياران للتمرير

التنويع بالتمرير مرة يسار مرة يمين
كل العب البداية  3لمسات ثم لمستين

`

PRACTICAL INFORMTION
Practice (2): Short Passing & Support

KEY COACHING POINTS

تمرين مشابه للمباراة
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير
داخل /خارج القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من منتصف الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة
)1

Organization:
Area:
Organize grids of 10*10 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)As available divided into groups of (4
INSTRUCTIONS:
اللعب ثالثة ضد واحد
عند عمل  10تمريرات تحتسب ھدف
عند قطع الكرة من قبل المدافع او خروجھا خارج
منطقة اللعب تحتسب نقطة له
تغير المدافع كل دقيقة عمل
اذا قطع المداع الكرة يدخل المھاجم الذي قطعت
منه الكرة
تحديد عدد اللمسات للمھاجمين
حر  /لمستين  /لمسة  /حر

`
KEY COACHING POINTS

الشامل االخير
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير
داخل /خارج القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من منتصف الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Short Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 25*40
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
10 players
INSTRUCTIONS
اللعب 5x5
اللعب عن طريق التمرير الى الزمالء وعمل اسناد لتسجيل
ھدف
اللعب حر  /لمستين
تطوير التمرين:
يجب التمرير  6تمريرات قبل تسجيل الھدف
كل  10تمريرات تعتبر ھدف اضافي

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS

تمرين اول
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير
داخل /خارج القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من منتصف الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice1: Short Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 20*20 m divided into
)4 (10*10m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
(8) Players into pairs
INSTRUCTIONS:

ينتشر الالعبون ال  8في المربعات كل العبان لون
التمرير الى الزميل في المربع المقابل بحيث يستلم الكرة
ويتحرك بھا ثم يمررھا الى الزميل مرة اخرى
الزميل المستقبل يجب ان يغير مكانه باستمرار
الحركة في الفراغ
الدقة في التمرير االتصال قبل التمرير
محاولة عدم ضرب الكرات االخرى

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS

تمرين مشابه للمباراة
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع
)شكل الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير
داخل /خارج القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من منتصف الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice2: Short Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 20*20 divided into
10*10 m small grids
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)As available divided into groups of (6
INSTRUCTIONS
Rondo 5v2
تقسيم الملعب كما ي الشكل
اللعب خمسة ضد اثنان
في كل منتصف يوجد العبان ضد الب
والعب الوسط يعمل زيادة عددية
يبدا اللعب من خالل التمرير بين المھاجمين
اليصال الكرة من جھه الى اخرى عبر
العب الوسط
كل  10تمريرات ھدف
اذا خرجت الكرة او قطعھا المدافعون
يحتسب نقطه لھم
تبديل المدافعون كل دقيقتان
التطوير
زياده العب مھاجم في كل جھه
اللعب بكرتان كرة في كل جھه
العب الوسط يتحرك بين المربعين لعمل
الزيادة العددية حسب الحالة وبعد االتقان
ممكن زيادة العب مدافع في كل جھه

`

DAY 3
Long Passing and Support

`

Long Passing and Support
KEY COACHING POINTS

الشامل االول
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
وجه الكرة الداخلي  /وجه القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Long Passing & Support
30

Organization:
Area:
Organize grids of 30*20 m divided into
)2 (15*20m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,Goals
Players involved:
)As available into groups of (12
Players
INSTRUCTIONS:

تقسيم الملعب الى قسمين ووضع ھدفين في
المنتصف
يتواجد العبين من كل فريق على اطراف
الملعب
يتواجد في المنتصف اربع العبين من فريق
اللعب اربعة ضد اربعة ومحاولة التمرير
الطويل الى العبي االطراف لتحضير الكرة
والتسديد على المرمى
عند تمرير الكرة الى احد اطراف الملعب يقوم
الالعبين بعمل االسناد والفريق المدافع يقوم
بمحاولة منع التسديد

`
PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Long passing & support

Organization:
Area:
Organize many grids of 40*20 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Nets/Mannequins
Players involved:
As available into groups of (8) Players
INSTRUCTIONS:
- 4 players in the grid, 4 at each 20m
end line
- One player starts from the corner
playing long pass to a player on the
other 20m end line
- Player receiving the ball with one
touch and plays short pass to the near
mate
The near mate lays the ball back in the
space
- First Player plays long pass to the
other end
- Receiving player and his mate at the
other end perform the same move
- Always try to move again to the
passing colleague if possible
- player may need two touches when
you receive the ball from the center
player before passing it again
- Head up to see target player
- Swipe the ball over the net
(mannequins) in the middle so that the
ball falls beyond the net in which the
receiving player stands for the pass

KEY COACHING POINTS

التمرين االول
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
( ) أين – متى – كيف
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
(الجسم
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
 وجه القدم للتمرير/ وجه الكرة الداخلي
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

`

KEY COACHING POINTS

تمرين مطور
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
وجه الكرة الداخلي  /وجه القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Long passing & support

Organization:
Area:
Organize grids of 60*20 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
As available into groups of (8) Players
INSTRUCTIONS:
6v2 in the grid
- Players spread throughout the area
acting according to the movements and
positioning of the two defenders
- Passing to each other to prepare to a
long pass
A good first touch to put the ball in the
right position for a long pass.
- Change the Defenders every 3 min
- Add rules…ie, Six long passes = 1 goal

`

Long Passing and Support
KEY COACHING POINTS

الشامل االخير
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
وجه الكرة الداخلي  /وجه القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice : Long passing & support

Organization:
Area:
Organize grids of 40*60 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
فريقين
INSTRUCTIONS:
اللعب  +4x4حراس مرمى
يتم احتساب نقطة للفريق عند التمرير من المنطقة االولى الى
المنطقة الرابعة تمرير طويل مع االسناد من باقي الالعبين

`

تمرين اضافي شامل اول
KEY COACHING POINTS

رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع )شكل
الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
وجه الكرة الداخلي  /وجه القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice:long Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 60x40
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
7x7
INSTRUCTIONS
تقسيم الملعب الى  6مربعات
يتواجد في مربعات االطراف العب من كل فريق
التمرير بين الالعبين في المربعات
يجب التمرير بين اربع مربعات )قطري وعرضي(
لتسجيل ھدف
في حالة التمرير الطويل وتجاوز الكرة لمربعين
يحتسب نقطة

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS

التمرين االول
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع
)شكل الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
وجه الكرة الداخلي  /وجه القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2 : Long Passing & Support

Organization:
Area:
)Organize grids of 30*10 m (10*15m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
12 players – make 4 group each group
3 players
INSTRUCTIONS:

تقسيم الالعبين الى اربع مجموعات كل مجموعة 3
العبين
عند التمرير الى المجموعة يوجد العب مستقبل يسيطر
على الكرة ثم يمررھا الى العب يحضر الكرة الى
الالعب المرسل
يتم تبادل االدوار
البدايو تمرير ارضي ثم تمرير ھوائي

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS

تمرين مطور
رفع الراس
اللمسة االولى للفراغ
التمرير الجيد
الدقة بالتمرير
قوة التمرير
االتصال مع الزميل
النظر للكرة والزميل والمنافس والمحيط
توقيت التمرير ومعرفة
) أين – متى – كيف (
زاوية االستالم فتح الملعب بعيدا عن المدافع
)شكل الجسم(
استخدام كلتا القدمين بالتمرير ان امكن
وجه الكرة الداخلي  /وجه القدم للتمرير
التركيز
استخدام التمويه للتمرير
السيطرة على الكرة
الالعب المساند
الحركة في الفراغ وعمل زاوية استالم
االتصال مع الزميل
توقيت الحركة
المسافة مع الالعب المرسل
االستقبال بالقدم البعيده لتوجيه الكرة
تقنية التمرير
أ – من اسفل الكرة
ب – موقع قدم اإلرتكاز
ج – اإلتزان الجيد
د – الجسم فوق الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 4 : Long Passing & Support

Organization:
Area:
Organize grids of 35*20 m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
As available into groups of (9) Players
INSTRUCTIONS:
- Six attackers (three on each of the
)ouside grids 10*15
- Three defenders (yellow) in the
middle area
- The three attackers from each
outside grids try to deliver long
passes to the other 3 attackers on
the other end
- Each long pass counts 1 point

`

DAY 4
Running With the Ball

`

Running With the Ball
KEY COACHING POINTS

الشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Running with the ball

شكل الجسم الستالم الكرةاللمسة االولى في الفراغالجري السريع بالكرة )ايقاعي( لمسات كبيرة للكرة تحت سيطرة الالعب اقل عدد لمسات -رفع الراس

Organization:
Area:
50x20
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
7 players
INSTRUCTIONS

التسجيل عن طريق ايقاف الكرة في منطقة نھاية
اللعب
اللعب اربعة ضد اربعة وعمل  5-4تمريرات ثم
االنطالق بالكرة الى الجھه االخرى
عند التسجيل في احدى الجھات يجب االنتقال الى
الجھه االخرى للتسجيل

`

Running with the Ball
KEY COACHING POINTS

التمرين االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Running with the ball

شكل الجسم الستالم الكرةاللمسة االولى في الفراغالجري السريع بالكرة )ايقاعي( لمسات كبيرة للكرة تحت سيطرة الالعب اقل عدد لمسات -رفع الراس

)(Progression
Organization:
 30م المسافة بين الالعبين Area:
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
9 players
INSTRUCTIONS
يقوم الالعب بالركض باتجاه الزميل عن طريق دفع الكرة
تحت سيطرته الى االمام باقل عدد لمسات
تحديد عدد اللمسات للوصول الى الزميل

`

KEY COACHING POINTS
التمرين الثاني

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Running with the Ball

شكل الجسم الستالم الكرةاللمسة االولى في الفراغالجري السريع بالكرة )ايقاعي( لمسات كبيرة للكرة تحت سيطرة الالعب اقل عدد لمسات -رفع الراس

Organization:
Area:
15*30m
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, small
goals.
Players involved:
8 players
INSTRUCTIONS
يقوم الالعب بالتمرير الى الزميل)بالعرض( الذي يستقبل
الكرة ويقوم بالجري الى الجھه االخرى ثم يقوم الزميل
بالتمرير)بالعرض( الى الجھه االخرى
تحديد عدد المسات من  4-3لمسات

`

KEY COACHING POINTS

تمرين مطور

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Running with the Ball

شكل الجسم الستالم الكرةاللمسة االولى في الفراغالجري السريع بالكرة )ايقاعي( لمسات كبيرة للكرة تحت سيطرة الالعب اقل عدد لمسات -رفع الراس

Organization:
Area:
50*20
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, medium
goals.
Players involved:
 12العب
Instruction:

