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 گرامی هنرآموزان با سخنی

موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با 
درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 

ت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف کارآفرینی، قناع
نمایند. همچنین های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میدر روابط با دیگران در فعالیت

به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 
 ها پرداخته است. محتوای این آموزش

ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش های درسی فنی و حرفهدر برنامه
ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه

پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعدگیری مادامیا
ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه

 ای توجه شده است. هویت حرفه
رات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین مطالبات اسناد باالدستی، تغیی

 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
یل لتعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحشوند.  تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

خش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. ای و مهارتی در دو بهای فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله 
با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال 

 باشد.تایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر میموارد اصالحی مربوط به ن
ای هتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت

ای از اجزای یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی
ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامهتأکید بر برنامه یادگیری با

ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه
 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه

 راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است. کتاب
ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت

های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت
 شود.شامل می جدول مواد و منابع آموزشی را

بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 
های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده های کلیدی، طرح پرسشایده

 شود.می های ارزشیابی را شاملاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش
 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین

 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش
ها و مندی از صالحیتیز و بهرههای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزاجرای مطلوب برنامه

 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی
 اي و كاردانشهاي درسی فنی و حرفهليف كتابأدفتر ت
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 گفتار پیش

 ایندیفر، تجربه کسب راه از رفتار تغییر در توانایی فزایشا معنای به یادگیری
، ذهن در بنیادی تحول نیازمند و دارد جریان انسان زندگی سرتاسر در که است

 .است انسان طرزتفکر و نگرش، بینش

 اجرای، اطالعات ارائه نحوه، گیرد می صورت کالس در که یفعالیت هر بنابراین 
 برروی دهید می فعالیت برای گروه یا فرد به که هایی فرصت و ها تمرین

 چگونه شما که این براساس، هنرجویان واقع در .دارد انگیزشی اثر، هنرجویان
 هب نسبت دارید احساسی چه کالس در و کنید می عمل چگونه، هستید معلمی

 برای نمعلما، موارد این به توجه با .دهند می نشان واکنش کارتان نحوه و شما
 محدودی ابزار ظاهر در شاید، خود هنرجویان در آن افزایش نحوه و انگیزش درك

 رد را خود هنرجویان توانند می می، بیشتر آگاهی با اما باشند اختیارداشته در
 باالخره و آن کردن درونی و گسترش نحوه، یادگیری انگیزه ماهیت خصوص
 چه .سازند اربرخورد تری کامل درك از، آن بستن کار به و یادگیری شوق افزایش

 دارند؟ را هنرجویان درونی انگیزه آشکارسازی توانایی معلمان از یگروه

 :که معلمانی

 باشند مطلع خود هنرجویان تک تک نیازهای از. 

 باشند ثبات با و آگاه امکانات و مقررات، ها محدودیت به نسبت. 

 باشند کار به مند عالقه و صمیمی، آرام.  

  عین در و آگاه آنها موقع به و صحیح تشویق نحوه و آموز دانش مثبت کار به 
 .باشند منضبط و طبع شوخ حال

 احترام، جدید اطالعات کسب، کار به نسبت مثبت نگاه داشتن کلی طور به
 هب انگیزه دادن و هنرجویان تشویق برای را مناسب بستر … و هنرجو به گذاشتن

 باید « برانگیزاننده» عنوان هب گرامی هنرآموز شما رو این از .سازد می مهیا آنان
 پرورش یفراگیر و مسئولیت پذیرش به را هنرجویان تمایالت تا کنید خلق فرصتی

 .«دهید

 ات آورید می وجود به هنرجویان مشارکت برای را هایی فرصت یادگیری فرایند در
 لمیع مشارکت الگوی و ببرند پی پذیری مسئولیت اهمیّت به یادگیری در آنان
 شخصی و فعال طور به و دهند گسترش کالس از بیرون حتی و داخل رد را خود

 مسئولیت دادن با .یابد ارتقا آنان خودانگیزشی و شوند یادگیری های فعالیت درگیر
 دارم معلم رویکرد از ناشی که، اطالعات انتقال مشکلِ دو از هنرجویان به یادگیری

 :اید کرده جلوگیری، است

 عهتوس در هنرجویان مسئولیتی کم نتیجه که رییادگی افت از .پیشگیری1
 است. اطالعات پردازش برای الزم های مهارت به بخشیدن

 .موضوع درباره کافی اطالعات داشتن به معلم نشدن ملزم .2

 او کمک به کرد احساس معلم که لحظه هر در تواند می متعدد منابع امروزه 
 به بیشتر های فرصت دادن رو این از .دهد قرار او اختیار در را اطالعات و بشتابد
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 باشد مثبت جهت در تواند می خود کار کنترل و پذیری مسئولیت برای هنرجو
، درسی های )کتاب گوناگون منابع از قادراست بیشتر آگاهی برای نیز او زیرا

 .کند استفاده دیگر( افراد تجارب، آموزشی کتب، اینترنت

 فضای .کند ایجاد کالس در را یادگیری ثبتم فضای باید، هنرآموز این بر عالوه
 به مقررات و قواعد آن در که منظم و امن محیطی داشتن یعنی کالس مثبت
 .دارند انتظاراتی چه او از که بداند هنرجو و شود بیان وضوح

 با اش نوآوری و ابداع و است پذیرش مورد احساساتش و عقاید که بداند باید او
 .اجراست قابل، دهند می او به که انتخابی حق

 از و دهد می اهمیت او عملی و علمی های یافته به هنرآموز که بداند باید هنرجو
 و مشارکت که بگیرد یاد باید هنرجو .کند تالش حدامکان تا که دارد انتظار او

 ضایف باالخره و است کالس اصلی اصول از ترتیب و نظم و دوستانه رفتار، همکاری
، یادگیری بر عالوه، کالس آن در وقت گذراندن از او هک است نحوی به کالس

 بعدی های دوره در تواند می هایش آموخته از و آورد می دست به خاطر رضایت
 انتقال زیرا .ببرد لذت، خصوصی زندگی در چه و کار محیط در چه اش زندگی
 موقعیت به آموخته مدرسه در که را آنچه نتواند او اگر و است الزم بسیار ها آموخته

 ؤالس این گیرد کار به کالس و مدرسه فضای از بیرون در و کند منتقل دیگر های
 و کتاب این از و آمده مدرسه به چرا که کند می مشغول خود به را او ذهن مدام

 واقعی مسائل حل برای تواند می چگونه خواند می که دروسی و ها کتاب سایر از
 گیرد؟ بهره زندگی

 یعنی، کند می توجه "ایرشته میان" دیدگاه به پیش از بیش امروز آموزش
 .زندگی در ها آموخته آن گرفتن کار به و آموختن

 آموزش لذا، است محوری شایسته بر مبتنی برنامه این تدوین متدولوژی و روش
 را خود خاص ارائه های شیوه و خود خاص زمان یادگیری واحدهای از کدام هر

 واحدهای از هرکدام که است شده سعی حاضر مجموعه رد لحاظ همین به دارد نیاز
 از که -است درس آغازین پرسش هم آن و باشند داشته متفاوت شروعی درسی

 همین و شوند می داده سوق ذهنی های چالش سمت به هنرجویان طریق این
 هاآن و باشند خود سؤاالت به پاسخگویی دنبال به که کند می آماده را آنها چالش

 کرد. خواهد هدایت ها فعالیت و تمرینات بهتر اجرای متس به را
 های فعالیت عنوان تحت بخشی سپس و شود. می آغاز درسی مباحث آن از پس

 دارد. وجود کالسی غیر و پژوهشی های فعالیت و کالسی
 از ها تکنیک دیدن با هنرجو که است تمریناتی کالسی: های فعالیت از هدف
 اهاشتب بدون یادگیری مرز تا بیشتر تمرینات به -وزهنرآم اجرای و تمرین طریق

 دهی سازمان گروهی و فردی صورت به تمرینات این رسید. خواهد تکنیک آن به
 اند. شده



 4 

 العهمط بر مبتنی که است تمریناتی کالسی: غیر پژوهشی های فعالیت از هدف
 اب تواند یم امر این و شد خواهد ارائه کالس در نتیجه سپس و آن مورد در بیشتر

 شود. انجام کالسی غیر و کالسی مدارك و منابع از استفاده
 کی نهایی اجرای برای را هنرجو که است ای گونه به ها فعالیت دهی امتیاز شیوه

 آن پایان در بتواند که کرد خواهد آماده خاص عملکرد استاندارد با فعالیت چند یا
 تدریاف را درس این از گذر برای لقبو قابل امتیاز درس آن پایان در سپس و واحد
 شود. آماده بعدی مراحل برای و کند
 های شیوه و یابد می کاهش هنرآموزان آموزش مسئولیت و بار شیوه این در

 رییادگی تواند می که باشد می محوری آموز دانش های فعالیت بر متکی تدریس
 نماید. تر عمیق را او
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 اصطالحات و تعاريف
 هایآموزش گیریجهت، اصطالح این از منظور :ملّی درسی برنامه رویكرد
 ممرد، رهبران انتظارات و جامعه بر حاکم نظام تربیتی فلسفه اساس بر ایمدرسه

 نام توحیدی گرایفطرت رویکرد، رویکرد این .است ملّی درسی برنامه از نهادها و
 لیفهخ انسان تربیت و انسان در الهی هایگرایش شکوفایی، آن عالی مقصد که دارد

 .است ...ا
 همه در نهایت و زندگی در شغل و حرفه پیگیری، مزدی کار شامل :كار دنياي
 محیط، کار بازار، شغلی زندگی شامل کار دنیای .است اجتماعی زندگی های جنبه
 .است اقتصادی های بنگاه و کار واقعی

 افض از وسیع ای سترهگ و کنند می کار آن در افراد که است موقعیتی :كار محيط
  .باشند می ...و ها کارخانه، ها کارگاه، ها خانه، ها

 ملی استاندارد بر مبتنی اقتصادی های فعالیت آن در که محلی :اقتصادي بنگاه
  .گیرد می صورت مربوطه بندی طبقه

 به توجه با که است ای حرفه های شایستگی از ای مجموعه :اي حرفه صالحيت
 .شد خواهند تقسیم دیگر سطوح به آنها وسعت و نوع، سطح

 دنیای قلمرو در تربیت و آموزش :(TVET) اي حرفه و فنی تربيت و آموزش
 .گویند را ای حرفه و شغلی ارتقاء و نگهداشت، آمادگی، سازی زمینه جهت کار

 دآین فر از ییها جنبه به که است جامع یترکیب ای وحرفه فنی تربیت و آموزش
 کسب، وابسته علوم و ها فناوری مطالعه، قبیل از، دارد اشاره تربیتی و آموزشی

 های بخش در را ها حرفه با مرتبط دانش و فهم، عملی های مهارت و ها نگرش
 اطالق و ارجاع، عمومی آموزش بر عالوه، اجتماعی زندگی و اقتصادی گوناگون

 سازمان و غیررسمی، رسمی ای حرفه و فنی آموزش از اعم ترکیب این .شودمی
 توسعه های فرصت از وسیعی طیف شامل ها آموزش این همچنین .است نایافته
 یاد برای یادگیری .گرددمی هماهنگ محلی و ملی های بافت با که است هامهارت
 هایمهارت و فنی غیر هایمهارت، محاسبه هایمهارت و سواد رشد و گرفتن

 ندباشمی ایحرفه و فنی تربیت و آموزش ناپذیر جدایی هایمولفه از نیز شهروندی
 مدتی برای یا و خدمت ارائه برای شدن استخدام" شغل واژه:(Job) شغل
 کارها از مجموعه شغل .است کارفرما فرد و زمان به محدود شغل .باشد می"خاص

 شخص یک .شود می تعریف خاص جایگاه یک در که است مشخص وظایف و
 .باشد داشته متفاوت مشاغل ناگونگو های زمان در حرفه یک در است ممکن
 شباهت که است کار دنیای مشاغل از ای مجموعه:(Occupation) حرفه

 اصلی اشتغال حرفه .دارد نیاز مورد های یتوانای و دانش، کارها نظر از ای معقوالنه
 کار دنیای انتظار مورد های حداقل، ای حرفه استاندارد .است زندگی طول در فرد
 دنیای و بازار در وی نقش و فرد با مرتبط حرفه .دهد می نشان را حرفه یک در
 اکثر (.ساختمان مهندس، پرستار، جوشکار، دار خانه، حسابدار مانند) است کار
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 مهندس) ها حرفه از برخی که حالی در دارد وجود مختلف های بخش در ها حرفه
 که است مشاغل از ای مجموعه حرفه یک.است خاصی بخش به مربوط (معدن

  .دارد نیاز مورد های یتوانای و دانش، کارها نظر از ای معقوالنه شباهت
 رد که را مشخصی اصلی نقش و مسئولیت از است عبارت وظیفه:(Duty) وظيفه

 .دارد نام وظیفه، گیرند می نظر در شخص برای ای حرفه یا شغلی جایگاه یک
 ولدم سیستم تعمیر هب توان می خودرو تعمیرکار یک اصلی وظایف از مثال برای

 نتظارا مکاترونیک تکنسین از .کرد اشاره ...و قدرت انتقال سیستم تعمیر، قدرت
 امانج وظیفه عنوان به را عددی کنترل های سیستم تعمیرات و نگهداری رود می

  .دهد
 و اابتد دارای که است مشخصی فعالیت کاری تکلیف یک:(Task) كاري تكليف

 تکلیف چندین به وظیفه هر معموالً .است منطقی راحلم شامل و باشد می انتها
 یستمس تعمیر" وظیفه کاری تکالیف از یکی مثال طور به .شود می تقسیم کاری
 .باشد می جرقه سیستم تنظیم، "قدرت مولد

 انجام جهت نیاز مورد نگرش و مهارت، دانش از شده اثبات مجموعة:شایستگی
 حوزه در اه شایستگی .گویند شایستگی ار استاندارد اساس بر، کاری تکلیف یک

 ومیعم و فنی غیر، فنی های شایستگی دستة سه به ای حرفه و فنی های آموزش
 .شوند می بندی تقسیم
 طحس چه در کاری تکلیف یک اینکه از نظر صرفكار: انجام شایستگی سطح

 مشخصی کیفیت با است ممکن کار هر انجام، شود می انجام ای حرفه صالحیت
 در شخص یک از شده شناخته کیفی سطح .شد با انتظار مورد کار محیط در

 کار نجاما شایستگی سطح .گویند نیاز و انتظار مورد شایستگی سطح را کار محیط
 یبند سطح نظام مختلف های کشور بین در .باشد می ارزشیابی اساسی معیار

 رنظ به ها آن ترین معمول سطحی چهار نظام اما دارد وجود گوناگونی شایستگی
  .رسد می

 و مدارك، ها صالحیت که است ارچوبیهچ:(NQF)ملی صالحيت چارچوب
 براساس همگون و منسجم صورتی به را مختلف انواع و سطوح در های گواهینامه
 این در .دهد می ارتباط هم به شده توافق های شاخص و ها معیار از مجموعه

 و زمان .شود می داده ای ویژه ارزش، دانش کنار در تجربه و مهارت به رچوبچها
 .دارد کمتری ارزش یادگیری مکان

 از است عبارت صالحیت سطح:(Level of Qualification) صالحيت سطح
 کاری تکالیف که ملی ای حرفه های صالحیت ارچوبهچ در شغلی یا حرفه سطح

 ورهاشک بین در گوناگونی بندی سطح های نظام .گردد تدوین و طراحی آن در باید
 هک است شده گرفته نظر در پنج (ای حرفه) مهندسی صالحیت سطح، دارد وجود

 ایرفهح صالحیت .باشد می چهار سطح دارای ای حرفه یا فنی تکنسین آن طبع به
 .است شده بندی تقسیم سطح 8 به EQF اروپا در
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 تربیت و آموزش درسی برنامه اي:حرفه و فنی تربيت و آموزش درسی برنامه
، هاروش، محتوا، اهداف، کار دنیای ازاستانداردها ای مجموعه ای حرفه و فنی

 مواد، هاشایستگی استاندارد، فضا، زمان، تجهیزات، یادگیری-یاددهی راهبردهای
 را متربی یا آموز کار، (هنرجو)آموز دانش که است ارزشیابی استاندارد، آموزشی

 .نماید می هدایت ای حرفه و یفن های آموزش حوزه در اهداف آن به رسیدن برای
 و کار دنیای، ای حرفه و فنی های آموزش حوزة در درسی برنامه شمول دامنة
  .گیرد می بر در را آموزش دنیای
 متصوّر، استاندارد نوع سه کشورها ای حرفه و فنی های آموزش نظام در معموالً

 :شوند می
، نعتص متولیان توسط که، مهارت یا شایستگی ای؛ حرفه شایستگی استاندارد .1

 کارها، وظایف، استاندارد این در .شود می تهیه ...و صنوف، ها اتحادیه و کار بازار
 .گیرند می قرار توجه مورد حرفه یا شغل هر های صالحیت و

 ؤثرم عوامل دیگر و ای حرفه شایستگی استاندارد براساس ارزشیابی؛ استاندارد .2
 اعطای به منجر و شود می تهیه ناگونگو های حوزه از مشترکی های گروه توسط

  .گردد می ای حرفه صالحیت مدرك یا گواهینامه
 و حرفه شایستگی های استاندارد اساس بر ؛(درسی برنامه) آموزشی استاندارد .3

 در .گردد می تهیه ای حرفه و فنی های آموزش دهندگان ارائه توسط ارزشیابی
 تجهیزات، یادگیری -یاددهی هایراهبرد، محتوا، دروس واهدافِ استاندارد این

 .دارد قرار اولویت در ...و آموزشی
 که است ای حرفه و فنی آموزش در رویکردی:شایستگی بر مبتنی آموزش

 پیامدهای عنوان به را ها شایستگی .دارد ای حرفه های شایستگی بر تمرکز
 و درسی برنامه تدوین و طراحی، نیازسنجی فرایند و گیرد می نظر در آموزشی
 شایستگی به توانند می ها شایستگی .شود می انجام ها آن اساس بر ارزشیابی

