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الف( پيامدهای يادگيري

كدشماره
فرصت هااهداف توانمندسازيمرحله كار

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

لمس توپ را شرح دهد. 11
در اختيار قرار دادن توپ به هنرجويان براي لمس و 
ديدن و آشنايي با مشخصات ظاهري توپ به صورت 

عملي اندازه هاي مختلف آن را پيدا كنند.

تكنيك ارسال توپ با پاس بغل پا را 21
اجرا كند.

انجام پاس بغل پا و  دو به دو شدن هنرجويان و 
نظارت رفع اشكال توسط هنرآموز 

پا 32 روي  پاس  با  توپ  ارسال  تكنيك 
را اجرا كند.

با روبه روي هم قرار گرفتن هنرجويان تمرينات پاس 
اشكال توسط  نظارت رفع  و  انجام دهد  را  پا  روي 

هنرآموز

تكنيك پاس بلند را اجرا كند.42
با روبه روي هم قرار گرفتن هنرجويان در فواصل 
رفع  نظارت  و  كند  تمرين  را  بلند  پاس  مختلف 

اشكال توسط هنرآموز

را نشان 52 پا  پاس كات داخل و خارج 
دهد. 

تمرينات  با  را  پا  خارج  و  داخل  كات هاي  انواع 
هنرجويان و با استقرار مختلف تكرار كند و نظارت 

رفع اشكال توسط هنرآموز

پاس و حمايت را نشان دهد.62
هنرجويان با انجام تمرينات مختلف نحوه حمايت 
و پاس را تكرار كنند و نظارت رفع اشكال توسط 

هنرآموز

مراحل كنترل توپ را نشان دهد. 72
نحوه  و  بدن  تحركات مختلف  انجام  با  هنرجويان 
رفع  هنرآموز  و  اجرا  را  صحيح  كنترل  استقرار 

اشكال كند.

فوتسال

ـ   1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي   6

كد 
 نام  واحد   واحد كار

فني و شاخۀ تحصيليفوتسالكار
حرفه ای 

ساعت 
60آموزش

گروه تحصيلي ـ حرفه ايفوتسالپيمانه:  342109102كد پيمانه 
بهداشت و 

سالمت

توسعه مهارت هايدرس:342202كد درس 
پايه تربيت بدنيرشته تحصيلي ـ حرفه ايحركتي با توپ

11تحصيلي
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هنرجويان با انجام تمرينات مختلف انواع كنترل ها انواع كنترل را اجرا كند.82
را تمرين كنند و هنرآموز رفع اشكال كند. 

هنرجويان حمل توپ را با انجام تمرينات مختلف انواع حمل توپ را نشان دهد.92
تمرين كنند و هنرآموز رفع اشكال كند.

عوامل اساسي در خوب دريبل كردن 102
را اجرا كند.

تمرين  دريبل  مهم  نكات  رعايت  با  هنرجويان 
كنند    و هنرآموز رفع اشكال كند.

نكات قابل توجه را در تكنيك ضربه 112
سر اجرا كند.

اندام هاي  در  مهم  نكات  رعايت  با  هنرجويان 
را تمرين كنند و هنرآموز رفع  مختلف ضربه سر 

اشكال كند.

هنرجويان شوت نوك يا روي پا را اجرا و هنرآموز شوت نوك يا روي پا را اجرا كند.123
رفع اشكال كند.

را  انواع برگشت ها را نشان دهد.133 و خارجي  داخلي  برگشت هاي  انواع  هنرجويان 
تمرين كنند و هنرآموز رفع اشكال كند.

را 143 چرخش ها  اجراي  در  مؤثر  عوامل 
نشان دهد.

هنرجويان با رعايت نكات مهم اجراي چرخش ها را 
تمرين كنند و هنرآموز رفع اشكال كند.

هنرجويان با رعايت ويژگي هاي دروازه باني تمرين ويژگي دروازه باني را نشان دهد.153
كنند و هنرآموز رفع اشكال كند.

در تاكتيك ها سيستم 1ـ  2ـ1 را اجرا 164
كند.

هنرجويان تمرينات سيستم هاي 2ـ2 و 1ـ2ـ1 و 
1ـ3 را اجرا و هنرآموز رفع اشكال كند.

نشان 174 را  2ـ2  سيستم  تاكتيك ها  در 
دهد. 

هنرجويان تمرينات سيستم هاي 2ـ 2 و 1ـ 2ـ 1 
و1ـ 3  را اجرا و هنرآموز رفع اشكال كند.

اجرا 184 را  1ـ3  سيستم  تاكتيك ها  در 
كند.

هنرجويان تمرينات سيستم هاي 1ـ 3 و 1ـ1ـ 2 را 
انجام دهند و هنرآموز رفع اشكال كند.

اجرا 194 را  0ـ4  سيستم  تاكتيك ها  در 
كند.

اجرا كنند و  را  هنرجويان تمرينات سيستم 0ـ4 
هنرآموز رفع اشكال كند.

ضربات ايستگاهي كرنر و اوت را اجرا 205
كند.

هنرجويان تمرينات كرنر و اوت را اجرا و هنرآموز 
رفع اشكال كند.

حفاظت از حريف در بازي جوانمردانه 215
هل ندادن، تنه غير قانوني، نكشيدن پيراهن در سيستم هاي تاكتيكي را اجرا كند. 

آن 225 نصب  روش  و  زانوبند  از  استفاده 
را نشان دهد.

هنرجويان براي آسيب نديدن در تمرينات قوانين 
را به كار گيرند. 

و قوانين و مقررات رشته را اجرا كند.236 دهد  توضيح  را  مقررات  و  قوانين  هنرآموز 
هنرجويان در بازي اجرا كنند.
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ب : وسعت محتوي
 ويژگي هاي توپ را بيان كند، انواع تكنيك هاي پايه بيان شود، مراحل كنترل توپ بيان شود. تكنيك دريافت 
)استپ( بيان شود، تكنيك پاس دادن بيان شود. تكنيك دريبل كردن بيان شود. مفهوم حركت ها و تمرينات 
يك در يك، مفهوم حمله و دفاع يك در يك بيان شود. تاكتيك هاي يك در يك بر اساس موقعيت قرارگيري 
در زمين را اجرا كند .مفهوم حركت ها و تمرينات دو و چند نفره بيان شود. تكنيك هاي دو و چند نفره بر اساس 
چيدمان، آرايه هاي مختلف در زمين را اجرا كند. مفاهيم اندازه گيري، آزمون ها و سنجش مهارت ها بيان شود. 

آزمون هاي استاندارد را به كارگيرد.

ج  : سازماندهي محتوي
 دانش مرحله 1گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 2 بيان و سپس مهارت آن گفته شود. 
دانش مرحله 3 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 4 گفته شود و سپس مهارت آن آورده 
شود. دانش مرحله 5 گفته شود و سپس مهارت آن آورده شود. دانش مرحله 6 گفته شود و سپس مهارت آن 

آورده شود.