اللعب ثالثة ضد واحد
تمرير الكرة  5-4تمريرات ثم ينطلق احد الالعبين بالكرة
الى الجھه االخرى والتمرير الى احد الزمالء وعمل زيادة
عددية
اذا قطع المدافع الكرة يتجه الى احد االھداف لتسجيل ھدف

التطوير:
زياده العب مھاجم في كل جھه -زيادة المدافعين ليصبح العدد 4ضد 2

`

KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Running with the Ball

الشامل االخير

شكل الجسم الستالم الكرةاللمسة االولى في الفراغالجري السريع بالكرة )ايقاعي( لمسات كبيرة للكرة تحت سيطرة الالعب اقل عدد لمسات -رفع الراس

Organization:
Area:
50*30
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, medium
goals.
Players involved:
Instruction:
مباراة بين الفريقين
يقوم المدرب بتحديد فريق لتوجيھه شكل الفريق مھم لتحقيق الھدف
بداية اللعب من حارس المرمى لالعب الجناح في الممر لعمل
الجري مع الكرة بدون منافس

الفريق االصفر يلعب ضغط عالي في ملعب الفريق االحمر
عند االستحواذ على الكرة
الفريق االصفر لمستين )لمسة( الفريق االحمر حر

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Running with the Ball

تمرين مطور
شكل الجسم الستالم الكرةاللمسة االولى في الفراغالجري السريع بالكرة )ايقاعي( لمسات كبيرة للكرة تحت سيطرة الالعب -رفع الراس

Organization:
Area:
15*30
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, medium
goals.
Players involved:
 12العب
Instruction:
يقوم الالعب بالتمرير الى الزميل)بالعرض( الذي يستقبل الكرة
ويقوم بالجري الى الجھه االخرى عند االستالم يقوم مدافع
بالركض لمحاولة امساك او لمس المھاجم ثم يقوم الزميل
بالتمرير)بالعرض( الى الجھه االخرى
تحديد عدد المسات من  4-3لمسات

`

DAY 4
Dribbling
الجري بالكرة والمرواغة

`

Dribbling
KEY COACHING POINTS
الشامل االول

رفع الراس
الرؤية  /المنافس  /الكرة  /الزميل  /الفراغ
اللمسة االولى للفراغ  /بعيدا عن المنافس
تغير االتجاه بسرعة لالمام او الخلف او الجانب
اللعب بسرعة
اتخاذ القرار )نوعية المراوغة ( )االتجاه(
الكرة قريبة من القدم وبعيدا عن المنافس
مھاجمة الجھه االضعف للمنافس
الھدوء واالرتخاء
بعد اجتياز المنافس السرعة في االبتعاد بالكرة
الخداع للتمرير او التسديد

PRACTICAL INFORMTION
Practice : Dribbling, turning &feinting
20

SSG
Organization:
Area:
20*25m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, small
goals
Players involved:
)Available players (groups of 8
Instructions:
SSG 4v4
اللعب اربعة ضد اربعة وتسجيل ھدف باالھدف المقابلة
لھجوم الفريق
التسجيل اما
تمرير الكرة بين االقماع
او ايقاف الكرة بين االقماع
الفريق المھاجم حر
الفريق المدافع لمستين

`
KEY COACHING POINTS
التمرين االول

PRACTICAL INFORMTION
& Practice 1: Dribbling, Turning

رفع الراس
الرؤية  /المنافس  /الكرة  /الزميل  /الفراغ
اللمسة االولى للفراغ  /بعيدا عن المنافس
تغير االتجاه بسرعة لالمام او الخلف او الجانب
اللعب بسرعة
اتخاذ القرار )نوعية المراوغة ( )االتجاه(
الكرة قريبة من القدم وبعيدا عن المنافس
مھاجمة الجھه االضعف للمنافس
الھدوء واالرتخاء
االبداع
بعد اجتياز المنافس السرعة في االبتعاد بالكرة
الخداع للتمرير او التسديد
Feinting Skills
Organization:
Area:
20*20m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)Available players (groups of 4
Instruction:
يقسم الالعبون الى مجموعات
يقوم الالعب بالجري بالكرة وصال الى االقماع في منتصف
المسافة
-1يقوم بمرواغة االقماع باي مھارة
 -2يقوم بمراوغة االقماع بمھارة كرويف
-3يقوم بمراوغة االقماع بمھارة رونالدو
-4يقوم بمراوغة االقماع بمھارة ماتيوس

`
PRACTICAL INFORMATION

KEY COACHING POINTS
تمرين مطور

)2 Practice 1: Creative Play (1v1

رفع الراس
الرؤية  /المنافس  /الكرة  /الزميل  /الفراغ
اللمسة االولى للفراغ  /بعيدا عن المنافس
تغير االتجاه بسرعة لالمام او الخلف او الجانب
اللعب بسرعة
اتخاذ القرار )نوعية المراوغة ( )االتجاه(
الكرة قريبة من القدم وبعيدا عن المنافس
مھاجمة الجھه االضعف للمنافس
الھدوء واالرتخاء
االبداع
بعد اجتياز المنافس السرعة في االبتعاد بالكرة
الخداع للتمرير او التسديد
Organization:
Area:
15*15 m Grid.
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Mini Goals.
Players involved:
8 players, 2 groups of fours.
Instructions:
اللعب واحد ضد واحد
يقوم المدرب بتمرير الكرة الى المھاجم الذي يحاول
مراوغة المدافع وتسجيل ھدف
تنتھي الھجمة عند  10ثواني
التسجيل في مرمييين والدفاع عن مرميين
التطوير
المھاجم يحاول التسجيل في ثالث اھداف ويدافع عن ھدف
واحد
الدفاع عن ثالث اھداف بالنسبة للمدافع

`

CREATIVE PLAY
KEY COACHING POINTS

تمرين مطور

PRACTICAL INFORMATION
)2 Practice 2: Creative Play (2v2

رفع الراس
الرؤية  /المنافس  /الكرة  /الزميل  /الفراغ
اللمسة االولى للفراغ  /بعيدا عن المنافس
تغير االتجاه بسرعة لالمام او الخلف او الجانب
اللعب بسرعة
اتخاذ القرار )نوعية المراوغة ( )االتجاه(
الكرة قريبة من القدم وبعيدا عن المنافس
مھاجمة الجھه االضعف للمنافس
الھدوء واالرتخاء
االبداع
بعد اجتياز المنافس السرعة في االبتعاد بالكرة
الخداع للتمرير او التسديد

Organization:
Area:
20*20 m Grid.
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Mini Goals.
Players involved:
8 players, 4 groups of twos.
Instructions:
اللعب اثنان ضد اثنان
يقوم المدرب بتمرير الكرة الى احد المھاجمين ل محاولة
مراوغة المدافعين وتسجيل ھدف
تنتھي الھجمة عند  10ثواني
التسجيل في مرمييين والدفاع عن مرميين
التطوير
المھاجمان يحاوالن التسجيل في ثالث اھداف ويدافعان عن
ھدف واحد
المدافعان يدافعان عن ثالث اھداف

`

Dribbling
COACHING POINTS

الشامل االخير

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Dribbling, turning &feinting

رفع الراس
الرؤية  /المنافس  /الكرة  /الزميل  /الفراغ
اللمسة االولى للفراغ  /بعيدا عن المنافس
تغير االتجاه بسرعة لالمام او الخلف او الجانب
اللعب بسرعة
اتخاذ القرار )نوعية المراوغة ( )االتجاه(
الكرة قريبة من القدم وبعيدا عن المنافس
مھاجمة الجھه االضعف للمنافس
الھدوء واالرتخاء
االبداع
بعد اجتياز المنافس السرعة في االبتعاد بالكرة
الخداع للتمرير او التسديد

Organization:
Area:
40*25m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, small
goals
Players involved:
)Available players (groups of 10
Instructions:
5v5
مباراة خمسة ضد خمسة مع حراس مرمى

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS
تمرين مطور

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Dribbling, turning &feinting

رفع الراس
الرؤية  /المنافس  /الكرة  /الزميل  /الفراغ
اللمسة االولى للفراغ  /بعيدا عن المنافس
تغير االتجاه بسرعة لالمام او الخلف او الجانب
اللعب بسرعة
اتخاذ القرار )نوعية المراوغة ( )االتجاه(
الكرة قريبة من القدم وبعيدا عن المنافس
مھاجمة الجھه االضعف للمنافس
الھدوء واالرتخاء
االبداع
بعد اجتياز المنافس السرعة في االبتعاد بالكرة
الخداع للتمرير او التسديد

Organization:
Area:
20*20m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)Available players (in pairs of
Instruction:
عمل  6-5ممرات في مساحة اللعب
يقوم المدرب بتحديد مھاجم معه كرة ومدافع )ازواج(
يقوم المھاجم بالجري بالكرة و محاولة المرور من احدى
الممرات ويحاول المدافع منعه من المرور بمجرد وقوفه
داخل الممر
يحتسب نقطة عند مرور المھاجم
مدة العمل دقيقة وتبديل االدوار
.

`

DAY 5
Shooting

`

Shooting
KEY COACHING POINTS

الشامل االول
 اتخاذ القرار بالتسديد اللمسة االولى )االستالم( بالفراغ بعيدا عنالمنافس وباتجاه المرمى
 النظر )مشاھدة الحارس والكرة والمنافسين واتجاهالمرمى والمسافة (
 زاوية التسديد )مقوسة قليال( اغالق الكاحل )شد الكاحل( االتجاه الى الكرة ضرب الكرة من المنتصف الجسم فوق الكرة االتزان قدم االرتكاز  /ومرجحة القدم الضاربة الدقة -المتابعة

 PRACTICAL INFORMTIONالشامل االول
Practice: Shooting

Organization:
Area:
دبل ال 18
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals.
Players involved:
5x5 + 2 goalkeepers
Instructions:
تقسيم الالعبين  3ضد العبان مھاجمان في كل قسم )ممكن
تقليل العدد في البداية ( واللعب اليصال الكرة للمھاجمين
ويكون الخيار للمھاجم
 -1التحضير لنفسه و التصويب
 -2التحضير للزميل المھاجم االخر
 -3.التحضير للزميل القادم من الخلف

`
KEY COACHING POINTS

التمرين االول
 اتخاذ القرار بالتسديد اللمسة االولى )االستالم( بالفراغ بعيدا عنالمنافس وباتجاه المرمى
 النظر )مشاھدة الحارس والكرة والمنافسين واتجاهالمرمى والمسافة (
 زاوية التسديد )مقوسة قليال( اغالق الكاحل )شد الكاحل( االتجاه الى الكرة ضرب الكرة من المنتصف الجسم فوق الكرة االتزان قدم االرتكاز  /ومرجحة القدم الضاربة الدقة -المتابعة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Shooting