 بندی دسته عمومی و غیرفنی، (ها حرفه از ای مجموعه یا حرفه یک در) فنی های
 آموزش هدف عنوان به ها شایستگی همة از حداقلی به فراگیران رسیدن .شوند
 .گیرد می رقرا توجه مورد رویکرد این در ای حرفه و فنی های

، ها عالیتف کننده تعیین حرفه شایستگی استاندارد :حرفه شایستگی استاندارد
  .باشد می حرفه یک در عملکرد برای هایی شاخص و ابزارها، کارها

 در فرد صفات و اعمال، ها گرایش، باورها از ای مجموعه برآیند :اي حرفه هویت
، ای حرفه زندگی طول در جموعهم این تغییرات بدلیل بنابراین .است حرفه مورد

 .دارد را تعالی مسیر در تکوین قابلیت ای حرفه هویت
 رشته چند:اي( حرفه-تحصيلی اي رشته چند) اي حرفه-تحصيلی گروه

 بتنیم انتخاب برای را فراگیر تا گیرند می قرار هم کنار در که ای حرفه – تحصیلی
 وجهت با زندگی مسیر در رکتح و استعداد اساس بر موقعیت در تصحیح، قعالی بر
 یاری منطقی صورتهب ای حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی استانداردهای به

 ای منطقه امکانات و شرایط به توجه با است ممکن ها ای رشته چند .رساندمی
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 فرعی های گروه بر مبتنی بزرگ های شایستگی، خانواده هم غیر، خانواده هم
 حرفه -تحصیلی بندی گروه .باشد کار کسب رایب طولی های شایستگی و حرفه

 .شد خواهد زندگی طول در آن تکوین و ای حرفه هویت دهی شکل باعث ای
 عمومی و ای حرفه های صالحیت از ای مجموعه :اي حرفه-تحصيلی رشته
 .گردد می ارزشیابی و اجرا آن اساس بر تربیت و آموزش که است

، اهشایستگی اساسبر که استاهدافی سازیتوانمند اهداف سازي:توانمند اهداف
 وسطت ها شایستگی کسب جهت یادگیری-یاددهی مقتضیات و عملکرد استاندارد

 شکوفایی رویکرد به توجه با ساز توانمند اهداف .گردد می تدوین آموزاندانش
 ارتباط عرصه چهار و اخالق و عمل، علم، ایمان، تعقل :عنصر پنج شامل فطرت
 بیینت، تعریف خدا با ارتباط محوریت با که است خلقت و خلق، خدا، ودخ با متربی

 یمهارت و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش کهاین به باتوجه - .شوندمی تدوین و
 نوع دبراین متربیان هویت و است متربیان ای حرفه هویت تعالی و تکوین فرایند
 به جهتو با تربیت اهداف ابراینبن، باشدمی خلقت و خلق، خود، خدا با آنان ارتباط

 و یکپارچه، جامع ایگونه به هاعرصه این، بود خواهد تبیین قابل هاعرصه این
 .گیرددربرمی را تربیتی هایساحت کلیه منطقی

 گانهنجپ عناصر به توجه با موضوع یک، یادگیری نگر: كل و جانبه همه یادگيري
 .است ملی درسی برنامه در مندرج گانه چهار های عرصه و تربیتی و درسی اهداف

 ممکن ییادگیر، یادگیرنده رفتار در پایدار نسبتاً تغییرات ایجاد فرایند :یادگيري
 یقطر از) نمادین صورت به، ..(.و تمرین، کار طریق از) عینی تجربه طریق از است

 شهودی شیوه به یا (کلی توضیحات) نظری شیوه به، (نمادها و اعداد، اشکال
 .گیرد صورت (روحانی یا ذهنی)

 رب یافته ساخت یادگیری های فعالیت یافته: ساخت یادگيري هاي فعاليت
 و فنی شاخه در یادگیری - یاددهی راهبردهای انتخاب بر حاکم اصول اساس
 مختلف دروس در یادگیری های فعالیت تدوین در .گردد می طراحی ای حرفه
 و کار یادگیری حوزه و ایران ملی درسی هبرنام اساس بر ای حرفه و فنی شاخه

 یادگیری -یاددهی های فعالیت انتخاب .بود خواهد حاکم فناورانه دیدگاه، فناوری
 هایشایستگ تحقق منظور به یادگیری هایرسانه و مواد کمک به آموزش فرایند در
 در اه پدیده تفسیر و درك، آموزان دانش انگیزه تقویت قبیل از اصولی اساس بر

 .است استوار آموزان دانش نمودن فعال، کار دنیای واقعی های موقعیت
 یادگیری های فعالیت و ساز توانمند اهداف بر مبتنی آموزشی یامحتو :محتوا
 با گارزسا و تربیتی و فرهنگی های ارزش بر مبتنی امحتو .باشد می یافته ساخت
 تجربیات و ها فرصت از هماهنگ و منسجم ای مجموعه، قرآنی و دینی های آموزه

 عناصر نیافت فعلیت و عقلی رشد، الهی فطرت شکوفایی زمینه که است یادگیری
 ممفاهی دربرگیرنده امحتو چنین هم .آورد می فراهم پیوسته بصورت را ها عرصه و

 زا انتظار مورد های شایستگی بر مبتنی کلیدی های ایده و اساسی های ومهارت
 ناسبت .باشد می بشری معتبر و علمی های یافته از تهگرف بر و است آموزان دانش
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، آموزان دانش روانشناختی های ویژگی، عالیق، آینده و حال های نیاز با امحتو
 .است محتوا الزامات از آموزش زمان و اسالمی جامعه انتظارات

 از هنگاهم ایمجموعه به، یادگیری و تربیت بسته :یادگيري و تربيت بسته
 به یا واقعی بسته یک در که شودمی اطالق آموزشی های رسانه و مواد، منابع

 ای یک برای و تهیه کنندهتولید مؤسسه برند و نشان با هماهنگ اجزایی صورت
 گسترش با حاضر حال در .گیردمی قرار استفاده مورد تحصیلی پایه چند

 و فشرده لوح، آموزشی افزارهای نرم با آموزشی بسته، ICT و نوین هایفناوری
 اساس بر یادگیری بسته تهیه و طراحی .شود می تکمیل اینترنتی های سایت
 .پذیرد می انجام یادگیری و تربیت بسته ماکت
 یآموزش های رسانه و منابع از ای گستره شامل تواند می یادگیری و تربیت بسته

 تیح و آموزشی فیلم، فشرده لوح، کار های برگه، کتابچه و کتاب تعدادی حاوی یا
 استفاده، افزاری سخت بسته کنار در .باشد ابزارها و آموزشی کمک وسایل برخی

 مکک آموزشی بسته یک تکمیل به تواند می نیز اینترنت و افزاری نرم امکانات از
 .کند
 نابعم و اصلی منابع شامل کلی دستهدو به را یادگیری و تربیت بسته توان می

، درسی کتاب، هنرآموز راهنمای کتاب ملشا اصلی منابع .نمود تقسیم تکمیلی
  .شوند می ارزشیابی کتاب و آموز دانش کار کتاب

 باشد می زیر اجزاء شامل یادگیری و تربیت بسته لذا
 اصلی: یا کلی دسته 

  درسی کتاب .1
 هنرآموز راهنمای .2
  هنرجو همراه کتاب .3
 کار کتاب .4

 :تکمیلی دسته
 آموز دانش افزار نرم .1

 هنرجو فیلم .2

 سازها شبیه .3

 هنرجو فیلم .4

 پوستر .1
  



 11 

 كتاب ساختار و اهداف
 و ذهنی – چابکی های مهارت با هنرآموزان نمودن آشنا :كتاب كلي اهداف
 مختلف های فعالیت و ها بازی و ها تمرین طریق از آن آموزش نحوه و اهمیت
  است.

  شامل: که است )فصل( یادگیری واحد 1 شامل درس این اصلی محتوای
، تجهیزات، ها ویژگی بکارگیری فصل این هدف :دارت _ اول یادگيري واحد

 توسط دارت بازی امتیاز محاسبه روش و پرتاب قواعد و مراحل، بیومکانیک
  است هنرجویان

 لوازم از استفاده و بکارگیری واحد این هدف :اسكيت_ دوم یادگيري واحد
، حرکت روعش، ها چرخ های لبه انواع و ایستادن نحوه و شدن حرکت آماده ایمنی
 شدن بلند و خوردن زمین، تعادل کسب، آن وتمرینات کردن ترمز، حرکت انواع

، آن تمرینات و هشت و هفت آموزش، سرخوردن، آن به مربوط تمرینات و زمین از
 باشد. می مرتبط تمرینات و مانع از عبور

 ار شطرنج دونفره بازی یک که است این هدف :شطرنج _ سوم یادگيري واحد
  دهند. انجام مقررات و قوانین کامل ایترع با

 یستن های تکنیک انواع کارگیریبه :ميز روي تنيس _ چهارم یادگيري واحد
 ژوهشیپ و کالسی های فعالیت و بازی وسیله به را آن با مرتبط تمرینات و میز روی
 دنده انجام
 شافزای با را بدمینتون های تکنیک انواع :بدمينتون_پنجم یادگيري واحد
، دوره پایان از پس بتوانند تا است هنرجویان نزد در مربوط های مهارت و دانش

 دانش و بندند کار به را بدمینتون قوانین و نظر مورد های تاکتیک و ها تکنیک
  .دهند انتقال رشته این مندان عالقه به درستی به را شده کسب
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 :پيشنهادى نكات
 با مفاهیم اهمیت و ضرورت نهزمی در، یادگیری واحد هر تدریس از قبل .1

 کنید. وگو گفت و بحث هنرجویان

 هنرجویان با شده ارائه های فعالیت به توجه با را یادگیری های واحد محتواى .2
 دهید. انجام آنها کمک با را کلى بندى جمع سپس، کنید مطرح

 اطالعات کسب براى کتاب بخش هر هاى قسمت از بعضى که این به توجه با .3
 هنرجویان، گیرد نمى صورت آن از ارزشیابى و است شده گرفته ظرن در بیشتر

  کنند. مطالعه را آنها که نمایید تشویق را

 نتایج و کنند تالش عملى هاى فعالیت اجراى در تا نمایید ترغیب را هنرجویان .4
 دهند. قرار نظر تبادل و بحث مورد، کالس در را کار

 نهاد پیش را بسیارى عملى هاى تمرین و ها فعالیت درس این که جا آن از .1
 و کنند شرکت گروهى هاى فعالیت در که کنید تشویق را هنرجویان، کندمى

 ،ضمن در کنند. ارزیابى، کالسی های گروه سایر با را هایشان فعالیت کارایى
 ىا پوشه در نهایى استفاده و ارزیابى براى را خود هاى فعالیت کلیه از اى نمونه
 نمایند. آورى جمع

 .گیرد مى صورت پایانى و مستمر صورت دو به یادگیری واحدهای یابى ارزش .6
، گروهى فعالیت در مشارکت چون هایى شاخص به توجه با عملى یابى ارزش

 گزارش تهیه، انضباط و نظم رعایت، خالقیت، مندى هعالق، کار اجراى در مهارت
 هاى فعالیت براساس سال طول در هربخش پیشنهادهاى و تمرینات براساس کار

 مستمر صورت به یادگیری واحدهای مباحث کلیه نظرى یابى ارزش و شده انجام
 گیرد. مى انجام پایانی و

 نظرها شود مى درخواست شما از، یادگیری واحد این مطالب تازگى به توجه با .1
 دمفی مطالبی تهیه براى را زمینه و بگذارید میان در ما با را خود پیشنهادهاى و

 سازید. فراهم ارترپرب و تر

 کودك :مثال .شود آغاز موضوع با مرتبط پیام یک با و خدا نام با را درس هر .8
 ید.ینما آغاز سالم جامعه = سالم

 فضای و کنید آماده قبل از را الزم ابزار و وسایل، ساز توانمند هدف به توجه با .9
 .کنید مشخص را آموزشی

 کنید. تهیه درس طرح، هدف هر اجرای برای .11

، سؤال طرح مانند انگیز ذهن فعالیت یک طرح با درس یامحتو از قسمت هر .11
 .شود می شروع تصویر نمایش و فیلم نمایش

 .شود استفاده تدریس ادامه برای هنرجویان نظرات بندی جمع از .12

 .شود استفاده مفاهیم آموزش در تدریس فعال های روش از .13

 .کنید نظارت شده مطرح های فعالیت انجام بر، درس یامحتو طرح از بعد .14

 .گیرید بهره ها آن از و دنمایی مراجعه تدریس در شده ذکر منابع به .11

 یدنمای هدایت شده ذکر منابع از استفاده به را هنرجویان .16
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 بدنی تربيت تحصيلی رشته ضرورت و اهميت
 و نقش که است استوار اجتماعی های سازمان و نهادها پایه بر انسانی جوامع
 دفراین در تواند می سازمان هر که تأثیری به توجه با ها آن ارهاد در یک هر اهمیت
 اساس بر ایران اسالمی جمهوری در شود. می مشخص، باشد داشته کشور توسعه

 و تعلیم نظام هدف آن اساس بر که طرحی، ملی درسی برنامه اساسی قانون مفاد
 الزم ایه شایستگی کسب با متربی هویت تعالی و تکوین کشور رسمی تربیت
 این در است. طیبه حیات برای شدن آماده جهت موقعیت اصالح و درك برای

 نقش به توجه با که است زیربنایی های سازمان جمله از پرورش و آموزش زمینه
 ویژهای اهمیت از انسانی نیروی توسعه بویژه، توسعه فرایند در آن محوری

 است. برخوردار
 رسید برنامه در یادگیری های حوزه از یکی عنوان به سالمت و بدنی تربیت حوزه
 متسال تأمین و آموزان دانش استعدادهای شکوفایی و رشد توسعه دنبال به ملی

 است. آنان عملکرد بهبود و روانی و جسمی
، یقهرمان و تفریحی، آموزشی سطح در ورزشی های فعالیت سطح یارتقا و توسعه

 تسهیالت، ها سازمان، ورزشی بخش سالمت های فعالیت در مردم حضور گسترش
 دیده دوره افرادی نیازمند خصوصی و دولتی های بخش در ورزشی خدمات و

 ادی های واقعیت به توجه است.با بدنی تربیت و ورزش قلمرو در ( دیده )تعلیم
 عالوه، نآ اهداف راستای در بدنی تربیت های برنامه گسترش که بپذیریم باید شده

 فنی های دوره در مطلوب و مدون ریزی برنامه نیازمند، سمدار در آن توسعه بر
 باشد. می نیز ای حرفه و

، دنیب تربیت در آموزشی و تربیتی لمسای روزافزون اهمیت و فوق مبانی به نظر
 :باشد زیر موارد به معطوف ها هنرستان در آن برنامه که دارد ضرورت

 بدنی بیتتر های هنرستان توسعه طریق از کشور ورزش شدن علمی. 

 مختلف های زمینه در معلمان آگاهی و دانش کمبود و کافی تخصص نبودن 
 .بدنی تربیت

 هآموخت انتقال به قادر که افرادی کردن آماده طریق از ورزش معلم کمبود جبران 
 باشند. خود های

 و تفریحی، آموزشی های بخش در ورزشی های فعالیت سطح ارتقای و توسعه 
 .قهرمانی

 خصوصی و دولتی های بخش در ورزشی خدمات و تسهیالت ائهار و توسعه. 

 حرکات با بویژه سالمت حفظ و خود رفتار بر تسلط در افراد سازی توانمند 
 ورزشی. متناسب

 ورزشی های فعالیت انجام درست های روش بکارگیری. 

 مهارتی و حرکتی، بدنی های توانایی یارتقا. 