د  : مواد و رسانه هاي يادگيري
هنرجو: فيلم، نرم افزار آموزش مجازی، كارت آموزشي، ماكت آموزشی 

هنرآموز: كتاب راهنمای معلم، فيلم

هـ : استاندارد فضا
استاندارد هاي فني مورد تأييد فدراسيون جهاني  فوتسال

و  : تجهيزات آموزشي
زمين ـ توپ ـ كاور ـ قيف ـ چوب هاي تمريني ـ دروازه متحرك ـ ويدئو پروژكتور ـ نرم افزارهاي تخصصي ـ 

مكمل هاي ضروري در صورت نياز با نظر پزشك

ز  : سنجش و ارزشيابي
آزمون هاي مهارتي رشته فوتسال با اجراي صحيح و كسب حداقل ركورد

ح  : الزامات اجرايي
به ازای هر 10 تا 16 نفر يك مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در به كارگيري فناوري هاي جديد در آموزش
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گرم كردن   

يك گرم كردن خوب بايد بين 15 تا 20 دقيقه به طول بينجامد. 
گرم كردن بستگی به شرايط خاصی دارد كه از جمله آنها می توان به سن ورزشكار، 

سالن محل برگزاری، فيزيك ورزشكار، و شرايط آب و هوايی اشاره كرد. 
اختصاصی  به بخش  را كه  توپ  با  تمرينات گرم كردن  از  نمونه ديگر  زير دو  در 

اختصاص دارد با هم مشاهده می كنيم. 
 تمرين 1 

بين  در  و  شده  تقسيم  قسمت  دو  به  بازيكنان  و  كاشته  را  قيف ها  تصوير،  طبق 
قيف ها قرار می گيرند، حاال بازيكن شماره 2 توپ را به بازيكن شماره 3 پاس داده 
و به سرعت به سمت قيف های كناری می رود و از بين آنها مارپيچ عبور كرده و 
به انتهای صف گروه خود می پيوندد، بازيكن شماره 3 نيز بعد از دريافت پاس از 
بازيكن شماره 2 آن را به بازيكن روبه رو پاس داده و همان كار بازيكن شماره 2 
را از آن سمت انجام می دهد، دقت شود كه توپ ها بدون كنترل و مكث زده شود.

گرم كردن )1(
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 تمرين 2 
بازيكن  به  را  توپ   2 شماره  بازيكن 
سمت  از  سپس  داده  پاس   3 شماره 
و  زده  پروانه  قيف  تا  ابتدا  خود  راست 
سپس ادامه مسير تا انتهای صف را زانو 
بلند می زند. بازيكن شماره 3 نيز همين 
كار را بعد از پاس دادن از سمت راست 

خود انجام می دهد. 

پاس دادن   
يک پاس صحيح بايد چند ويژگی داشته باشد:

2 شدت پاس 1 دقت در پاس                   
4 زمان پاس 3 فريب در پاس                  

كه اين 4 ويژگی بايد با تمرينات بسيار در هر بازيكنی نهادينه شود.
بايد توجه داشته باشيد كه انتخاب پاس به 5 عامل مهم بستگی دارد :

2 محل استقرار هم تيمی ها 1 آگاهی محيطی                 
4 اهداف تاكتيكی 3 نقاط مختلف زمين            

5 قابليت تكنيكی بازيكن
به  ساده  از  تمرينات  كه  باشيد  داشته  توجه  بايد  عملی  كار  و  آموزش  بخش  در 
مشكل و از جزء به كل طراحی شود تا هنرجو به خوبی با سير پيشرفت در تمرينات 

آشنا شده و قابليت فنی خود را ارتقا دهد. 

گرم كردن )2(
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 دو نمونه از تمرين پاس در فوتسال 

 شرح تمرين 
بازيكنان توپ  به صورتی كه  فوتسال مرسوم است  تيم های  تمامی  اين تمرين در 

را به بازيكن روبه روی خود پاس داده و به سرعت به انتهای صف مقابل می روند.

 تمرين  
بازيكنان در يك فضای مثلثی قرار می گيرند در ابتدا بازيكن شماره 2 كه صاحب 
توپ است توپ را به بازيكن شماره 3 پاس داده به جای او می رود و بازيكن شماره 

جلوی  فضای  به  را  توپ  نيز   3
بازيكن شماره 4 پاس داده و جای 
بازيكن شماره 4 می رود . بازيكن 
شماره 4 نيز پس از دريافت توپ 
آن را به بازيكن شماره 5 كه در 
نقطه شروع قراردارد پاس داده و 

به جای او می رود. 
پاس  از  طولی  پاس  فوتسال  در 
عرضی با ارزش تر است زيرا هدف 
از پاس، كم شدن بازيكنان مدافع 
به  سريع تر  رسيدن  همچنين  و 

دروازه حريف است.
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  كنترل كردن 

بايد توجه كنيد كه در كالس هيچ گاه از واژه stop استفاده نكنيد زيرا اين واژه 
به معنی نگه داشتن كامل توپ می باشد در حالی كه در كنترل، هدف آماده كردن 

 توپ برای كار بعدی است.
  حال دو نمونه تمرين كنترل 

 تمرين 1 
يک تمرين ساده برای ارتقای كنترل : بازيكنان به صورت دايره ای قرار می گيرند، 
بازيكن صاحب توپ با يك پاس بازيكن ديگر را صاحب توپ می كند و به سرعت 
به جای او می رود و آن بازيكن نيز پس از كنترل با كف پا همين كار را با بازيكن 

ديگری تكرار می كند. 
 تمرين 2 

در اين تمرين يك بازيكن در شروع كار در وسط می ايستد، حاال بازيكن صاحب 
توپ به بازيكنی كه در وسط قرار دارد پاس داده و به جای او می رود، بازيكن وسط 
نيز ابتدا با كف پا توپ را كنترل كرده و برخالف عقربه های ساعت توپ را پاس داده 

و به جای بازيكنی كه به او پاس داده می رود و اين تمرين ادامه می يابد. 

گرم كردن )2( گرم كردن )1(
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  تکنيک دربيل 
 تا حد امكان به مدافع نزديك شويد.

 با قرار دادن بدن بين توپ و بازيكن مدافع پوشش روی توپ را به خوبی انجام 
دهيد.

 با حركت بدن ضمن فريب مدافع تعادل و تمركز او را بر هم بزنيد.
 با تغيير سرعت تالش كنيد تا از فضای پشت مدافعين استفاده كنيد. مربيان بايد 
توجه داشته باشند كه بازيكنان خالق را بايد در منطقه يك سوم دفاعی حريف آزاد 
گذاشت تا با برتری در بازی يك در مقابل يك شرايط پيروزی تيم را فراهم كنند.