التمرين يبدا بدون حراس ويتم التطوير بدخول الحراس
ومدافع

Organization:
Area:
1/2 pitch
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals.
Players involved:
Group of 6 to 8 players per station +
goalkeepers
Instructions:
التمرين االول
يقوم المھاجم بالجري بالكرة ومراوغة االقماع والتسديد
التسديد بكلتا القدمين
تغير مكان التسديد من الجھه االخرى
.التمرين الثاني
التمرير للزميل واستقبال الكرة والتسديد
التسديد بكلتا القدمين
تغير مكان التسديد من الجھه االخرى
التنويع بالتمرير والتسديد
.تبادل االدوار

`

KEY COACHING POINTS

تمرين مطور

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2 : Shooting

 اتخاذ القرار بالتسديد اللمسة االولى )االستالم( بالفراغ بعيدا عنالمنافس وباتجاه المرمى
 النظر )مشاھدة الحارس والكرة والمنافسين واتجاهالمرمى والمسافة (
 زاوية التسديد )مقوسة قليال( اغالق الكاحل )شد الكاحل( االتجاه الى الكرة ضرب الكرة من المنتصف الجسم فوق الكرة االتزان قدم االرتكاز  /ومرجحة القدم الضاربة الدقة -المتابعة

Organization:
Area:
منطقة ال18
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals.
Players involved:
 4 + 1 goalkeeperمدافعين  +مھاجمين 4
Instructions:

.
 -1يقوم المدافع بالتمرير الى المھاجم في نفس الجھه
و يقوم المدافع بالركض باتجاه الكرة لمنع المھاجم من
التسديد
 -2يقوم المدافع بالتمرير للمھاجم تمرير قطري ويقوم
المدافع االخر بالركض باتجاه المھاجم لمنعه من
التسديد
 -3التنويع بالتمرير بين االرضي والھوائي
 -4المھاجم التحضير والتسديد المباشر  /التسديد من
اللمسه االولى
مراوغة المدافع والتسديد  /التسديد بكلتا القدمين

`
KEY COACHING POINTS

الشامل االخير
 اتخاذ القرار بالتسديد اللمسة االولى )االستالم( بالفراغ بعيدا عنالمنافس وباتجاه المرمى
 النظر )مشاھدة الحارس والكرة والمنافسين واتجاهالمرمى والمسافة (
 زاوية التسديد )مقوسة قليال( اغالق الكاحل )شد الكاحل( االتجاه الى الكرة ضرب الكرة من المنتصف الجسم فوق الكرة االتزان قدم االرتكاز  /ومرجحة القدم الضاربة الدقة -المتابعة

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Shooting

Organization:
Area:
50x30
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals.
Players involved:
4x4 + 2 goalkeepers
Instructions:
لعب مباراة والتاكيد على شكل الفريق )دايموند(
ويكون الخيار للمھاجم
 -1التحضير لنفسه و التسديد
 -2التحضير للزميل المھاجم االخر
 -3التحضير للزميل القادم من الخلف
اذا تم التسديد وسجل ھدف من قبل منتصف الملعب يحسب
.ھدفين

`

DAY 5
Heading

`

Heading
KEY COACHING POINTS

الشامل االول
اتخاذ القرار بضرب الكرة بالراس
مراقبة الكرة لحظة وصولھا الى الجبھه
االقدام على االطراف االمامية )رؤوس
االصابع(
ارجاع الراس والكتفين )الجذع( الى الخلف
العيون مفتوحة
شد الرقبة
التوازن
فتح الصدر
توجيه الكرة ومعرفة :
اين توجه الكرة  /مكان لعب الكرة  /المسافة
للتوجيه
مشاھدة المرمى ومكان تواجد الحارس
ضرب الكرة
من اسفل الكرة )دفاعي ( -من منتصف واعلى الكرة )ھجومي (

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Attacking Heading, Header
Game

Organization:
Area:
40*30
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
6-10 players + GK
Instructions:
البداية اللعب بدون حراس
التمرير باليد للوصول الى المرمى ثم التسجيل بالراس
يمنع الجري اثناء مسك الكرة
تطوير التمرين
التمريرة االخيرة للتسجيل تكون بالقدم
اللعب باالقدام

-

`

Heading
KEY COACHING POINTS

التمرين االول
اتخاذ القرار بضرب الكرة بالراس
مراقبة الكرة لحظة وصولھا الى الجبھه
االقدام على االطراف االمامية )رؤوس االصابع(
ارجاع الراس والكتفين )الجذع( الى الخلف
العيون مفتوحة
شد الرقبة
التوازن
فتح الصدر
توجيه الكرة ومعرفة :
اين توجه الكرة  /مكان لعب الكرة  /المسافة للتوجيه
مشاھدة المرمى ومكان تواجد الحارس
ضرب الكرة
من اسفل الكرة )دفاعي ( -من منتصف واعلى الكرة )ھجومي (

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Heading, Basic Technique

Organization:
Area:
Depending on the quality of the
players
7-10 meters between the two players
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)Available players (in pairs of 2
Instruction:
تقسيم الالعبين الى ازواج العب معه كرة والالعب االخر
مقابل له
يقوم الالعب الذي بدون كرة بالتقدم باتجاه الكره والالعب
الذي معه كرة يقوم برمي الكرة على مستوى راس المھاجم
لتسديد الكرة بالراس بدون قفز
ثم يقوم الالعب المھاجم بالرجوع الى الخلف ويقوم الالعب
برمي الكرة للمھاجم الذي يقوم بالقفز لتسديد الكرة بالراس
-2يقوم الالعب المھاجم بالتحرك يمين يسار ويقوم الالعب
المساند برمي الكرة له
عمل مسابقة بين الالعبين من خالل رمي الكرة وارجاعھا
بين يدي المساعد في حال سقطت الكرة من يديه تعتبر نقطة
تبادل االدوار بعد كل  10محاوالت

`
KEY COACHING POINTS

تمرين الثاني
اتخاذ القرار بضرب الكرة بالراس
مراقبة الكرة لحظة وصولھا الى الجبھه
االقدام على االطراف االمامية )رؤوس االصابع(
ارجاع الراس والكتفين )الجذع( الى الخلف
العيون مفتوحة
شد الرقبة
التوازن
فتح الصدر
توجيه الكرة ومعرفة :
اين توجه الكرة  /مكان لعب الكرة  /المسافة للتوجيه
مشاھدة المرمى ومكان تواجد الحارس

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Heading, Basic Technique

ضرب الكرة
من اسفل الكرة )دفاعي ( من منتصف واعلى الكرة )ھجومي (Organization:
Area:
Depending on the quality of the
players
7-10 meters between the two players
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)Available players (in pairs of 2
Instruction:
يقوم المساعد من الشاخص رقم  1برمي الكرة للمھاجم
لتسجيل ھدف
عمل  10تكرارات ثم االنتقال الى الشاخص رقم 2
تبديل العمل الى الجھه االخرى
تبادل االدوار مع المساعد
تبديل مواقع االقماع والالعبين و المساعد لتصبح الحالة
دفاعية

`
KEY COACHING POINTS

تمرين مطور
اتخاذ القرار بضرب الكرة بالراس
مراقبة الكرة لحظة وصولھا الى الجبھه
االقدام على االطراف االمامية )رؤوس االصابع(
ارجاع الراس والكتفين )الجذع( الى الخلف
العيون مفتوحة
شد الرقبة
التوازن
فتح الصدر
توجيه الكرة ومعرفة :
اين توجه الكرة  /مكان لعب الكرة  /المسافة للتوجيه
مشاھدة المرمى ومكان تواجد الحارس

PRACTICAL INFORMTION
Practice 4: Heading, Basic Technique

ضرب الكرة
من اسفل الكرة )دفاعي ( من منتصف واعلى الكرة )ھجومي (Organization:
Area:
15x15
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goal
Players involved:
4+GK
Instruction:
يتم اضافة حارس مرمى
يقوم المساعد من الشاخص رقم  1برمي الكرة للمھاجم
لتسجيل ھدف
عمل  10تكرارات ثم االنتقال الى الشاخص رقم 2
تبديل العمل الى الجھه االخرى
تبادل االدوار مع المساعد
تبديل مواقع االقماع والالعبين و المساعد لتصبح الحالة
دفاعية
وضع العب مدافع سلبي

`
KEY COACHING POINTS

الشامل االخير
اتخاذ القرار بضرب الكرة بالراس
مراقبة الكرة لحظة وصولھا الى الجبھه
االقدام على االطراف االمامية )رؤوس
االصابع(
ارجاع الراس والكتفين )الجذع( الى الخلف
العيون مفتوحة
شد الرقبة
التوازن
فتح الصدر
توجيه الكرة ومعرفة :
اين توجه الكرة  /مكان لعب الكرة  /المسافة
للتوجيه
مشاھدة المرمى ومكان تواجد الحارس
ضرب الكرة
من اسفل الكرة )دفاعي ( -من منتصف واعلى الكرة )ھجومي (

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Attacking Heading, Header
Game

Organization:
Area:
40*30
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
)7*7 (14 players
Instructions:
مباراة
اللعب لمحاولة خلق فرصة للتسجيل بالراس
المدرب يحدد فريق لتوجيھه
التركيز على شكل الفريق
وضع شرط التسجيل بالراس يعتبر ھدفين

`

تمرين مساعد اضافي
KEY COACHING POINTS

التمرين االول
اتخاذ القرار بضرب الكرة بالراس
مراقبة الكرة لحظة وصولھا الى الجبھه
االقدام على االطراف االمامية )رؤوس االصابع(
ارجاع الراس والكتفين )الجذع( الى الخلف
العيون مفتوحة
شد الرقبة
التوازن
فتح الصدر
توجيه الكرة ومعرفة :
اين توجه الكرة  /مكان لعب الكرة  /المسافة للتوجيه
مشاھدة المرمى ومكان تواجد الحارس

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Heading, Basic Technique

ضرب الكرة
من اسفل الكرة )دفاعي ( من منتصف واعلى الكرة )ھجومي (Organization:
Area:
Middle circle
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
Available players (equal numbers
)outside/inside the circle
Instruction:
فريق خارج الدائرة مع كل العب كرة
الفريق االخر داخل الدائرة بدون كرات
يقوم الالعبون داخل الدائرة بالجري وطلب كرة
من احد الالعبين خارج الدائرة لتسديد الكرة
بالراس ثم الجري وطلب كرة من العب اخر
تحديد نوع التسديد البداية بدون قفز ثم مع القفز
تبادل االدوار بعد  2دقيقة

