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مقدمه
اهمىت ورزش و تربىت بدنى در تحقىق اهداف تربىتى، امرى بدىهى است؛ زىرا تربىت جسم و تعلىم شىوه هاى صحىِح زىستن، 
زمىنه ساز برخوردارى از زندگى سالم و اجتماعى فّعال و پرنشاط مى گردد در راستاى نىل به هدف تعلىم و آموزش جوانان کشور، ورزش 
بسکتبال ىکى از جذاب ترىن و نشاط آورترىن رشته هاى ورزشى است آشناىى با مهارت ها، قوانىن و استراتژى هاى اىن ورزش، گىراىى 

و جذابّىت آن را بىش تر مى کند
در اىن کتاب تالش شده است کلىٔه قوانىن و مقررات و مهارت هاى اساسى بسکتبال، اعم از تهاجمى و تدافعى، به دانش آموزان 

عزىز آموزش داده شود
مدرسان محترم با رعاىت اصول و چهارچوب کتاب قادر خواهند بود مهارت هاى فردى را به فراگىران آموزش دهند، آن ها را راهنماىى 
کنند و از آن ها ارزش ىابى به عمل آورند بنابراىن توصىه مى شود مدرسان و فراگىران، هدف، کاربرد و شرح هر مهارت، هم چنىن نکات کلىدى 

و اشتباهات متداول در اجراى مهارت ها را در اىن رشتٔه ورزشى، بىش از پىش مورد توجه قرار دهند
مؤلف



هدف کّلى

آشناىى با اجراى تکنىک ها و تاکتىک هاى بسکتبال


