
 

 

 دادکشنه رتبیت بدنی و علوم ورزشی

  بسکتبال: نام درس

 : دکتر چاالک مجیدیمدرس

 

 عملی  نوع واحد:کارشناسی           مقطع :        2تعداد واحد: تخصصی        نوع درس:

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی   - تندرستیسالن  برگزاری کالس:مکان 

 01-02و   8-01شنبه سهشنبه و یک  برگزاری کالس:زمان 

 اهداف کلی:

 (نگیکار با توپ )بال هندل ناتیتمر یاجرا 

 و آموزش انواع پاس ساده اجرا 

 بلیو آموزش انواع در اجرا  

 و آموزش شوت ثابت  اجرا 

 آپ یو آموزش ل اجرا 

 نیدر زم یریو جاگ ستادنیا  

 دفاع و حمله  هیاول آموزش 

 و مقررات بسکتبال نیقوان 

 

 : جلسات مباحث

   انیمتقابل مدرس و دانشجو هیاول ییآشنا" .0

 کالس، اهداف و انتظارات تیریمد وهیش حیتشر

 با ورزش بسکتبال  هیاول ییآشنا

 "هیاولی و تئور یعمل یابیارزش

 ( نگیکار با توپ )بال هندل .2

 "(کشویی - کمر پشت – یعرض بلی)در بلی( آموزش دریقدرت - سرعتی – بلند –)کوتاه  بلیدر آموزش

 بسکتبال( یباز یو مقررات و چگونگ نیقوان ری)تفس یتئور جلسه .3

 رسای –دست به دست  - یسبالبی –سر  یدو دست باال -پاس افتدری – ینزمی – نهیبه س نهیانواع پاس )س آموزش .4

 پاس ها(

 پاس نیو تمر مرور .5



 آموزش شوت و کاربرد انواع آن .6

 آپ یشوت ل آموزش .7

 تمرین انواع شوت .8

 باندیو ر یپرتاب پنالتآموزش  .9

 سه گانه دیتهد کیتکن .01

 بلیزمانه و دو زمانه و شوت و در کی توقف .00

 پا کار و( بدن - توپ –گول زدن )پا  آموزش .02

  پا کار و( بدن - توپ –آموزش گول زدن )پا  .03

 یفرد دفاع .04

  هدفمند یها یدر قالب باز کی هیعل کی یباز یها نهیگز نیتمر .05

  نیو اسکر کیپ .06

 بسکتبال یبا داور ییآشنا .07

 (یاحتمال راداتی)و اصالح ا یآموزش داده شده در قالب باز یمرور مهارت ها  .08

 دو هیدو عل یدر قالب باز نیو تمر  Give & Goآموزش    .09

 سه هیسه عل یها ی( و بازCutsمهاجم بدون توپ ) ریمس رییتغ  .21

 (یریارگی) یمیآموزش اصول دفاع ت  .20

 یدر قالب باز یریارگی یمیدفاع ت نیتمر  .22

 ( 32و  23) یمنطقه ا یمیآموزش دفاع ت  .23

 یدر قالب باز یمنطقه ا یمیدفاع ت نیتمر  .24

 بسکتبال( یبا داور ییبسکتبال و آشنا یباز لیو تحل هی)تجز یتئور جلسه .25

 (یاحتمال راداتی)و اصالح ا یآموزش داده شده در قالب باز یمرور مهارت ها  .26

 :عملکرد  یابینحوه ارزش

 یانینمره آزمون پا 04و  نمره امتحان تئوری 3، یکالس یها تیو فعال فینمره تکال 3

 