`

DAY 6
Practical Test 1

`

DAY 7
Practical Test 1

`

DAY 8
Aerobic Endurance
With the Ball

`

DAY 8
Speed with the Ball

`

DAY 9
Defence Play
1x1 – 2x2

`

Defense Play 1x1
KEY COACHING POINTS

الشامل االول
 موقع المدافع  /قطع مسار الكرة والمرمى المسافة مع المنافس  2- 1.5م النظر والرؤية للمنافس والكرة اعتراض التمرير قبل وصول الكرة للمنافس منع المنافس من الدوران في حال استلم الكرةالجسم قريب من المنافس ومحاولة ابعاده عن المرمى اوالعمق
 عدم عمل خطأ ان امكن في حالة دوران المنافس تاخير المنافس تقليل المسافة مع الكرة النظر على الكرة الجسم منحني الى االمام مع انثناء الركب وعلى رؤوساالصابع
 الصبر وضع الجسم جانبي التموية لقطع الكرة عدم الفرملة على الكرة اال اذا كان متاكد من القطع -القوة لقطع الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Defense Play, SSG

Organization:
Area:
20*20 m Grid
Equipment:
Balls, 3 sets of Bibs, Cones,
Markers, Goals
Players involved:
12 Players + 2GK
Instructions
اللعب اربعة ضد اربعه
البداية اللعب حر
الشروط
في كل مربع يجب ان يتواجد العب من كل
فريق
تحركات الالعبين بالطول والعرض )في نفس
المربع (

`

Defense Play 1x1
KEY COACHING POINTS
التمرين التعليمي
 موقع المدافع  /قطع مسار الكرة والمرمى االمسافة مع المنافس  2- 1.5م النظر والرؤية للمنافس والكرة اعتراض التمرير قبل وصول الكرة للمنافس منع المنافس من الدوران في حال استلم الكرةالجسم قريب من المنافس ومحاولة ابعاده عن المرمى اوالعمق
 عدم عمل خطأ ان امكن في حالة دوران المنافس تاخير المنافس تقليل المسافة مع الكرة النظر على الكرة الجسم منحني الى االمام مع انثناء الركب وعلى رؤوساالصابع
 الصبر وضع الجسم جانبي التموية لقطع الكرة عدم الفرملة على الكرة اال اذا كان متاكد من القطع -القوة لقطع الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Defense Play, 1v1
defensive Situation

Organization:
Area:
10*10 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones
Players involved:
6 Players
Instructions

المرحلة االولى
التمرير للمھاجم ومحاولة المدافع قطع الكرة او منع
دوران المھاجم
المرحلة الثانية
يقف المھاجمون على احد اضالع المربع ويقف
المدافعون امامھم
المھاجمون يتحركون بالكرة لالمام والجانبين على
التوالي والمدافعون يقومون بالتحرك بحركة الدفاع
مع اتجاه الكرة

`

Defense Play 1x1
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور 1
 موقع المدافع  /قطع مسار الكرة والمرمى االمسافة مع المنافس  2- 1.5م النظر والرؤية للمنافس والكرة اعتراض التمرير قبل وصول الكرة للمنافس منع المنافس من الدوران في حال استلم الكرةالجسم قريب من المنافس ومحاولة ابعاده عن المرمى اوالعمق
 عدم عمل خطأ ان امكن في حالة دوران المنافس تاخير المنافس تقليل المسافة مع الكرة النظر على الكرة الجسم منحني الى االمام مع انثناء الركب وعلى رؤوساالصابع
 الصبر وضع الجسم جانبي التموية لقطع الكرة عدم الفرملة على الكرة اال اذا كان متاكد من القطع -القوة لقطع الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Defense Play, 1v1 defensive
Situation

Organization:
Area:
15X15 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers
Players involved:
As available.
Instructions:
يقوم المدرب بتمرير الكرة الى الزميل المقابل للمھاجم
الذي يمرر الكرة الى المھاجم
المھاجم مواجه للكرة وخلفه المدافع
على المدافع قطع الكرة قبل وصولھا الى المھاجم او منع
دوران المھاجم ومحاولة قطع الكرة وعمل ھجوم مرتد
للتسجيل باحد الھدفين
المھاجم يقوم بمحاولة اجتياز المدافع وتسجيل ھدف
مھم
ان ال يزيد مدة الھجمة عن ال 10ثواني

`

Defense Play 1x1
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور 2
 موقع المدافع  /قطع مسار الكرة والمرمى المسافة مع المنافس  2- 1.5م النظر والرؤية للمنافس والكرة اعتراض التمرير قبل وصول الكرة للمنافس منع المنافس من الدوران في حال استلم الكرةالجسم قريب من المنافس ومحاولة ابعاده عن المرمى اوالعمق
 عدم عمل خطأ ان امكن في حالة دوران المنافس تاخير المنافس تقليل المسافة مع الكرة النظر على الكرة الجسم منحني الى االمام مع انثناء الركب وعلى رؤوساالصابع
 الصبر وضع الجسم جانبي التموية لقطع الكرة عدم الفرملة على الكرة اال اذا كان متاكد من القطع -القوة لقطع الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: Defense Play, 1v1
defensive Situation

Organization:
Area:
20*10 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, Flags
Players involved:
As available: 2 Players and a server
Instructions

يقوم المدرب بتمرير الكرة الى المھاجم
و يقوم المدافع بمحاولة قطع الكرة وعمل ھجوم مرتد
وتسجيل ھدف باحد الھدفين
المھاجم مواجه للمدافع الجتيازة وتسجيل ھدف
ان ال تزيد الھجمة عن  10ثواني

`

Defense Play 1x1
KEY COACHING POINTS

الشامل االخير
 موقع المدافع  /قطع مسار الكرة والمرمى االمسافة مع المنافس  2- 1.5م النظر والرؤية للمنافس والكرة اعتراض التمرير قبل وصول الكرة للمنافس منع المنافس من الدوران في حال استلم الكرةالجسم قريب من المنافس ومحاولة ابعاده عن المرمى اوالعمق
 عدم عمل خطأ ان امكن في حالة دوران المنافس تاخير المنافس تقليل المسافة مع الكرة النظر على الكرة الجسم منحني الى االمام مع انثناء الركب وعلى رؤوساالصابع
 الصبر وضع الجسم جانبي التموية لقطع الكرة عدم الفرملة على الكرة اال اذا كان متاكد من القطع -القوة لقطع الكرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Defense Play, 1v1 defensive
Situation

Organization:
Area:
40*20 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
10 players 4x4 + 2 GKS
Instructions
اللعب مباراة والتركيز على مواقف اللعب واحد ضد واحد
ممكن وضع شرط
الفريق المھاجم يلعب حر والمدافع لمستين /ثالث

`

Defense Play 2x2
KEY COACHING POINTS

الشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
)Practice: Defense Play, 2v2 (SSG

نفس النقاط التدريبية واحد ضد واحد
الضغط على حامل الكرة الالعب الثاني عمل التغطية  /مسافة التغطية  /زاويةالتغطية
 الالعب الثاني شكل الجسم مشاھدة الكرة والالعبالمنافس الثاني
 الالعب الثاني السرعة في الضغط عند التمرير -االتصال

Organization:
Area:
20*20 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
2 teams 4x4
Instructions:
اللعب اربعة ضد اربعة
الفريق االحمر المدافع يجب توجد العبين في الخلف في
الحالة الدفاعية
الحالة الھجومية  /حراللعب
الفريق المھاجم تواجد العبان فقط في الحالة الھجومية
الحالة الدفاعية  /حر اللعب
تحديد عدد اللمسات للفريق االحمر المدافع في الحالة
الھجومية
الفريق المدافع يدافع عن ھدف

`

Defense Play
KEY COACHING POINTS

التمرين التعليمي

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Defense Play2v2
defensive Situation

نفس النقاط التدريبية واحد ضد واحد
الضغط على حامل الكرة الالعب الثاني عمل التغطية  /مسافة التغطية  /زاويةالتغطية
 الالعب الثاني شكل الجسم مشاھدة الكرة والالعبالمنافس الثاني
 الالعب الثاني السرعة في الضغط عند التمرير-االتصال

Organization:
Area:
25*15 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Mannequins
Players involved:
6 Players
Instructions:
عند اشارة المدرب
يقوم كل العبان بالتحرك باتجاه الكرة وعمل حركات الدفاع
على التوالي والرجوع الى البداية والعمل من الجھه االخرى
التاكيد على المسافة بين الالعبين
التواصل
شكل الجسم

`

Defense Play
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور

PRACTICAL INFORMTION
Practice 9: Defense Play, 2v2 Defensive
)Situation (Advanced

نفس النقاط التدريبية واحد ضد واحد
الضغط على حامل الكرة الالعب الثاني عمل التغطية  /مسافة التغطية  /زاويةالتغطية
 الالعب الثاني شكل الجسم مشاھدة الكرة والالعبالمنافس الثاني
 الالعب الثاني السرعة في الضغط عند التمرير -االتصال

Organization:
Area:
25*20 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
Available players, groups of twos
Instructions:
يقوم المدرب بالتمرير الى احد المھاجمين ويخرج معه مھاجم
اخر
ويحاوالن تجاوز المدافعين للتسجيل في المرمى خلف
المدافعين
المدافعون يحاولون منع تقدم المھاجمين ومحاولة قطع الكرة
و عمل ھجوم مرتد سريع لتسجيل ھدف خلف المھاجمين
ومحاولة استخدام الالعبين المساعدين
التبديل بين المدافعين والمھاجمين كل خمس مرات
المساعدون فقط مع المدافعين
التطوير
اضافة حارس مرمى مع المدافعين

`

KEY COACHING POINTS

الشامل االخير
نفس النقاط التدريبية واحد ضد واحد
الضغط على حامل الكرة الالعب الثاني عمل التغطية  /مسافة التغطية  /زاويةالتغطية

PRACTICAL INFORMTION
Practice 9: Defense Play, 2v2 Defensive
Situation

 الالعب الثاني شكل الجسم مشاھدة الكرة والالعبالمنافس الثاني
 الالعب الثاني السرعة في الضغط عند التمرير -االتصال

Organization:
Area:
40*25 m Grid
2 Goals in each corner
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
5x5
Instructions:
مباراة خمسة ضد خمسة
اللعب في البداية حر الفريق االصفر المھاجم
ولمستين كل العب احمر في الحالة الھجومية

`

DAY 9
Defence Play
3x3 – 4x4

`

Defense Play 3x3
Key Coaching Points:
الشامل االول

Practical Information
Practice: Defense Play, 3v3 SSG

مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و ) 2*2تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقربالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصالحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعب توازن
Organization:
Area:
30*25 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, Goals.
Players involved:
8 players
Instructions:
اللعب اربعة ضد اربعة
المدافعون يدافعون عن ھدف وفي حالة قطع الكرة عمل
ھجوم مرتد سريع للتسجيل في احد المرميين
المھاجمون لعب حر الشكل حر
المدافعون حر ثم لمستين الشكل 1-3

`

Defense Play
KEY COACHING POINTS

التمرين التعليمي
مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و ) 2*2تذكير(