دو نمونه تمرين 
 تمرين 1  

بازيكنان  زمين را مانند شكل سازماندهی می كنيم و  بازی يک در مقابل يک: 
به صورت يك در مقابل يك در محدوده های مشخص خود استقرار می يابند و هر 
بازيكن بايد پس از دريبل مدافع توپ را از دروازه های كوچك عبور دهد و هرگاه كه 
توپ را از دست داد خود مدافع شده و آن بازيكن سعی در دريبل كردن او می نمايد. 

 تمرين 2  
بازيكن صاحب توپ و بازيكن بدون توپ هم زمان كار را شروع می كنند، بازيكن 
بدون توپ برای جلوگيری از گل زنی به سمت بازيكن پا به توپ رفته و بازيكن پا 
به توپ نيز بايد پس از دريبل او گل زنی كند. در مرحله بعد جای بازيكن مدافع و 

مهاجم عوض می شود. 
 تکنيک شوت 

برای تمرين های شوت سعی كنيد از تمرين های با حضور مدافع استفاده شود كه 
بازيكن در شرايط سخت توانايی شوت زنی خود را باال ببرد. 

در آموزش شوت بايد به چند مورد توجه اساسی داشت:
2 پای ضربه زننده 1 پای تكيه گاه                

4 وضعيت استقرار دروازه بان 3 وضعيت سر                  

 تمرين 
بازيكن شماره 3 پاس داده و به سرعت مانند شكل  به  را  بازيكن شماره 2 توپ 
به سمت مربی حركت می كند. بازيكن شماره 3 نيز با مربی بازی كرده و به پای 
تير می رود. حاال مربی توپ را به بازيكن شماره 2 پاس داده تا او به سمت دروازه 

شوت بزند. 
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تمرين شوت در قالب كار بدنی 
طراحی  روبه رو  شكل  همانند  را  زمين 
می كنيم. حاال بازيكن شماره 2 از بين قيف ها 
شماره 3  بازيكن  به  و  كرده  توپ حركت  با 
پاس می دهد و به سمت او رفته و دوباره توپ 
را از او گرفته و با يك پاس بلند توپ را به 
بازيكن شماره 4 می رساند و خود با سرعت 
حال  همين  در  و  زده  دور  را  قيف  و  رفته 
بازيكن شماره 4 توپ را به بازيكن شماره 5 
بازيكن شماره 2  برای  را  نيز توپ  او  و  داده 

كاشته تا او شوت بزند. 
اين سيستم،  با  باشيد در دفاع  دقت داشته 
دفاع منطقه ای، دفاع حريف گير، دفاع تركيبی 
اجرا  قابل  آموزشی  اصول  با  پرس  بازی  و 
می باشد، اما با علم به اينكه سيستم ها همواره 
هستند  يكديگر  به  شدن  تبديل  حال  در 
اين سيستم نيز ضعف و قوت خاص  مسلماً 

خود را دارد.
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 سيستم2 ـ2 

 تمرين 1
اين تاكتيك گروهی در قالب سيستم 2ـ2 می باشد به اين صورت كه بازيكن شماره 
3 توپ را به بازيكن شماره 5 كه به وسط آمده پاس می دهد در همين لحظه بازيكن 
شماره 4 به فضای جديد رفته و بازيكن شماره 2 نيز مانند تصوير حركت می كند. 
حاال بازيكن شماره 5 توپ را به بازيكن شماره 2 پاس داده و او نيز شماره 4 را 
صاحب توپ می كند. بازيكن شماره 4 نيز بازيكن شماره 3 را كه حاال خود را به 

محوطه حريف رسانده است صاحب توپ كرده تا او كار را تمام كند .
 تمرين 2

اين تاكتيك گروهی در قالب سيستم 2ـ 2 می باشد به اين صورت كه بازيكن شماره 
2 توپ را به بازيكن شماره 3 پاس داده در همين لحظه بازيكن شماره 5 به وسط 
می آيد و بازيكن شماره 4 همانند تصوير به تير دورتر می رود. حاال بازيكن شماره 3 
توپ را به بازيكن شماره 5 داده و بازيكن شماره 2 به سرعت به فضای جديد آمده 

و توپ دريافتی از بازيكن شماره 5 را به سمت دروازه شليك می كند.
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ـ  1  سيستم 1ـ2 

1ـ2ـ1  سيستم  قالب  در  گروهی  تاكتيك  اين 
توپ  بازيكن شماره 3  اين صورت كه  به  می باشد 
را به بازيكن شماره 4 پاس داده و مانند تصوير به 
بازيكن شماره 4 نزديك می شود. بازيكن شماره 4 
توپ را برای بازيكن شماره 3 فرستاده و دوباره توپ 
را از او دريافت می كند. در اين حالت بازيكن شماره 
5 خود را به پای تير رسانده و توپ فرستاده شده 
از جانب بازيكن شماره 4 را به گل تبديل می كند. 
به  بازی  كنترل كننده  عنوان  به   2 شماره  بازيكن 

انتهای زمين می آيد.

 تمرين 
1ـ2ـ1  سيستم  قالب  در  گروهی  تاكتيك  اين 
می باشد به اين صورت كه بازيكن شماره 3 توپ را 
به بازيكن شماره 4 پاس داده و مانند تصوير برای 
بلوك كردن مدافع می رود. بازيكن شماره 4 با توپ 
كمی حركت كرده و سپس مانند تصوير به بازيكن 
شماره 5 پاس می دهد. در اين لحظه بازيكن شماره 
2 به بازيكن شماره 5 نزديك شده و پاس دريافتی 

از او را به گل تبديل می كند.
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ـ  1  سيستم 1ـ2 
 تمرين 1

ـ  1 می باشد به اين صورت كه بازيكن  اين تاكتيك گروهی در قالب سيستم 1ـ  2  
می كند.  تصوير حركت  مانند  و  داده  پاس   3 بازيكن شماره  به  را  توپ   2 شماره 
بازيكن شماره 3 نيز با بازيكن شماره 4 بازی كرده و به سرعت به پای تير می رود 
در همين لحظه بازيكن شماره 5 به كناره زده و بازيكن شماره 4 توپ را به بازيكن 
شماره 2 كه در وضعيت جديد قرار دارد پاس می دهد و او نيز توپ را به بازيكن 
شماره 5 می رساند در اين وضعيت بازيكن شماره 4 به بازيكن شماره 5 نزديك 

شده و توپ دريافتی از او را به بازيكن شماره 3 پاس داده تا او كار را تمام كند. 

 تمرين2
بازيكن  اين تاكتيك گروهی در قالب سيستم 1ـ2ـ1 می باشد به اين صورت كه 
شماره 2 توپ را به بازيكن شماره 3 پاس داده و مانند تصوير حركت می كند. بازيكن 
شماره 3 نيز با بازيكن شماره 4 بازی كرده و به سرعت به پای تير می رود در همين 
لحظه بازيكن شماره 5 به بازيكن شماره 4 نزديك شده و توپ را از بازيكن شماره 
4 دريافت كرده و به بازيكن شماره 2 پاس می دهد و او نيز بازيكن شماره 3 را در 

موقعيت گل زنی قرار می دهد.
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قبل از اينكه به بحث حمله 0ـ4 برسيم بايد بازيكنانی را تربيت كنيم كه دارای 
شرايط زير بوده تا سيستم ما بهتر انجام شود.

