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القاعدة األولى: اللعبة

Definition;ÀÁÖ¬h;U1;ÎÄ]Ÿ

;Basket ball game ;Ï÷â’\;ÎÖ—;Ïe¬’;1 ;H ;1

تلعب كرة الســلة بني فريقني (2) من مخســة (5) العبني، هدف كل فريق أن يسجل يف سلة 

املنافس ومينع الفريق اآلخر من التسجيل.

تدار مباراة كرة السلة وتقرر من قبل حكام الساحة، وحكام الطاولة، واملراقب الفين.

UBasketUopponentsJ;own;œÁÖ’\;G‡Êâ…]fi∏\UÏ÷â’\;2 ;H ;1

السلة التي هتاجم من فريق تكون سلة املنافسني، والسلة التي يدافع عنها الفريق هي السلة 

اخلاصة به.

UWinner of a game ;Î\Ñ]e∏]d;á]’\ ;3 ;H ;1

الفريق الذي يسجل العدد األكرب من النقاط عند انتهاء زمن اللعب يكون الفائز باملباراة.
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القاعدة الثانية: الملعب واألدوات

Playing court;f¬÷’\;Ït]à;U2;ÎÄ]Ÿ

UPlaying court;f¬÷’\ ;Ït]à;1 ;H ;2

جيب أن تكون ســاحة اللعب من أرض منبســطة ذات ســطح صلب خال من العوائق (شكل 

1)، وتكون األبعـاد بطول (28 مًرتا) وعرض (15 مًرتا) مقاسة من احلافة الداخلية خلط احلدود.

UBackcourt ;ÏË÷£\;ÏŒŞfi∏\;2 ;H ;2

تتكون منطقة الفريق اخللفية من سلة الفريق، جزء احلد الداخيل للوحة اهلدف وذلك اجلزء 

من امللعب املحدد بخطي النهاية خلف سلة الفريق، اخلطوط اجلانبية وخط املنتصف.

UFrontcourt ;ÏËŸ]Ÿ¯\;ÏŒŞfi∏\;3 ;H ;2

تتكون منطقة الفريق األمامية من ســلة املنافســني، جزء احلد الداخيل للوحة اهلدف وذلك 

اجلزء من امللعب املحدد بخط النهاية خلف ســلة املنافسني، اخلطوط اجلانبية وحافة خط املركز 

القريبة من سلة املنافسني.

ULinesUºÊŞ£\;4 ;H ;2

جيب أن تكون مجيع اخلطوط بلون واحد ترسم باللون األبيض أو غريه من األلوان بعرض (5 

سم) وتكون مرئية بوضوح.

 Boundary lineBoundary line :2 -  - 4 -  - 1 اخلطوط اجلانبية والنهائية:  اخلطوط اجلانبية والنهائية

جيــب أن حتدد ســاحة اللعب بخطي هناية (عىل اجلوانب القصرية لســاحة اللعب) واخلطوط 

اجلانبية (عىل اجلوانب الطويلة لساحة اللعب)، وهذه اخلطوط ال تكون جزًءا من ساحة اللعب.
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جيــب أن يبعــد أي عائــق عــن ســاحة اللعــب (2 م) عــىل األقــل مبــا فيــه مقاعــد الفريــق 

(المدرب، مساعد المدرب، البدالء، الالعب المستبعد، أنصار الفريق) .

2 -  - 4 -  - 2 خط املركز، الدائرة املركزية، أنصاف الدوائر: خط املركز، الدائرة املركزية، أنصاف الدوائر:

center line center circle &semicircles:center line center circle &semicircles:

خــط املركز هو اخلط املرســوم املــوازي للخطــوط النهائية من نقطتــي املنتصف للخطوط 

اجلانبيــة بامتداد (15ســم) خــارج كل خــط جانبي، ويكون خــط املنتصف جزًءا مــن املنطقة 

اخللفية.

ترســم الدائرة املركزية يف منتصف الساحة بنصف قطر (1.80م) مقاس من احلافة اخلارجية 

ملحيط الدائرة، وإذا ما طُليت الدائرة املركزية من الداخل فيجب أن تكون من نفس لون املناطق 

املحرمة.

مقــاس  قطــر (1.80م)  بنصــف  اللعــب  ســاحة  يف  احلــرة  الرميــة  دوائــر  أنصــاف  ترســم 

مــن احلافــة اخلارجيــة ملحيــط الدائــرة ومركزهــا عــىل نقــاط انتصــاف خطــوط الرميــة احلرة. 

(شكل 1)

2 -  - 4 -  - 3 خطوط الرمية احلرة واملناطق املحرمة ومناطق متابعة الرميات احلرة:  خطوط الرمية احلرة واملناطق املحرمة ومناطق متابعة الرميات احلرة: 

free throw lines & restricted areas and free-throw rebound places:free throw lines & restricted areas and free-throw rebound places:

جيب أن ُيرسم خط الرمية احلرة موازًيا لكل من خطي النهاية، وجيب أن تبعد حافته البعيدة 

(5.80م) عــن احلافـــة الداخليــة للخـط النهايئ وبطــول (3.60م) وتقع نقطــة منتصفه عىل اخلط 

الومهي املوصل بني نقطتي منتصف خطي النهاية.
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شكل (1) ملعب كرة السلة
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املناطق املحرمة هي املســاحات املســتطيلة املرســومة عــىل أرض امللعب املحــددة بخطوط 

النهايــة، خطوط الرمية احلــرة واخلطوط التي تبدأ من خطي النهاية، وتبعــد حافتها اخلارجية عن 

نقطتــي املنتصف للخطوط النهائية (2.45م) مــن كل جانب وتنتهي عند احلافة اخلارجية خلطوط 

الرميــة احلرة، هذه اخلطوط باســتثناء اخلطوط النهائية، تعترب جزًءا مــن املنطقة املحرمة، وجيب 

طالء املناطق املحرمة بنفس اللون من الداخل.