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: Defense Play, 3v3 Technical
)(Defensive Situations

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقربالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصالحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين على
شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعب توازن

Organization:
Area:
25*10 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, Flags
Players involved:
6 players, groups of threes
Instructions:
يقوم المدرب
بترقيم الكرات والالعبين المدافعين
يقوم المدرب بتحديد الرقم حيث يقوم اقرب مدافع بالضغط
على الكرة وثم يقوم الالعب االخر بالتغطية واللعب البعيد
بالتوازن
تبديل االرقام
الوصول الى االتقان والحفظ

`

Defense Play
Key/Coaching Points:
تمرين مطور

Practical Information
Practice 3: Defense Play, 3v3 Defensive
)Situations (Skill

مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و ) 2*2تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقربالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصالحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعب توازن
عند يقوم المھاجمون بعمل لعب تعاوني
)(overlaps
المحافظة على الضغط على الكرة

Organization:
Area:
30*25 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,Goals.
Players involved:
11 players, groups of threes
Instructions:
المدرب يلعب تمرير قطري الى اي العب اصفر
الالعبون المھاجمون )االصفر( يقومون بالجري
بالكرة لمحاولة تسجيل ھدف
المدافعون يحاولون منع وقطع الكرة وعمل ھجوم
مرتد سريع
استخدام الالعبون المساعدون على االطراف
الالعبون المساعدون لمستين)مع المدافعين فقط(
التطوير
اضافة حارس مع المدافعين

`

Defense Play
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور
مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و ) 2*2تذكير(

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Defense Play, 3v3 Defensive
)Situations (Skill

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقربالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصالحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين على
شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعب توازن

Organization:
Area:
30*25 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
9 players, groups of threes
Instructions:
تقسيم الملعب الى ثالث اقسام
في كل قسم  3العبين
ممنوع الكرات العالية
اللعب ومحاولة تمرير كرات بينية بين المدافعين
يقوم المدافعون بالدفاع والضغط على حامل الكرة ومنع
التمرير البيني
التركيز على ثالث مدافعين
التطوير
عند قطع الكرة يصبح المدافعون مكانھم

`

Key/Coaching Points:
الشامل االخير

Practical Information
Practice: Defense Play, 3v3 Defensive
Situations

مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و ) 2*2تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقربالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصالحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعب توازن
عند يقوم المھاجمون بعمل لعب تعاوني
)(overlaps
المحافظة على الضغط على الكرة

Organization:
Area:
40*25 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,Goals.
Players involved:
10 players, groups of tow
Instructions:
خمسة ضد خمسة
شكل المدافعين حارس – 1 – 3
المھاجمون حارس – حر

`

Defense Play 4X4
Key/Coaching Points:
الشامل االول

Practical Information
Practice 3: Defense Play, 4v4 defensive
situations, SSG.

مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و  2*2و ) 3*3تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقرب شكل الجسمالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصال التحرك كوحدة واحده حسب حركة الكرة التركيز والصبرحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين على
شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعبان توازن
Organization:
Area:
40*30 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, Goals.
Players involved:
8 players,.
Instructions:
اللعب اربعة ضد اربعة
يبدا اللعب بتمرير الكرة الى احد المھاجمين الذين
يحاولون التسجيل في مرمى المدافعين
المدافعون يحاولون منع تقدم المھاجمين ومحاولة
قطع الكرة وعمل ھجوم مرتد سريع
المدافعون على خط واحد
التطوير
اضافة حارس مرمى

`

Defense Play 4x4
Key/Coaching Points:
التمرين التعليمي

Practical Information
Practice 1: Defense Play, 4v4 defensive
situations, (skill).

مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و  2*2و ) 3*3تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقرب شكل الجسمالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصال التحرك كوحدة واحده حسب حركة الكرة التركيز والصبرحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعبان توازن
Organization:
Area:
10*35 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, Flags.
Players involved:
8 players, groups of fours.
Instructions:
يقوم المدرب
بترقيم الكرات والالعبين
يقوم المدرب بتحديد الرقم حيث يقوم اقرب مدافع بالضغط
على الكرة وثم يقوم الالعب االخر بالتغطية واللعب البعيد
بالتوازن
تبديل االرقام
الوصول الى االتقان والحفظ

`

Defense Play 4x4
Key/Coaching Points:
تمرين مطور
مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و  2*2و ) 3*3تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقرب شكل الجسمالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصال التحرك كوحدة واحده حسب حركة الكرة التركيز والصبرحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعبان توازن

Practical Information
Practice 2: Defense Play, 4v4 defensive
situations,

Organization:
Area:
3/1 PITCH
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
11 players, groups of fours.
Instructions:
اللعب اربع مھاجمين ضد اربعة مدافعين مع حارس مرمى
يبدا اللعب من عند المھاجمين
شكل المھاجمين 3-1
شكل المدافعين
GK-4
يحاول المھاجمون التقدم وتسجيل ھدف
المدافعون يحاولون منع تقدم المھاجمين ومحاولة قطع الكرة
وعمل ھجوم مرتد سريع لتسجيل ھدف

`

Key/Coaching Points:
تمرين مطور اضافي
مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و  2*2و ) 3*3تذكير(

Practical Information
Practice 2: Defense Play, 4v4 defensive
situations, (skill).

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقرب شكل الجسمالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصال التحرك كوحدة واحده حسب حركة الكرة التركيز والصبرحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعبان توازن
Organization:
Area:
10*35 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers.
Players involved:
16 players, groups of fours.
Instructions:
تقسيم الملعب الى ثالث اقسام
في كل قسم  4العبين
ممنوع الكرات العالية
اللعب ومحاولة تمرير كرات بينية بين المدافعين
يقوم المدافعون بالدفاع والضغط على حامل الكرة ومنع
التمرير البيني
التركيز على اربع مدافعين
التطوير
عند قطع الكرة يصبح المدافعون مكانھم

`

Key/Coaching Points:
الشامل االخير

Practical Information
Practice 2: Defense Play, 4v4

مبادئ اللعب الدفاعي  1*1و  2*2و ) 3*3تذكير(

اقرب العب يضغط على حامل الكرةزاوية التغطية لالعب االقرب شكل الجسمالمسافةالمحافظة على الضغط على الكرةالتغطيةالتوازناالتصال التحرك كوحدة واحده حسب حركة الكرة التركيز والصبرحسب الحالةالالعب المواجه في المنتصف
يكون ھناك زاويتان للتغطية من قبل العبين
على شكل مثلث
الالعب المواجه للكرة من الطرف
العب يعمل زاية تغطية والعبان توازن

Organization:
Area:
دبل ال 3/1 PITCH 18
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers GOALS .
Players involved:
10 players,.
Instructions:
اللعب خمسة ضد خمسة منھم حارسي مرمى
شكل المھاجمين
GK-3-1
شكل المدافعين
GK-4
اللعب مباراة
ممكن زيادة العدد الى ستة ضد ستة او اكثر والتركيز على
المدافعين

`

DAY 10
Building from the back

`

Building up from the back
KEY COACHING POINTS

الشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice : building up from the back

النقاط التدريبية لالستالم والتمرير
زاوية االستالم
االنتشار بالعرض والطول
شكل الجسم
قراءة اللعب
سرعة االداء )اللعب(
سرعة االنتقال الى االمام
الثقة بالنفس خصوصا حارس المرمى وقلبي الدفاع

يعتمد البناء من الخلف على قرار الالعب و موقع الكرة
والمنافس
Organization:
Area: 60X50
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
7+2GKs (9) X 5
Instructions:
الفريق االصفر = عمل ممر بعرض  7-5م
على طرفي الملعب يتواجد به ظھيران –
ويتواجد في المنتصف  5العبين ضد
خمسة
يكون ترتيب الالعبين قلبي دفاع في كل
نصف ملعب ويتواجد العب وسط في
المنتصف
اللعب من الحارس لقلبي الدفاع وبناء
اللعب اليصال الكرة الى الحارس الثاني
الذي يبدا البناء مرة اخرى
الفريق االخضر يحاول قطع الكرة لتسجيل
ھدف في احد المرميين

`

Building up from the back
KEY COACHING POINTS

تمرين اضافي ) شامل اول (

PRACTICAL INFORMTION
Practice : building up from the back

النقاط التدريبية لالستالم والتمرير
زاوية االستالم
االنتشار بالعرض والطول
شكل الجسم
قراءة اللعب
سرعة االداء )اللعب(
سرعة االنتقال الى االمام
الثقة بالنفس خصوصا حارس المرمى وقلبي الدفاع

يعتمد البناء من الخلف على قرار الالعب و موقع الكرة
والمنافس
Organization:
Area: ½ PITCH
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
6+1 GK (7) X 4
Instructions:
عمل مربع  20*20امام قوس منطقة
الجزاء يتواجد به جميع الالعبين و بدء
اللعب مع الفريق االحمر لالستحواذ على
الكرة وعند قطع الكرة من الفريق االصفر
يقوم الالعبين بالتمرير الى الحارس لبدء
البناء من الخلف لتسجيل ھدف في احد
االھداف الصغيره
الفريق االحمر في حالة قطع الكرة يقوم
بمحاول تسجيل ھدف في المرمى الرئيسي

`

Building up from the back
KEY COACHING POINTS

التمرين االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: BUILDING UP FROM THE
BACK

النقاط التدريبية لالستالم والتمرير
زاوية االستالم
االنتشار بالعرض والطول
شكل الجسم
قراءة اللعب
سرعة االداء )اللعب(
سرعة االنتقال الى االمام
الثقة بالنفس خصوصا حارس المرمى وقلبي الدفاع

يعتمد البناء من الخلف على قرار الالعب و موقع الكرة
والمنافس
Organization:
Area:
½ PITCH
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
6 Players
Instructions:
يبدا التمرين بدون منافس
يبدا اللعب من حارس المرمى باتجاه احد المدافعين
لعمل البناء من الخلف
البناء من حارس المرمى باتجاه احد قلبي الدفاعالبناء باتجاه احد الظھيرين )يسار/يمين( البناء باتجاه العب االرتكاز)الوسط(للوصول وتسجيل ھدف
)حسب فكر المدرب (
التطوير
اضافة العب ارتكاز ومھاجم

`

Building up from the back
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: BUILDING UP FROM THE
BACK

النقاط التدريبية لالستالم والتمرير
زاوية االستالم
االنتشار بالعرض والطول
شكل الجسم
قراءة اللعب
سرعة االداء )اللعب(
سرعة االنتقال الى االمام
الثقة بالنفس خصوصا حارس المرمى وقلبي الدفاع

