
قوانين كرة السلة

درايغورعنات: عدادإ

هم قوانين كرة السلةأعارضة  تتعلق بمامكمأ•
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غيرات حسب التالعارضةعبة ديناميت لذلك سنجدد لقوانين ال
FIBAال وقرارات األكثر تجديًدا 

شوفانيةوصال : ترجمة 



:تعريفات

ريق عبارة عن مباراة يشترك فيها فريقان كل ف: لعبة كرة السلة•
.العبين5مكون من 

ق هدف كل فريق التصويب على سلة الفري(: من المباراة)الهدف •
.الخصم ومنعه من الحصول على الكرة والتسديد في سلته

ها بين تمرير, يمكن التقدم بالكرة عن طريق تسديدها: تحريك الكرة•
دحرجتها او المراوغة بها مع ضرورة , ضربها, العبين زمالء

.ي اتجاه داخل حدود الملعبأاثناء الجري في ( المحاورة)تنطيطها

هاية كبر عدد من النقاط في نأالفريق الذي يحرز : الفوز بالمباراة•
الفريق ضافي يكونو في نهاية الوقت اإلأابع من المباراة بع الر  الر  

.الفائز



:الملعبقياسات

م28: طول •

م15: عرض •

م3.05(: السلة)ارتفاع الحلقة •

.م2.60: 12-10لجيل ( السلة)ارتفاع الحلقة •

 يقل كثر انخفاضا في الملعب الارتفاع السطح او الحاجز األ•
م7عن 



الحدود/ الخطوط 

خطوط الطول والعرض•

خط الوسط•

ةمية الحر  خط الر  •

ثواني3منطقة تحديد •

(  ثواني3داخل منطقة ال )نصف دائرة •

(المنتصف) دائرة الوسط •

ثواني3منطقة ال •



:بداية المباراة 

.تم قبل الربع االول والثالثت( חימום )حماء اإل/تمرين تنشيطية •

.يبدل الفريقان سلتيهما مع بداية الربع الثالث•

لىإمين الكرة بين العبين خص( رمي)ي قذف أتبدأ المباراة عن طريق قفزة الوسط •

حد الفريقينأعلى ليفوز بها األ

:عادل والوقت االضافي ت  ال, مدة المباراة

.دقائق10ارباع كل ربع 4تتكون المباراة من •

في نهاية كل ربع استراحة لمدة دقيقتين وفي منتصف المباراة استر•

.دقيقة 15لمدة احة

ة زمني ة أخرى عبارة عن خمسة دقائقمر ب األذا تطل  إ• .يمكن إضافة مد 



حالة الكرة/ وضع الكرة

يمكن ان تكون الكرة حية او ميتة•
:تكون الكرة حية•

.ا بواسطة العب قافز خالل قفزة الوسطضربها قانونيً •

.حصول العب على الكرة من قبل الحكم لتنفيذ رمية حرة•

ا العب موجود خارج حدود الملعب يحصل على الكرة من قبل الحكم إلدخاله•
.ى الملعبإل

:تصبح الكرة ميتة•

.و رمية حرة ناجحةأعقب تسجيل هدف ميداني •

.طالق الحكم للصافرة عندما تكون الكرة حيةإ•

.بين رمية حرة ألخرى•

(وقت اضافي, ربع)سماع صوت انتهاء الوقت•

.ثانية بينما الكرة حية24انتهاء مدة •



:قفزة الوسط
ط تستخدم لبدأ المباراة بين العبين خصمين في دائرة الوس•

(.المنتصف)

لكرة الى والوقت االضافي تنتقل ا, الرابع, الثالث, الربع الثاني•
الذي على من االرتفاعأتقذف الكرة . رسيطرة الفريق حسب الدو

.عند القفزهيستطيع القافزان الوصول الي

فور يقوم تبدأ اللعبة عندما يقوم الحكم برمية الكرة لألعلى وعلى ال•
العب من كل فريق بالقفز التجاه الكرة لضربها

رة حرك ومغادرة الدائرة قبل ضرب الكالت  من يمنع  القافزان •
.بطريقة قانونية

و ألكرة ثناء قفزة الوسط مسك اأي من االعبين القافزين إلال يحق•
دين ن يلمسها احد  االعبين الموجوأضربها اكثر من مرتين قبل 