 زا اندامی های معلولیت و اختالل از جلوگیری و ها بیماری ایجاد از پیشگیری 
 .ورزش طریق
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 علمی دانش و علم سطح که دارند نیاز معلمانی به ها هنرستان و مدارس رو این از 
 ودخ از بعد نسل به ها آموخته انتقال به قادر و باشد بدنی تربیت زمینه در آنان

 باشند.
 مختلفی ابعاد فرهنگی و اجتماعی های بخش از هریک در ریزی برنامه "ضمنا
 کشور آموزشی نظام در را ورزش و بدنی تربیت ریزی برنامه توان نمی و دارد

 .گرفت نادیده

 اي حرفه -تحصيلی هدایت
 شامل: ای حرفه-تحصیلی هدایت

 برنامه در که ای حرفه و شغلی اطالعات دادن قرار دراختیار طریق از هدایت -
 هتوسع مسیر شامل یگرد های بخش و دارد وجود نآ از بخشی رشته درسی
 شود. می محقق موزیآ کار و بازدید طریق از ای حرفه

 هایزمونآ کمک با و مشاوران توسط تحصیلی سال طول در که ایحرفه مشاوره  -
 شد. خواهد انجام استاندارد

 هدایت منظور به خاص سنجش ابزارهای با و مشاوران توسط که آموزشی هدایت -
 انجام نآ از بعد و متوسطه در عمودی و فقیا یتحصیل های مسیر در فراگیران

 شود. می
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 رد کاری تکلیف پنج وکارساز ترکیب از ذهنی - چابکی های مهارت توسعه درس
 از شیبخ نماینده پودمان هر که است شده تشکیل شایستگی پودمان پنج قالب
 کاری فتکالی که است نحوی به درس سازماندهی .است ورزش حوزه در شغل یک
 و شود. می ارائه ای مرحله صورت به تحصیلی سال طول در افقی مسیر یک در

 انپای در نهایت در و شود می ارزیابی و کسب تدریجی صورت به ها شایستگی
 اردد انتقال قابلیت که ذهنی - چابکی های مهارت توسعه کالن شایستگی درس

 شود. می محقق

 
 

 انتظار ردمو هاي شایستگی يامحتو سازماندهی

 فنی: هاي شایستگی
 دارت .1
 اسکیت .2
 شطرنج .3
 میز روی تنیس .4
 بدمینتون .5

 بدنی تربیت رشته در فنی غیر های شایستگی
 شایستگی 18 گروهی اعضا توسط کارشناسی بررسی و مطالعه از پس رشته این در

 نتخابا شده ارائه های شایستگی مجموعه از رشته های ویژگی به توجه با فنی غیر
 آن به مربوط مراحل و کاری تکالیف و دروس و رشته اهداف با متناسب که گردید

 که آن اهداف و رشته این هایویژگی لحاظ به که است ذکر به الزم.است بوده
  بودن دارا علت به است ممکن کار بازار به اتصال از پس التحصیالنفارغ

 شوند وارد لیالمل بین و داخلی قهرمانی ورزش هایعرصه در خاص هایتوانمندی
 ،باشد. می رشته این الینفک جزء آن رعایت و ورزشی و ای حرفه اخالق به توجه

 و تمرینات حین آن رعایت و آموزش در ورزشی و ایحرفه اخالق به توجه لذا
، افاهد تدوین و ریزیبرنامه هنگام در المللی بین و داخلی های عرصه در آن تجلی
 :است شرح این به فنی غیر شایستگی 18 .است گرفته قرار خاص توجه مورد

 .مناسب های فناوری انتخاب -1

 .شده بکارگرفته هایفناوری نگهداری -2

 .پذیری مسئولیت -3
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 .حالل کسب و درستکاری -4

 .زمان مدیریت -1

 .گیری تصمیم -6

 .فردی تعالی -1

 .ها پروژه و کارها مدیریت -8

 .خالق تفکر -9

 .تیم در نقش -11

 .انتقادی تفکر -11

 .دیگران آموزش -12

 .اطالعات آوری گرد و آوری جمع -13

 .کارآفرینی -14

 .سیستمی نگرش -11

 .سازی مستند-16

 .بودن اجتماعی -11

 .دیگران های ارزش بر گذاشتن احترام-18

 ایمحتو سازماندهی
 تکالیف و مستقل های پودمان درقالب ذهنی - چابکی های مهارت توسعه درس
 : عبارتنداز که شود می تعریف هم زا مجزا کاری
 دمینتونب -میز روی تنیس -شطرنج – اسکیت -دارت

 

 

 ذهنی – چابکی های مهارت توسعه– دهم سال دوم درس یادگیری مسیر
 

شطرنجاسكيتدارت
تنيس روي 

ميز
بدمينتون
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 ذهنی - چابكی هاي مهارت توسعه درس اهداف
  عرصه       

  عناصر 
 خویشتن با رابطه
 وجسم( روان، )روح

 خدا با رابطه
 خدا)سایر خلق با رابطه

 ها( انسان
 خلقت با رابطه

 و تفکر، تعقل
 ورزی اندیشه

 هایفناوری تحلیل و تجزیه-1
 و ها تکنیک توسعه در جدید

 راکتی های ورزش در هاتاکتیک
 .چابکی و
 آموزش در پذیری مسئولیت -2

 و چابکی و راکتی های مهارت
 .ذهنی

 چگونگی تحلیل و تجزیه -3
 موزشآ در تالش و کار فرهنگ
 و راکتی های ورزش مهارت
 .ذهنی

 در خداوند به مددجو توجه-1
 هنگام العمرمادام یادگیری

 یهاتاکتیک و هاتکنیک انجام
 راکتی- حرکتی و مهارتی

 چگونگی تحلیل و تجزیه -2
 و راکتی های آموزش در نشاط

 ذهنی و چابکی
 شایستگی به قلبی توجه -3

 آموزش در تالش و کار فرهنگ
 – حرکتی های رتمها های

 ذهنی و چابکی و راکتی

 رکا و مؤثر ارتباط به توجه-1
 شورز در بازیکنان بین تیمی
 .ذهنی و چابکی های

 های حل راه کشف -2
 آموخته انتقال در خالقانه

 و دوستان سایر ورزشی های
 .خانواده

 هایفناوری با کار در تأمل-3
 های مهارت آموزش در جدید

 .اندوست به ذهنی و چابکی

 حفظ و اطالعات کسب به توجه -1

 تیمی های بازی هنگام زیست محیط

 ورزش در روباز فضاهای و طبیعت در

 کل و ذهنی و چابکی و راکتی های

 زندگی.

 طبیعی محیط از استفاده به توجه -2

 در بیشتر نشاط منظور به مناسب

 .ذهنی و چابکی و راکتی های ورزش

 یها فناوری از استفاده در تأمل -3

 در طبیعی منابع حفظ برای نوین

 .ذهنی و چابکی و راکتی های ورزش

 باور و ایمان

 در خود های توانایی به باور -1
 مقابل در ناپذیری خستگی

 و راکتی های ورزش در حریف
 .ذهنی و چابکی

 در خودباوری تأکید پذیرش-2
 و راکتی های مهارت اجرای
 .ذهنی و چابکی

 رد ردیف های توانایی به باور -3
 برنامه تولید و طراحی خالقیت

 های ورزش در تمرینی های
 .ذهنی و چابکی و راکتی

 عمل به اعتقاد و ایمان -1
 ورزش مهارت کسب در صالح
 .ذهنی و چابکی و راکتی های

 با نخوت و غرور از پرهیز -2
 در متعال خداوند از گرفتن مدد

 های ورزش در حریف با مقابله
 .یذهن و چابکی و راکتی

 در خداوند به قلبی توجه -3
 در شغلی های صالحیت کسب

 و چابکی و راکتی های مهارت
 .ذهنی

 و رمؤث ارتباط به قلبی التزام-1
 در بازیکنان بین تیمی کار

 رقابت هنگام راکتی های ورزش
 .تیمی های

 آموخته انتقال در خالقیت -2
 کسب در ها تیمی هم به ها

 های ورزش در بهتر نتایج
 .ذهنی و چابکی و راکتی

-شایستگی بهبود به ایمان -3

 تقویت طریق از اجتماعی های
 هایورزش فنی هایمهارت
 .ذهنی و چابکی و راکتی

 زیست محیط حفظ به ایمان -1
 جدید های فناوری از استفاده در
 .راکتی های ورزش در
 فضاهای ارزشمندی به ایمان -2

 نشاط ایجاد در طبیعی ورزشی
 .بیشتر

 حفظ به عملی و قلبی زامالت -3
 ورزش اجرای در زیست محیط

 .ذهنی و چابکی و راکتی های

 علم

 )کسب
 معرفت
، شناخت
 و بصیرت

 آگاهی(

 تربیتی های زمینه از آگاهی -1
 در مؤثر ارتباط برقراری در

 .راکتی های ورزش
 عمل طریق از معرفت کسب -2

 های فعالیت در گرایانهقانون
 و راکتی های ورزش مستمر
 .ذهنی و چابکی

 بکارگیری فرایند شناخت -3
 های ورزش در نو های فناوری
 .ذهنی و چابکی و راکتی

 برای خدا صفات شناخت-1
 کردن نهادینه جهت در تالش

  خود در آن
 و خدا حضور بر آگاهی --2

 ورزش در تخلفات از پرهیز
 ذهنی و چابکی و راکتی های

 اخالق به عمل و کسب -1
 های ورزش ایاجر در ای حرفه
  ذهنی و چابکی و راکتی

 وطن در معرفت کسب -1
 در ستیدو میهن و ستیدو

 .تیمی های موفقیت
 رکا و مؤثر ارتباط از آگاهی -2

 ورزش در موفقیت برای تیمی
 .ذهنی و چابکی و راکتی های

 تربیتی ساحت از آگاهی -3
 نیف های شایستگی کسب در
 .دوستان بین در

 شادابی و نشاط روحیه کسب -1
 راکتی های ورزش اجرای طریق از
 نگهداری حفظ طبیعت در

 طبیعت
 جهان سیستمی شناخت -2

 و منظم انجام طریق از خلقت
 های رشته مقررات هماهنگ

 .ورزشی
 تربیتی های ساحت از آگاهی -3
 ورزشی وسایل تولید و طراحی در

 منظور به طبیعت منابع از ساده
 طبیعت نگهداریو  حفظ و کمک
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  عرصه       
  عناصر 

 خویشتن با رابطه
 وجسم( روان، )روح

 خدا با رابطه
 خدا)سایر خلق با رابطه

 ها( انسان
 خلقت با رابطه

 عمل
، تالش، )کار

، اطاعت
 ،عبادت

، مجاهدت
، کارآفرینی

 ..(.و مهارت

 اطالعات کسب در مجاهدت -1
 تهرش پایه های تکنیک در فردی
 .ذهنی و چابکی و راکتی های

 پذیری مسئولیت در مهارت -2
 های ورزش یادگیری در فردی
 .ذهنی و چابکی و راکتی

 تقویت برای مربی از اطاعت -3
 هتوسع یبرا فردی های تکنیک
 .آینده در کار فرهنگ

 به رسیدن برای مجاهدت -1
 های رشته در اسالمی اخالق
 رسای و ذهنی و چابکی و راکتی
 ها. رشته

 به امیدواری و تالش -2
 بهتر کسب راه در خداوند
 و راکتی های ورزش مهارت
 .ذهنی و چابکی

 برای خداوند به تمسک -3
 شایستگی کسب در مجاهدت

 راکتی های ورزش در فنی های
 سایر و ذهنی و چابکی و

 ها.ورزش و حرکات

 تیمی کار و مستمر ارتباط -1
 تقویت جهت در بازیکنان با

 در بهتر کارآفرینی روحیه
 .آینده

 روحیه جهت در تالش -2
 تیمی روابط در جویی حقیقت

 چابکی و راکتی های ورزش و
 شخصی. زندگی و ذهنی و
 روحیه تقویت در مهارت -3

 اجرای در تالش و فرهنگ
 و چابکی و راکتی های ورزش
 کل در طریق این واز ذهنی

 زندگی.

 کسب برای تالش به اعتقاد -1
 حفظ منظور به بیشتر اطالعات

 و راکتی های ورزش های محیط
 ورزشها. سایر و ذهنی و چابکی

 جمع روحیه جهت در تالش -2
 های محیط توسعه برای گرایی

 و راکتی های رشته در ورزشی
 زندگی کل و ذهنی و چابکی

 فناوری با کار در مجاهدت -3
 های محیط وکسترش حفظ برای

 و ذهنی و چابکی و راکتی ورزشی
 هاورزش سایر

 اخالق
، )تزکیه
 و عاطفه

 ملکات
 نفسانی(

 

 در نفسانی ملکات تقویت -1
 مرمست های فعالیت با یادگیری

 و چابکی و راکتی های رشته در
 ذهنی

 شجاعت و صداقت تقویت -2
 سانینف ملکات به دستیابی برای
 و راکتی های ورزش در باالتر

 ذهنی و چابکی
 تالش و کار فرهنگ تقویت -3

 های رشته خود در فردی بیشتر
 .ذهنی و چابکی و راکتی ورزشی

 رایب نفسانی ملکات تقویت -1
 هرشت اجرای در تفکر بردن باال

 و چابکی و راکتی ورزشی های
 و... ذهنی

 رایب راستگویی به یبندیپا -2
 و راکتی های رشته بهتر اجرای
 ... و ذهنی و چابکی

 در صداقت روحیه تقویت -3
 و ارک فرهنگ شایستگی کسب
 و راکتی هایرشته در تالش

 هاورزش سایر و ذهنی و چابکی
 کارها همه و

 در گذشت روحیه تقویت -1
 در تیمی هم دوستان برابر

 و راکتی ورزشی های رشته
 وزندگی ذهنی و کیچاب
 اب نفسانی ملکات کسب -2

 در خیرخواهی روحیه تقویت
  دوستان

 کسب در تزکیه و تالش -3
 رفهح توسعه و فنی شایستگی

 دوستان و خود ای

 مادام یادگیری جهت در تالش -1
 محیط حفظ به احترام برای العمر

 ورزشی های فعالیت در زیست
 سایر و ذهنی و چابکی و راکتی

 یهجار امور
 ایبر بلندهمتی روحیه تقویت -2

 فعالیت هنگام زیست محیط حفظ
 و چابکی و راکتی ای ورزش های

 ذهنی
 جهت در نفس به اعتماد -3

 رد فناوری و تولید فرهنگ تقویت
 و راکتی رشته در زیست محیط
 نگهداری و حفظ و ذهنی و چابکی
 زیست محیط
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 ذهنی - چابكی يهامهارت توسعه: درس يها پودمان آموزش زمان

 کارها هاپودمان ردیف
 زمان

 )ساعت(

 دارت 1
 مرینت پیگیری و )تمرین-کنترل، تمرین، دارت پرتاب پرتاب حالت، ایستادن، دارت گرفتن نحوه

 موفقیت( تا
61 

 اسکیت 2

 (رتابپ زاویه، پرتاب در توپ وزن تأثیر، توپ اندازه، توپ جنس، توپ وزن)توپ گرفتن دست به

  پایه هاي تكنيك-(دریبل، دریافت ،شوت، پاس

 هاي تكنيك .یک در یک دفاع و حمله مفهوم -- یک در یک تمرینات و ها حرکت مفهوم
  پيشرفته

 (حمله – دفاع) فردی های تاکتیک-

 بودن گروه و تیم خدمت در و تیمی های تاکتیک

61 

 شطرنج 3
 )پذیرشارزیابی، )استراتژی( بازی مراحل، بازی در حرکت، ها حرکت، خوانی مهره، چیدن مهره
 او( های حرکت و رقیب

61 

4 
 روی تنیس

 میز

  گرفتن دست به-(پرتاب زاویه، پرتاب در توپ وزن تأثیر، توپ اندازه، توپ جنس، توپ وزن

  پایه هاي تكنيك-(زمین در حرکت و استقرار مفهوم

  .شرفتهپي هاي تكنيك توپ( با و توپ )بدون تکنیک اساس بر زمین در حرکت و استقرار مفهوم

 فردي هاي تاكتيك-(یک در یک دفاع و حمله مفهوم -- یک در یک تمرینات و هاحرکت مفهوم
 (حمله – دفاع)

 .تیمی های تاکتیک

61 

 بدمینتون 4

 .گرفتن دست به-پرتاب( زاویه، پرتاب در توپ وزن تأثیر، توپ اندازه، توپ جنس، توپ وزن

  پایه های تکنیک-زمین( در حرکت و استقرار مفهوم

  رفتهپیش های تکنیک توپ( با و توپ )بدون تکنیک اساس بر زمین در حرکت و استقرار مفهوم

 فردی های تاکتیک-یک( در یک دفاع و حمله مفهوم -- یک در یک تمرینات و ها حرکت مفهوم
 حمله – دفاع)

 بودن تیم خدمت در و تیمی های تاکتیک

61 

 311 مجموع

  ذهنی - چابكی هاي مهارت توسعه دهم: پایه 1درس نیزما بندي بودجه
 :است زیر شرح به یادگیری واحد پنج شامل درس این

 
 ردیف یادگیری واحد نام ساعت کل نظری ساعت عملی ساعت

 1 دارت 61 24 36

 2 اسکیت 61 24 36

 3 شطرنج 61 24 36

 4 میز روی تنیس 61 24 36

 1 بدمینتون 61 24 36



  یادگيري-راهبردهاي یاددهی

 21 

 
 3 فصل  

 یادگيري-یاددهی راهبردهاي



 22 

 متداول تدريس های روش
، یرندهیادگ سنی گروه، امحتو، موضوع به توجه با یادگیرنده به مطالب آموزش برای

 فعال مختلف های روش با آشنایی برای دارد. وجود مختلفی تدریس های روش ....
 ید.ینما توجه 1 نمودار به نوین و

 
 نوین تدریس هاي روش -1 نمودار

 :است زیر ردموا شامل متداول تدریس هایروش
  مشاركتی یا گروهی روش .1

 که است جمعی و فردی یادگیری برای شده توصیه راهبرد یک مشارکتی تدریس
 یگراند یادگیری مقابل در بلکه است مسئول خود یادگیری مقابل در فرد تنها نه

 ها هگرو اندازه و ترکیب در که انعطافی با تواند می معلم وباشد می مسئول نیز
 ویانهنرج تنها نه که طوری به بد.یا دست اثربخش تدریس یک به ردآو می بوجود

 این از و رسانده حداکثر به را دیگران و خود یادگیری بلکه کنند کار هم با توانندب
 و سازد می پربار و جذاب را یادگیری، گروهی های فعالیت ببرند. لذت یادگیری

 عاطفی و اجتماعی شدر در روش این کند. می کمک هنرجویان شناختی رشد به
 مینه و گیرند می یاد یکدیگر با تعامل در هنرجویان است. تأثیرگذار نیز آنان

 و همدلی و دهد می افزایش را آنان عاطفی و اجتماعی های توانایی، ارتباط
 کند. می تقویت آنان در را همکاری

 ریضرو، زیر نکات به توجه، مشارکتی و گروهی های فعالیت درست اجرای برای
 است:
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 دهید توضیح هنرجویان برای را کارگروهی و مشارکت اهمیت و ضرورت ابتدا -1
 کنند. مشارکت، روش این اجرای در آگاهانه تا

 کاری های گروه تعداد، کالس در هنرجویان تعداد و درس موضوع به توجه با -2
 هنرجو( 4 یا 2 گروه هر و گروه 4 یا 3کنید.) مشخص را

 گزارشگر یک و کننده هماهنگ یک خود گروه یبرا بخواهید هنرجویان از -3
 نظارت و گروه در نوبت رعایت، نظم ایجاد، کننده هماهنگ وظیفه کنند. انتخاب

 هشد مطرح مطالب یادداشت، گزارشگر وظیه است. گروهی فعالیت درست اجرای بر
 تثاب نباید افراد این است. کالس در آن ارائه و گروهی کار از گزارش تهیه، گروه در

 .باشد داشته را گزارشگر هم و کننده هماهنگ هم کار تجربه باید هنرجو هر باشند.
 دهید. توضیح هنرجویان برای را مطالب این، گروهی کار شروع از قبل

 و نباشند ثابت گروه هر افراد که باشد ای گونه به هنرجویان بندی گروه -4
 کنید: تفادهاس زیر های روش از توانید می کار این کنند.برای تغییر

  اگر مثال عنوان به اعداد. اساس بر هنرجویان بندی تقسیم و شمارش -1-4
 بشمارند چهار تا یک از بخواهید هنرجویان از، دهید تشکیل گروه چهار خواهیدمی

 سه، هم با دو، هم با یک های شماره پایان کنند.در تکرار را آن هم بعد نفر چهار و
 دهند. تشکیل را گروه یک هم با چهار و هم با
 از بخواهید آنان از و بنشانید کالس در تصادفی صورت به را هنرجویان -2-4

 دهند. تشکیل را گروه یک نفر چهار هر، چپ یا راست سمت
 دهید. تشکیل هنرجویان تمایل و انتخاب اساس بر را ها گروه گاهی -3-4
 بندی گروه را ها آن هنرجویان های توانمندی اساس بر، شما خود گاهی -4-4

 قوی، درسی نظر از هنرجویان گروه هر در باشید داشته توجه روش این در کنید.
 باشند. هم با ضعیف و متوسط و

 بندی تقسیم ضعیف و متوسط، قوی هنرجویان اساس بر را ها گروه هرگز  -1
 مختلف های طیف هنرجویان که است گروهی، مشارکتی گروه بهترین نکنید.

