
 مقدمة موضوع عن كرة القدم

خلق هللا   بسم هللا الّرحمن الرحيم والّصالة والّسالم على سيّد الخلق والنّاس أجمعين،

ع، وقد سار اإلنسان عبر تلك الميزة تعالى في اإلنسان ميّزة البحث والتفكير واالخترا

حياة أكثر متعة وأكثر بهجة، إلى كثير من االختراعات التي من شأنها أن تجعل ال

وهو بالفعل ما قامت عليه الجماعات من البشر عبر عصور، فتّم اعتماد المبدأ 

التراكمي في التعلّم فقامت الحضارات تلوى األخرى في رحلة استكمال البناء، 

فاإلنشاء كان دائًما من اللحظة التي تتوقّف بها الحضارات الّسابقة، وعليه فقد تّم 

لى مسارات مهّمة في الرياضة والصناعة والتجارة وكافة االمور التي من التوصل إ

شأنها أن تعود بالنّفع على اإلنسان، وكانت الرياضة أحد تلك المسارات الحاضرة 

على مّر العصور، إلى أّن تّم اختراع كرة القدم التي كانت الخطوة الفاصلة في مسيرة 

ستقبال أكبر األعداد من الرياضيين والمشّجعين اإلنسان الرياضيّة والبّوابة األوسع ال

