
 

للمرحلة االبتدائية اليد أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات كرة  
(الطريقة الغير مباشرة)    

 
نصاف رواشد/أ                                رجاء بن دويسة                                                      /أ     

 

 برنامج اليوم األول
 

  . تخطيط الملعب 
 .تطبيق ميداني لتخطيط الملعب من قبل المعلمات

 
 .عرض النق اط الق انوية االزمة للطالب  

 

 .عرض الق انون الدولي 
 

 
 .تعديالت الق انون 

 
 .سوف يتم تداول ىذه النق اط عمليا: مالحظة

 



 

للمرحلة االبتدائية اليد أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات كرة  
(الطريقة الغير مباشرة)    

 
نصاف رواشد/أ                                رجاء بن دويسة                                                      /أ     

 
 

 ثانيالبرنامج اليوم  
 

 
نمااج ممطات حديية لتنمية عناار   

. (طريقة غير مباشرة) اللياقة البدنية الخااة بكرة اليد 

 ألعاب تعليمية ىادفة الثراء عناار اللياقة البدنية الخااة بكرة اليد: 
 توافق عضلي عصبي. 
 الرشاقة. 
 السرعة.  
 السرعة في األداء. 
 المداومة. 
 القوة. 
   القوة االننفارية . explosive power  
 سوف يتم تداول ىذه النق اط عمليا: مالحظة. 



 

للمرحلة االبتدائية اليد أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات كرة  
(الطريقة الغير مباشرة)    

 
نصاف رواشد/أ                                رجاء بن دويسة                                                      /أ     

 
 ثالثبرنامج اليوم ال

 
 .عبة كرة اليدللاليفومية  ميارات  العرض جميي   
   و االستالمأنواا التمرير. 
 التنطيط و أنواعو. 
 أنواا التصويب. 
 أنواا الخداا. 

 
 نمااج تطبيقية للميارات عن طريق األلعاب 

 (.غير مباشرةطريقة  )التعليمية  
 

 

 سوف يتم تداول ىذه النق اط عمليا: مالحظة. 



 

للمرحلة االبتدائية اليد أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات كرة  
(الطريقة الغير مباشرة)    

 
نصاف رواشد/أ                                رجاء بن دويسة                                                      /أ     

 

 رابيبرنامج اليوم ال
 .عبة كرة اليدللالدف اعية  ميارات  العرض جميي   

 وقنة االستعداد الدف اعية. 
 المركات الدف اعية. 
 المتابعة الدف اعية. 

 
 .تطبيق الخطط الدف اعية  
 .دف اا فردا لنرد 
 .0-6دف اا   
 الدف اعية عن طريق األلعابنمااج تطبيقية للميارات   

 (.طريقة غير مباشرة)التعليمية  
 

 سوف يتم تداول ىذه النق اط عمليا: مالحظة. 
 



 

للمرحلة االبتدائية اليد أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات كرة  
(الطريقة الغير مباشرة)    

 
نصاف رواشد/أ                                رجاء بن دويسة                                                      /أ     

 

 خامسبرنامج اليوم ال
 

 .فنيات حارس المرمى 
 وقنة االستعداد الصميمة لمارس المرمى. 
 كينية التصدي للكرة. 

التعليمي بطريقة غير  ألعاب ومسابق ات تعليمية مرحة  بين معلمات للواول لليدف   
 .مباشرة

 انتتار نسبي للمفموعة بالملعب واحتالل المساحات   

. بالملعب   شاغرةتوحة والفالم

( طريقة غير مباشرة ألعاب تعليمية)
 .مباراة كرة يد بين المعلمات مي تكريم النريق الن ائز 

 
 



 

للمرحلة االبتدائية اليد أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات كرة  
(الطريقة الغير مباشرة)    

 
نصاف رواشد/أ                                رجاء بن دويسة                                                      /أ     

 
 

 رنامج دورة كرة اليدب

 بعنوان

كرة اليد  أحدث الطرق والتدريبات لتدريس ميارات  
 (بنبن)للمرحلة االبتدائية  

 (الطريقة الغير مباشرة)

 
 اعداد

رجاء بن دويسة                                                       / أ

نصاف رواشد/ أ  