 و نندک کمک یکدیگر به بتوانند تا باشند هم با، ضعیف(، متوسط، آموزشی)قوی
 شود. ایجاد ها آن بین همکاری و همدلی

، کار این با دهند. ارائه بندی گروه برای روشی بخواهید هنرجویان از گاهی -6
 کنید. می تقویت، کارگروهی در را آنان انگیزه و خالقیت

، نظم مانند رگروهیکا قواعد از ای خالصه، گروهی فعالیت اجرای هنگام -1
 هر اب بنویسیدیا کالس تابلوی روی را ...، همکاری، نوبت رعایت، پذیری مسئولیت

 آن به را هنرجویان توجه، کارگروهی اجرای هنگام و دهید نشان را آن دیگر روش
 کنید. جلب

 تدریسی هر اما است کوچک های گروه در تدریس راهبرد یک مشارکتی تدریس
 لقیت مشارکتی تدریس تواند نمی "لزوما گیرد می صورت گروه از استفاده با که

 تا و دارد را خود به مخصوص های روش و الزامات مشارکتی تدریس زیرا .گردد
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 گفت توان نمی نگیرد انجام درست صورت وبه خود جای در الزامات این که زمانی
  است. پذیرفته صورت مشارکتی تدریس
 میان گروهی رفاقت و، همکاری، شارکتم زمینه ایجاد معلم اصلی وظیفه

 و همکاری و رفاقت ایجاد بلکه، نیست رقابت ایجاد کاراو باشد. می هنرجویان
 ببس همین به "دقیقا مشارکتی تدریس وجودی فلسفه آنهاست. میان صمیمیت

، هوشی های ویژگی جمله از فردی های ویژگی برخی وجود خاطر به، اگرچه.است
 فهوظی اما شد. خواهد یجادا هنرجویان میان رقابت ... و دگیخانوا زمینه، شخصیتی

 وریط همان بلکه .بزنیم دامن آن به که نیست این ای حرفه معلم یک عنوان به ما
 که، نماید هدف این به معطوف را خود تالش تمام باید معلم آمد قبل در که

 عارش این به عواق در بدانند. دیگران موفقیت به منوط را خود موفقیت هنرجویان
 یم((.کن می پیدا نجات همگی یا و شویم می غرق ))همگی یا که کنند پیدا اعتقاد

  گرفت. خواهند را دیگرهنرجویان دست، تر قوی هنرجویان که است صورت این در
 براساس هنرجویان بندی گروه معنای به مشارکتی یادگیری کوهن اعتقاد به 

 نظر زا گروه اعضای همگونی نا اندازه هر عکس بر بلکه، نیست مشابه های توانایی
 یادگیری درویکر کارایی باشد بیشتر تحصیلی پیشرفت و هوش، فرهنگ، زبان، نژاد

  بود. خواهد بیشتر مشارکتی
  :گروه اعضا ترکیب و گروه هر عضو هنرجویان تعداد
 وچکک های هدرگرو هنرجویان بندی گروه مشارکتی تدریس در معلم وظیفه اولین
 ،بایستی هنرجویان بندی گروه در که است این باشد می مهم که آنچه اما است

 از نتوانیم است ممکن وگرنه شود حاصل نتیجه حداکثر تا نمود رعایت را قواعدی
 هرگروه دهنده تشکیل کنیم.اعضای پیدا دست خود دلخواه نتایج به گروه تشکیل

 وجوانانن با کودکان تحمل تانهآس کند. می پیروی "تحمل آستانه " علمی قانون از
 هب نسبت کمتری تحمل آستانه کودکان است. متفاوت "کامال بزرگساالن و

 تعداد با توانند نمی واحد زمان یک در، شوند می خسته زود دارند. بزرگساالن
 گروه رد باید لذا .نمایند حفظ مدتی تا را آن و ساخته برقرار رابطه افراد از بیشتری

، گروه هر اعضای تعداد یعنی داد. قرار توجه مورد را عوامل این، نهنرجویا بندی
 اعضای تعداد، کمتر هنرجویان سن چه هر دارد. هنرجویان سن با مستقیمی رابطه
 بیشتر تواند می نیز گروه اعضای تعداد، باالتر فراگیران سن هرچه و کمتر نیز گروه
 هنرجویان، نفر 3 تا2 ابتدایی دوره هنرجویان گروه اعضای تعداد، است بهتر باشد.
 1 تا 4 باالتر و دوم متوسطه های دوره هنرجویان و نفر 4 تا 3 اول متوسطه دوره

  .نفرباشد
 تعیین را گروه اعضای خود هنرجویان دهید اجازه است ممکن که جایی تا الف: 

 اعضای درتعیین که دارد حق معلم نشد انجام درستی به کار این اگر اما .کنند
  کند. دخالت وهگر
، فضعی طیف سه ازهر هنرجویانی، گروه هر در که باشد داشته توجه باید معلم ب:

 لممع ننمایند؛ عمل گونهاین هنرجویان اگر باشند. داشته حضور زرنگ و متوسط
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 دلخواه های گروه تادهد. سامان سرو را آنها، هایی روش از استفاده با تواند می
 شوند. تشکیل

 فكري بارش یا گيزيان ذهن روش.2
، روش این در است. مشارکتی و خالق آموزش هایروش از یکی انگیزی ذهن

 در را خود نظرات آزادانه هنرجویان و شودمی مطرح کالس در پرسشی یا لهأمس
 شود.می ارائه کالس مجداٌدر و بندیجمع مطالب، پایان در و کنندمی بیان آن مورد
 در را القخ تفکر و منطقی تفکر، انتقادی تفکر ژهوی به شناختی رشد انگیزی ذهن

 و کند می کمک آنان عاطفی و اجتماعی رشد به و کند می تقویت هنرجویان
 دهد. می افزایش را آنها نفس به اعتماد و ورزی جرأت
 است: زیر نکات رعایت مستلزم روش این اجرای

 کنند.برای کتشر گو و گفت در آزادانه تا شود داده فرصت هنرجویان همه به -1
، یزهانگ ایجاد با بلکه، نکنید مجبور گویی پاسخ به را آنان، هنرجویان مشارکت

 کنید. تشویق گو و گفت در شرکت به را آنها

 او خپاس تصحیح به و بپذیرید را آن، نداد ارائه را درستی پاسخ هنرجویی اگر -2
  د.نکنن شرکت گو و گفت در هنرجویان که شود می سبب زیرا، نپردازید

 نظرات اصالح به، هنرجویان از بردن نام بدون پایانی بندی جمع هنگام -3
 بپردازید. نادرست

 کنید. رعایت، روش این اجرای در را هنرجویان همه مشارکت نوبت و نظم -4

 آنان اختیار در و کنید بندی جمع و اصالح را هنرجویان نظرات، پایان در -1
 هنرجویان از گروهی عهده به بار ره را جلسات بندی جمع توانید می دهید. قرار
 دهید. ارائه را خود اصالحی نظرات و دهید قرار

 حسب بر، هنرجویان از گروهی بار هر را انگیزی ذهن جلسات بندی جمع -6
 دهند. ارائه کالس در ...، نمودار، بروشور، پوستر صورت به، آن محتوای

  مغزي بارش اساسی قاعده چهار
 اعضا تمام است الزم و باشد می روش اینا قاعده رینمهمت این: ممنوع انتقال.1
 منض .کنند موکول جلسه خرآ به را پیشنهاد ارزیابی و بررسی و کرده توجه آن به

  .است ممنوع نیز پیشنهادات آمیز تبعیض مالحظه اینکه
 کنندگانشرکت به بخشیدن جرات برای قاعده این: واسطهبی و نظرآزاد اظهار.2

 در دیگر عبارت به، کند می خطور آنها ذهن به که است نهاداتیپیش ارائه برای
 کرده پیدا را نظر اظهار شهامت و جسارت باید اعضا تمام مغزی بارش جلسه یک

 بتوانند ؛ باشند داشته مستقیم انتقاد بعضاً و ارزیابی از ترسی آنکه بدون و باشند
 دهدهن نشان باشد تر نهجسورا پیشنهاد چه هر .کنند بیان را خود نظر و پیشنهاد

  .است جلسه تر موفق اجرای
 پیشنهادات وجود احتمال، باشد بیشتر نظرات تعداد چه هر :كميت بر كيدأت.3

 مغزی بارش روش اجرای موفقیت .شود می بیشتر آنها بین در سازتر کار و مفید
 این روش این در .دارد مستقیم رابطه جلسه در شده مطرح پیشنهادات تعداد با
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 طرح وجود احتمال باشد بیشتر پیشنهاد تعداد چه هر که شود می عنوان گونه
 .است بیشتر کیفی پیشنهاد

 نسبت ،پیشنهاد ارائه بر عالوه توانند می اعضا :پيشنهادات بهبود و تلفيق .4 
 دهدمی اعضا به را امکان این مغزی بارش روش .کنند اقدام خود پیشنهاد بهبود به
 مچنینه نهاآ .شود داده بهبود اولیه پیشنهاد دیگران یشنهاداتپ شنیدن از پس که
 و هترب پیشنهاد و کرده تلفیق دیگر پیشنهاد چند با را خود پیشنهاد توانند می

  .آورند دست به را کاملتری
 سؤاالت فهرست روش .3
 درتق برانگیختن موجب تا شود می تهیه مختلف سؤاالت از فهرستی روش این در

 فرد رتصو قدرت انداختن کار به برای راهی تکنیک این گردد. فرد ورتص و تفکِر
 است. شده شناخته

  که ایألهمس یا موضوع ابتدا که است گونهاینبه عمل شیوه، روش این در
 ربارهد سؤاالتی سلسه سپس .نمایید می مشخص، کنید فکر آن باره در خواهیدمی
 کنید. مطرح مسأله یا موضوع از مرحله هر

  دهد. می افزایش را هنرجویان خالقیت قوت: قاطن
 )لهأمس حل( اي لهمسأ .روش

 برای فراگیران کردن آماده نوعی، است تدریس فعال های روش از یکی روش این
 شوند می تنظیم ای گونه به آموزش های فعالیت روش این در .ست واقعی زندگی

 برای مندی عالقه با او و دگرد می ایجاد ای هألمس )هنرجو( فراگیرنده ذهن در که
 با و شود می اجرا گروهی یا فردی صورت به روش این .کند می تالش لهأمس حل

 .دارد فرق کامالً سنتی های روش

 غذای وعده یک، بدهی ماهی یک فردی به اگر» :گوید می چینی المثل ضرب یک
 تأمین را او مرع یک غذای، بیاموزی گیری ماهی او به اگر امّا، ای کرده تأمین را او

 و اطالعات، زمان اقتضای به تا دهیم یاد آموزان دانش به باید بنابراین .« ای کرده
 رهگست در و برسانند فعل به را بالقوه نیروهای و دهند تعمیم را خود های آموخته
 .کنند تبدیل مطلوب رفتارهای به زندگی

 :است زیر مراحل دارای الگو این اجرای

 روشن؛ و دقیق صورت به تدریس مورد مسأله یا لمشک کردن مشخص .1

 متعدد؛ های حل راه وجوی جست .2

 متعدد؛ های حل راه بررسی .3

 مناسب؛ حل راه انتخاب .4

 مناسب؛ حل راه اجرای .1

 .آمده دست به نتایج .پیگیری6

 سهیم اصل این در همه اما، ست متفاوتی های مدل دارای لهأمس حل روش هرچند
 قدرت هرچه و یابند دست شان اهداف به دهد می یاد آموزان دانش به که هستند
 ینیازها، یابد افزایش آموزاندانش در مطلوب هایحل راه گزینشِ و گیری تصمیم
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 فراگیرنده که شرایطی .بود خواهند تر موفق و کنند می تررفع راحت را خود روزمره
، لهأمس درك قدرت، هلمسأ به توجه :اند عبارت باشد داشته باید، روش این در

 های حل راه تنظیم قدرت، هألمس حل برای آمادگی، لهأمس های ویژگی تشخیص
 اطالعات مورد در قضاوت، آنها تحلیل و اطالعات گردآوری قدرت، احتمالی
 .مسأله کاربرد و تعمیم و شده گردآوری

 لمشک با فراگیرنده که گردد تنظیم ای گونه به باید آموزشی شرایط و محیط
 جست حلی راه، رویدادها تمامی برای تفکر طریق از و کند درك را آن، شود مواجه

 .نماید وجو

 به و بیشتر زمان به، دیگر های روش به نسبت، روش این :نارسایی و كمبود
 با نیز کالس در آن اجرای .دارد احتیاج تحقیق روش با آشنا و تجربه با معلمان

 .خواهد می زیادی امکانات و است ذیرپ انجام سختی به نفر بیست از بیش

 مرتبط آموزان دانش واقعی زندگی با را مدرسه های فعالیت روش این :قوت نقاط
 هم .است آنان در علمی تفکر ایجاد برای تربیتی های روش بهترین از و سازد می

، پژوهش روحیه و شود می درس به آنان طبیعی عالقه برانگیختن باعث چنین
 یادگیری به روش این .کند می تقویت آنان در را مسئولیت حساسا و انتقادگری

 نآنا های توانایی و استعدادها شدن شکوفا باعث و گردد می منجر نیز آنان پایدار
 .شد خواهد

 نقش ایفاي روش.5
 سهم هنرجویان اجتماعی و فردی شخصیت تکوین در که هایی روش از یکی 

 های نقش ایفای از کوچکی های نمونه ازیر" است نقش ایفای روش" دارد زیادی
 اینآزماید. می زندگی عرصه در را هنرجویان ها روش بقیه از بهتر و است زندگانی

 و شخصی بعد :دارد قرار توجه مورد بُعد دو از، تدریس الگوی یک عنوان به، روش
 .اجتماعی

 یشخو وجود مفهوم تا شود کمک یادگیرندگان به که است برآن سعی، الگو این در
 اتتصور مثبت نکات و بیابد کند می زندگی آن در که اجتماعی فضای درون در، را

 در .کند روشن، اجتماعی های گروه از گرفتن کمک با، خودش درباره را خود
 ریابزا مثابه به که شود می مهیا انسان رفتار از ای زنده نمونه، نقش ایفای جریان

 این در عاطفی ارتباط و حواس تمرکز چون و گیرد می قرار آموز دانش اختیار در
 مراحل طی الگو این اجرای .انجامد می مؤثرتر و بهتر یادگیری به است زیاد روش

 :گیرد می صورت زیر

 طرح، گروه سازی آماده، هألمس با آموزان دانش کردن آشنا با( گروه کردن آماده .1
 )تفکر برانگیختن برای سؤال

  کنندگان شرکت انتخاب .2
  آرایی صفحه .3
 تماشاگران کردن آماده .4

 بازی .اجرای1
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 بحث و ارزشیابی. 6
 دوباره اجرای .1

 ارزشیابی و ..بحث8
 تجارب تقسیم .9 

 روش یک و نیست آموزشی پیچیده های هدف تحقق برای :ها نارسایی و كمبود
 ینچن هم و دارد نیاز الزم تجهیزات و هزینه به، آن اجرای و شود نمی تلقی جدّی
 .است گیر وقت

 بینش از دهند بروز را خود احساسات آموزان دانش کندمی کمک :قوت نقاط
 هایمهارت و ها نگرش، جویند سود خود های برداشت و هاارزش، هانگرش در خود
 را درسی مواد مختلف های راه از، دهند گسترش و آورند وجود به را لیمسا حل

 آموزان دانش برخی رویی کم و سازند راهمف را گروهی بحث زمینه، کنند بررسی
، نرافراگی در درونی انگیزه و وشوق شور ایجاد به چنین هم کنند. درمان را خجالتی
 دجدی تفکر طرز و هانگرش تقویت، هنرجویان حرکتی – روانی هایمهارت افزایش
 سازماندهی و مدیریت قدرت قویتت و هنرجویان توسط اجتماعی هایارزش وقبول

  کند. می کمک آنها شغلی آینده به و رکالس د رجویانهن
  تيم اعضاي تدریس .6

 بین را درس موضوع، یادگیری مدیر، آید می بر طرح عنوان از که گونه همان
 العهمط دقت به را خود یافته اختصاص متن، عضو هر، کند می تقسیم تیم اعضای

 هم آموز دانش ره یعنی، کند می تدریس خود تیم اعضای به را آن و کند می
 دیرم صورت این غیر در، باشد تقسیم قابل باید متن .یادگیرنده هم و است معلم

 مختلف های قسمت به مجدد سازماندهی با را درس موضوع تواند می یادگیری
  .کند تقسیم

 دشومی برگزار هابخش تمامی از جامع آزمون، اعضا توسط بخش هر تدریس از بعد
 را خود کار جویانهنر و گرفته قرار هنرجویان اختیار رد سواالت کلید سپس و

 : دهند می پاسخ سوال دو این به و کنند می ارزیابی
 تدریس دیگران به و اند گرفته یاد خوب را موضوع حد چه تا کدام هر - الف

  ؟ اندکرده
  دارند؟ پیشنهادهایی چه تیم در خود کار بودن موثر برای - ب
 مسلط شده تعیین بخش مورد در تا شود می کمک انهنرجوی به طرح این در

  .کنند تدریس دیگران به موثر طور به و شوند
 .شوند استفاده زمان هم است ممکن تیم کارایی و تیم اعضای تدریس های طرح

 ار مختلفی های مهارت، ها رشته در تنوع ایجاد ضمن تواند می هم نوبتی استفاده
  .دهد آموزش