1  آمادگي كنترل توپ حتي در شرايط تحت فشار
2  فرار از فشار حريف با فريب بدن 

3  تمرين فريب بدن و خارج كردن دفاع از تعادل 
4  حمايت و استقبال به موقع براي تصاحب توپ 

5  وظايف نفر آخر هنگام چرخش وتبديل سيستم و حركت به سوي دروازه حريف 
6  دريافت توپ و مالكيت آن به صورت مطمئن

٧  دقت و مهارت و تمرين مستمر در دادن پاس الب 
٨  تمرين گل زدن در تحت فشار بودن 

 بخش اول : تمرينات تک به تک 

مربيان بايد برای اين قسمت تمرينات متنوعی را طراحی كرده و توانايی دروازه بان 
)گلر( خود را افزايش دهند.

 تمرين
در اين تمرين يك مدافع و يك مهاجم آماده هستند تا توپ ارسالی از سوی مربی 

به سمت دروازه را از آن خود كنند. دروازه بان نيز بايد 
با بيرون آمدن و تنگ كردن زاويه، از دروازه حفاظت 
و  دروازه بان  بين  ارتباط كالمی  تمرين  اين  در  كند. 
مدافع حائز اهميت است و تشخيص خروج و يا ماندن 
در محوطه نيز می تواند از نكات مهم اين تمرين باشد.
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 تمرين
دروازه بان  و  مهاجم  بازيكن  بين  را  توپ  مربی 
كه  دهد  تشخيص  بايد  دروازه بان  و  می فرستد 
بيرون آمده و توپ را دفع كند و يا با تنگ كردن 
زاويه خود را برای مهار تك به تك آماده كند. 
همه شرايط تك به تك شامل تنگ كردن زاويه، 
بردن مهاجم به كناره و گارد مناسب بايد لحاظ 

شود.

بخش دوم : تمرينات درون چهارچوب 
 تمرين 1

به سمت محوطه  را  از كناره خط توپ  بازيكن 
طبق تصوير زده، دروازه بان با يك شيرجه كوتاه 
توپ او را قطع می كند، سپس سريع بلند شده و 
ضربه بازيكن ديگر را كه در جهت ديگر نواخته 
عكس العمل  تمرين  اين  با  می گيرد.  می شود 
بايد دقت داشته  را تقويت می كنيم.  دروازه بان 
باشيم كه دروازه بان برای گرفتن توپ دوم رو به 

جريان بازی )ضربه زننده دوم( بلند شود.
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 تمرين 2
مربی  فرمان  با  سپس  و  می دهيم  قرار  تصوير  طبق  كم  فاصله های  به  قيف  سه 
دروازه بان به قيف اول هجوم آورده و با پا به قيف ضربه زده، سپس برگشته و توپ 
بازيكن را كه به سمت دروازه زده شده دفع می كند، دوباره سريع به سمت قيف 
دوم رفته و با پا به قيف ضربه زده و توپ بازيكن را مهار می كند و همين حركت را 
با قيف سوم نيز ادامه می دهد، اين تمرين از دو سمت تكرار می شود و می تواند در 
سه مرحله باشد كه در مرحله اول دروازه بان شيرجه بزند، در مرحله دوم با دست 

و پا توپ را دفع كند و در مرحله سوم بازيكن ضربه را آزاد بزند. 

ضربات اوت 

در آموزش ضربات اوت بهترين راه اين است كه شما ابتدا كار را برای چهار نفر 
توضيح داده و اجازه دهيد آن چهار نفر در حضور مدافعان ضربه را بزنند و پس از 
به ثمر رسيدن كار تمام تيم را فراخوانده و كار را برای بقيه توضيح دهيد. حسن 
اين كار در اين است كه بازيكنان مدافع از چگونگی زدن ضربه اطالع ندارند و دفاع 

آنها بر اساس واقعيت شكل می گيرد.
تغيير  نيز  ضربه  زدن  شكل  توپ،  استقرار  محل  تغيير  با  كه  باشيد  داشته  دقت 
می كند؛ يعنی خطايی كه در پشت شش قدم انجام شده شكل طراحی ضربه اش با 

خطايی كه در ده متر اتفاق افتاده متفاوت است.
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الف( پيامدهای يادگيري

كدشماره
فرصت ها/اهداف توانمندسازيمرحله كار

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

با در اختيار قرار دادن توپ به هنرجويان و توضيحات هنرآموز لمس توپ را نشان دهد.11
درباره آن اندازه هاي مختلف آن را لمس كنند.

تعريف تكنيك و مهارت را بين هنرجويان به بحث بگذارد و تكنيك و مهارت را تعريف كند.21
هنرآموز راهنمايي كند. 

با تقسيم هنرجويان به گروه هاي دو نفره دريبلينگ و تمرينات دريبلينگ و اصول و تمرينات آن را اجرا كند.32
آن را انجام دهد و هنرآموز راهنمايي كند. 

از پاس دهنده را نشان 42 پاس و نحوه حمايت 
دهد. 

هنرجويان را دو به دو هماهنگ نمايد و نحوه استقرار در زاويه 
و فاصله و زمان مناسب را تكرار كند و هنرآموز راهنمايي كند. 

پاس بغل پا را نشان دهد. 52
نحوه  و  گرفته  قرار  يكديگر  روبه روي  دو  به  دو  هنرجويان 
استقرار را در تمرينات و زدن ضربه را انجام دهند. و هنرآموز 

راهنمايي كند.

پاس روي پا را نشان دهد.62
هنرجويان دو به دو روبه روي يكديگر قرار گرفته و نحوه استقرار 
و حركت پاها را در تمرينات و زدن ضربه را انجام دهند. و هنرآموز 

راهنمايي كند.

پاس داخل و خارج پا را اجرا كند. 72
هنرجويان در گروه هاي دو نفره روبه روي يكديگر قرار گرفته 
و نحوه استقرار و نحوه ضربه زدن را نشان دهند. و هنرآموز 

راهنمايي كند.

نحوه كنترل و تمرينات آن را نشان دهد. 82
هنرجويان در گروه هاي دو نفره و چند نفره روبه روي يكديگر 
هنرآموز  و  دهند.  انجام  را  آن  انواع  و  كنترل  و  گرفته  قرار 

راهنمايي كند.

فوتبال

ـ   1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي   6

كد 
 نام   واحد كار

فني و شاخۀ تحصيليفوتبال واحد كار
حرفه ای 

ساعت 
60آموزش

گروه تحصيلي ـ حرفه ايفوتبالپيمانه: 34220910203كد پيمانه 
بهداشت و 

سالمت

توسعه مهارت هايدرس:342202كد درس 
پايه تربيت بدنيرشته تحصيلي ـ حرفه ايحركتي با توپ

11تحصيلي
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هنرجويان در گروه هاي دو نفره قرار گرفته و مراحل تمرين ضربه سر را نشان دهد. 92
براي آموزش بهتر سر را انجام دهند. و هنرآموز راهنمايي كند.