جيب أن حتدد املواقع املستخدمة من الالعبني للمتابعة أثناء الرميات احلرة عىل امتداد مناطق 

الرمية احلرة كام يف (الشكل 2).

0.
37

5 
m

شكل (2) المنطقة المحرمة
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Three points field goal areaThree points field goal area :2 -  - 2 -  - 4 منطقة اإلصابة امليدانية بثالث نقاط: منطقة اإلصابة امليدانية بثالث نقاط

تكــون منطقة اإلصابــة امليدانية بثالث نقاط للفريق هي كل مســاحة أرض منطقة ســاحة 

اللعب، باستثناء املنطقة القريبة من سلة املنافس املحددة واملتضمنة (شكل 3):

 خطان متوازيان ممتدان عموديا من اخلط النهايئ، عرض كل منهام (0.90  ســم) مقاسا من 

احلافة اخلارجية للخطوط اجلانبية.

م مقاســة من احلافة اخلارجية للمركز من النقطــة العمودية الواقعة   نصــف دائرة من 6.75 

مبــارشة من نقطة ســلة املنافــس عىل األرض، وتكون املســافة من هذه النقطــة إىل احلافة 

الداخلية من نقطة منتصف اخلط النهايئ 1.575م، التي تلتقي مع اخلطوط املتوازية.

وال يكون خط الثالث نقاط جزًءا من منطقة اإلصابة امليدانية لثالث نقاط.

شكل (3) منطقة اإلصابة الميدانية نقطتين / ثالث نقاط
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 Team bench areasTeam bench areas :2 -  - 4 -  - 5 منطقتا مقعد الفريق:  منطقتا مقعد الفريق

حتدد منطقتا مقعد الفريق خارج ساحة اللعب وحمددة بخطني (شكل 1).

جيب أن يتوافر (16) مقعًدا يف منطقة مقاعد كل فريق ألفراد فريق مقعد البدالء املؤلف من 

(املدربني ومساعدهيم - الالعبني البدالء - الالعبني املستبعدين وأنصار الفريق)، وجيب أن يبتعد 

أي شخص آخر خلف منطقة مقاعد الفريق بـ(2) م عىل األقل.

Throw-in linesThrow-in lines :2 -  - 4 -  - 6 خطوط رمية اإلدخال:  خطوط رمية اإلدخال

ُيرســم خطان (2) صغــريان خارج امللعب، وعــىل احلافة اخلارجية وعىل مســافة 8.325م من 

احلافة الداخلية خلطي النهاية، يف اجلانب املقابل لطاولة ومنطقتي مقاعد الفريقني، وبعبارة أخرى 

(عىل مستوى قمة الثالث نقاط) وميتد اخلطان إىل اخلارج مبسافة (15) سم من احلد اجلانبي.

No-charge semi-circle areasNo-charge semi-circle areas :2 -  - 4 -  - 7 نصفا دائرة خطأ غري املهاجم:  نصفا دائرة خطأ غري املهاجم

ُيرسم نصفا دائرة خطأ غري املهاجم عىل أرض امللعب حمدد بـ:

م) من مركز الســلة (عىل   وتكــون مســافة احلافة الداخلية لنصف الدائــرة عىل بعد (1.25 

األرض)، ونصف الدائرة تضم أيًضا:

م من مركز الســلة عىل األرض وأيضا   خطــني متوازيــني بطول (0.375 م) وعــىل بعد 1.25 

(1.20 م) من اخلط النهــايئ. مناطق نصفي دائرة غري املهاجم مكتملة باخلطوط املتوازية 

الومهيــة الواقعة حتت لوحتي اهلدف إىل اخلطوط النهائية. وتكون خطوط نصفي الدائرة 

جزًءا من مناطق نصفي دائرة غري املهاجم.

UÔˆÅe’\;Å¡]ŒŸÂ;◊Ëqâi’\;Ï’Â]ö;√ÕÊŸ;5 ;H ;2
Position of the scorer’s and substitution chairs

جيــب وضع طاولة وكرايس التســجيل عىل منصة، كــام توضح مقاعد البــدالء بجانب طاولة 

التسجيل (شكل 4).
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(شكل 4) مقاعد طاولة التسجيل والبدالء

;Equipment;k\áË‚qi’\;U3;ÎÄ]Ÿ

يستلزم توفر التجهيزات التالية:يستلزم توفر التجهيزات التالية:

 وحدتا أهداف حتتوي:

 اللوحتني.

 السلتني مشتملة عىل حلقتني مرنتني وشبكتني.

 دعائم اللوحتني وتتضمن إطار احلامية (التغليف).

 كرات سلة.

 ساعة املباراة.
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 لوحة التسجيل.

 ساعة التصويب.

 ساعة إيقاف أو جهاز مريئ غري ساعة املباراة الحتساب الوقت املستقطع.

 جهازين بإشارتني صوتيتني قويتني جًدا منفصلني وخمتلفني بشكل واضح:

 يستخدم األول بواسطة مشغل ساعة التصويب.

 يستخدم الثاين موقت املباراة.

 استامرة التسجيل.

 عالمات أخطاء الالعبني.

 عالمات أخطاء الفريق.

 مؤرش احليازة املتبادلة.

 أرضية اللعب.

 ساحة لعب.

 إضاءة كافية.

معلومات إضافية بخصوص أجهزة كرة السلة، انظر امللحق اخلاص بأجهزة كرة السلة.
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