و ارتطامها بلوحة أ, رضوقوعها على األ, خارج دائرة الوسط
.السلة

ت ذا وقعإو أو كالهما أعبين الالأحد ذا لم تضرب الكرة من قبل إ•
.سطعبين تعاد قفزة الوالالأحد رض قبل لمسها من قبل على األ



كيفية اللعب بالكرة؟

م ي جزء من القدأبواسطة عن قصد ركلها , الجري مع الكرة•
.و ضربها بقبضة اليد يعتبر مخالفةأ

ةعن طريق الخطأ او بالصدفالكرة بالقدم مالمسةلمس او •
.مخالفةاليعتبرال 

تجميع النقاط؟

.الرمية الحرة تكسب الرامي بنقطة واحدة•

.تينقطتكسب الرامي نينالن قطتميدانية من منطقة سلة •

.نقاط3سلة من خارج خط الثالث نقاط تكسب الرامي  •

عبينأحدقدمتالمسإذا• السلة من خط الثالث نقاط تعتبرالال 
.ن يصل على نقطتحن وييالن قطتمنطقة 



السيطرة على الكرة

(  ريحاو) و ينطنط أيسيطر العب على الكرة عندما يمسك •

.و عندما تكون بحوزته كرة حيةأبكرة حية 

رة حية حد العبيه كأفريق يسيطر على الكرة عندما يمتلك •

.عضاء الفريقأو عند تمرير الكرة بين أ

ن سيطرة الفريق على الكرة تنتهي عند حصول العب م•

عند أوتةعندما تصبح الكرة ميأوالفريق المنافس على الكرة

قيام و الأالعب للكرة في محاولة تسديد على السلة الترك 

.برمية حرة



:لملعبلادخال الكرة 

(.سلة)بعد هدف •

(.مخالفة)بعد حصول خطأ •

:العب يدخل الكرة للملعب•

.الكرةداخل الملعب قبل او في وقت اطالقالالعب ال يخطو •

.ثواني قبل تحريرها5كثر من أمساك بالكرة ال يمكن لالعب اإل•

.عند لمس العب موجود داخل الملعب للكرة تشغل ساعة الوقت•

عبينالتبديل ال
:وقف بها العلبيتيحق للفريق استبدال العب في كل مرة •

خالل جميع االستراحات•

(.مخالفة)بسبب خطأ في كل مرة توقف بها المباراة•

.المباراةفي حكم الوقف •



(وقت مستقطع)استراحات 

ي ول وثالث استراحات فيحق لكل فريق استراحتان في النصف األ•

.النصف الثاني

دقيقتان حتى نهاية 2:00عندما تظهر ساعة الوقت : د جديد في القانونيتقي•

يستغل حتى لو لم)نيالمباراة ال يحق للفريق استعمال اكثر من استراحت

(.الثالث استراحات المسموحة له في النصف الثاني

ة ي عالقأبدون )استراحة واحدة خالل الوقت االضافي فريقيحق لكل •

(.لعدد االستراحات المتبقية له من الربع الرابع

حمصر( وقت مستقطع)استراحات 

حد أو مساعد مدرب أطلب من قبل مدرب ( وقت مستقطع)استراحة •

.الفريقين

.عن دقيقة واحدة( مستقطعالوقت ال)استراحة ال تزيد مدة •

ة في حال اصبحت الكر( وقت مستقطع)استراحة يمكن الحصول على •

وقت ال)ستراحةافي حق الفريق الذي طلب ( سلة)ادخال , الميتة

(.  سلة)حراز هدف إو بعد أقبل , (مستقطعال



(مخالفات)اخطأ 

.ينعدم التقيد بالقوانهو عبارة عن (: مخالفة)خطأ •

م بهدف حوزة الفريق الخصلىإتنتقل الكرة : العقوبة•
قرب نقطة أدخالها من خارج حدود الملعب من إ
 في حاالت إال( المخالفة)لحصول الخطأ ( مكان)