هنرجويان با كمك قيف و استقرار و دروازه بان شوت بزنند. و شوت زدن و اصول مكانيكي آن را اجرا كند .103
هنرآموز راهنمايي كند.

به تمرينات مربوط به شوت زدن را اجرا كنند.113 مربوط  تمرينات  انواع  دروازه،  در  استقرار  با  هنرجويان 
شوت زدن را تكرار كنند. و هنرآموز راهنمايي كند.

وضعيت استقرار در مواجهه با توپ هاي مختلف را تكرار كند. وضعيت استقرار دروازه بان را نشان دهد. 123
و هنرآموز راهنمايي كند.

هوايي 133 و  زميني  توپ هاي  دريافت  نحوه 
دروازه بان را نشان دهد. 

نحوه  هوايي  و  زميني  توپ هاي  دريافت  در  استقرار  نحوه 
دريافت را انجام دهد. و هنرآموز راهنمايي كند.

نحوه و زمان شيرجه رفتن دروازه بان را نشان 143
دهد. 

را  تمرينات  دروازه  با  مختلف  تمرينات  و  دروازه بان  كمك  با 
انجام دهد. و هنرآموز راهنمايي كند.

انواع 154 و  گرفتن  قرار  توپ  خط  در  نحوه 
پرتاب هاي با دست را نشان دهد.

هنرجويان با انجام تمرينات نحوه ارتباط با خط دفاعي و تيم 
را انجام دهند. و هنرآموز راهنمايي كند.

تعريف تاكتيك و انواع آن را در جدول اجرا كنند. و هنرآموز تعريف تاكتيك و انواع آن را نشان دهد. 164
راهنمايي كند.

هنرجويان شيوه 1×1 و نحوه دفاع در فضاها را تمرين كنند و دفاع انفرادي و تمرينات آن را انجام دهد.174
هنرآموز راهنمايي كند.

تمرين دفاع گروهي و تمرينات آن را انجام دهد.184 را  حريف  حمله  انداختن  تأخير  به  نحوه  هنرجويان 
كنند.

عوامل مهم در تمرينات ايستگاهي و تمرينات 195
آن را انجام دهد.

با استقرار هنرجويان در تمرينات مختلف نحوه تأثير تمرينات 
ايستگاهي را انجام دهند.

نكات مهم در تشكيل ديوار دفاعي با تمرينات 205
نشان دهد. 

هنرجويان با تشكيل ديوار دفاعي و آموزش آن توسط هنرآموز، 
نحوه استقرار را به طور عملي ياد بگيرند.

هنرجويان نحوه حمله گروهی را تمرين كنند.حمله گروهي و تمرينات آن را اجرا كند. 215

بازي جوانمردانه و حفاظت از خود و حريف 226
را نشان دهد. 

و  كنند  اجرا  را  جوانمردانه  بازي  نكات  هنرجويان  بازي  در 
هنرآموز آموزش الزم را بدهد.

استفاده از وسايل و تجهيزات آموزشي مناسب 236
بخصوص قلم بند را نشان دهد. 

به كارگيري  و ضرورت  استاندارد  تجهيزات  و  وسايل  هنرآموز 
آنها را در بازي براي هنرجويان توضيح دهد. 

آن به كارگيري آزمون هاي استاندارد246 اجراي  و  هنرآموز  توسط  استاندارد  آزمون هاي  آموزش 
توسط هنرجو
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روش تدريس فوتبال   

ابتدا بايد يك شرح كلی در مورد تاريخچه فوتبال و وضعيت اجتماعی ـ اقتصادی  ـ 
سياسي فوتبال و وضعيت كلی نظام حاكم بر كشورهايي كه با فوتبال اداره می شوند، 

ارائه نماييد.
ضمناً بايد مطالعاتی در مورد جامعه شناسي، روان شناسی و اقتصاد فوتبال، اطالعاتی 

كسب كند و در اختيار هنرجو قرار دهيد. 
مباحث مربوط به توسعه فوتبال و عوامل توسعه و عوامل عدم توسعه فوتبال را در 

اختيار هنرجو قرار دهيد.
كم بودن نيروي انسانی متخصص/ كارآمد/ مدير/ پايين بودن سطح دانش مربيان و 

الگوهای توسعه را معرفی نماييد.
  تکنيک بنيادين 

بايد فيلم دويدن و آموزش آن  و صحيح دويدن را براي هنرجويان نمايش دهيد.
برای هنرجو تشريح نماييد كه  اصول تفاوت دويدن و راه رفتن را اجرا نماييد و 
يكی از اصولی ترين و جدی ترين گام ها در آموزش صحيح دويدن و تكرار و اصرار 
و تمرين در كليه جلسات تمرين را هرگز فراموش نكند. تا دويدن صحيح مانند 

راه رفتن به صورت عادت بدون تفكر درآيد.
برای هنرجو انواع و اقسام ديدن را در فوتبال به نمايش بگذاريد.

 كار با توپ 

اطالعاتی در مورد فرايند ساخت توپ. جنس توپ و دوران تكامل ساخت و شكل 
توپ را به هنرجو انتقال  دهيد و درباره چرم طبيعی )از نظر شرعی( و چرم مصنوعی 
بحث و تبادل نظر می شود. تفاوت های اشكال را با هم تجزيه تحليل كرده  و بر  اساس 
تفسير  و  شرح  مكانيكی  نظر  از  می رسيد  جمع بندی  به  شده  ارائه  استدالل های 

حركت توپ را به هنرجو توجيه  كنيد.
از نظر فيزيكی نقطه و محل ضربه و فشار ضربه و نيرو را برای هنرجو توصيف كنيد.

 دويدن با توپ )حمل توپ( روی زمين 

در رشته فوتبال يكی از اصول بنيادين بعد از دويدن و آمادگی جسمانی ـ دويدن 
با توپ می باشد كه در زمين بازی پيشروی می كنيم.

قرار گرفتن سر و حالت بدن و سر باال و آگاهی محيطی از عوامل اجرای صحيح 
می باشد.
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با توجه به اجرای حركت عامل اساسی از نظر روانی اعتماد به نفس می باشد.
از نظر اينكه سر باال باشد در ابتداي حركت و نگاه به توپ باشد خيلی سخت گيری 

نكنيد كه بعد از تكرار و تمرين زير نظر شما اين عيب برطرف می شود.

ارزشیابی 

با توجه به اهميت حمل توپ در اجرای ساير تكنيك های فوتبال حداقل 3 نمره 
منظور شود. 