 .والمتابعين

 موضوع عن كرة القدم كامل بالعناصر

انطالقًا من أهميّة كرة القدم وقُدرتها على استقطاب الَماليين من المشّجعين 

 :والُمتابعين حول العالم، نتناولها في موضوع ُمتكامل جاءت فقراته وفق اآلتي

كرة القدم  مميزات  

تعود الرياضات بكثير من النفع واإليجابيّة على جسد اإلنسان وعلى شخصيّته 

ضة كرة القدم إحدى تلكم الرياضات األهم على وجه األرض، الداخليّة، وتُعتبر ريا

فهي اللعبة األكثر شعبيّة في العالم، وتحظى بعدد واسع من المتابعين حول العام يصل 

إلى الماليين بحسب تقارير اتّحاد الكرة الّدولي فقد بلغ زاد عدد الالعبين مع نهاية 

مليون  300متبعين عن مليار ومليون العب، وزاد عدد ال 250القرن العشرين عن 

مشّجع رياضي، ويعود الّسبب في ذلك إلى انتشارها على نحو واسع بين الجميع 

وعلى إمكانية ممارستها في الحدائق والبيوت والمدارس والّصاالت الرياضيّة 

وغيرها من االماكن التي تتوافر في جميع األوقات، حيث تقوم رياضة كرة القدم على 

وتسعى في ترسيخ جملة من األهداف التي ال بّد من الوقوف معها فكرة التعاون 

الستقبال الرسالة األساسيّة من الرياضة، وهي العمل ضمن أجواء الفريق لتحقيق 

الهدف األسمى، حيث يتم إرسال تلك الرسالة عبر تشكيلة الفريق التي تفرض على 

ياة، كما يُمارسه في كّل إنسان أو العب أو يمارس الدور المنوط به في هذه الح

 .رياضة كرة القدم

 اختراع رياضة كرة القدم



سنة قبل  2500رّجح كثيرون أّن رياضة كرة القدم تعود في أصولها إلى ما قبل 

الميالد، حيث كان الّصينيون يُمارسون تلك الرياضة فبعد أن وضعوا بعض القوانين 

ريق الخاسر أن يقيم الوالئم الناظمة لها، وقد كان االنتصار يفرض على اللجنة والف

للفريق المنتصر، بينما كان الفريق الخاسر يتعّرض للجلد والضرب، وانتقلت تلك 

 600اللعبة إلى اليابانيون واليونانيّون من بعدهم، حيث ُعرفت تلك الرياضة قبل نحو 

عام قبل الميالد، وانتقلت بعد ذلك إلى الفراعنة في عهد المصريين القدماء، وقد 

عام قبل الميالد، وجدير بالّذكر أنّها لم تكن  300رسوها قبل نحو ما يزيد عن ما

.بالّشكل الذي نعرفه اليوم وإنما كانت نسخة بدائيّة من اللعبة وأّما عن اختراع كرة  

يالدي م 1016القدم الحديثة بشكلها الحالي فقد كان في انجلترا التي تعود إلى العام 

بأثناء اشتعال الحرب بين االنجليز والدانماركيين مع شعوب الفايكنغ، وقد احتفل 

شعب انجلترا بطرد القّوات الدنماركية فصاروا يركلون رؤوس المقاتلين الدنمارك 

ويلعبون بها بأقدامهم، ليتم بعد ذلك تحديث وتطوير خطوات وقواعد ممارسة هذه 

تّم تأسيس األنديّة الرياضيّة التي تُمارس هذه اللعبة  الرياضة، وتتطّور القوانين إلى

ميالدي 1857ومنها نادي شيفيلد الذي يُعتبر أقدم نادي كرة قدم في العالم  . 

 أساسيات رياضة كرة القدم

ة كرة القدم على المنافسة التي تزيد من روح التعاون بين أعضاء الفريق، تقوم فكر

العب على  11وقد تطّورت تلك الرياضة في شكلها الحضاري األخير لتكون من 

أرضيّة المعلب لكل فريق، على أرضيّة ملعب مستطيل ومجهّز بتجهيزات تمنح 

متًرا،  75إلى  70عاد بين الالعبين المساحة الالزمة للعب، على أرض عشبيّة وفق أب

متًرا، ويكون في نهاية كل طرف مرميان يكون  55إلى  50وعرض يتراوح بين 

ارتفاع الواحد منها نحًوا من مترين في المواصفات القياسيّة، وأّما العرض فيكون 

أمتار، وتكمن المنافسة  9خمسة أمتار، وتبعد عنه نقطة تنفيذ ركلة الجزاء نحًوا من 

برشاقة ومرونة ولياقة رياضية تمنح الفريق الخصم القدرة على إدخال  في التّحلي

الكرة في هذا المرمى ضمن الفترة الزمنيَّة التي يتم تخصيصها لتلك المباراة، والتي 

دقيقة مقسومة على شوطين اثنين، وسطك أجواء حماسية تحمل رسائل من  90تبلغ 

لكل من الفريقينالشجاعة واإلصرار لتُغرس في القلوب المشّجعة   

  رسالة وأهداف رياضة كرة القدم

تعود رياضة كرة القدم بعدد واسع من الفوائد على جسد اإلنسان ألنّها تؤثّر بشكل 

ُمباشر على الصّحة، وينصح بها جميع الخبراء واألطباء للممارسة منذ السنوات 

ي عند حد معيّن وإنّما هي عبارة عن تكامل جسدي االولى للطفولة، ألنّها ال تنقض

وفكري بين جميع أعضاء الجسد البشري، فالالعب يبذل قصارى جهده للحصول 

على اللياقة البدنية، ويبذل قصارى تركيزه في الحصول على القدرة على توقع رّدات 

قوم على فعل الالعبين اآلخرين، وانتظار الفرصة المناسبة الستغاللها، فهي رياضة ت

بناء العظام بشكل جيد وتزيد من قّوتها ومتانتها وقدرتها على مقاومة الّصدمات، 



وتعمل على تحسين القدرات الخاّصة بالجهاز التنفسي لإلنسان، ألنّها تزيد من دقّات 

 .القلب، فتكافح السمنة والمشاكل القلب والدورة الدمويّة

  بطوالت عالمية في كرة القدم

طوالت العالميّة في كرة القدم عبر ما يُعرف باالتحاد الدولي لكرة القدم يتم تنظيم الب