.  شاذة

الحدود وكرة خارج الحدودالعب خارج 

مثال العب ينقذ كرة في : العب خارج الحدود•
.الهواء خارج الحدود

,  و خارجهأالخط , على االرض: كرة خارج الحدود•
.أو في الجزء الخلفي للوح, على داعم لوح السلة



:قوانين

(   التنطيط)قانون المحاورة 

,  رجهايضربها يدح, يمررها, العب يسيطر على كرة حية في الملعب يرميها•
.و يسددها عمدا نحو لوح السلةأ( يتقدم بها عن طريق المحاورة) ينططها

ت ال اذا كانإمجددا يتهاتنطامساكها و( المحاورة بها) الكرةتنطيطال يجوز •
.و العب منافس لمس الكرةأهنالك محاولة تسديد على السلة 

االرتكاز على القدم الخلفية: قانون المشي

عند رفعه , رضفي الملعب كلتا قدميه على األ: العب يمسك كرة حية•
ط نطيتالمحاورة الء عند بد. (רגל ציר) الحداهما تصبح االخرى قدم ارتكاز 

.قبل ترك الكرة لليد( רגל ציר )يمنع رفع قدم االرتكاز 

ذا هبت على إ. القدم التي تالمس االرض هي قدم االرتكاز: العب يحرك •
رضاألهبت على ذا إ. رض بعد القفز على قدم واحدة هي قدم االرتكاز األ

خرى قدم االرتكازعلى كلتا قدميه ورفع واحدة تصبح األبعد القفز 



ثواني3قانون ال 

ثواني في 3ن يبقى في المنطقة المحرمة منطقة ال أال يجوز لالعب مهاجم •
لوقت مامي للملعب وساعة ايمتلك فريقه كرة حية في الجزء األيالوقت الذ

ثواني تحت سلة الفريق المنافس3كثر من أيبقى ن ألالعب ال يجوز ./  تعمل
.اهايإثناء استحواذ فريقه للكرة ومسكه أثواني3المنطقة المحرمة منطقة ال 

:ال في الحاالت التاليةإ•

محاولة خروج من المنطقة•

السلةلىإمحاولة تسديد •

ثواني3قل من أى السلة بوقت إلويتوجه (يحاور بها )ينطنط الكرة •

ثواني5قانون ال 
ططهاينو يحاور بها أالسلة لىإيصوبها , يمرر الكرةن أيجب على ا لالعب •

.ذا طبق عليه العب منافسإثواني 5خالل 

مه ثواني بعد قيام الحكم بتسلي5عب تنفيذ الرمية الحرة في غضون العلى ال•
الكرة

على , ثواني5يجب ادخالها خالل ( رمية جانبية)عند ادخال الكرة للملعب •
ثواني5الالعب تحرير الكرة خالل 



ثواني8قانون ال

زء في كل مرة يسيطر بها العب على الكرة في الج•
كرة للجزء الخلفي التابع لفريقه على الفريق ايصال ال

ثواني 8االمامي من ملعبها خالل 

تنتقل الكرة الى الجزء االمامي من الملعب عندما •
وقدميه  في الجزء االماميتكون بحوزة العب هجوم 

الجزء و حكم موجود في أعند لمسه لالعب دفاع , 
.مامي األ

ارجاع الكرة للجزء الخلفي•

صف يمنع العب استحوذ فريقه على كرة حية في الن•
ة المنطقة الخلفيلىإن يرجعها أمامي من الملعب األ

(  نصف ملعبه )الخاصة به 



ثانية24قانون ال 

وت العب تسديد الكرة في سلة الخصم قبل سماع صلعلى ا•

ثانية24ال 

ة عند خروج الكرة من يد العب يحاول التسديد على السل•

.و الدخول بهاحلقة السلة أيجب على الكرة مالمسة 

يقه عندما يسيطر العب على كرة حية داخل الملعب على فر•

ال بعد كرة إثانية 24القيام بمحاولة تسديد على السلة خالل 

ثانية14مرتدة يبقى له 



ثانية24ساعة ال 

صابت الكرة أذا إال تعاد ةالساع•
.للوحة الخلفية للسلة

الساعة ال تعاد عند خروج الكرة من•
حدود الملعب 

نح كرة مرتدة تم: تغير في القانون•
ثانية 14الفريق المهاجم هجمة مدتها 

.على ساعة التسديد

24/14مسألة 

ي في الجزء الخلففاولو أكل خطأ •
للفريق المهاجم يتجدد اللعب من 
عاد الجزء الخلفي للفريق المهاجم وت