  تکنيک دربيل 
بيشترين قسمت دريبل يك امر ذاتی است كه خالقيت هوش و ابداع در آن نقش 
دارد. بعضی از دريبل ها هستند كه تكرار تمرين می تواند در بهبود آن نقش داشته 

باشد.
مهارت  اين  انجام  توانايی  ولی  بزنند  دريبل  باشند  داشته  دوست  خيلی ها  شايد 
هيجان آور را نداشته باشند. فكر ـ هوش ـ استعداد خالقيت به اضافه آمادگی باالی 

بدنی می تواند منجر به دريبل شود.
اكتسابی  می تواند  ديده اند،  آموزش  فوتبال  آكادمی ها  در  ابتدا  از  كه  كسانی 
قسمت هايی از دريبل را اجرا كنند. هر چقدر هنرجو اعتماد به نفسش بيشتر باشد 

در اجرای دريبل جرئت بيشتری دارد.
دريبل زدن يك امر ذاتی است.

   ضربه ها 
در ضربه زدن ها وضعيت بدن هنرجو بسيار مهم است.

از اصول ضربه زدن ها، دورخيز كردن، حمله به توپ، محل اصابت پا به توپ است.
هنرجو بايد محل تالقی محورهای افقی و عمودی را خوب بشناسد.

هنرجو بايد بتواند ضربه مورد دلخواه را بزند و قسمت های مختلف توپ را بشناسد.
بازيكنان هستند كه در ذهن خود دريبل اختراع می كنند و دريبل در  از  خيلی 

جهان به نام آنها ثبت می شود. 
قابليت  تغيير مسير،  قابليت  از قبيل كنترل توپ، فريب بدنی،  در دريبل اصولی 

تغيير سرعت در رأس امور هستند. 
شناخت پای تكيه و محل قرار گرفتن آن بسيار مهم است.
قبل از زدن ضربه بايد نوع ضربه را در ذهن خود مرور كند.

در دورخيز بايد موقع حمله كردن توپ، گام های خود را متعادل بردارد تا موقع 
ضربه تعادل را حفظ كند.
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اكثراً بازيكنان موقع ضربه زدن به زير توپ ضربه می زنند و توپ باال می رود.
در موقع ضربه زدن بعد از ضربه پا بايد توپ را تعقيب كند )شوت زدن( بغل پا 
يكی از كليدی ترين موارد گرم كردن و كشش می باشد كه حتماً بايد انجام پذيرد.

  زدن توپ با بغل پا 

پای تكيه را از چند طريق می توان شناخت:
 گارد كشتی گير ـ فرود چتر باز 

 شوت زدن در فوتبال و در استارت نشستن.
 در بغل پا بايد ضربه به محل تالقی محور عمودی و افقی زده شود.

 در بغل پا بايد قسمت داخلی پا محل فرورفتگی به توپ ضربه زده شود.
 اصول ضربه زدن در بغل پا، سرعت، دقت، زمان، فاصله و فريب

 پای تكيه پايی است كه وزن بدن را تحمل می كند؛
 پای تكيه كنار توپ 20 سانتی متر در محور عمودی توپ از پهلو قرار می گيرد؛

 پای ضربه، پايی است كه به توپ ضربه می زند؛
 پای  ضربه بعد    از زدن ضربه توپ را تعقيب می كند؛  يعنی پا به دنبال توپ می رود.

نکته
ضربه بغل پا دقيق ترين ضربه می باشد.

 كنترل 
كنترل در اختيار گرفتن توپ، تصاحب توپ و ارسال آن به يار خودی كه بتواند 

استفاده كند.
كنترل چند قسم است:

 در حال قِل خوردن
 توپ های قوسی

 volley توپ های در حال پرواز 
نكات اساسی در كنترل، تعادل و توازن در بازيكن است.

 بازيكن حتماً روی يك پا يا دو پا بايد مستقر شود تا بتواند با قسمتی از بدن 
توپ را كنترل كند.

 در وضعيت كنترل بايد اعصاب و عضالت پای عمل كننده كامالً  در اختيار بازيكن 
باشد.

 انتخاب سطح تماس قبل از رسيدن توپ بسيار مهم است.
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 خود را در مسير توپ قرار دادن
 آرامش عصبی عضالنی در زمان كنترل، سطح   تماس را با توپ نرم و شل نگه دارد.
 كنترل می تواند با همه قسمت های بدن، پا، ران، سينه، شكم و سر صورت گيرد.

 در مدتی كه هنرجويان به سؤاالت شما پاسخ می دهند فيلم آموزشی كنترل  كردن 
را می بينند.
 ضربه سر 

 ضربه سر همانند شوت برای دروازه خطرناك است و می تواند منجر به گل شود. 
انتخاب سطح سر،  و  توان  تعادل و  باز،  اصول اساسی آن: پيشانی، چشم های   

بسيار مهم است.
 كليه ضربات سر از دو حال خارج نيست يا حالت دفاعی دارد يا حالت حمله ای. 

 شناخت محورهای افقی و عمودی و محل تالقی در توپ بسيار مهم می باشد.

  اصول اجرای تکنيک

 پاها به اندازه عرض شانه باز
 استفاده از كمر

 استفاده از دست ها 
 انتخاب نقطه ضربه

 استفاده از پيشانی ـ مرحله هدايت و تعقيب توپ
 در ضربه سر حمله، بايستی هدف مشخص باشد ولی در سر دفاعی ممكن  است 

بی هدف هم باشد.
 جهت جلوگيری از گل خوردن

 ضربه سر شيرجه ای

 اصول اساسی ضربه
مهم ترين قسمت، فرود است كه پس از ضربه روی دست ها فرود می آييم و با خم كردن 

آرنج و تماس سينه با روی زمين از آسيب های احتمالی جلوگيری می كنيم.

اين قسمت حتمًا بايد قباًل آموزش صحيح داده شود.

  تاكتيک

تكنيك يعنی اجرای فن و مهارت انجام كاری به صورت فردی می باشد.
همكاری گروهی در حمله و دفاع اهميت بسياری در اين هماهنگی دارد.

نکته



154

نقاط ضعف حريف،  از  استفاده  مفيد،  از فضاهای  استفاده  توپ،  چگونگی گردش 
بهره وری بهتر در دوندگی كه اينها مانند يك حلقه زنجير به هم مرتبط هستند 
كه  ثمره يك همكاری گروهی است و در نهايت تاكتيك موفق و ثمرة آن پيروزی 

می باشد.

در كارهای تاكتيکی نيز شعور و آگاهی بازيکنان و ذهن و فکر نقش اساسی را ايفا نکته
می كند.

 تاكتيک:
هرگونه حركت فردی و گروهی از پيش تنظيم شده به منظور رسيدن به گل يا 

جلوگيری از گل خوردن را تاكتيك گويند.
تاكتيک در فوتبال به چهار بخش

 فردی
 گروهی

 ايستگاهی
 تيمی تقسيم می شود.