يعتمد البناء من الخلف على قرار الالعب و موقع الكرة
والمنافس
Organization:
Area:
½ PITCH
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, goals
Players involved:
11 Players
Instructions:
اللعب ستة مدافعين وحارس مرمى ) (7ضد 3
يبدا اللعب من حارس المرمى باتجاه احد المدافعين
لعمل البناء من الخلف
البناء من حارس المرمى باتجاه احد قلبي الدفاعالبناء باتجاه احد الظھير )يسار/يمين( البناء باتجاه احد العبي االرتكاز)الوسط(للوصول وتسجيل ھدف
)حسب فكر المدرب (

`

Building up from the back
KEY COACHING POINTS
تمرين مساعد اضافي

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: BUILDING FROM THE BACK

النقاط التدريبية لالستالم والتمرير
زاوية االستالم
االنتشار بالعرض والطول
شكل الجسم
قراءة اللعب
سرعة االداء )اللعب(
سرعة االنتقال الى االمام
الثقة بالنفس خصوصا حارس المرمى وقلبي الدفاع

يعتمد البناء من الخلف على قرار الالعب و موقع الكرة
والمنافس

Organization:
Area:
40*30 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
4 Players
Instructions:
يبدا اللعب من عند الحارس الى احد قلبي
الدفاع ثم محاولة الوصول بالكرة باقل عدد
لمسات
اللعب مع حارس المرمى
تطوير التمرين
اضافة العب مھاجم واللعب ثالث ضد
واحد
المھاجم الضغط لقطع الكرة والتسجيل او
منع البناء من الخلف

`
KEY COACHING POINTS
تمرين شامل اخير

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: BUILDING FROM THE BACK

النقاط التدريبية لالستالم والتمرير
زاوية االستالم
االنتشار بالعرض والطول
شكل الجسم
قراءة اللعب
سرعة االداء )اللعب(
سرعة االنتقال الى االمام
الثقة بالنفس خصوصا حارس المرمى وقلبي الدفاع

يعتمد البناء من الخلف على قرار الالعب و موقع الكرة
والمنافس

Organization:
Area:
½PITCH
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,GOALS
Players involved:
12 Players + 2 GK
Instructions:
اللعب مباراة سبعة ضد سبعة
التاكيد على المدافعين الفريق االحمر البناء
من الخلف
شكل الفريق االحمر
GK-4-2
شكل الفريق االصفر المھاجمون
GK-3-3

`

DAY 10
Ball Possession

`

Ball Possession
 KEY COACHING POINTSالشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Ball Possession

الفريق المستحوذ يجب اللعب بسرعة في المساحة
الضيقة عن طريق التمرير الجيد
التوقع وقراءة اللعب
التنويع في التمرير واستخدام الخداع والمراوغة
واالبداع في التمرير
البحث عن الخيار الصحيح واالفضل
الالعب المستحوذ على الكرة يجب ان يكون عند 3
خيارات فاكثر )التحرك بدون كرة (
المدافعين اللعب بجدية وبضغط مستمر
التواصل بين الالعبين
اذا لعب المدافعون على خط واحد التركيز على اللعب
البيني والتعاوني
اذا لعب المدافعون دفاع متكاثف التركيز على نقل نقطة
الھجوم من جھه الى اخرى من خالل التمرير القصير
والسريع ومحاولة سحب المدفعين الى منتصف الملعب
ولعب تمريره خلف المدافعين

Organization:
Area:
40*25 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
11 Players
Instructions:

الحركة بكرة وبدون كرة

اللعب سبعة ضد اربعة
الالعب الجوكر بالوسط لمستين  /العبي االطراف لمستين
فريق مستحوذ وفريق مدافع
الفريق مالك الكرة يقوم باالستحواذ الكبر عدد من التمريرات
الفريق المدافع عند قطع الكرة يقوم بمحاولة التسجيل باحد
االھداف االربعة
كل  10تمريرات تعتبر ھدف
المساعدون مع الفريق المستحوذ
التطوير
بعد كل  10تمريرات محاولة تسجيل ھدف
اللعب لمستين  /لمسة

`

KEY COACHING POINTS

التمرين االول
الفريق المستحوذ يجب اللعب بسرعة في المساحة
الضيقة عن طريق التمرير الجيد

PRACTICAL INFORMTION
)Practice 1: Ball Possession (8v2

التوقع وقراءة اللعب
التنويع في التمرير واستخدام الخداع والمراوغة
واالبداع في التمرير
البحث عن الخيار الصحيح واالفضل
المدافعين اللعب بجدية وبضغط مستمر
التواصل بين الالعبين
اذا لعب المدافعون على خط واحد التركيز على اللعب
البيني والتعاوني
اذا لعب المدافعون دفاع متكاثف التركيز على نقل نقطة
الھجوم من جھه الى اخرى من خالل التمرير القصير
والسريع ومحاولة سحب المدفعين الى منتصف الملعب
ولعب تمريره خلف المدافعين
الحركة بكرة وبدون كرة

Organization:
Area:
15*15 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
10 Players
Instructions:
Rondo 8v2
اللعب ثمانية ضد اثنان
اللعب من لمسة واحدة ان امكن او لمستين ثم لمسة
)حسب مستوى الالعبين (
عد التمريرات الصحيحة كل  10تمريرات نقطة
اي تمريرة بين المدافعين تعتبر نقطتين
المدافعون محاولة قطع الكرة او ابعادھا خارج منطقة
اللعب
التطوير
تقسيم الالعبين الى ازواج كل العبان مع بعض في
حالة قطع الكرة من العب يصبح مدافع الزوج الذي
قطع منه الكرة
-

`

Ball Possession
KEY COACHING POINTS

تمرين اول اضافي

PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: Ball Possession 6v3

الفريق المستحوذ يجب اللعب بسرعة في المساحة
الضيقة عن طريق التمرير الجيد
التوقع وقراءة اللعب
التنويع في التمرير واستخدام الخداع والمراوغة
واالبداع في التمرير
البحث عن الخيار الصحيح واالفضل
المدافعين اللعب بجدية وبضغط مستمر
التواصل بين الالعبين
اذا لعب المدافعون على خط واحد التركيز على اللعب
البيني والتعاوني
اذا لعب المدافعون دفاع متكاثف التركيز على نقل نقطة
الھجوم من جھه الى اخرى من خالل التمرير القصير
والسريع ومحاولة سحب المدفعين الى منتصف الملعب
ولعب تمريره خلف المدافعين
الحركة بكرة وبدون كرة

Organization:
Area:
25*20 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers,
Players involved:
9 Players
Instructions:
توزيع الالعبين كما في الشكل
ثالث الوان
اللعب لمستين لكل العب
عد  10تمريرات نقطة
اي تمريرة بينية تعتبر نقطتين
المدافعين عند قطع الكرة يدخل مجموعة
الالعبين من نفس اللون

`

Ball Possession
PRACTICAL INFORMTION
Practice: Ball Possession

KEY COACHING POINTS
الشامل االخير

الفريق المستحوذ يجب اللعب بسرعة في المساحة
الضيقة عن طريق التمرير الجيد

30

التوقع وقراءة اللعب
التنويع في التمرير واستخدام الخداع والمراوغة
واالبداع في التمرير

50

البحث عن الخيار الصحيح واالفضل
المدافعين اللعب بجدية وبضغط مستمر
التواصل بين الالعبين
اذا لعب المدافعون على خط واحد التركيز على اللعب
البيني والتعاوني
اذا لعب المدافعون دفاع متكاثف التركيز على نقل نقطة
الھجوم من جھه الى اخرى من خالل التمرير القصير
والسريع ومحاولة سحب المدفعين الى منتصف الملعب
ولعب تمريره خلف المدافعين
الحركة بكرة وبدون كرة

Organization:
Area:
50*30 m Grid
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Markers, Goals
Players involved:
14 Players
Instructions:
مباراة ستة ضد ستة مع حارسي مرمى

`

DAY 11
Crossing Ball

`

Crossing Ball
KEY COACHING POINTS

الشامل االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Crossing Ball .. SSG.

السرعة في االداء
االنتشار بالعرض والتمركز الجيد لطلب الكرة
االتصال مع المھاجمين
تكنيك الكرة العرضية
قدم االرتكاز
مرجحة القدم الضاربة
التوازن
االتصال مع الكرة
القوة
الدقة
الكرة خلف المدافعين وتكون امام المھاجمين
التنويع بالكرات العرضية
) ارضية – ھوائية – كت باك – غير متوقعة (

ORGANIZATION:
Area:
40x40
Equipment:
Cones, Bibs, Balls, Goals.
Players:
6 players + 2GK.
2 Teams (2) Crossers
Instructions:
يبدا اللعب من حارس المرمى باتجاه احد المھاجمين الذي
يمرر الكرة الى احد العبي االطراف لعمل كرة عرضية
امام المرمى
المساعدون فقط مع المھاجمين
التطوير
زيادة عدد الالعبين العب لكل فريق
تحديد نوع الكرات العرضية
الفريق المدافع لمستين

`

Crossing Ball
KEY COACHING POINTS

التمرين االول

PRACTICAL INFORMTION
Practice : Crossing Ball

السرعة في االداء
االنتشار بالعرض والتمركز الجيد لطلب الكرة
االتصال مع المھاجمين
تكنيك الكرة العرضية
قدم االرتكاز
مرجحة القدم الضاربة
التوازن
االتصال مع الكرة
القوة
الدقة
الكرة خلف المدافعين وتكون امام المھاجمين
التنويع بالكرات العرضية
) ارضية – ھوائية – كت باك – غير متوقعة (

بداية التمرين بدون حارس
تطوير التمرين
باضافة حارس مرمى و مھاجم
ويحدد المدرب لالعب الجناح مكان الكرة العرضية

Organization:
Playing Area:
Dabble Penalty area
Equipment:
Balls, Bibs, Cones.
Players involved: 10-12 players
INSTRUCTIONS:
يحدد المدرب ستة مناطق امام المرمى لكل مكان نقاط معينة
يقوم المدرب بتمرير الكرة الى العب الجناح الذي يجري
بالكرة لتنفيذ الكرة العرضية نحو االماكن المحدده
التنفيذ من اليسار واليمين
البداية بدون تحديد مكان الكرة العرضية
تحديد مكان الكرة العرضية
 -1كرة عرضية من بداية و منتصف منطقة الجزاء
 -2كرة عرضية راجعة للخلف للمھاجم القادم من الخلف

`

Crossing Ball
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور اضافي
السرعة في االداء

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Crossing Ball

االنتشار بالعرض والتمركز الجيد لطلب الكرة
االتصال مع المھاجمين
تكنيك الكرة العرضية
قدم االرتكاز
مرجحة القدم الضاربة
التوازن
االتصال مع الكرة
القوة
الدقة
الكرة خلف المدافعين وتكون امام المھاجمين
التنويع بالكرات العرضية
) ارضية – ھوائية – كت باك – غير متوقعة (