.ثانية24الساعة ل 

في الفاولو أذا كان الخطأ إما أ•
دد مامي للفريق المهاجم يتجالجزء األ

من الجزء االمامي للفريق عبالل
24ظهرت ساعة ال أذا إالمهاجم و
ثانية تعاد 14قل من أثانية وقت 
ذا إما أثانية 14ثانية ل24ساعة ال

14كثر من أظهرت الساعة وقت أ
.ثانية يبقى هذا الرقم وال يغير

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://he.aliexpress.com/w/wholesale-pocket-digital-clock.html&ei=XENWVJrlH8GIsQSd2oGoBw&bvm=bv.78677474,d.cWc&psig=AFQjCNEA1k8eiWyib6gdVo-OtTF4ndn1xQ&ust=1415025848714472
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://he.aliexpress.com/w/wholesale-pocket-digital-clock.html&ei=XENWVJrlH8GIsQSd2oGoBw&bvm=bv.78677474,d.cWc&psig=AFQjCNEA1k8eiWyib6gdVo-OtTF4ndn1xQ&ust=1415025848714472


(فاول) اخطأ 

تكاك مع هو عبارة عن عدم التقيد بالقوانين المتعلقة باالح( الفاول)الخطأ •
.و بتصرف غير رياضيأالعب منافس 

يعاقب يسجل في حق الالعب الذي قام به وفريقه( الفاول)الخطأ : القانون•
. حسب البند المالئم في القانون

4ام ب د القيعفريق موجود في حالة عقاب بسبب عدد األخطاء الجماعية ب•
ربععضاء الفريق في نفس الأو فنية على يد أ( فردية)اخطأ شخصية 

العبين بسرعة لذلك ال مفر من 10لبعة كرة السلة لعبة يتحرك بها •
الئم ومعرفة عبين لذلك على الحكام التفكير واتخاذ قرار مالاالحتكاك بين ال

.ينالقوانين الكثيرة جيدا حتى يستطيعوا المعاقبة جراء احتكاك مع

:قانون الدفاع•

يجب عليه مغادرة ( فردية)شخصية اءأخط5العب قام ب: اخطأ 5•
.ثانية30ن يتم تبديله خالل أالملعب و



:ليس في حالة التسديد على السلةخطأ ارتكب على العب 

ة عبة من منطقلعبة عن طريق ادخال الكرة من خارج الليتم تجديد ال•
.رب نقطة لمكان حدوث الخطأأقالفريق الذي لم يقم بالخطأ من 

:يحاول التسديد على السلةخطأ ارتكب على العب 

يتين العب على رملذا اخفقت تسديدة عادية بقيمة نقطتين يحصل اإ•
.حرتين

ثناء محاولة احراز تسديدة لثالث نقاط أذا ارتكب خطأ على العب إ•
. رميات حرة3يحصل على 

حراز اتسديد  ونجح في محاولة ثناء أارتكب خطأ على العب ذا إما أ•
عب رمية حرة واحدةالتسديدته فتحتسب السلة ويتم منح هذا ال

:عد األخطاء

ين يتم منح الفريق الذي تم ارتكاب األخطاء عليه رميت5من الخطأ ال•
.حرتين

في كل ربع يبدأ عد األخطاء من جديد•



خطأ مزدوج

د كب فيه العبان خصمان ألخطاء ضتوهو وضع ير•
.بعضهما في نفس الوقت تقريبا

طأ شخصي خيسجل في حق كل العب : العقاب•
وال يتم منح رميات حرة( فردي)

خطأ غير رياضي
ي الحكم وهو محاولة أرشخصي لالعب حسب خطأ •

سب القوانينحللعب مشروعة غير  
ذا تم إيمنح الفريق المنافس رميتان حرتان: العقاب•

د على ارتكاب الخطأ على العب ليس في حالة التسدي
(قدم, قدم)وادخال الكرة من خط الوسط . السلة



