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فاكلتي التربية - قسم الرياضة المادة كرة القدم     للمرحلة الثالثة
1199645065_00.jpg

file_1.wmf


             
            الأهداف العامة:-
تعويد الطلاب على الثقة بالنفس.
	تعويد الطلاب على التعاون.
	تعويد الطلاب على الأصغاء المدرس.
	ترسيخ قيم الألتزام والضبط.
	خلق روح المنافسة بين الطلاب.

       الأهداف الخاصة:-

تعليم الطلاب قانون كرة القدم بشكل مفصل.
	التعرف على التعديلات في قانون كرة القدم.
	تعليم الطلاب على حركة الحكم الرئيسى داخل الساحة.
	تعليم الطلاب على حركة مراقبى الخطوط.
	تعليم الطلاب على الأشارات المستخدمة من قبل الحكم الرئيسي.
	تعليم الطلاب على بعض الخطط والتشكلات والحالات الثابتة والخطة السنوية وتحليل المبارايات في كرة القدم.



                        جدول توزيع الدرجات للمرحلة الثالثة
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مفردات مادة كرة القدم
الأسبوع الأول
المادة الأولي
ميدان اللعب
المادة الثانية
الكرة
المادة الثالثة
عدد اللاعبين
المادة الرابعة
معدات اللاعبين
المادة الخامسة
الحكم
الأسبوع الثاني:- مباراة تعليمية تطبيقية.
الأسبوع الثالث:-
المادة السادسة
الحكام المساعدون
المادة السابعة
مدة المباراة
المادة الثامنة
أبتداء وستئناف المباراة
الأسبوع الرابع :- مباراة تعليمية تطبيقية.
الأسبوع الخامس:-
المادة التاسعة
كرة في اللعب وخارج اللعب
المادة العاشرة
طريقة تسجيل الهدف
المادة الحادة العاشرة
التسلل
المادة الثانية العاشرة
الأخطاء وسوء السلوك
الأسبوع السادس:- مباراة تعليمية تطبيقية.
المادة الثالثة العاشرة
الركلات الحرة
المادة الرابعة العاشرة
ركلة الجزاء
المادة الخامسة العاشرة
رمية التماس
المادة السادسةالعاشرة
ركلة هدف
المادة السابعة العاشرة
ركلة ركنية
 الأسبوع السابع:-

الأسبوع الثامن:- مباراة تعليمية تطبيقية
الأسبوع التاسع:-
المادة الثامنةالعاشرة
طريقة تحديد الفائز
المادة التاسعة العاشرة
المنطقة الفنية
المادة العشرون
الحكم الرابع

الأسبوع العاشر:- مباراة تعليمية تطبيقية.
الأسبوع الحادي عشر:- امتحان عملي.
الأسبوع الثاني عشر:- امتحان عملي.
الأسبوع الثالث عشر:- امتحان عملي.
الأسبوع الرابع عشر:- امتحان نظري.
الأسبوع الخامس عشر:- التدريب في كرة القدم.
الأسبوع السادس عشر:- واجبات التدريب.
الأسبوع السابع عشر:- مدرب كرة القدم.
الأسبوع الثامن عشر:- الخطة السنوية.
الأسبوع التاسع عشر:- نموذج الوحدة التدريبية.
الأسبوع العشرون:- التوزيعات وتشكلات اللعب 4-2-4،4-3-3
الأسبوع الواحد والعشرون:- التوزيعات وتشكلات اللعب 4-4-4،3-5-2
الأسبوع الثاني والعشرون:- الدفاع + الهجوم.
الأسبوع الثالث والعشرون:- الدفاع (الفردي ، المنطقة)
الأسبوع الرابع والعشرون:- الدفاع (المركب ،المحور،المحتشد)
الأسبوع الخامس والعشرون:- الدفاع الجماعي + الدفاع ألفرقي.
الأسبوع السادس والعشرون:- الهجوم الفردي (بالكرة ،بدون الكرة)
الأسبوع السابع والعشرون:- الهجوم الجماعي.
الأسبوع الثامن والعشرون:- الهجوم ألفرقي (البطىء ، السريع، المرتد السريع)
الأسبوع التاسع والعشرون:- الثابتة ( البداية،الجانبية؛ضرب الهدف،اسقاط الكرة،ضربة الزاوية،الجزاء)
الأسبوع الثلاثون:- الحالات الأسبوع الواحد و الثلاثون:- الحالات الثابتة (ضربات الحرة المباشرة،والغير المباشر)
الأسبوع الواحد والثلاثون:- تحليل المباريات في كرة القدم.
الأسبوع الثاني والثلاثون:-   امتحان عملي فصل الثاني.
                                    امتحان عملي فصل الثاني.
                                    امتحان نظري فصل الثاني.

         
م. ى . ئامانج قادر رسول                                     م.ى.  نقي همزة جاسم
موبايل 07504525935                            موبايل    07507590207                                              
                                          









