
 

 كورس بوك                        
 

 لسنة الدراسة ا                     
(4102 - 4102) 

    مادة كرة القدم القسم الرٌاضة  -التربٌة  ًفاكلت
  للمرحلة الثالثة

              

 -األهداف العامة:            

 د الطالب على الثقة بالنفس.ٌتعو -1
 تعوٌد الطالب على التعاون. -2
 تعوٌد الطالب على األصغاء المدرس. -3
 ترسٌخ قٌم األلتزام والضبط. -4
 خلق روح المنافسة بٌن الطالب. -5

 
 -األهداف الخاصة:       

 
 تعلٌم الطالب قانون كرة القدم بشكل مفصل. -1
 .التعرف على التعدٌالت فً قانون كرة القدم -2
 تعلٌم الطالب على حركة الحكم الرئٌسى داخل الساحة. -3
 طوط.خب على حركة مراقبى التعلٌم الطال -4
 تعلٌم الطالب على األشارات المستخدمة من قبل الحكم الرئٌسً. -5
الخطة تعلٌم الطالب على بعض الخطط والتشكالت والحاالت الثابتة و -6

 تحلٌل المباراٌات فً كرة القدم.السنوٌة و
 
 

 

 درجات للمرحلة الثالثةالجدول توزٌع                         

السعً  الفصل الثانً األولالفصل 
 السنوي

 النهائً

 المجموع نظري عملً الكلً المجموع نظري عملً المجموع نظري عملً
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 مفردات مادة كرة القدم

 سبوع األولاأل

 مٌدان اللعب المادة األولً

 الكرة المادة الثانٌة

 عدد الالعبٌن المادة الثالثة

 معدات الالعبٌن الرابعةالمادة 

 الحكم المادة الخامسة

 مباراة تعلٌمٌة تطبٌقٌة. -األسبوع الثانً:

 -األسبوع الثالث:

 الحكام المساعدون المادة السادسة

 مدة المباراة المادة السابعة

 أبتداء وستئناف المباراة المادة الثامنة

 مباراة تعلٌمٌة تطبٌقٌة. -األسبوع الرابع :

 -:سالخام األسبوع

 كرة فً اللعب وخارج اللعب المادة التاسعة

 طرٌقة تسجٌل الهدف المادة العاشرة

 التسلل المادة الحادة العاشرة

 األخطاء وسوء السلوك المادة الثانٌة العاشرة

 مباراة تعلٌمٌة تطبٌقٌة. -ع السادس:األسبو

 -األسبوع السابع: 

 

 الركالت الحرة المادة الثالثة العاشرة

 ركلة الجزاء العاشرةالمادة الرابعة 

 رمٌة التماس المادة الخامسة العاشرة

 ركلة هدف المادة السادسةالعاشرة

 ركلة ركنٌة العاشرةبعة المادة السا



 مباراة تعلٌمٌة تطبٌقٌة -األسبوع الثامن:

 -:األسبوع التاسع

 طرٌقة تحدٌد الفائز المادة الثامنةالعاشرة

 المنطقة الفنٌة العاشرة المادة التاسعة

 الحكم الرابع المادة العشرون

 

 مباراة تعلٌمٌة تطبٌقٌة. -األسبوع العاشر:

 امتحان عملً. -األسبوع الحادي عشر:

 امتحان عملً. -األسبوع الثانً عشر:

 امتحان عملً. -األسبوع الثالث عشر:

 امتحان نظري. -األسبوع الرابع عشر:

 التدرٌب فً كرة القدم. -األسبوع الخامس عشر:

 واجبات التدرٌب. -األسبوع السادس عشر:

 مدرب كرة القدم. -األسبوع السابع عشر:

 الخطة السنوٌة. -األسبوع الثامن عشر:

 نموذج الوحدة التدرٌبٌة. -األسبوع التاسع عشر:

 3-3-2،2-4-2التوزٌعات وتشكالت اللعب  -األسبوع العشرون:

 4-2-2،3-2-2التوزٌعات وتشكالت اللعب  -:الواحد والعشروناألسبوع 

 الدفاع + الهجوم. -والعشرون: الثانًاألسبوع 

 الدفاع )الفردي ، المنطقة( -:والعشرون لثاألسبوع الثا

 الدفاع )المركب ،المحور،المحتشد( -األسبوع الرابع والعشرون:

 الدفاع الجماعً + الدفاع ألفرقً. -األسبوع الخامس والعشرون:

 الهجوم الفردي )بالكرة ،بدون الكرة( -السادس والعشرون:األسبوع 



 الهجوم الجماعً. -والعشرون: سابعاألسبوع ال

 الهجوم ألفرقً )البطىء ، السرٌع، المرتد السرٌع( -والعشرون: مناألسبوع الثا

الثابتة ) البداٌة،الجانبٌة؛ضرب الهدف،اسقاط  -والعشرون: تاسعاألسبوع ال

 الجزاء(الكرة،ضربة الزاوٌة،

الحاالت الثابتة )ضربات  -:الواحد و الثالثونالحاالت األسبوع  -:الثالثوناألسبوع 

 الحرة المباشرة،والغٌر المباشر(

 .تحلٌل المبارٌات فً كرة القدم -:والثالثون الواحداألسبوع 

 امتحان عملً فصل الثانً.   -:ثالثونوال الثانًاألسبوع 

 امتحان عملً فصل الثانً.                                    

 امتحان نظري فصل الثانً.                                    

 

          

 .  نقً همزة جاسمىم.                                     ئامانج قادر رسول.  ىم. 
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