3۰ ٪ از گل های رد و بدل شده در فوتبال از تاكتيک ايستگاهی می باشد. نکته

 تاكتيک فردی
هرگونه تصميم گيری فردی مربوط به اهداف گروهی و تيمی برای رسيدن به نتيجه 

مطلوب را تاكتيك فردی گويند.
تمركز در اجرای صحيح تاكتيك فردی نقش كليدی دارد.

هنرجو را بالفاصله مجبور به اجرای تاكتيك چه فردی، چه گروهی نكنيد.
سه مرحله اساسی را حتمًا رعايت كنيد.

 ابتدايی 
 مقدماتی
 پيشرفته

 اصول اساسی تاكتيک فردی
 استقبال از توپ.

 دريبل در زمان و مكان مناسب.
 كنترل و هدايت در حداقل زمان.
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 بدن را بين توپ و بازيكن قرار دادن.
 با هر شروع مجدد حمله جديدی آغاز می شود.

 هر بازيكنی كه توپ را از دست می دهد، مدافع می شود.
 زير نظر داشتن توپ.

 در بازپس گيری توپ مصمم باشد.

 تاكتيک گروهی
تاكتيك گروهی  را  نتيجه مطلوب  به  برای رسيدن  هرگونه تصميم گيری گروهی 
می نامند. تاكتيك گروهی به تدابيری گفته می شود كه در فضای محدود با تعداد 

محدود انجام می گيرد.

نکته در اجرای اصول تاكتيک فردی استعداد و هوش و تمركز نقش اساسی دارد.

هنرجو: بايد در قالب تيم های 11 نفری مواد مختلف تاكتيك فردی را در حين 
بازی به صورت نمايشی اجرا نماييد و مربی به تك تك بازيكنان امتياز دهد.

 اصول كلی

 تاكتيك های انفرادی 
 دفاعی
 تأخير 

 پوشش تعادل تمركز 
 كنترل

نکته حتمًا تفاوت تاكتيک گروهی و تيمی را برای هنرجو تشريح كنيد.

برای هر كدام از اصول، بايد پس از اجرا، 5 امتياز منظور شود.

نکته 1  هنرجو بايد تأخير را در قالب يک تمرين نمايش دهد.
2  پوشش را در قالب يک تمرين نمايش دهد.
3  تعادل را در قالب يک تمرين نمايش دهد.
4  تمركز را در قالب يک تمرين نمايش دهد.
5 كنترل را در قالب يک تمرين نمايش دهد.
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نکته

نکته

نکته

  دفاع انفرادی
2 جلوگيری از چرخش مهاجم 1 قطع توپ                          

4  از نزديك مراقب بازيكن بودن. 3 خطا نكردن                           

هنرآموز بايد در قالب تمرين تمام موارد را رعايت كند.

انتظار نداشته باشيد در ابتدا همه موارد را بدون كم و كاست نمايش دهد.

  دفاع و مهاجم
1 هنگام نزديك شدن به مهاجم سرعت خود را كنترل كند.

2 بين توپ و خط دروازه قرار گيرد.
3 فاصله خود را به مهاجم به 12 الی 3 متر حداقل 70 سانتی متر به فاصله يك 

دست قرار دهد.
4 بازی را يك طرفه كند يك جهته )از دروازه دور باشد(

5 هنگام دفاع و انتخاب زمان و محل درگيری صبور باشد.
6 تنها نسبت به حركت توپ واكنش نشان دهد.

٧ فريب حركات بدنی حريف را نخورد.
٨ تظاهر به درگيری كند.

تمام موارد بايد در قالب تمرين آموزش داده شود و صبورانه به رفع اشکال بپردازد.

برای هنرجو هر تست را 2 امتياز منظور كنيد.

 اصول دفاع فردی و گروهی
هرگونه تدبير گروهی برای به تأخير انداختن حمله حريف يا گرفتن توپ از تيم 

مهاجم را دفاع گروهی می گويند.  
اولين مدافع كه دفاع می كند مدافع اّول است كه تأخير را انجام می دهد. دومين 

مدافع كسی كه پوشش را انجام می دهد و مدافع دوم ناميده می شود.
مدافع دوم بايد فاصله مناسب را با توجه به موقعيت مهاجم و زاويه مناسب با مدافع 

درگير در نظر داشته باشد. 
  ارتباط كالمی

توجه به هنگامی كه جای مدافع اّول و مدافع دوم تغيير می كند )برگشت پوشش( 
قرار گرفتن بين حريف و دروازه ـ توجه به توپ، توجه به حريف و دروازه 

تمام موارد باال بايد با تمرينات مکرر و تالش جهت رفع نقص برطرف شود.
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الف( پيامدهای يادگيري

كدشماره
فرصت هااهداف توانمندسازيمرحله كار

 فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته

حركت ها و مهارت های اساسی را توضيح دهد.11
و  هنرجويان  به  پوستر  و  فيلم  دادن  نشان  با 
توضيحات هنرآموز درباره آن مهارت های اساسی 

را بياموزد.

حركت ها و مهارت های اساسی را در گرو هاي دو حركت ها و مهارت های اساسی را اجرا نمايد.21
نفره به صورت عملي با نظارت هنرآموز انجام دهد. 

دست 32 يك  سينه،  دست  دو  دادن  پاس  تكنيك 
سينه و زمين را توضيح دهد.

هنرجويان  به  فيلم  دادن  نشان  با  را  تكنيك  اين 
نظارت  با  عملي  به صورت  دونفره  گرو ه هاي  در 

هنرآموز بياموزد.

دست 42 يك  سينه،  دست  دو  دادن  پاس  تكنيك 
سينه و زمين را اجرا كند.

و  هنرآموز  توسط  پاس ها  تكنيك  انواع  آموزش 
اجرا در گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

تكنيك دو دست باالی سر و بيسبالی توضيح دهد 52
و اجرا نمايد.

آموزش تكنيك بيسبالي توسط هنرآموز و اجرا در 
گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

تكنيك شيوه های شوت كردن و كاربرد هر شوت را 63
توضيح دهد و اجرا كند.

آموزش نحوه شوت كردن توسط هنرآموز و اجراي 
تمرينات در گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

اجراي تكنيك شوت سه گام را توضيح دهد و اجرا نمايد.73 و  هنرآموز  توسط  گام  سه  شوت  آموزش 
تمرينات در گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

را 83 زدن  گول  انواع  و  پا  حركت  اجرای  تكنيك 
توضيح دهد و اجرا نمايد.

توسط  زدن  گول  و  پاها  حركت  انواع  آموزش 
نفره  دو  گروه هاي  در  تمرينات  اجراي  و  هنرآموز 

توسط هنرجويان 

شيوة اجرای دفاع در مقابل مهاجم با توپ و بدون 94
توپ و انواع آن را توضيح دهد و اجرا نمايد.