ORGANIZATION:
Area:
½PITCH 1
Equipment:
Cones, Bibs, Mannequins, Balls, Goals.
Players:
6x4 + GK.
Instructions:
اللعب ستة ضد اربعة  ) +حارس مرمى (
شكل المھاجمين
3-3
شكل المدافعين
GK -2-2
المھاجمون اللعب للتسجيل من الكرات العرضية في المرمى
الرئيسي )لعب حر (
والمدافعون عند قطع الكرة التسجيل باحد الھدفين في
منتصف الملعب )اللعب لمستين (

`

Crossing Ball
KEY COACHING POINTS

الشامل االخير

PRACTICAL INFORMTION
Practice: Crossing Ball

السرعة في االداء
االنتشار بالعرض والتمركز الجيد لطلب الكرة
االتصال مع المھاجمين
تكنيك الكرة العرضية
قدم االرتكاز
مرجحة القدم الضاربة
التوازن
االتصال مع الكرة
القوة
الدقة
الكرة خلف المدافعين وتكون امام المھاجمين
التنويع بالكرات العرضية
) ارضية – ھوائية – كت باك – غير متوقعة (

ORGANIZATION:
Area:
½PITCH
Equipment:
Cones, Bibs, Mannequins, Balls, Goals.
Players:
6x6 +2 GK.
Instructions:
مباراة اللعب ستة ضد ستة  ) +حارسي مرمى (
شكل المھاجمين
GK-3-3
شكل المدافعين
GK -4-2

`

DAY 11
Finishing

`

Finishing
KEY COACHING POINTS

الشامل االول
اتخاذ قرار االنھاء بسرعة بكرة وبدون كرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice: SSG 3v3 + 2GK

اللمسة االولى – لالنھاء من لمسة او تحضير الكرة
لمواجھة المرمى في الفراغ ان امكن وبعيدا عن
المدافعين
تعليم الالعبين على التحرك باستمرار لطلب الكرة
التاكيد على الالعبين للحفاظ على رؤوسھم وعينين
تتحرك لقراءة اللعبة .تتيح رؤية الملعب ومكان وجود
الالعبين اتخاذ قرارات أفضل ومنح أنفسھم فرصة أفضل
لطلب الكرة والتسجيل
مراقبة المدافعين وحارس المرمى والكرة
االبداع والحس التھديفي
زاوية التسديد )مقوسة في زاوية المرمى ان امكن (
الدقة والقوة
قدم االرتكاز

Organization:
Playing Area:
Double the penalty area.
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:
14 players + 2GK

شد الكاحل
ضرب الكرة من منتصفھا
المتابعة

Instructions:
اللعب حر اثالث ضد ثالثة مع حارسي مرمى
االنھاء من اي نقطة من مساحة اللعب
الفريق المھاجم حر والفريق المدافع لمستين )لمسة (

`

Finishing
KEY COACHING POINTS

التمرين االول
اتخاذ قرار االنھاء بسرعة بكرة وبدون كرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 3:

اللمسة االولى – لالنھاء من لمسة او تحضير الكرة
لمواجھة المرمى في الفراغ ان امكن وبعيدا عن
المدافعين
تعليم الالعبين على التحرك باستمرار لطلب الكرة
التاكيد على الالعبين للحفاظ على رؤوسھم وعينين
تتحرك لقراءة اللعبة .تتيح رؤية الملعب ومكان وجود
الالعبين اتخاذ قرارات أفضل ومنح أنفسھم فرصة أفضل
لطلب الكرة والتسجيل
Organization:

مراقبة المدافعين وحارس المرمى والكرة

Playing Area:
Penalty area

االبداع والحس التھديفي
زاوية التسديد )مقوسة في زاوية المرمى ان امكن (
الدقة والقوة

Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:

قدم االرتكاز

8 players

شد الكاحل
ضرب الكرة من منتصفھا
المتابعة

Instructions:
يتم توزيع الالعبين كما في الصورة
يقوم الالعبين بالتسجيل من  3مواقع يبدا التسجيل كل مرحلة
لوحدھا
) -1االبيض(يقوم المھاجم بالركض باتجاه المرمى للتسجيل
) -2االحمر( يمرر المھاجم الكرة للمساعدين للتسجيل من
اللمسة االولى
) -3االسود(يقوم المھاجم بالتمريرالى المساعدين لتمرير كرة
ھوائية للتسجيل )بالراس او القدم(
تبادل االدوار  /تنويع التمرير

`

Finishing
KEY COACHING POINTS

التمرين المطور
اتخاذ قرار االنھاء بسرعة بكرة وبدون كرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 4:

اللمسة االولى – لالنھاء من لمسة او تحضير الكرة
لمواجھة المرمى في الفراغ ان امكن وبعيدا عن
المدافعين
تعليم الالعبين على التحرك باستمرار لطلب الكرة
التاكيد على الالعبين للحفاظ على رؤوسھم وعينين
تتحرك لقراءة اللعبة .تتيح رؤية الملعب ومكان وجود
الالعبين اتخاذ قرارات أفضل ومنح أنفسھم فرصة أفضل
لطلب الكرة والتسجيل
مراقبة المدافعين وحارس المرمى والكرة
االبداع والحس التھديفي
زاوية التسديد )مقوسة في زاوية المرمى ان امكن (

Organization:
Playing Area:
Penalty area
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.

الدقة والقوة

Players involved:
11 playres

قدم االرتكاز
شد الكاحل
ضرب الكرة من منتصفھا
المتابعة

Instructions:
يبدا اللعب بوجود حارس مرمى ثم اضافة مدافع
يتم توزيع الالعبين كما في الصورة
يقوم الالعبين بالتسجيل من  3مواقع يبدا التسجيل كل مرحلة
لوحدھا
) -1االبيض(يقوم الالعب بالركض باتجاه المرمى للتسجيل
)ممكن مراوغة الحارس(
) -2االحمر( يمرر المھاجم الكرة للمساعدين للتسجيل من
اللمسة االولى
) -3االسود (يقوم المھاجم بالتمرير الى المساعدين لتمرير
كرة ھوائية للتسجيل )بالراس او القدم(
تبادل االدوار  /تنويع التمرير

`

Finishing
KEY COACHING POINTS

التمرين االول اضافي
اتخاذ قرار االنھاء بسرعة بكرة وبدون كرة

PRACTICAL INFORMTION
Practice 1:

اللمسة االولى – لالنھاء من لمسة او تحضير الكرة
لمواجھة المرمى في الفراغ ان امكن وبعيدا عن
المدافعين
تعليم الالعبين على التحرك باستمرار لطلب الكرة
التاكيد على الالعبين للحفاظ على رؤوسھم وعينين
تتحرك لقراءة اللعبة .تتيح رؤية الملعب ومكان وجود
الالعبين اتخاذ قرارات أفضل ومنح أنفسھم فرصة أفضل
لطلب الكرة والتسجيل
مراقبة المدافعين وحارس المرمى والكرة
االبداع والحس التھديفي
زاوية التسديد )مقوسة في زاوية المرمى ان امكن (
الدقة والقوة
قدم االرتكاز
شد الكاحل
ضرب الكرة من منتصفھا
المتابعة

Organization:
Playing Area:
20x15.
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:
6-8 playres
Instructions:
يتم توزيع الالعبين كما في الصورة
رقم  1يقوم باجري بالكرة  5م ثم التسجيل في الھدف يمين /
يسار
رقم  2التمرير الى الزميل في الطرف ثم الركض لمواجھة
المرمى والتسجيل يمين /يسار
رقم  3التمرير الى الزميل المواجه والركض لمواجھة الكرة
والتسجيل يمين /يسار
التنويع في التمرير الى المھاجم
تبادل االدوار
التطوير

`
اضفة حراس مرمى ومدافعين

Finishing
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION

الشامل االخير
اتخاذ قرار االنھاء بسرعة بكرة وبدون كرة

Practice :

اللمسة االولى – لالنھاء من لمسة او تحضير الكرة
لمواجھة المرمى في الفراغ ان امكن وبعيدا عن
المدافعين
تعليم الالعبين على التحرك باستمرار لطلب الكرة
التاكيد على الالعبين للحفاظ على رؤوسھم وعينين
تتحرك لقراءة اللعبة .تتيح رؤية الملعب ومكان
وجود الالعبين اتخاذ قرارات أفضل ومنح أنفسھم
Organization:

فرصة أفضل لطلب الكرة والتسجيل

Playing Area:
20x15.

مراقبة المدافعين وحارس المرمى والكرة
االبداع والحس التھديفي
زاوية التسديد )مقوسة في زاوية المرمى ان امكن (
الدقة والقوة
قدم االرتكاز
شد الكاحل
ضرب الكرة من منتصفھا
المتابعة

Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:
12 playres + 2 GK
Instructions:
مباراة ستة ضد ستة مع حارسي مرمى

`

DAY 12
Organization The Team
8x8
11x11

`

Team Organization in 8v8
Practice 1:

PRACTICAL INFORMTION
4 – 1 – 2 – 1 Formation

Organization:
Playing Area:
2/3 of a normal size pitch or 40*60 m area
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:
16 players + 2GK
Instructions:
Divide the players into two teams of eight.
Put 5 midfielders into the middle area from each
team.
Put 2 defenders to the defending zone of each
team.
Put 1 attacker into the attacking zone of each
team.

KEY COACHING POINTS

- Defending can be easily
organized using this formation as
a rhombus (from the 4v4 game)
can be found in the middle.
- The principles remain the same
for them as before even in
defense.
- The defending method of the
back four can be the same as it
will be later in the 11-a-side
game.
- The build-up phase looks the
same in this formation as it is in
the 4-3-3 in most of the times,
the defending midfielder can drop
between the two center backs to
create an overload, and
meanwhile fullbacks can go
higher on the pitch.
- This positional build-up play is
used by most of the teams
nowadays. Tactically it is really
flexible as coaches can drag a
second defensive midfielder back
easily for the overload in the
defensive third where the buildup phase starts.

`

Team Organization in 8v8
Practice 2:

PRACTICAL INFORMTION
3 – 2 – 3 Formation

Organization:
Playing Area:
2/3 of a normal size pitch or 40*60 m area
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:
16 players + 2GK
Instructions:
Divide the players into two teams of eight.
Put 2 midfielders into the middle area from each
team.
Put 3 defenders to the defending zone of each
team.
Put 3 attackers into the attacking zone of each
team.

KEY COACHING POINTS

- First the 3-2-3 gives the coach
the stability, the well distributed
spaces and the appropriate and
clear roles for the players.
- There are three defenders, all
can be called as center backs,
there are two organizer
midfielders that are called central
midfielders
- The three attackers: a striker
and two wingers.
- This formation doesn’t differ
that much from the 4-1-2-1: the
wide spaces are occupied by the
wing players while the two center
backs split up and another player
(holding midfielder in the
previous formation) steps back.

