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 ( .0.3( صباحا الى ).8.3من ساعة ) ساعات الدرس : االثنٌن

 

 

 س : الهدف من الدر

من خالل رفع االثقال اللعبة  تعلٌم القوانٌنوكذلك ثقال  ع االلرفتعرٌف الطلبة المبادئ االساسٌة للعبة 

 . العملٌة المحاضرات اعطاء المواد التحكٌمٌة لهم وتطبٌقها من خالل 

 : رفع االثقال متطلبات الدرس 



 القاعة الدراسٌة -1

 ( زائدا االقراص الحدٌدٌة ثقالالبارالحدٌدي الخاص برفع اال قاعة التدرٌب )  -0

 برفع االثقال .الدولٌة  اتا شو لعرض كٌفٌة اداء المهارات والبطوالت العالمٌة ود -3

 

 واجبات الطالب : 

 مناقشات حول مواد التحكٌم  -0      والمصادرمراجعة الكتب  -1

 

 : رفع االثقالتقويم درس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رفع االثقال مصادر مادة

 سكرتٌراالتحاد العربً السٌدجمٌل حنا م من قبلالمترج-8..0لً قانون الدو -1

 رفع االثقال د.وديع ياسين النظرية والتطبيق -0

 مجال رفع االثقال. فً حثٌن والعاملٌنلباصادرالعربٌة واالجنبٌة الامجموعة من ال -3

 ظري الن

2 % 

 العملي

02 % 

 النظري 

2 % 

 العملي 

02 % 

 الفصل االول

41 % 

 الفصل الثاني

41 % 

 الدرجة المئوية

21 % 

 درجة االمتحان النهائي 

  النظري%41                   عملي 21%

2 % 



 المادة العملٌة المادة النظرٌة االسبوع

 ص اعداد عام وخا لرفع االثقالنظرة تارٌخٌة  1

 تعلٌم االحماء الخاص برفع االثقال الدرس رفع االثقالمكونات  0

 تمارٌن العصى و استفادتها تعلٌم الطالب شرح الرفعات االولمبٌة 3

  كٌفٌة مسك البار وانواع المسكات البدء بتعلٌم رفعة الخطف 4

5 
المسافة بٌن  طرق القٌاس

 القبضتٌن
 الطرق بشكل عملً تطبٌق انواع

 االولى تعلٌم الوضع البداٌة والسحب ء بتعلٌم مراحل رفعة الخطفالبد 6

 تعلٌم حركة الكبتٌن والسحب الثانً خطفاالسستمرار بتعلٌم رفعة ال 7

8 
تعلٌم المراحل االخٌرة لرفعة 

 الخطف
 والنهوض الهبوط تحت الحدٌد 

 كامل ئهامن قبل الطالب بشكلمراحل الخطف وادا ربط  تعلٌم الخطف بشكل كامل 9

 الخطف رفعة على التدرٌب التدرٌب على رفعة الخطف ء.1

 عملً االول الفصل امتحان ---------------- 11

10 

شرح القٌاسات الطبلة و 

 البارالخاص للسٌدات والرجال

 والوان واوزان االقراص

----------------------------------- 

13 

لقبضات وطرائق انواع اشرح 

ومراحل رفعة القٌاس المسافة

 الخطف

------------------------------------- 

 اجراء الوحدة التدرٌبٌة على رفعة الخطف التركٌز على االداءوالتدرٌب  14

 ------------------------ نظري االول الفصل امتحان 15

 

   عطلة نصف السنة 

16 
 الثانٌة رفعةاالولمبٌة قسم االول بتعلٌم البدء

 )الكلٌٌن(النتر
 السحب من االول والقسم البداٌة الوضعتعلٌم 

 تكملة القسم االول من الرفعة النتر 17
ثانٌة والهبوط والنهوض ال المرحلة

 واستعدادللنتر



 نترواداء الرفعةتعلٌم قسم االول من رفعة ال من النترربط جمٌع مراحل القسم االول  18

 الىاالعلى()النتر تعلٌم القسم الثانً من النتر 19
 الوقوف واالستعدادللنترنزول البطًء

 واالنثناءفً الركبتٌن والدفع الحدٌد

 تكملة القسم الثانً من النتر .0

حدٌد الكمال تحت ال فتح الرجلٌن والوقوف

لرفعة النتر)الرفع الى الصدروالنتر الى ا

 االعلى(

 لتعلٌم رفعة النتر بشكل كام تعلٌم القسمٌن من الرفعة النتر 01

 اجراء التمرٌن على القسمً الرفعة شرحعة مع الفالتدرٌب على الر 00

03 
شرح الرفعة من الجانب القانونً وتقوٌم 

 االخطاء

قوٌم وتلدى الطالب التدرٌب على الرفعة 

 االخطاء من قبل المدرس

 عملً الثانً الفصل امتحان ---------------------------- 04

05 
لحكام الحكام وعدد االخاصة ب القانونشرح 

 ...والجوري ومالبس الالعبٌن...
------------------ 

06 
شرح مراحل النتر)الرفع الى الصدر 

 والنترالى االعلى(
---------------------- 

 تمرٌن السحب والرفعة بشكل كامل اجراء التدرٌب على النتر 07

 -------------------- النظري الثانً فصل امتحان 08

  على الرفعتٌن بشكل مشترك التدرٌب  رفعة الخطف والنترال على التدرٌب اجراء 09

3. 
شرح استمارة التسجٌل وعرضه وفهم 

 ه لدى الطالبالطالب كٌفٌة امالء و استخدام
----------------------- 

 التدرٌب لتقوٌة الطالب واالنجاز لتحقٌق االنجاز اجراء التدرٌب على الرفعتٌن 31

 السعً درجات طاءاع 30
التدرٌب وتقوٌم الرفعاتمن ناحٌة البدنٌة و 

 القانوننٌة
 

 دمحم رضاصمد  د.                                                                             

                                                                               20/1./0.14 