 هنرجویان نمرات تحلیل و بررسی، دارد وجود طرح این در هک توجهی قابل نکته
 خود بخش به مربوط سواالت در آموزدانش هر که طبیعی بطور .است سوال هر در
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 ضااع دیگر عملکرد بررسی در سواالت دیگر نمره ولی، باشد داشته باالتری نمره
 .است تامل قابل نیز تدریس فرآیند در

 گروهی بحث .7

 باره در منظم و سنجیده گویی و گفت، گروهی بحث وهشی به تدریس روش 
 این در .است بحث در کنندگان شرکت مشترك عالقه مورد و خاص موضوعی

 مساله یک مختلف ابعاد کالمی های فعالیت در فعال شرکت با هنرجویان، روش
 دست به تری عمیق شناخت آن به نسبت پایان در و دهند می قرار بحث مورد را

 ریاتنظ به وباید دارند نظریاتی نیز دیگران که کنند می درك چنین هم آورند. می
 آموزندمی را دیگران ای حرفه به دادن گوش و کردن استدالل .گذاشت احترام آنان

 روابط، گروهی بحث طریق از چنین هم گردند. می آرا تحمل روحیه دارای و
 یابی ارزش و تحلیل معلم اصلی وظیفه، روش این در کنند. می تمرین را گروهی
 تواند می او البته .است شده گفته مطالب صحت و سازمان، منطق، بحث جریان
 از ای برسد بست بن به بحث که جا هر و باشد داشته را بحث کننده هدایت نقش
 مراقب باید چنین هم کند. هدایت اصلی مسیر به را آن، شود خارج اصلی مسیر
  .ندهند اختصاص خود به را بحث، بخصوصی افراد که باشد

 هدربار فراگیران داد. ارائه متفاوت و مختلف نظرات آن درباره بتوان که یموضوع -
 موردعالقه موضوع کنند. کسب بتوانند یا باشند داشته را الزم اطالعات، موضوع

  باشد. بحث در کنندگان شرکت مشترك
 یافتن به مولف ودخ، معلم یا کتاب از استفاده از بیش هنرجویان، روش این )در

 موضوع به هنرجویان که است صورتی در این و هستند ها حل راه و اصول، نتایج
  باشند.( مند عالقه

 کارآیی گروهی بحث برای ...و مهندسی، طبیعی علوم، ریاضیات چون موضوعاتی
 یسیاس علوم، فلسفه، اقتصاد، تاریخ، اجتماعی علوم چون علومی عوض در و ندارند

  دارند. تدریس قابلیت روش این با شناسی جامعه و اسیشن روان و
 عینو به باید معلم هستند مند عالقه آن به کمتر هنرجویان که موضوعاتی درباره

  با مثالً آورد بوجود حساسیت ها آن در و کند عالقه ایجاد هنرجویان در
  ...و فیلم یک پخش، سوال طرح

 به بستگی زیادی اندازه تا هیگرو بحث روش مطلوب اجرای، دیگر عبارت به
  قدرت باید کندمی استفاده روش این از که معلمی دارد. معلم شخصیت

 بیراهه به موضوع که کند هدایت را بحث طوری و باشند. داشته گیریتصمیم
  .نباشد معلم و نفر یک یا نفر دو بین بحث مثال نشود. کشیده
  گروهی بحث روش اجراي مراحل
 ریزي برنامه و دگیآما اول: مرحله

 : موضوع انتخاب -1
 قالب در باید، هدف با ها آن ارتباط و گروهی بحث روش عناوین و موضوعات

  شود. بیان روشن و صریح جمالت و کلمات
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 پیرامون نظر اظهار و بحث در فراگیران همه مشترك های زمینه کردن راهمف -2
  .موضوع

 موضوع درباره انهنرجوی العاتاط سطح است الزم، گروهی بحث شروع از قبل
 شود. یکسان

  ارتباطی: های شبکه آرایش نحوه تعیین -3
  است. موثر ارتباط نوع در، فراگیران نشستن و گرفتن قرار ترتیب

  گروه رهبر -
  هنرجویان -
  مهمان شخص -
  ارزیاب یا ناظر -

 گروهی بحث اجراي روش دوم: مرحله
  گروهی بحث روش در معلم وظایف-1

  امکانات کردن فراهم الف:
  بحث: در شرکت ب:

  .بحث رفتن راهه بی از جلوگیری و اصلی مسیر به بحث پ:هدایت
 گروهی بحث ضوابط و هدف مقدمه عنوان تحت، بحث شروع در است موظف معلم

  دهد. کاهش شنونده یک حد تا بحث جریان در را خود نقش باید و دهد شرح را
 رگوییپ یا کم، بحث رفتن راهه بی از جلوگیری منظور به بحث هدایت و کنترل ج:

 .برخی
 گروه بحث جریان در هنرجویان وظایف -2 

 وعموض درباره باید هنرجویان بیاموزد. آنان به بدقت را هنرجویان نقش باید معلم
 به کامالً ،نکنند صحبت یکدیگر با نپرند. دیگران حرف وسط کنند مطالعه، قبل از

 ذیرفتهپ حتماً ها آن نظر که باشند نداشته انتظار، کنند گوش دیگران هایصحبت
  شود.

 هیمس یکدیگر تجربیات و عقاید در توانند می افراد، روش این اجرای با :قوت نقاط
 تمدیری قدرت و یابد می کاهش خجالتی افراد هراس، کنند ارزیابی را خود و شوند

 هنرجویان برای تالش و کتمشار مفهوم .شود می تقویت آموزان دانش رهبری و
 به" پایان در هنرجویان، کند می فعال و پویا را فراگیران ذهن، شود می روشن
 نقش معلم روش این در چنین همرسند. می توافق مورد مشترك هایدیدگاه
 ستدری و یافته افزایش هنرجویان انگیزه و عالقه، دارد را کننده کنترل و راهنما
 هایتوانایی توانمی هابحث و رفتارها مشاهده اب، شد نخواهد کننده کسل

 ار دیگر هم بهتر و یافته تقویت هنرجویان دوستی عواطف، سنجید را هنرجویان
 اختیشن های توانایی سایر، دشو می تقویت رآنان د انتقادی تفکر، شناسند می

 شآموز و یابد می پرورش کالمی های مهارت و گفتن سخن توانایی، یابد می رشد
 است. استوار منطقی توجیه و استدالل بر یادگیری و
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 همياري .8 
 ویژگی دارند. شرکت درس تدریس در معلم جای به هنرجویان کلیه روش این در

 سایر به درسی مطالب و مفاهیم انتقال در هنرجویان مشارکت روش این اصلی
 کارآمد ثباع گروه افراد تفاوت همیاری طریق از دریادگیری باشد. می هنرجویان

 است این روش این طریق از یادگیری های هدف از یکی شود. می یادگیری شدن
 رفتن باال موجب طریق این از و کنند کار کسی هر با بگیرند یاد هنرجویان که

 شود می اه آن به تجاربی انتقال و مثبت ارتباط ایجاد، فراگیران تحصیلی پیشرفت
 یادگیری روش دارند. نیاز آن به سالم تیشناخ و روانی، اجتماعی توسعه برای که

 به هنرجویان ترغیب .است متفاوت "کامال همیاری روش با مشارکتی طریق از
 رسید مطالب یادگیری در یکدیگر به کمک منظور به کوچک های گروه در فعالیت

 شوند موفق همیار های گروه اینکه برای .هاست روش این تمامی مشترك فصل
 باشد داشته نظر زیر را هنرجویان همه رفتار: کند رعایت ایدب را چیز سه معلم
 .بگوید آنان به برندمی کار به هنرجویان که را اجتماعی های مهارت از حاصل نتایج

  .کند مداخله هاگروهکار در ضروری هایمهارت آموزش رایب مناسب مواقع در
  :کرد بیان توان می چنین را همیاری های روش از بعضی

 هنرجویان تيمی پيشرفت هاي گروه -الف
 هنرجویان شوند می تقسیم نفری 4 یادگیری های گروه به هنرجویان روش این در
 از پس شوند می مختلط همگن ای شیوه به نژاد و جنس، کارایی سطح حیث از

 اعضا تک تک یادگیری از اطمینان حصول منظور به معلم توسط درس ارائه
 هنرجویانباید تمامی پایان در پردازند می گروهی وندر های فعالیت به هنرجویان

 نمرات نمایند. کمک یکدیگر به ها آن در توانند نمی که انفرادی های آزمون در
 یشرفتپ میزان و عملکرد تا شود می مقایسه آنها قبلی نمرات میانگین با هنرجویان

 علوم ،زبان، ریاضیات نظیر موضوعاتی تدریس در روش این گردد تعیین آنان
 گیرد. می قرار استفاده مورد اجتماعی

  تيمی مسابقه و رقابت -ب
 با است قبلی روش مشابه "کامال، روش این در گروهی کار و معلم تدریس روش

  کنند می شرکت مسابقات در آزمون در شرکت جای به هنرجویان که تفاوت این
  تيم از گرفتن یاري با انفرادي یادگيري -پ
 متفاوت کارایی سطح در که آموزانی دانش از نفره چهار های تیم نیز روش این در

 نامهگواهی اند داشته مطلوب عملکرد که هایی تیم به و شوند می تشکیل هستند
 .میزدآمیدر فردی آموزش با مشارکتی یادگیری روش این در و شود می اعطا

  مختلف هاي بخش به موضوع تقسيم -ت
 است شده تقسیم مختلف هایبخش به که درس عموضو روی کار برای هنرجویان

 ایهبخش به توانمی را نامه زندگی مثال برای دهندمی تشکیل نفره شش هایتیم
 مسائل، ها موفقیت نخستین، زندگی نخستین های سال قبیل از گوناگونی
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 و لبمطا به توجه انگیزه کرد. تقسیم تاریخ در آن نقش و عمر هایسال باقیمانده
 .شود می تقویت سایرین در ها تیم ههم کار
  گروهی پژوهش -ث
  در هنرجویان آن طبق که است کالس اداره، عمومی طرح یک حقیقت در

 عنوان انتخاب با کنندمی فعالیت مشارکتی ریزیبرنامه در کوچک هایگروه
 هر و کندمی تقسیم کوچکتر هایبخش به را آن گروه هر مطالعه مورد مطالب
 مجموعه هاگروه از یک هر مرحله آخرین در و کندمی مطالعه اعضا از یکی را بخش

  هد.دمی ارائه کالس بقیه به گروهی کار یک صورت به را خود هاییافته و هاآموخته
  تيمی كارایی طرح -ج
 ارزیابی تیمی بحث از قبل را خود دانش، تیم اعضای از یک هر روش این در

 هآموخت است قرار که سوال سری یک به فراگیر هر اولیه مرور یک از بعد کندمی
 حثب یکدیگر با ها پاسخ از یک هر مورد در تیم یاعضا سپس دهد می پاسخ شود
 پاسخ نبهتری مورد در باید تیم اعضای که جایی آن از .برسند توافق به تا کنندمی
 و رد ار اطالعات تا کنندمی پیدا را فرصت این کنندگان شرکت برسند توافق به

 رزیابیا اعضا دالیل دیگر با را شواهد و دالیل دهند توضیح را دالیلشان و کنند بدل
 بجوا هر بودن نادرست و درست دلیل باید پاسخها کلید روش این در نمایندمی

 ورندآ دست به پاسخ بهترین از عمیقی درك بتوانند تیم اعضا تا د.ده توضیح را
 است این در فراگیر ذاتی کنجکاوی شود می نگیزها ایجاد فراگیران در طرح این در
 یگرد تا سازد می مشتاق را فراگیر و کنند می فکر صورت این به دیگران چرا که

  دهد قرار تاثیر تحت حتی یا و نموده مند عالقه را تیم اعضای
 علمی گردش .روش9

 زشیآمو معیّن های هدف به توجه با که است جامعه مطالعه برای گاهی روش این
 این از استفاده در هألمس اولین .شود می تنظیم و طراحی شاگرد و معلم طرف از

 در تواند می روش این .ستا علمی گردش کیفیت و ظرفیت، ارزش میزان روش
 از که باشیم داشته انتظار اگر .شود اجرا ماه یک تا ساعت یک از زمانی محدوده

 کسب در تا بپردازیم طراحی به جراا از قبل باید، شود حاصل خوبی نتایج روش این
 .برسیم بیشتری اطمینان به آموزشی های هدف

 چنین هم .ندارد اجرایی قابلیت، دروس همه برای روش این :نارسایی و كمبود
 در جز که دربردارد زیادی مالی های هزینه تغذیه و بیمه و آمد و رفت نظر از

 .نیست صرفه به مقرون شرایطی

 یادگیری برای فراگیران بازدید هدف کردن مشخص و ریزی مهبرنا با :قوت نقاط
 کنند. می پیدا یخوب آمادگی
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 )پروژه( طرح واحد .روش11

 هألمس یک از عبارت عموم نزد در .میالدی1911 سال تا )طرح( پروژه کلمه مفهوم
 الهامات و هدف موضوع به بعدها ولی .داشت عملی جنبه صرفاً که بود مهم و وسیع
 شد. تأکید، آن عملی جنبه از بیش، موزانآ دانش

 .است زیاد آن تجربی جنبه و دارد تربیتی ارزش طبیعی های موقعیت در روش این
 در روش این .کند می تقویت ای شایسته نحو به را موردنظر های مهارت زیرا

 پیشرفته درجوامع دارد اساسی نقش فراگیران زندگی اساسی های مهارت کسب
 کسب برای افراد شخصیت تکوین" تربیت و تعلیم های برنامه ازاهداف یکی"

 برنامه"مدیریت قدرت ارتقای" زمینه این در.است زندگی اساسی های مهارت
 به نیل جهت ودر آید می حساب به روش این مهم محورهای از"کنترل و ریزی

 خواهد فراهم را مناسب هایزمینه تدریس فعال های روش انتخاب اهداف این
 دادن انجام برای و آورندمی فراهم را الزم مات مقد فراگیران پروژه روش در .آورد

 و پردازندمی سازماندهی به آن صحیح اجرای برای و کنندمی ریزیبرنامه پروژه
  اتمام به و کنندمی عوشر را شده واگذار موضوع" زمانی برنامة و اهداف طبق
  رسانند.می

 از خارج های موقعیت در آن قرارگرفتن ستفادها مورد، روش این در مهم نکته
 .ست ا واقعی زندگی فضای در یعنی، کالس

 پروژه روش هاي ویژگی
 با آن ارتباط اول پروژه در ولی است هنرجویان کار واحد مانند پروژه روش -1

 .شود می معین گیرد قرار مطالعه مورد باید که عواملی
 .شود می ای مرحله نترلک نظم موجب کار بودن مرحله به مرحله-2
 سمحسو کامال و زیاد بسیار هنرجویان وپیشرفت است عمیق بسیار یادگیری -3

 است.
 صحیح هرابط معلم و ها آن بین و کنند می پیدا نفس به اعتماد هنرجویان -4

 .شود می قرار بر آموزشی
 انضباط"مسؤلیت احساس، "تعاون، "همکاری"مانند اجتماعی رفتارهای -1

 شود. می تقویت هنرجویان در مخالف عقاید صبروتحمل، " فعالیت، "ادرکاره
 آموزند. می را پژوهش و تحقیق های رتامه -6
 .کند می بروز هنرجویان در گوناگون های توانایی-1
 نیست. تحمیلی و شود می انجام رغبت و میل با آموزشی فعالیت -8
 اجرای ضمن در هنرجویان بودن فعال دلیل به تربیتی های دشواری از بسیاری -9

 .رود می بین از روش این

 :از است عبارت پروژه این مراحل

 شناسیروان اصول از استفاده با باید هدف و موضوع :هدف و موضوع تعيين  .1
 .شود تعیین آموزان دانش مندی عالقه و
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 آموزان دانش به سپس، شود مشخص طرح وگو گفت و بحث با :طرح ارائه  .2
 .هندد می طراحی فرصت

 اب، آموزان دانش و است نیاز مورد و الزم وسایل کردن تهیه معلم نقش :اجرا  .3
 مانز در را آن تا گیرند می برعهده را یفعالیت، توانایی و مندی عالقه به توجه

 .دهند ارائه شده تعیین

 تکمیل و اصالح در سازنده انتقادات و صحیح ارزشیابی :ارزشيابی و قضاوت .4
 .دارد یبسزای تأثیر پروژه

 و دارد نیاز پروژه کارهای در مسلط و باتجربه معلمان به :نارسایی و كمبود
 .است گیرزمان

 عملی جنبه و پروراند می آموزان دانش در را پذیری مسئولیت روحیه :قوت نقاط
 کندمی تقویت را آنان درونی انگیزه، دهد می قرار هایشان فعالیت محور را اجرایی و
 .دهد می افزایش آنان در را نفس به اعتماد و

 ( Integrated Curriculumتلفيقی) آموزش روش .11
 بنابراین .سازد می فعّال و پرانگیزه یادگیری برای را محیط، تلفیقی آموزش روش
 اربسی، است فناوری سریع پیشرفت عصر که، امروز جامعه نیازهای تأمین برای

، درسی موضوع یک از استفاده با تا دهدمی فرصت روش این .باشدمی ضروری
 اب و آوریم دست به آن مختلف ابعاد پیرامون را ایگسترده و گوناگون اطالعات

 ورط همان بنگریم؛ کل یک صورت به را یادگیری - یاددهی، اطالعات این تلفیق
  .است فراوان واقعی زندگی در آن مصداق که

 را هفراگیرند گویندمی زنی ایرشته میان برنامه آن به که تلفیقی آموزش روش
 از ار مفاهیم، گوناگون هایروش از استفاده با و کندمی کار انجام درگیر مستقیماً

 .دهد-می قرار بررسی مورد گوناگون ابعاد

 کامل درك در که هایی محدودیت دلیل به، کودکان به مفهوم یک آموزش در
 استفاده .دارند آموزشی های ریزی برنامه برای کوتاه تمرکز و زمان مدت، موضوع

 مثال طور به کودکی به خواهیم می که زمانی زیرا .است الزم تلفیقی روش از
 تلفیق هنر نمایش و صدا، حرکات، اعداد آموزش بین باید، دهیم آموزش را ساعت
 این، بهتر آموزش در آن کارگیری به و چندگانه هوش به توجه امروزه .کنیم ایجاد
 .ست ضروری تلفیق