`

Team Organization in 8v8
PRACTICAL INFORMTION
Practice 3:
3 – 1 – 3 – 1 Formation

Organization:
Playing Area:
2/3 of a normal size pitch or 40*60 m area
Equipment:
Balls, Bibs, Cones, Goals.
Players involved:
16 players + 2GK
Instructions:
Divide the players into two teams of eight.
Put 4 midfielders into the middle area from
each team.
Put 3 defenders to the defending zone of each
team.
Put 1 attacker into the attacking zone of each
team.

KEY COACHING POINTS
- This formation is the easiest to
teach as there are 2 of the 3-1
formations on the pitch.
- The movements are quite the
same; so it is quite simple to
organize mostly in defense.
- There are only 3 to 4 players to
help the build-up phase so it is
better for a long-passing style of
play rather than the short-passing
style that loves to keep possession
of the ball.
- There are three center backs, a
holding midfielder, three attacking
midfielders and a striker.
- The holding midfielder (pivot) has
such a hard task as he needs to
connect the attacking midfield with
the defenders in attack and
defense, too.
- Pivot needs to pick up the second
balls and need to pick up the striker
stepping back. He should be a good
communicator on the pitch,
because he needs to lead 4 players
in the front of him. - - So not only
should he be a leader, he needs to
understand the game in each detail.
- He usually is the cover player in
the triangles that players often
make.

`

SYSTEM OF 4‐3‐3
PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: System of 4-3-3 in Attacking,
GK angle.

KEY COACHING POINTS

-

-

ORGANIZATION:
Area:
Double the penalty area.
Equipment:
Cones, Bibs, Balls, Goals.

Players:
13 players + 2GK.
3 Neutral Players (2) Crossers
Instructions:
In (1) zone = GK, 3,4,6,2 v (2) attackers; in
the (2) zone = 6 v (4) attackers.
Ball always start with white opposition in far
grid with (4) attackers.
Their objective:
Is to strike on goal, or combine with their (2)
attackers. If red team wins possession they
can shot on goal, or combine with 6 to go to
goal.
ALL PLAYERS ARE RESTRICTED TO
THEIR SPACE/ZONE

Application of technique –
collection the ball, distribution,
and footwork to position for
collection
What - Reading the body shape
of the defense.
Who – GK.
When – The moment the
defense forces the play central
or wide.
Where – In the defending half,
as the ball enters shooting
range for the opposition.
Why – Reading the defensive
body shape and being prepared
will allow the GK to position
themselves more efficiently to
make more saves.

`

SYSTEM OF 4‐3‐3
PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: System of 4-3-3 in Attacking,
GK angle, SSG (7v7).

KEY COACHING POINTS

-

-

ORGANIZATION:
Area:
Double the penalty area.
Equipment:
Cones, Bibs, Balls, 1 Large Goal, 2 Small
Goals.

Players:
11 players + 2GK.
Red Team  5 Players
Yellow Team  6 Players
Instructions:
- Place (1) large goal at the end-line, and (2)
small goals on the halfway line.
- Balls always start with white team in
possession from the midline.
- White scores on large goal, red scores on
small goals.

Application of technique –
collection the ball, distribution,
and footwork to position for
collection
What - Reading the body
shape of the defense.
Who – GK.
When – The moment the
defense forces the play central
or wide.
Where – In the defending half,
as the ball enters shooting
range for the opposition.
Why – Reading the defensive
body shape and being
prepared will allow the GK to
position themselves more
efficiently to make more saves.

`

SYSTEM OF 4‐3‐3
PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: System of 4-3-3 in Attacking,
GK angle, Expanded SSG (9v8).

KEY COACHING POINTS

-

ORGANIZATION:
Area:
1/2 Pitch.
Equipment:
Cones, Bibs, Balls, Goals.

Players:
17 players (9v8) + 2GK.
Instructions:
- Free Play
Red Team  9 Players
White Team  8 Players

What – Reading the angle &
shape of the #10,7,11, 6 and
positioning the back 4
Accordingly.
Who – GK.
When – The moment white is
in possession.
Why – Organizing the back 4
based on the highest
defenders will help to prevent
shots from coming on goal, and
all for better anticipation of the
penetration balls from the
opposition.

`

SYSTEM OF 4-3-3
PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: System of 4-3-3 in Attacking, SSG
(9v9).

KEY COACHING POINTS

-

-

ORGANIZATION:
Area:
Penalty box to the end
Equipment:
Cones, Bibs, Balls, Goals.

Players:
17 players (9v8) + 2GK.
Instructions:
GK – 3 - 2 - 3

What – Reading the
angle & shape of the
#10,7,11, 6 and
positioning the back 4
Accordingly.
Who – GK.
When – The moment
white is in possession.
Why – Organizing the
back 4 based on the
highest defenders will
help to prevent shots
from coming on goal, and
all for better anticipation
of the penetration balls
from the opposition.

`

SYSTEM OF 4‐3‐3 in Defending
PRACTICAL INFORMTION
Practice 1: System of 4-3-3 in Defending,
Defending with a back 4, GK angle.

KEY COACHING POINTS

-

ORGANIZATION:
Area:
1/2 Pitch.
Equipment:
Cones, Bibs, Balls, Goals.

Players:
10 players + GK.
6v5 shadow play
Play with GK
Instructions:
2,3,4,5,6 in a “GK-4-1” formation
Yellow team passes the ball around, and "holds"
the ball for 3 seconds before they pass until their
teammates (Check for correct
Positioning of Red defenders).

Technical Application of
Defensive pressure (angle,
distance, speed)
Who - 1st defender on the
ball, and 2nd, 3rd
defenders in support.
Where - Mid1/3 - Def 1/3.
When - As the ball is
traveling to the opponent.
Why – By increasing
defensive pressure (angle,
distance, speed) it will
reduce the opposition’s
time to make decisions
while in possession.

`

SYSTEM of 4‐3‐3 in Defending
PRACTICAL INFORMTION
Practice 2: System of 4-3-3 in Defending,
(7v6) game.

KEY COACHING POINTS

-

ORGANIZATION:
Area:
1/2 Pitch.
Equipment:
Bibs, Balls, Goals (Cones).

Players:
12 players + GK.
6v5 shadow play
Play with GK
Instructions:
- Place (2) cones on each end line 3 yards apart,
making (3) goals per end line for teams to
defend & attack.
- Red team play with (GK,2,3,4,5,6,10)
- Teams score goal by passing/shooting through
gate/goal.

Technical Application of
Defensive pressure (angle,
distance, speed)
Who - 1st defender on the
ball, and 2nd, 3rd defenders
in support.
Where - Mid1/3 - Def 1/3.
When - As the ball is
traveling to the opponent.
Why – By increasing
defensive pressure (angle,
distance, speed) it will
reduce the opposition’s time
to make decisions while in
possession.

`

SYSTEM of 4‐3‐3 in Defending
PRACTICAL INFORMTION
Practice 3: System of 4-3-3 in Defending,
Expanded SSG.

KEY COACHING POINTS

-

ORGANIZATION:
Area:
2/3 Pitch.
Equipment:
Bibs, Balls, Goals (Cones).

Players:
17 players + GK.
1 Large Goal.
2 Small Goals from Cones (3 meters wide).
Instructions:
- Free Play
9 v 8 SSG
Both Teams attack/Defend.
Red Team attacks 2 small goals (without a
keeper).
Yellow Team attacks one Large goal (with a
keeper).

Technical Application of
Defensive pressure (angle,
distance, speed)
Who - 1st defender on the
ball, and 2nd, 3rd defenders
in support.
Where - Mid1/3 - Def 1/3.
When - As the ball is
traveling to the opponent.
Why – By increasing
defensive pressure (angle,
distance, speed) it will
reduce the opposition’s time
to make decisions while in
possession.

`

SYSTEM OF 4‐3‐3 in Defending
PRACTICAL INFORMTION
Practice 4: System of 4-3-3 in Defending, Game.

KEY COACHING POINTS

-

-

-

-

Play 9v9 game with septic formations for each
team.
Reinforce all points above
GK-3-2-3

Technical Application
of Defensive
pressure (angle,
distance, speed)
Who - 1st defender
on the ball, and 2nd,
3rd defenders in
support.
Where - Mid1/3 - Def
1/3.
When - As the ball is
traveling to the
opponent.
Why – By increasing
defensive pressure
(angle, distance,
speed) it will reduce
the opposition’s time
to make decisions
while in possession.

`

DAY 12
Set Pieces

الحاالت الثابته

`

الضربة الركنية ھجوميا
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice:.

ركز على
)أ( التسليم الجيد ،
)ب( توقيت الركض
)ج( مواجھة الكرة
)د( التسجيل

اعطاء الالعبين حرية التنفيذ
تشجيع االبداع

`

الركلة الركنية دفاعيا
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice:.

 .1التواصل بين المدافعين و حارس المرمى

 .2يعمل المدافعون كوحدة  ،واحدة تھاجم الكرة ،
والبعض اآلخر يوفر الغطاء )رجل لرجل ودفاع
منطقة (

 .3التمركز ومھاجمة مكان وصول الكرة

 .4توقع خط الكرة ومھاجمة الكرة العرضية

 .5توقيت الجري والقفز

 .6تكنيك ضربات الراس دفاعيا

 .7حماية حارس المرمى إذا واجه الكرة العرضية

 .8بعد ضرب الكرة بالرأس دفاعي  ،عدّل وأعد
تنظيم الدفاع

 .9قم بضغط الملعب إذا أمكن ذلك بعد أن تتجه
الكرة الى خارج منطقة الجزاء لمنع التسديد والكرات
البينية
 . 10عمل ھجوم مرتد او كرة طويلة للمھاجم

`

ركلة حرة مباشرة وغير مباشرة
KEY COACHING POINTS

PRACTICAL INFORMTION
Practice:.
ركلة حرة غير مباشرة

ركز على
)أ( التسليم الجيد ،
)ب( توقيت الركض
)ج( مواجھة الكرة
)د( التسجيل

اعطاء الالعبين حرية التنفيذ
تشجيع االبداع
ركلة حرة مباشرة

التدريب الفردي

`

رمية التماس
KEY COACHING POINTS

ركز على
)أ( التسليم الجيد ،
)ب( توقيت الركض
)ج( مواجھة الكرة

اعطاء الالعبين حرية التنفيذ
تشجيع االبداع
ممكن اضافة رمية التماس الى االحماء

PRACTICAL INFORMTION
Practice:.

`

DAY 13
Goalkeeping

`

DAY 13
Goalkeeping

`

DAY 14
Theoretical General Exam

`

DAY 14
Practical Test 2

`

DAY 15
Theoretical Specific Exam

`

DAY 15
Practical Test 2

`
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