(االستبعاد)خطأ الطرد 

,  مدرب, كل تصرف غير رياضي ظاهر لالعب•

و مرافق للفريق هو خطأ طرد أمساعد مدرب 

(.استبعاد)

ه نحو ويتوج( يستبعد)منفذ الخطأ يطرد : العقاب•

تى انتهاء غرفة التبديل الخاصة بالفريق وينتظر ح

راد يستطيع مغادرة الملعبأذا إالمباراة و

حق في يمنح الفريق المنافس رميتين حرتين وال•

.السيطرة على الكرة من منتصف الملعب

.خطأ او خطأن فنيان العب او مدرب•



خطأ فني لالعب

:اي خطأ ال يتعلق باالحتكاك مع العب منافس: تعريف•

و العب منافس بطريقة غير الئقةأيخاطب الحكم •

و اشارات توحي باإلساءة للجمهورأاستخدام لغة •

التعلق على حلقة السلة بكل ثقله•

بها استحواذ منح رميتين حرتين للفريق المنافس ويعق: العقاب•

(تجديد في القانون ) على الكرة من منتصف الملعب 

ب و مرافق للفريق العقاأمساعد مدرب , خطأ فني للمدرب•

ا استحواذ يكون منح رميتين حرتين للفريق المنافس ويعقبه

(تجديد في القانون ) على الكرة من منتصف الملعب 



الرمية الحرة

ر الكرة عندما يسلم الحكم الكرة لالعب للقيام برمية حرة عليه تحري•
.  ثواني5خالل 

للدفاع ةفضليأعبين المساك الكرة المرتدة يكون مع الماكن وقوف الأ•
ى خط الرمية إلمن السلة )ولى على طول المستطيل من الجهة األ

.خرى مدافع مهاجممدافع مهاجم مدافع ومن الجهة األ( الحرة

الكرة في وقت تحرير الكرة يسمح لالعبين الموجودين في منطقة•
وليس, ى منطقة المستطيلألالدخول (עמדת הריבאונד )المرتدة 
زء و جأا يمنع الرامي من مالمسة خط الرمية الحرة يضً أو. قبل ذلك

و أة الملعب الموجود خلف خط الرمية الحرة حتى تالمس الكرة الحلق
.تدخل بها

العبين الموجودين خلف خط الثالث نقاط خالل الرمية الحرة اللا•
(.السلة)يستطيعون دخول المنطقة حتى تالمس الكرة الحلقة 



:2014-15اهم التغيرات في قوانين كرة السلة 
و جزء هجزء منتصف الدائرة هو منطقة بدون اخطأ المهاجم لهذه المنطقة -1

من هذه المنطقة ولهذا الالعب الموجود خارج المنطقة ولكن قدمه تمس الخط 

.يعامل كيف  يعامل من موجود في نصف الدائرة 

قت تقيد جديد في القانون عندما تظهر ساعة الو( استراحة) وقت مستقطع-2

تراحتان ثر من اسأكحتى نهاية المباراة ال يستطيع للفريق استعمال 2:00دقيقتان 

.(استراحات المسموحة له في النصف الثاني3حتى لو لم يستغل ال )

حلقة  عندما يسيطر فريق مهاجم على كرة مرتدة المسة ال-ثانية24قانون ال –3

ساعة ,خيرة او تمريرة األ/ حرة واحدة رميةو بعد أ, بعد محاولة تسديد الى السلة

.ثانية فقط14الوقت تعاد ل 

:خطأ فني لالعب او مدرب–4

العقاب رمية حرة واحدة وادخال الكرة من منتصف الملعب مقابل لطاولة 

.العب يستبعد بعد الخطأ الفني الثاني. التسجيل

دة تم توسيع الحاالت التي يستطيع فيها الحكام استعمال منظومة االعا-5

اذا كانت موجودة في الملعب وفق ( מערכת הילוכים חוזרים מוניטור )

.القوانين االخرى 



!!!بالنجاح 

متاز من قبل الحكم في الدوري المالعارضة فحصة 

.شولمنيوحاي

االت تستطيعون ايجاد كتاب القوانين بكامله ومق

:اخرى متعلقة بكرة السلة في الرابط التالي 
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