 آزمایشی وش.ر12

 مستقیماً  روش این در .است استوار اکتشافی یادگیری اصول بر روش این اساس
 شاگردان تا شود می فراهم شرایطی و موقعیت بلکه شود نمی داده آموزش چیزی

 روش این .کنند کشف را هألمس جواب و بپردازند پژوهش به آزمایش طریقِ از خود
 و شناسی روان و تجربی علوم ضوعاتمو برای و نیست خاصی امکانات نیازمند

 .است مفید روشی علوم سایر
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 مؤثر و مطلوب روشی بزرگساالن و کودکان آموزش در آزمایشی روش بنابراین
 مهم نکته چند به باید اما .دارد آموزشی های روش در ای ویژه جایگاه و است
 :داشت توجه

 ؛)انجام محل و مواد، ایلوس( شده تعیین های هدف اجرای برای ابزار و فضا انتخاب

 تدریس؛ گام به گام اجرای برای صحیح ریزی برنامه

 بحث جلسات و ضروری نکات توضیح( سؤاالت به گویی پاسخ برای معلم آمادگی
 .)آزمایش از بعد وگو گفت و

 محدودیت، دارد نیاز آگاه و تجربه با معلمان به روش این :نارسایی و كمبود
 اطالعات و شود می آن کارایی از مانع امکانات به تننداش دسترسی، دارد زمانی

 .دهد می قرار آموزان دانش اختیار در کمتری
 بسیار عامل یک و دهدمی افزایش را یادگیری کیفیت روش این :قوت نقاط

 تقویت و کنجکاوی حس ارضای برای .است آموزشی هایفعالیت در برانگیزنده
 نظر .است مفید بسیار شاگردان انتقادی تفکر پرورش و اختراع و اکتشاف نیروی

 و رت باثبات آن یادگیری، شده حاصل مستقیم تجارب طریق از یادگیری اینکه به
 افزایش را آموزان دانش روی تحقیق و مطالعه انگیزه چنین هم .است مؤثرتر

 آموزشی هایفعالیت اینکه ضمن .کند می ایجاد هاآن در را نفس به اعتماد و دهدمی
 رسای به نسبت، آن یادگیری بازده و نماید می شیرین و جذّاب فراگیران رایب را

 .باالست بسیار، هاروش
 

 درس طرح
 هنرآموزان است الزم، باشدمی تدریس راهگشای درس طرح ارائه که این به نظر

 در ریزیبرنامه به یادگیری –یاددهی فرآیند ترمطلوب چه هر اجرای برای محترم
 امانج تدریس برای است الزم که هاییفعالیت کلی طور به دازند.بپر زمینه این

 شود:می خالصه زیر بخش سه در شود
 تدریس از قبل هايفعاليت الف(

 آموزشی طراحی -1

 .آموزش کلی هایهدف تعیین -1-1 
 .ساز توانمند هایهدف تعیین -2-1 
 .درس نیازهایپیش تعیین -3-1 
 .تشخیصی یارزشیاب سئواالت تنظیم -4-1 
 .محتوا به توجه با تدریس مراحل تعیین -1-1 
 .تدریس( )روش تدریس الگوی تعیین -6-1 
 .رسانه تعیین -1-1 
 .ارزشیابی نظام تعیین -8-1 
 .آموزشی متناسب محیط ایجاد بینیپیش -2
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 تدریس ضمن هايفعاليت ب(
 .درس آغازین هایفعالیت -1 
 .درس ارائه هایفعالیت -2 
 .درس تکمیلی هایالیتفع -3 
 .درس پایانی هایفعالیت  -1

 تدریس از بعد هايفعاليت ج(
 .هنرجویان پیشرفت میزان بررسی -1 

 و روش، محتوا نظر از هاهدف به رسیدن در تدریس تموفقی میزان بررسی -2
 رسانه
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 آموزشي جلسه يک برای شده تكمیل درس طرح نمونه
 که شودمی ارائه آموزشی جلسه یک برای پیشنهادی درس طرح جدول نمونه یک
 است الزم که هاییفعالیت محترم هنرآموزان تجربه و تبحر به توجه با تواندمی

 :گردد اضافه زیر جدول در شود انجام تدریس برای
 

، بمناس تغذیه، سالمت با مرتبط جسمانی های قابلیت فواید بیان دانشی: -1
 مهارتی کلی العاتاط و اصالحی حرکات، ورزشی هایآسیب

  ورزشی های مهارت صحیح اجرای و یادگیری مهارتی: -2
 همکاری و تعامل حس ایجاد، دیگران حقوق به احترام، نظم رعایت نگرشی: -3

 ها مهارت بهتر یادگیری در مربی با و آموزاندانش بین
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 طرح درس پیشنهادی
 

 نوع
 فعاليت

 اجرایی مراحل اهداف اجزا

ی
سازمانده

 
5 

دق
يقه

 

 لباس و کفش تعویض .1
 غیاب و حضور .2
 تجهیزات نمودن آماده .3

 ورزشی
 همه مناسب استقرار .4

 آموزان دانش

  بهداشتی و ایمنی نکات رعایت .1
 آموزشی مقررات رعایت .2
 کمک و آموزشی وسایل نمودن فراهم .3

 نیاز مورد آموزشی
 جهت آموزان دانش به بخشیدن نظم .4

 کردن گرم شروع

 ورزشی لباس و کفش از استفاده .1
 هنرآموز توسط غیاب و حضور .2
 هگرو توسط نیاز مورد وسایل نمودن آماده .3
 هنرآموز نظارت با و هنرجویان از
 اقدام جهت آموزان دانش منظم استقرار .4
 کردن گرم به

آماده
 

ي
ساز

 
ی

سمان
ج

 
25

 
دقيقه

 

 بدن عمومی کردن گرم .1

 و یعروق _ قلبی دستگاه آمادگی .1
 تنفس

 جلوگیری جهت عضالت کلی آمادگی .2
 بدنی های آسیب از
 جهت آنان روانی و فیزیکی سازی آماده .3

 تمرین و یادگیری

 حرکات و پویا صورت به کششی حرکات .1
 جنبشی

 جنبشی و نرمشی حرکات .2
 تناوبی یا استقامتی های دویدن .3

 اختصاصی کردن گرم .2
 بدن

 هب پرداختن نحی صدمات از پیشگیری .1
  مهارتی های فعالیت

 درگیر عضالت عملکرد و توان تقویت .2
 مهارت در

 و جنبشی و کششی حرکات انجام .1
 در درگیر عضالت در اختصاصی تمرینات

 از استفاده با و وسیله بدون مهارت اجرای
 ( ...و توپ ) وسیله

مرور
و 

 
ش

آموز
 

ی
مهارت

 

21
 

دقيقه
 

 داده آموزش مهارت مرور .1
 شده

 مهارت در مهارتی اشکاالت رفع .1
 در گذشته جلسه در شده داده آموزش

 هنرجویان
 مهارت اجرای صحیح الگوی تثبت .2

 گذشته جلسه در شده داده آموزش

 و نظارت، هنرجویان توسط مهارت اجرای .1
 هنرآموز توسط مهارتی اشکاالت رفع

 با ارتباط در مختلف تمرینات انجام .2
 هنرآموز نظارت با نظر مورد ها مهارت

 جدید مهارت آموزش .2

 و یادگیری در مندی عالقه ایجاد .1
  مهارت این درست اجرای

 از جدید مهارت مقدماتی آموزش .2
 مهارت صحیح اجرای نمایش طریق

 و جدید مهارت صحیح اجرای نمایش .1
 هنرآموز توسط کلیدی نکات بیان

 صورت به اجرا در مهارت یاجزا تفکیک .2
  جزء به جزء
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 نوع
 فعاليت

 اجرایی مراحل اهداف اجزا

ن
تمری

و 
 

ي
باز

 

31
 

دقيقه
 

 مهارتی تمرین .1

 اجرای مختلف مراحل صحیح یادگیری .1
 و فردی تعامل با همراه، جدید مهارت
 گروهی

 توسط مهارت درست و کامل اجرای .2
 هنرجویان

، گروهی و فردی شکل به مهارت تمرین .1
 قبلی های مهارت با ترکیب و ساده

 اجرایی کاالتاش رفع و بازخورد مشاهده .2
 هنرآموز توسط مهارت

 ورزشی بازی .2

 حاصله هیجان موجب به انگیزه ایجاد .1
 بازی در رقابت حس از
 بکارگیری در هنرجویان نمودن توانمند .2

 بازی در ها مهارت

 میتی و گروهی بازی، فعالیت به پرداختن .1
 هنرآموز نظارت با
 و اشتباهات اصالح و بازخورد مشاهده .2

 الزم توضیحات ذکر

ت
ش

بازگ
 

به
 

ت
حال

 
اوليه

 

11 
دقيقه

 

  بدن کردن سرد .1

 تبازگش و تنفس و قلب ضربان کاهش .1
 طبیعی حالت به
 طول در شده تخلیه انرژی بازسازی .2

 فعالیت
 اثر در موجود الکتیک اسید دفع .3

 فعالیت

  آرام و آهسته دویدن به اقدام .1
 در ایستا و پویا صورت به کششی حرکات .2

 درگیر عضالت
 گیری نفس و کننده آرام حرکات انجام .3

 )حرکت های آرامش بخش(

 کالسی کار پایان .2

 ورزشی وسایل نگهداری و حفظ .1
 و آموزان دانش بین همکاری ایجاد .2

 مسئولیت احساس
 انضباط و بهداشتی نکات رعایت .3

 از گرفتن کمک با وسایل آوری جمع .1
 هنرجویان

 رعایت و صورت و دست ویش و شست .2
  ورزش از پس بهداشتی نکات

 ورزشی لباس و کفش تعویض .3
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 رشته در يادگیری ـ ياددهي راهبردهای انتخاب اصول
 بدني تربیت

 .طبیعی های پدیده تفسیر و درك .1

  .واقعی کار محیط به نسبت یادگیری های موقعیت و ها فرصت طراحی .2
 .ورزشی های اردو یبرگزار با آموزان دانش انگیزه تقویت .3
 .کلی قوانین درك امکان .4
 فیزیک ،بیومکانیک اصول به توجه با روابط کشف منظور به نقادانه تفکر ایجاد .1

 .ورزشی حرکات در آن کاربرد و
، اپک: مدارس سایر با مسابقه برگزاری در خالقیت بروز منظور به فرصت ایجاد .6

 .حکم، مدال

 .یگروه کار انجام برای الزم شرایط ایجاد .1
 .آموزش فرایند در مشارکت و هنرآموز با هنرجویان تعامل .8
 .نوین های آوری فن از استفاده .9

 های همکاری، قانونمندی، پذیری نظم ) مسابقات تمرینات و ها بازی انجام .11
 رقیب. پذیرش و شکست تحمل، اجتماعی

 مربی کمک صورت (به باشگاهی – آموزی )دانش ورزشی های کانون در حضور .11
 کنند. می تاکتیکی – تکنیکی عیوب رفع یا دهند می آموزش

 بین ورزشی عملی – علمی مسابقات، همگانی ورزش های جشنواره در حضور .12
 .کشور مدارس قهرمانی مسابقات، ها هنرستان

 رییادگی به را آنها گروهی صورت به آموزان دانش به تمرین ارائه با درس از پس .13
 موزانآ دانش بهینه کشیدن چالش به های روش از استفاده کنند. ترغیب بهتر

 .تدریس هنگام در

  ند.کمی انتخاب خود برای را روش بهترین آموزدانش خود که نکته این به توجه .14

 .مناسب های مکان در و مختلف ابعاد در ورزشی فضاهای ترسیم .11

 یا گروهی – )انفرادی مختلف های ورزش در مختلف های تاکتیک طراحی .16
 .اجتماعی(

 در رنف هر تیمی وظایف بر تأکید ) باشگاهی و ورزشی های کانون در فعالیت .11
 مدیریت منظور به، هنرجویان برای فرصت ایجاد و ( سرگروه بویژه مسابقه

 سرگروه. نقش در هنرجویان سایر

 ائهار، تیم اعضای با متناسب تیمی های تاکتیک مورد در گو و گفت و بحث .18
، ها تاکتیک و ها کنیکت اجرای جدید های روش خصوص در کنفرانس
 نظر(. مورد ورزش )بویژه ورزشی شده تدوین جدید قوانین و تاریخچه

 پایان دوربین: جمله از آموزشی کمک وسایل و آموزشی های فیلم از استفاده .19
 توپ – (ویدئوچک) مسابقه فیلم بازبینی _ (فینیش فتونما) برنده یا نما
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 های روش از استفاده با عضالت تقویت و آیزوکنتیک تمرینات – هوشمند
 – عضالت تقویت

 (PRACTICMENTAL )ذهنی تمرینات .21
 هامهارت و هاتکنیک آموزش در سایبرنتیک علم از استفاده .21

IMAGINATION)) 

 ارزشیابي

 دیدج نظام در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی شایستگی دهی نمره و بندی مقیاس
 بتنیم ارزشیابی نهایی فهد است. شایستگی بر مبتنی متوسطه دوم دوره آموزشی

 رسد هر است. حرفه و شغل در کار انجام توانایی کسب و یادگیری، شایستگی بر
 شده تشکیل کاری( )تکالیف یادگیری واحدهای چند یا یک از پودمان چند از

 سبک را الزم شایستگی آنها انجام رد دبای یادگیری فرآیند در نرجویانه که است
  نمایند.
 دو شامل آن دهی نمره و دارد نمره 4 یادگیری واحد و پودمان هر نمره حداکثر

 است. نمره( 3) پایانی یا ای نتیجه و نمره( 1) مستمر یا فرآیندی ارزشیابی بخش
 از را 2 نمره حداقل دبای یادگیری حداو در شایستگی کسب برای هنرجویان
 بکس را زمال شایستگی یادگیری واحد آن در تا نمایند کسب پایانی ارزشیابی

 یادگیری واحدهای شایستگی کسب برای جبران امکان بار یک حداقل نمایند.
  دارد. وجود هنرجویان برای
 یا یک نمرات میانگین پودمان هر )که پودمان نمرات میانگین از درس هر نمره
 می هنرآموزان مستمر ارزشیابی در گردد. می تشکیل است( یادگیری واحد چند

 فرآیند به توجه با و درسی کتاب در کار انجام مراحل زشیابیار براساس توانند
 انبی برگ نمون براساس پایانی ارزشیابی نمایند. دهی نمره یادگیری ـ یاددهی

 ،فنی شایستگی یادگیری واحد سنجش در شود. می انجام درسی کتاب در شده
 قرار سنجش مورد مانأتو محیطی زیست توجهات و بهداشت و ایمنی، غیرفنی

 گیرند. می
 وحیاتی مهم بسیار ازمراحل برخی یادگیری واحدهای یا کاری تکلیف انجام در 

 دایب قبولی برای لذا غیرفنی( های شایستگی و بهداشت و ایمنی رعایت جمله )از
 یادگیری واحد پایانی نمره صورت این غیر در نمایند اخذ را 2 نمره مرحله آن در
 نمره نماید. می کسب را شایستگی یادگیری دواح آن در هنرجو و بود خواهد 1

 و غیرفنی های شایستگی، کار مراحل نمرات میانگین از نیز یادگیری واحد هر
 نمره درصد 12 تا توانند می محترم هنرآموزان گردد. می حاصل بهداشت و ایمنی

 دهند. اختصاص هنرجویان توسط ارزیابی خود به را ارزشیابی از

  



 42 

 بدني تربیت رشته آموزان هنر یا حرفه هایصالحیت

 .ورزشی های رشته از یکی در لیسانس حداقل: تحصیلی مدرك -1

 .داوری - مربیگری تخصصی های دوره گذراندن: ای حرفه مدارك -2

 .آموزی حرفه های مهارت و تدریس های روش خدمت ضمن های دوره گذراندن - 

 .زمینه این در تجربی کار سال سه حداقل داشتن: کاری تجربه -3

 .ای حرفه – فیزیکی سالمت گواهینامه

 .هالند تست طریق از بودن اجتماعی نمره احراز -4
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 استاندارد تربيت و یادگيري شایستگی 6-1
 دنياي آموزش

 مهارتی و فنی شاخه تحصیلی  نام واحد کار 34211111 کد واحد کار
 ساعت

 آموزش
 کد پیمانه/ 61

  پودمان
342131 

 پودمان/
 ه:پیمان

 حرفه ای-گروه تحصیلی دارت
 و بهداشت
 سالمت

 درس : 1114111111111 کد درس 
 های مهارت توسعه
 ذهنی-چابکی

 بدنی تربیت حرفه ای-رشته تحصیلی
پایه 

 تحصیلی
 دهم 

 یادگيري: پيامدهاي الف:

 شماره
 کدمرحله

 کار
 هیافت ساخت یادگیری های فعالیت ها/ فرصت عرصه عنصر توانمندسازی اهداف

1 1 
 پرتاب هنگام در ایستادن طریقه

  دهد نشان را
 عمل

 با ارتباط
 خویشتن

  هنرآموز توضیح آموزشی فیلم و تصویر دادن نشان

2 1 
 پرتاب هنگام در ایستادن طریقه

  کند. اجرا را
 عمل

 با ارتباط
 خویشتن

 هنرآموز راهنمایی و هنرجو اجرای

3 2 
 را دارت تیر گرفتن طریقه
 دهد. توضیح

 لمع
ارتباط با 
 خویشتن

 اجرای هنرجو و توضیح هنرآموز

4 2 
 ننشا را دارت تیر گرفتن طریقه
 .دهد.