و  توپ  با  مهاجم  مقابل  در  دفاع  اجراي  آموزش 
تمرينات در  اجراي  و  بدون توپ توسط هنرآموز 

گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

بسکتبال

ـ   1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي   6

كد 
 نام   واحد كار

فني و شاخۀ تحصيليبسکتبال واحد كار
حرفه ای 

ساعت 
60آموزش

گروه تحصيلي ـ حرفه ايبسكتبالپيمانه: 34210910201كد پيمانه 
بهداشت و 

سالمت

توسعه مهارت هايدرس: 34219102كد درس 
پايه تربيت بدنيرشته تحصيلي ـ حرفه ايحركتي توپی

11تحصيلي
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تكنيك توپ گيری در حلقه تهاجمی و مدافعی را 104
توضيح دهد و اجرا نمايد.

تهاجمي  حلقه  در  توپ گيري  تكنيك  آموزش 
در  تمرينات  اجراي  و  هنرآموز  توسط  مدافعي  و 

گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

را 114 دست  دو  و  دست  يك  ثابت  شوت  تكنيك 
توضيح دهد و اجرا نمايد.

آموزش تكنيك شوت ثابت يك دست و دو دست 
گروه هاي  در  تمرينات  اجراي  و  هنرآموز  توسط 

دو   نفره توسط هنرجويان 

را 124 توپ  بدون  و  توپ  با  چرخش  حركت  تكنيك 
توضيح دهد و اجرا نمايد.

بدون  و  توپ  با  چرخش  حركت  تكنيك  آموزش 
توپ توسط هنرآموز و اجراي تمرينات در گروه هاي 

دو    نفره توسط هنرجويان 

حركات يك مهاجم حمله و يك مدافع را به طور 135
كاربردی توضيح دهد و نشان دهد.

مدافع  يك  و  حمله  مهاجم  يك  حركات  آموزش 
گروه هاي  در  تمرينات  اجراي  و  هنرآموز  توسط 

دو    نفره توسط هنرجويان 

حركات كاربردی يك مهاجم عليه يك مدافع را 145
در هر پست توضيح دهد و اجرا نمايد.

يك  عليه  مهاجم  يك  كاربردی  حركات  آموزش 
اجراي  و  هنرآموز  توسط  پست  هر  در  را  مدافع 

تمرينات در گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

را 155 مدافع  دو  عليه  مهاجم  دو  كاربردی  حركات 
توضيح دهد و نشان دهد.

آموزش حركات كاربردی دو مهاجم عليه دو    مدافع 
را توسط هنرآموز و اجراي عملي تمرينات توسط 

هنرجو

حركات سه مهاجم در مقابل سه مدافع را توضيح 165
دهد.

مدافع  سه  مقابل  در  مهاجم  سه  حركات  آموزش 
ارائه توضيحات توسط هنرآموز و بحث در گروه هاي 

چند    نفره توسط هنرجويان 

اجرا 175 را  مدافع  سه  مقابل  در  مهاجم  سه  حركات 
نمايد.

مدافع  سه  مقابل  در  مهاجم  سه  حركات  آموزش 
گروه هاي  در  تمرينات  اجراي  و  هنرآموز  توسط 

دو    نفره توسط هنرجويان 

توضيح 186 را  يارگيری  دفاع  عليه  حمله  آرايه های 
دهد    و اجرا نمايد.

يارگيری  دفاع  عليه  حمله  آرايه های  آموزش 
در  بحث  و  هنرآموز  توسط  توضيحات  ارائه  با  را 

گروه هاي دو نفره توسط هنرجويان 

اصول كلی دفاع يارگيری را توضيح داده و نشان 196
دهد.

آموزش اصول كلی دفاع يارگيری توسط هنرآموز    و 
توسط  نفره  دو  گروه هاي  در  تمرينات  اجراي 

هنرجويان 

اجرا 206 و  توضيح دهد  را  دفاع جاگيری  اصول كلی 
نمايد.

ارائه  با  جاگيری  دفاع  كلی  اصول  آموزش 
در  تمرينات  اجراي  و  هنرآموز  توسط  توضيحات 

گروه هاي دو    نفره توسط هنرجويان 

آرايه های حمله عليه دفاع جاگيری را توضيح دهد 216
و اجرا نمايد.

آموزش آرايه های حمله عليه دفاع جاگيری توسط 
هنرآموز و اجراي تمرينات در گروه هاي دو نفره توسط 

هنرجويان 

اصول كلی ضد حمله اوليه را توضيح دهد و اجرا 226
نمايد.

آموزش اصول كلی ضد حمله اوليه توسط هنرآموز 
توسط  دو    نفره  گروه هاي  در  تمرينات  اجراي  و 

هنرجويان 

در 236 و  دهد  توضيح  را  بسكتبال  در  ايمنی  اصول 
اجرا به كار گيرد.

آموزش اصول ايمنی در بسكتبال توسط هنرآموز    و 
توسط  دو    نفره  گروه هاي  در  تمرينات  اجراي 

هنرجويان 
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ب : وسعت محتوی
حس توپ را بيان كند. تكنيك و مهارت را توضيح دهد. دريبل و تمرينات آن را بيان كند. انواع پاس و نحوه 
حمايت از پاس دهنده را توضيح دهد. نحوه كنترل و تمرينات مربوط به آن را بيان كند. ضربه سر را توضيح دهد. 
شوت زدن و تمرينات و اصول مكانيكي آن را بيان كند. وضعيت استقرار دروازه بان را توضيح دهد. نحوه دريافت 
توپ هاي زميني و هوايي دروازه بان را توضيح دهد .تاكتيك هاي دروازه باني را شرح دهد. تاكتيك و انواع آن را 
توضيح دهد. دفاع انفرادي و گروهي و تمرينات مربوط به آن را بيان كند. نكات مهم در تشكيل ديوار دفاعي و 

تمرينات مربوط به آن را بيان كند.

ج : سازماندهي محتوی
دانش و مهارت مرحله 1 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 2 را به طور تلفيقي بيان كند.

دانش و مهارت مرحله 3 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 4 را به طور تلفيقي بيان كند. 
دانش و مهارت مرحله 5 را به طور تلفيقي بيان كند. دانش و مهارت مرحله 6 را به طور تلفيقي بيان كند.

د : مواد و رسانه هاي يادگيري
هنرجو  : فيلم ، نرم افزار آموزش مجازی ، كارت آموزشي ، ماكت آموزشی 

هنرآموز : كتاب راهنمای معلم ، فيلم

هـ : استاندارد فضا
استاندارد هاي فني مورد تأييد فدراسيون جهاني رشته بسكتبال

و : تجهيزات آموزشي
زمين ، توپ ، حلقه بسكتبال ، تخته بسكتبال ، ميله ها ، ويدئو پروژكتور ، نرم افزارهاي تخصصي

ز : سنجش و ارزشيابي 
چك ليست ، مشاهده ، آزمون هاي استاندارد

ح : الزامات اجرايي
به ازای هر 10 تا 16 نفر يك مربي آموزش انجام دهد. 

برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در به كارگيري فناوري هاي جديد در آموزش