)الفيفا( الذي تجتمع تحت لوائه مئات من االتحادات العالمية الفرعية في جميع دول 

العالم، وهو الحجر األساس في تنظيم جميع الفعاليات الخاصة بتلك اللعبة الرياضيّة، 

تماد وشرعنه المسابقات من عدمها، وتشمل عدد ويتم االستناد على قراراته في اع

 :بطولة كأس العالم لكرة القدم :واسع من الفعاليات التي جاءت أبرزها وفق اآلتي

هي البطولة العالميّة األكبر على سطح األرض، وتوصف بأنّها الحدث األكبر الذي 

يجمع البشرية تحت قالب مشترك بسبب رياضة كرة القدم، حيث تم تنظيم هذا 

الدوري كّل أربعة سنوات مّرة واحدة في دولة مستضيفة وفق شروط ومعايير 

قد تّم تنظيمه للمّرة األولى في العام ومناقصات عالميّة يتم تقديمها للفيفا العالميّة، و

ميالدي في دولة األورغواي التي فازت باللقب األّول خالل مسيرة العالم،  1930

فريق، ويسّمى كأس العالم لكرة  32حيث يبلغ عدد الفرق التي تشارك في كأس العالم 

ابقة القدم بكأس جول ريميه كنايةً عن الفرنسي الذي قام باقتراح تنظيم تلك المس

 .العالميّة

وهي من المسابقات العالميّة الشَّهيرة التي يتم تنظيمها كل  :كأس أمم أوروبا •

أربع سنوات أيًضا، إالَّ أنَّها تضم فرق أوروبا فقط، وقد أقيمت في فرنسا 

ميالدي، وفازت بها دولة االتحاد السوفييتي في  1960للمّرة األولى في العام 

ا وفرنسا أكثر الدول حصًدا لتلك المسابقة، وهي من تلك الفترة، وتعتبر ألماني

 .المسابقات العالميّة التي تحظى بنسبة مشاهدة عالمية

وهي من أقدم بطوالت العالم الخاصة بالمنتخبات،  :كأس أمريكا الالتينية •

ميالدي، وقد صارت رسميّة مع طلوع  1910وتعود في انطالقتها إلى العام 

كانت جزًءا من احتفاالت دولة األرجنتين ميالدي، و 1916فجر العام 

وكانت األرجنتين هي الدولة الُمستضيفة للنسخة األولى  بمناسبة االستقالل،

من هذه البطولة وشارك فيها )البرازيل، واألوروغواي، باإلضافة إلى 

األرجنتين( وقد ُسميت هذه الكأس قديماً باسم بكأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم 

م1975كذلك حتى العام وظل اسمها  . 

وهي مسابقة عالميّة يجري تنظيمها كل أربعة سنوات  :كأس أمم آسيا •

 1956كمثيالتها، أقيمت النسخة األولى في كوريا الجنوبيّة فغي العام 

 .ميالدي، بمشاركة كثير من الدول اآلسيوية

وهي البطولة التي تجمع فرق ومنتخبات قارة افريقيا،  :بطولة كأس أفريقيا •

ميالدي في السودان، وهي البطولة التي تحمل  1957بدأت المسابقة مع العام 

 .التصنيف العالمي الثالث بعد بطولة كأس العالميّة وبطولة أمم أوروبا



 خاتمة موضوع عن كرة القدم

ادة المستمعين إلى ختام الموضع الذي تحّدثنا عبر فقراته عن باقة  إلى هنا نصل بالسَّ

من المعلومات المهّمة عن تاريخ رياضة كرة القدم وأهميّة تلك الرياضة على كافّة 

ع مع أبرز البطوالت العالمية األصعدة الشخصيّة والعالميّة، لنختم فقرات الموضو

التي يقوم االتحاد الدولي لكرة القدم على تنظيمها، والتي تُعتبر من أبرز األحداث 

العالميّة اليت تحظى بأعداد واسعة من المشاهدين والمتابعين حول العالم، ليكون 

.المستمع قد استفاد من تلك الفقرات، والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . 

 