 عمل
ارتباط با خود 

 و سایرین
 هنرآموز راهنمایی و هنرجو اجرای

 علم دده توضیح راتیر پرتاب طریقه 3 1
ارتباط با خود 

 و سایرین
 توضیح هنرآموز

 عمل دهد نشان راتیر پرتاب طریقه 3 6
ارتباط با خود 

 و سایرین
 هنرآموز راهنمایی و هنرجو اجرای

  کالسی گویو گفت و پرسش ارتباط با خود علم دهد. توضیح را بازی اصول 4 1

 کالسی گویو گفت و پرسش ارتباط با خود علم کند. بیان را بازی ستراتژیا  8

 عمل کند. اجرا را بازی قوانین  9
ارتباط با 
 سایرین

 هنرآموز راهنمایی و هنرجو اجرای

  دهد انجام را آن آزمون  11
 و علم

 عمل
  وزهنرآم راهنمایی و هنرجو اجرای ارتباط با خود

   دارت بازی نیاز مورد ایمنی ایمنی 11
 خود با ارتباط

 سایرین و
 اجرای هنرجو و راهنمایی هنرآموز
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 یحتوض، دارت گرفتن طریقه اجرای و توضیح، بپرتا هنگام در ایستادن طریقه اجرای و توضیح محتوی: وسعت ب:
 محل در قرارگیری / اجرا در ها اندام و بدن جهت و زاویه بکارگیری کند. اجرا را بازی قوانین، پرتاب طریقه اجرای و

 اجرای، غالب چشم کردن دایپ، گیری هدف در نظر مورد ابزار با برتر دست و چشم تطبیق روش، اجرا در نظر مورد
 ، پرتاب و غالب چشم با رییگ هدف حیصح شکل و ها دست و پاها هماهنگی با ویر نشانه

، گیری اندازه مفاهیم، مقررات و قوانین چهارچوب در کردن بازی، ها تخلف = امتیازگیری = بازی قانونی مفاهیم
 آنها ارزشیابی و استاندارد های آزمون بکارگیری و اجرا، ها مهارت سنجش و آزمون

 سپس و بیان و دو مرحله دانش شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفته یک مرحله دانش محتوی: دهیسازمان ج:
 و شود گفته چهار مرحله دانش شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفته سه مرحله دانش شود. گفته آن مهارت
  شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفته پنج مرحله دانش شود. آورده آن مهارت سپس

  یادگیری: های رسانه و د:مواد
 پوستر و عکس، انیمیشن – فیلم 

 فضا: استاندارد ه:
 متر 41 حدود در سالن

 ارتد تخته که فلزی عنکبوتی یک، اسب موی جنس معموالاز دارت استاندارد دارت های تخته آموزشی: تجهیزات و:
 ..و کتاب و آموزشی دی سی امتیازی( خانه62مختلف) بخش ه را
 تیتانیوم و پالستیکی و آلمینیومی شفت - فوالدی و استبل رل)تیپ(با

 امتیاز ثبت برگه، هدف سیبل: ارزشیابی و سنجش ز:

 اجرایی: الزامات ح:

  دهد. انجام آموزش مربی یک نفر 16 تا 11 هر یازا به

 درسی های کتاب تدریس برای معلمان بازآموزی های کالس برگزاری
 آموزش در جدید های فناوری گیریبکار در معلمان آموزش
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  دارت: تعريف
 تعاریف سایر خصوص در تا بخواهید هنرجویان از دارت اولیه تعریف ارائه ضمن
 اییچهدر تنها تاریخچه و تعاریف که بود آگاه باید اینکه ضمن، کنند پژوهش دارت
 مباحث این به حد از بیش پرداختن از، باشد می اصلی مبحث به ورود برای

 شود. خودداری
 دارت ورزش هاي ویژگی
 اب لذا، باشد می فراوانی دفر به منحصر خصوصیات و ها ویژگی دارای دارت ورزش
 ورزش این های ویژگی نفره چند های گروه در بخواهید هنرجویان از السؤ طرح

 د.برسن است شده مطرح متن در آنچه بر عالوه خصوصیاتی به و نمایند مطرح را
  مثال:

 نیست. دخیل آن در بدنی کفیزی 

 ندارد. نیاز زیادی جسمانی قدرت 

 ندارد. نیاز خاصی لباس 

 باشد. می گرا درون های شخصیت متناسب و ندارد وجود آن در صدا سرو 

 و... 
 دارت ورزش تاریخی سير

 د.کنن مطرح نقاشی یک رسم با را دارت ورزش تاریخی سیر بخواهید هنرجویان از
 مراجعه با را ایران و جهان در دارت ورزش پیشگامان صاویرت بخواهید هنرجویان از
  آورند. کالس به اینترنتی منابع و ها باکت به

 دارت ورزش در ثرمؤ جسمانی آمادگی عوامل
 رنق در که معتقدند آموزشی اجتماعی های سیستم پردازان نظریه که جاییآن از

 مجموعه از امجز صورت به موضوع یک بررسی و محض گرایی تخصص بیستم
 ییادگیر عدم به منجر مرتبط مسائل از کلی تصویری ارائه عدم و آن با مرتبط
 به تواند می محتلف موضوعات و دروس میان ارتباط ایجاد لذا، است شده پایدار

 همراجع با ابتدا بخواهید هنرجویان از لذا، نماید کمک هنرجویان پایدار یادگیری
 از جسمانی های قابلیت مبحث و حرکتی، نیجسما های مهارت پرورش کتاب به

 جسمانی آمادگی فاکتورهای خصوص در گروهی بحث به، عمومی بدنسازی درس
 بپردازند.، باشد می دارت ورزش در بیشتری اهمیت دارای که

 نمایند. بیان اولویت ترتیب به را ها قابلیت این نمایند تالش سپس
 آمادگی فاکتورهای از هریک که دکنن بیان بتوانند باید هنرجویان چنین هم

 دارند؟ اساسی نقش پرتاب مراحل از یک کدام در جسمانی
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 دارت لوازم و تجهيزات
 می دارت ورزش تجهیزات و وسایل از آگاهی، کار شروع در نکات مهمترین از یکی

 تجهیزات با هنرجویان، واقعی تجهیزات و فیلم، عکس ارائه با کنید تالش باشد.
  شوند. آشنا
 دارت: تخته خصوص در 

 کنید. بررسی را دهنده تشکیل های بخش و شکل، اندازه، جنس  
 مختلف های رنگ با و نمایند رسم کامل دارت صفحه یک بخواهید هنرجویان از 

  کنند. آمیزی رنگ را امتیازی های بخش

 با را ...و ورزشکار با، زمین با دارت تخته فاصله بخواهید هنرجویان از چنین هم 
  دهند. نشان شکل سمر

 دارت: خصوص در 

  نمایند. رسم دارت یک بخواهید هنرجویان از
 نمایید. بررسی را دارت یک مختلف های قسمت جنس و وزن، طول

 دارت پرتاب مراحل
 دارت گرفتن مختلف های شیوه نفره دو های گروه در بخواهید هنرجویان از 
 .بگویند هم به را کدیگری اشکاالت و نمایند تمرین را ایستادن و دست در

 هنرجویان از و دهید اختصاص ای شماره ایستادن های شیوه از هریک برای 
 دهند. انجام را نظر مورد ایستادن نحوه شما شماره با مرتب های صف در بخواهید

  نماید. انتخاب کار ادامه برای را شیوه ترین راحت بخواهید آنها از پایان در

 زدن سایه، تمرین های یوهش از یکی که جاییآن از (shadow) از، باشد می 
 اند ایستاده که جایی همان در و دارت داشتن دست در بدون بخواهید هنرجویان

 هتوج با شود ورییادآ که است الزم اما نمایند. داماق سایه پرتاب انجام به نسبت
 خواهد آسیب موجب که نمایند خودداری "شدیدا دارت پرتاب از چینش نوع به

 شد.

 مامیت بر کافی تمرکز و تسلط که بایستد کالس از مکانی در هنرآموز است الزم 
 باشد. داشته هنرجویان

 خاطر به اما، دهید قرار ارزیابی مورد را زیر موارد هنرجویان بررسی هنگام در 
 باشدیم کار حین در و تکوینی هایارزیابی انواع از ارزیابی نوع این که باشید داشته

  نماید. کمک آموزش فرآیند به یدبا که

 ندهید. حرکت عقب و جلو به را خود بدن و بایستید ثابت و صاف 

 نکنید. خم را خود کمر 

 کنید. درجه 91 را بازو زاویه باشید. کامل تعادل حالت در 

 کنید. پرتاب مچ و ساعد حرکت با 

 
 ماست و تعادل، جلو به شدن خم، وزن توزیع مانند ایستادن مکانیکی اصول ،
 از گیرد. قرار نظر مورد شما های بررسی در باید که است مهمی بسیار نکات از
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 فراوان دقت و نرمی با دیگر بار و قدرت با بار یک را دارت بخواهید هنرجویان
 پرتاب وهشی باید کنند. مقایسه هم با را پرتاب شیوه دو این تفاوت و نموده پرتاب
 در مورد بی انقباضات ثیرتأ و دهید موزشآ هنرجویان به را منر و قدرت بدون
  دهید. نشان آنها به را پرتاب

 نهاآ از و کنید رسم هنرجویان برای را پرتاب مسیر منحنی پرتاب از قبل 
 ار سبک جسم یک تا بخواهید آنها از سپس دهند. انجام را کار این بخواهید نیز
 نمایند. پرتاب، پرتاب منحنی رعایت با

 و گرفته خود به پرتاب حالت شما سوت صدای با اهیدبخو هنرجویان از 
 سریع بررسی به خود و دهند قرار صحیح وضعیت در را دست کف و آرنج و بازو
 آنها دست از دارت شدن رها از بعد بخواهید خود ورزشکاران از بپردازید. آنها

 اآنه بررسی به خود و نموده دنبال را پرتاب مسیر، دست از دارت افتادن بدون
 بپردازید.

 یک هر بخواهید آنها از و نموده انتخاب را قد بلند و کوتاه یهنرجو دو 
 دو ینا های تفاوت مقایسه به بتوانند هنرجویان سایر تا، دهند انجام هایی پرتاب
 بپردازند. پرتاب

 املک سهمی یک و کنید ضبط را خود پرتاب فیلمبرداری دوربین یک با 
 قاشین با را آن خود پرتاب نتیجه به رسیدن ایبر و بکشید تلویزیون روی بر

  کنید. مشخص

 نمایید. ورییادآ هنرجویان به مرتب طور به را ایمنی نکات 
 

 دارت: ورزش در كردن گرم
 اما دبپردازن کردن گرم به مسابقه و بازی به پرداختن از قبل بازیکنان است الزم
 شامل: کردن گرم این
 و کششی حرکات با بازی شروع از لقب باید بازیکن جسمی: کردن گرم 

 برای را خود ها دست و بازو، ها شانه، باالتنه قسمت در بویژه سبک های نرمش
 قلب ضربان افزایش موجب که قدرتی و جهشی حرکات از باید کند. آماده کار
 انهنرجوی برای را کردن گرم های شیوه بهترین بنابراین کرد. خودداری شود می

 نرمش ارائه به مختلف جلسات در آنها از یک هر بخواهید آنها از و دهید نمایش
 کنند. اقدام

 به تمرکز، ذهنی آمادگی با معموال کردن گرم نوع این ذهنی: کردن گرم 
 بخواهید هنرجویان از شود. می انجام ذهنی تصویرسازی با و زدن سایه صورت

 رتابپ لحظه تصویرسازی به خود چشمان بستن با حتی و ایستاده ای گوشه در
  بپردازند.
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 دارت پرتاب بيومكانيك
 کرده تمرین هنرجویان با پرتاب مرحله از قبل را نمودارها و مبحث این است الزم

 باشید.
 ها اهرم و مفاصل 

 از فنی دانش درس با درس این مطالب ادغام و ترکیب با دیگر بار یک 
 پرتاب در درگیر مفاصل از هریک خود کتاب به مراجعه با بخواهید هنرجویان

  نمایند. مطالعه را دارت
 برای را آرنج و شانه مفاصل صحیح حرکات و شانه مفصل ثابت نقش 

 بکشید. تصویر به هنرجویان

 نیازمند "ضمنا و ورزشکاران برای مشکل عملی که، را دست مچ شالق 
 .کنید تمرین خیلی، باشد می مچ مفصل در زیاد انعطاف

 دارت بازی امتیاز محاسبه روش و پرتاب قواعد
 قدرت بهبود دارت بازی اهداف از یکی متفاوت منابع در که جایی آن از 

 های پرتاب هنرجویان برای، است شده ذکر حافظه تقویت و ریاضی محاسبه
 و زده جمع را امتیازات بخواهید و نمایید طراحی وضعیت توضیح با را مختلفی

  نمایند. اعالم

 ایفا را داور و ورزشکار نقش نفره دو های هگرو در بخواهید هنرجویان از 
 ایفاگر تا پرداخته درس متن در شده داده توضیح خطاهای انجام به "عمدا و نموده
 بپردازد. خطاها اعالم و تشخیص به داوری نقش

 ایفا را داور و ورزشکار نقش نفره دو های گروه در بخواهید هنرجویان از 
 ند.بپرداز دو مسابقات انجام به نموده
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 اسكیت

 

 استاندارد تربيت و یادگيري شایستگی 6-1
 دنياي آموزش

 مهارتی و فنی شاخه تحصیلی  نام واحد کار 34221213 کد واحد کار
 ساعت

 آموزش
 کد پیمانه/ 61

  پودمان
  

 پودمان/

 پیمانه:
 ایحرفه-گروه تحصیلی اسکیت

 و بهداشت
 سالمت

 درس : 1114111112  کد درس 
 های تمهار توسعه
 ذهنی-چابکی

 بدنی تربیت یاحرفه-رشته تحصیلی
پایه 

 تحصیلی
 دهم 

 یادگيري: پيامدهاي الف:

 شماره
 كدمرحله

 كار
 عرصه عنصر توانمندسازي اهداف

 یادگيري هاي فعاليت ها/ فرصت
 یافته ساخت

1 1 

 نحوه و حالت، استقرار وضعیت توضیح
 هب وزن نگهداشتن و وزن انتقال، ایستادن

 دست حالت – پا قوزك وضعیت – جلو
 تنه باال و ها

 علم
 با ارتباط

  خویشتن
 گویو گفت – هنرآموز توضیحات

 پژوهشی و کالسی فعالیت - کالسی

2 1 

 ود روی )نشستن تعادلی تمرینات اجرای
 با سرخوردن بدون رفتن راه – ( پا

 – سرخوردن با رفتن راه- اسکیت
 موازی بطور پاها نگهداشتن

 عمل
 اب ارتباط

 خویشتن
  هنرجویان توسط اجرا

3 2 
 و توقف، پاها – بدن وضعیت توضیح

 انواع – کردن اسکیت هنگام کردن ترمز
 مربوط نیاز مورد ایمنی و قوانین و ترمز

 علم
 با ارتباط

 و خویشتن
 خلق

 گویو گفت – هنرآموز توضیحات
 پژوهشی و کالسی فعالیت -کالسی

4 2 

، ضربه و پوش های تکنیک اجرای
، جلو به )سرخوردن جلو سمت به کتحر

 پای روی بر وزن انتقال ( کردن ترمز
 نشسته حالت گرفتن، بردن باال و چپ
 و بدن ثقل مرکز آوردن پایین – بدن

  نیاز مورد ایمنی اجرای

 عمل
 با ارتباط

 خویشتن
 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

1 3 
 اب اسکیت – اسکیت روی اتصال توضیح

 نیاز دمور ایمنی پاو یک
 علم

 با ارتباط
 خویشتن

 گویو گفت – هنرآموز توضیحات
 پژوهشی و کالسی فعالیت -کالسی

6 3 
 کی با اسکیت به مربوط تمرینات اجرای

 ( چپ و راست )پای پا
 عمل

 با ارتباط
 خویشتن

 هنرجویان توسط اجرا و تمرین
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 شماره
 كدمرحله

 كار
 عرصه عنصر توانمندسازي اهداف

 یادگيري هاي فعاليت ها/ فرصت
 یافته ساخت

 علم زدن دور توضیح 4 1
 با ارتباط

 خویشتن
 ویگو گفت – هنرآموز توضیحات

 پژوهشی و کالسی فعالیت -کالسی

8 4 
 از زدن دور به مربوط تمرینات اجرای

 اور( کراس آموزش )مراحل جلو
 عمل

 با ارتباط
 خویشتن

 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

9 1 
 به جلو حرکت تبدیل مفهوم توضیح
 و قوانین – برعکس و مسیر در پشت
 مربوطه نیاز مورد ایمنی

 علم
 با ارتباط

 خویشتن
 گویو گفت – هنرآموز توضیحات

 پژوهشی و کالسی فعالیت -کالسی

11 1 
 و اسکیت بدون تبدیل تکنیک اجرای
 مربوطه نیاز مورد ایمنی

 عمل
 با ارتباط

 خویشتن
 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

 علم اسکیت بدون تبدیل تکنیک توضیح 1 11
 با ارتباط

 خویشتن
 گویو گفت – هنرآموز توضیحات

 پژوهشی و کالسی الیتفع -کالسی

 عمل اسکیت بدون تبدیل تکنیک اجرای 1 12
 با ارتباط

 خویشتن
 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

 علم اسکیت با تبدیل تکنیک توضیح  1 13
 با ارتباط

 خویشتن
 گویو گفت – هنرآموز توضیحات

 پژوهشی و کالسی فعالیت -کالسی

 عمل  اسکیت با تبدیل تکنیک اجرای 1 14
 با اطارتب

 خویشتن
 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

 علم  جا در تبدیل تکنیک توضیح 1 11
 با ارتباط

 خویشتن
 گوی و گفت – هنرآموز توضیحات

 کالسی

 عمل  جا در تبدیل تکنیک اجرای 1 16
 با ارتباط

 خویشتن
 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

 علم  دنسرخور حال در تبدیل تکنیک توضیح 1 11
 با ارتباط

 خویشتن
 گویو گفت – هنرآموز توضیحات

 کالسی

 عمل سرخوردن حال در تبدیل تکنیک اجرای 1 18
 با ارتباط

 خویشتن
 هنرجویان توسط اجرا و تمرین

 عمل الزم بهداشت اجرای  19
 با ارتباط

 خود و خلق
 توسط اجرا- – هنرآموز توضیحات
 هنرجویان
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 حالت – پا قوزك وضعیت – جلو به وزن نگهداشتن و وزن انتقال، ایستادن وهنح و حالت، استقرار وضعیت محتوی: وسعت ب:
 ردنسرخو با رفتن راه- اسکیت با سرخوردن بدون رفتن راه – ( پا دو روی )نشستن تعادلی تمرینات اجرای -تنه باال و ها دست

 اجرای - مربوط قوانین و ترمز انواع – ردنک اسکیت هنگام کردن ترمز و توقف، پاها – بدن وضعیت موازی بطور پاها نگهداشتن –
 رفتنگ، بردن باال و چپ پای روی بر وزن انتقال ( کردن ترمز، جلو به )سرخوردن جلو سمت به حرکت، ضربه و پوش های تکنیک
 اجرای -زدن دور – پا یک اسکیت – (( cross over– اسکیت روی اتصال - بدن ثقل مرکز آوردن پایین – بدن نشسته حالت

 -اور کراس آموزش )مراحل جلو از زدن دور به مربوط تمرینات اجرای -( چپ و راست )پای پا یک با اسکیت به مربوط تمرینات
 کنیکت اجرای - اسکیت بدون تبدیل تکنیک اجرای -مربوطه قوانین – برعکس و مسیر در پشت به جلو حرکت تبدیل مفهوم
 سرخوردن حال در تبدیل تکنیک اجرای - جا در تبدیل تکنیک اجرای- اسکیت با تبدیل

 آن مهارت سپس و بیان و دو مرحله دانش شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفتهیک  مرحله دانش محتوی: سازماندهی ج:
 آورده آن مهارت سپس و شود گفته چهار مرحله دانش شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفته سه مرحله دانش شود. گفته
 شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفته 1 مرحله دانش شود. آورده آن مهارت سپس و شود گفته پنج مرحله دانش شود.

 یادگیری: های رسانه و د:مواد
  آموزشی فیلم – آموزشی پوستر

 فضا: استاندارد ه:
 تاسکی پیست

 آموزشی: تجهیزات و:
 cd – dvd – آموزشی فیلم– کفش ترمز – کفش برای بلبرینگ و چرخ– اسکیت کفش – کفپوش – پیست، مکان

 لیست چک – مشاهده ارزشیابی: و سنجش ز:

 اجرایی: الزامات ح:

  دهد. انجام آموزش مربی یک نفر 16 تا 11 هر ازاء به

 درسی های کتاب تدریس برای معلمان بازآموزی های کالس برگزاری
 آموزش در جدید های فناوری بکارگیری در معلمان آموزش
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 است. شده ریزی برنامه و آگاهانه فعالیتی اسکیت در گریمربی
 باشد. داشته کامل آگاهی یادگیری برای خود شاگردان آمادگی از باید هنرآموز

 

 

 

  مناسب: بدنی وضعيت
 مهم اربسی یادگیری هنگام بازان اسکیت فیزیولوژیک و جسمانی نیازهای به توجه
 نممک که باشد داشته توجه و کند رسیدگی آنها بدنی وضع به باید معلم است
 ات شود داده فرصت آنها به باید رو این از باشند. تشنه یا گرسنه هنرجویان است

 بپردارند. خود نیازهای رفع به بتوانند
  واحترام: امنیت احساس
 راحت هایشان کفش پوشیدن و نیمکت در نشستن لحاظ از باید بازان اسکیت
 پرتی حواس موجب که باشد طوری باید ها ادهخانو برای مناسب فضای و باشند

 1کنند. مشاهده را ها خانواده ها ربیم خود که طوری به نشود آنها
 گرفتن: قرار دیگران عالقه و توجه مورد

 
  

آمادگی هنرجویان

وضعیت بدنی 
مناسب

احساس امنیت و 
احترام

مورد توجه وعالقه 
دیگران 

محیط پیست 
مناسب

حيطه روانشناختی

ایجاد انگيزه

افزایش انگيزه 
درونی

كاهش انگيزه 
بيرونی

تشویق لفظی
در خردساالن كار 
برد بيشتري دارد
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 یادگيري نكات
 خوبی به اورا صدای شاگردان تمامی تا کند صحبت بلند باید مربی 
 بشنوند.
 باشد. یم آموزش اصلی رکن، کردن پرسش و سؤال 
 هنرجویان به عالقه و میل با و صدر سعه – رویی گشاده با باید مربی 

 دهد. پاسخ
 و باشد داشته خصومت و توهین، تمسخر حالت نباید هرگز مربی پاسخ 

 باشد. اعتنا بی یا
 بیکار سانسر در را طوالنی مدت هنرجویان که دهد اجازه نباید مربی 

 دارد. گهن فعال آگاهی و یادگیری برای را سانس فضای پیوسته باید بلکه باشند
 نبدو که است اسکیت آموزش در اصلی مسائل از یکی انضباط و نظم 

 نیست. کاری هیچ انجام به قادر مربی "عمال، درس کالس در آن حاکمیت
 فتارر توقع نباید ندارد مناسبی و متعادل رفتار، پیست در خود که مربی 
 باشد. شتهدا خود شاگردان از شایسته و مطلوب
 

 مناسب: پيست محيط
 روانی و جسمانی لحاظ از شاگردان که باشد طوری باید اسکیت پیست محیط

 به یمرب که ببرند پی نکته این به همه از مهمتر و باشند داشته آرامش و آسایش
 هب بازان اسکیت تر پایین نیازهای است آنان موفقیت خواهان و مند عالقه آنها

 رد.ک خواهند پیدا یادگیری برای بهتری و بیشتر آمادگی اآنه شود برطرف خوبی
 محیطی نظر از که است مجرد حرکات از دسته یک صورت به اسکیت در مهارت

 چیدهپی و ای زنجیره حرکات آنها به اصطالح در و پذیرند می انجام پیوسته طور به
 شود. می گفته

 طور به را مهارت توانب که گرفت نظر در آموزش ششگانه مراحل باید رو این از
 باشد. می ذیل ترتیب به مراحل این داده آموزش کامل

 کامل( طور )به مهارت اولیه نمایش -1

 باید نحوی چه به و دهیم می آموزش را مهارت این )چرا شفاهی توضیحات -2
 کنیم( تمرین را آن

 جزء( به جزء صورت )به نمایش تکرار -3

 ورزشکار کردن تمرین مرحله -4

  آن رفع و مربیان سوی از الاشک گرفتن مرحله -1

 زیادی زمان تواند می مهارت نوع به بسته )که مهارت کردن کامل و رفع مرحله -6
 کند( سپری را
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 اسکیت های مهارت تمرین که است این، شود توجه آن به باید که دیگری نکته
 باید حرکات این و شود تبدیل جزء به نونهال ورزشکاران برای امکان حد تا باید
 پذیرد. انجام حرکت( )درحال پویا و حرکت( )بدون ایستا حالت دو در

 :اسکیت مجموعه زیر های رشته سایر
 :(بورد اسكيتتخته اسكيت )

، راست و چپ به تخته این شدن خم با که است چرخ چهار و تخته یک شامل
 اگرسیو اسکیت هایشاخه زیر از و شودمی متمایل راست و چپ به نیز آن چرخ
 هاپله کنار هایمیله مخصوصاً و خیابان در جدول و لبه و سکوها روی بر که است

 ترین سخت از یکی است نشده بسته پا به چون و شود می انجام ها باشگاه و
  باشد. می هارشته

 
  دبور اسكيت

 : هاكی اینالین
 با همراه هاکی اسکیت روی ورزشکار و شودمی انجام تیمی صورت به رشته این

 21 وقت دو در که پردازدمی هاکی به کامل ایمنی تجهیزات و پتو و چوب
 گیرد.می صورت، باشدمی دقیقه 1 ها نیمه بین فاصله و ایدقیقه

 ندک پیدا آسیا سطح در خوبی جایگاه و مقام توانسته اخیر هایسال در ایران تیم
 توانیم جهان مطرح هایتیم کرد.از اشاره آسیا سومی مقام کسب به توانمی که
 برد. نام را آمریکا و کانادا تیم

 
 هاكی بازي

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://userscontent2.emaze.com/images/3c45375e-a88a-42cc-9820-dc9c580d36ea/aba3c997-93db-4751-8e53-810d135487aa.jpg&imgrefurl=https://www.emaze.com/@ALZZQRWO/-copy1&docid=l_kO1D1a8TFURM&tbnid=Hk263hUTSBT4lM:&vet=1&w=600&h=450&bih=805&biw=1600&q=skateboard&ved=0ahUKEwj5m6aevOnRAhXBuhoKHR3bA004yAEQMwhTKFEwUQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://up.11t.ir/up/0411t/Pictures/NHL-2K-1.jpg&imgrefurl=http://www.11t.ir/post/733/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D8%AE-NHL-2K-v100-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7.html&docid=bQQyJiVgrcDWgM&tbnid=0lyCNRVlgr3GsM:&vet=1&w=1440&h=900&bih=805&biw=1600&ved=0ahUKEwir2Pj_venRAhVDnRoKHRbnC_oQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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  سرعت:
 و محل از متنوعی مجموعه در تواند می که مختلف عوامل از مرکب است ورزشی
، دارند دخالت مسابقه یک نتیجه در که دیگر عوامل و مسابقه شرایط، زمین فضای
 ایه هارتم یادگیری نیازمند سرعت اینالین کنندگان شرکت و شود. می شامل
 باشند. می متنوع

 
 

 
 

 

 مناسب: پيست محيط
 روانی و جسمانی لحاظ از شاگردان که باشد طوری باید اسکیت پیست محیط

 به یمرب که ببرند پی نکته این به همه از مهمتر و باشند داشته آرامش و آسایش
 هب بازان اسکیت تر پایین نیازهای است آنان موفقیت خواهان و مند عالقه آنها

 رد.ک خواهند پیدا یادگیری برای بهتری و بیشتر آمادگی آنها شود برطرف خوبی
 محیطی نظر از که است مجرد حرکات از دسته یک صورت به اسکیت در مهارت

 چیدهپی و ای زنجیره حرکات آنها به اصطالح در و پذیرند می انجام پیوسته طور به
 شود. می گفته

 طور به را مهارت بتوان که گرفت نظر در آموزش گانه شش مراحل باید رو این از
 باشد. می ذیل ترتیب به مراحل این داد آموزش کامل

 کامل( طور )به مهارت اولیه نمایش -1

زمين هاي كه مسابقات اسكيت 
سرعت در آن برگزار می شود

( out door)خارج سالن  

(indoor)داخل سالن 

111یک دور پیست –مسافت های کوتاه 
(داخل سالن). متر می باشد211تا 

مترflat111به صورت 

و Flatمتر به صورت  211
شیب دار 

(خارج سالن)

درمسافت )متر111الی 211یک دوره 
Track(های مختلف

درمسافت های )خارج پیست و در جاده 
road( مختلف
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 باید نحوی چه به و دهیم می آموزش را مهارت این )چرا شفاهی توضیحات -2
 (؟کنیم تمرین را آن

 جزء( به جزء صورت )به نمایش تکرار -3

 ورزشکار کردن تمرین مرحله -4

  آن رفع و مربیان سوی از اشکال گرفتن مرحله -1

 زیادی زمان تواند می مهارت نوع به بسته )که مهارت کردن کامل و رفع مرحله -6
 کند( سپری را

 اسکیت های مهارت تمرین که است این، شود توجه آن به باید که دیگری نکته
 باید حرکات این و شود تبدیل جزء به نونهال ورزشکاران برای امکان حد تا باید
 پذیرد. انجام حرکت( )درحال پویا و حرکت( )بدون ایستا حالت دو در

 استایل: فري اینالین
 شامل که شود. می انجام مانع با که است اسکیت های رشته ترین جدید از یکی

 باشد. می شاخه 1

 
 د.اساللوم: انواع و اقسام حرکات پا و حرکات سریم پاها از بین موانع می باش

 اسپید اساللوم: شامل عبور از موانع با یک پا در کمترین زمان می باشد. 

اسالید: شامل اسالید کشیدن )ترمز گرفتن( در محدوده معین که به تفکیک زیبایی  
 امتیاز می دهند.، و طول اسالید انجام شده

 فری جامپ: پرش از روی یک میله در فضای بسته 

 
  ی یک میله با استفاده از شیب)رمپ (در فضای باز می باشد.های جامپ: پرش از رو

 )نمایشی( هنری
 باشد. می زیر موارد شامل آن های رشته

 انفرادی های رقابت -1
  نفره دو های رقابت -2

 اگرسيو:
 پله های لبه و سکوپرش، U سکوهای در که باشد. می تهاجمی و خشن معنای به
 دارد. نمایشی جنبه و شود می انجام خیابان کنار های جدول و

 باشد. می فرعی رشته یک و اصلی رشته 3 در "معموال آن مسابقات

 
 وسایل تمام از و ای دقیقه یک راند 2 در و شود می برقرار اركدر اسکیت پ --بارك 

 شود. می استفاده

 حرکت رینت سخت و ترین تکنیک و شود می برگزار وسیله یک برروی -- تریک بست 
 کند. می مشخص را ولا نفر

 ای دقیقه یک راند 2 در شود می برگزار پایپ صف در -- ورت 

 سوم تا اول نفرات ها پرش ترین بلند و شود می برگزار باکس فان روی بر -- ایر بیگ 
 کند. می مشخص را

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 
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  بال: رول
 سه ینا از برگزیده قوانین و اسکیت و بسکتبال، بال هند رشته سه از متشکل

  باشد. می دارا را خود خاص قوانین عالوه به، رشته
انجام  تیم هر در ذخیره بازیکن 6 و زمین در بازیکن 6 حضور با گروهی بازی یک
 است. بازیکن نفر 1 و بان دروازه عنوان به نفر یک و شودمی
 جنسیت( و سنی رده به )بسته ای دقیقه 21 الی 11 دونیمه در نفره 6 تیم دو

 پایان در باشد. می دقیقه 1 نیمه دو بین استراحت و گیرند می ارقر یکدیگر مقابل
 باشد. زده را گل بیشترین که است برنده تیمی رسمی وقت
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 شطرنج

 

 استاندارد تربيت و یادگيري شایستگی 6-1
 دنياي آموزش

 مهارتی و فنی شاخه تحصیلی  نام واحد کار 3421 1311 کد واحد کار
 ساعت

 آموزش
 نه/کد پیما 61

  پودمان
 3421  

 پودمان/

 پیمانه:
 ایحرفه-گروه تحصیلی شطرنج

 و بهداشت
 سالمت

 درس : 1114111311 کد درس 
 های مهارت توسعه
 ذهنی-چابکی

 بدنی تربیت یاحرفه-رشته تحصیلی
پایه 

 تحصیلی
 دهم 

 یادگيري: پيامدهاي الف:

 شماره
 کدمرحله

 کار
 هیافت ساخت یادگیری های فعالیت /ها فرصت عرصه عنصر توانمندسازی اهداف

1 1 
 شطرنج صفحه قطرهای و عرض، ستون

 دهد. شرح را
 با رابطه علم

 خویشتن
 کالسی بحث، پاسخ و پرسش

2 1 
 را شطرنج صفحه های خانه نامگذاری

 دهد. شرح

 با رابطه عمل
 خویشتن

 گو و گفت، کالسی بحث

3 1 
 صفحه روی بر را قطرها و عرض، ستون

 صفحه مرکز و دهد نشان شطرنج
 دهد. نشان را شطرنج

 با رابطه عمل
 خویشتن

-هنرجویان خود توسط عملی تمرینات انجام با
 یار با مشارکت

4 1 
 های مهره از یک هر حرکت نحوه

 دهد. شرح را شطرنج

 با رابطه عمل
 خویشتن

 حل راه خلق-یار با مشارکت

1 1 
 مختلف های حالت در را ها مهره حرکت

 دهد. انجام

 با رابطه عمل
 خویشتن

 هنرجویان خود توسط عملی تمرینات انجام با
 ریا با مشارکت-آموزشی افزار نرم از استفاده و

6 2 
 با رابطه علم هدد شرح را )زدن( گرفتن و پیاده ترفیع

 خویشتن
 گو و گفت - حل راه خلق

1  
 انجام را )زدن( گرفتن و پیاده ترفیع
 دهد

 با رابطه علم
 خویشتن

 هنرجویان خود توسط عملی تمرینات جامان با
 آموزشی افزار نرم از استفاده و

8 2 
 با رابطه علم دهد. شرح را ها مهره نسبی ارزش

 خویشتن
 گو و گفت - کالسی بحث

9 2 
 تمرینات با را ها مهره نسبی ارزش

 کند. اجرا مختلف
 با رابطه عمل

 خویشتن
 هنرجویان خود توسط عملی تمرینات انجام با
  اینترنت از استفاده –

11 3 
 با رابطه علم دهد. شرح را قربانی و تعویض

 خویشتن
 کالسی بحث، - پاسخ و پرسش
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 شماره
 کدمرحله

 کار
 هیافت ساخت یادگیری های فعالیت /ها فرصت عرصه عنصر توانمندسازی اهداف

11 3 
 انجام را قربانی و تعویض از هاییمثال
 دهد.

 با رابطه عمل
 خویشتن

  هنرجویان خود توسط عملی تمرینات انجام با

12 3 
 با رابطه علم دهد. شرح را پات و مات، کیش

 شتنخوی
 کالسی بحث، پاسخ و پرسش

13 3 
 های حالت در را پات و مات، کیش

 کند. اجرا مختلف
 با رابطه عمل

 خویشتن
 هنرجویان خود توسط عملی تمرینات انجام با
 آموزشی افزار نرم از استفاده و

14 3 
 با رابطه علم دهد. شرح را آچمزی و سیخ، چنگال

 خویشتن
 گو و گفت - کالسی بحث

11 3 
 های حالت در را آچمزی و سیخ، الچنگ

 کند. اجرا مختلف
 با رابطه عمل

 خویشتن
  هنرجویان خود توسط عملی تمرینات انجام با

16 4 
 با رابطه علم دهد شرح را رفتن قلعه

 خویشتن
 کالسی بحث، پاسخ و پرسش

11 4 
 با رابطه عمل دهد. انجام را رفتن قلعه

 خویشتن
  هنرجویان ودخ توسط عملی تمرینات انجام با

18 4 
 با رابطه علم د.ده شرح را شطرنج بازی اصلی قوانین

 خویشتن
 گو و گفت - کالسی بحث، پاسخ و پرسش

19 4 
 هب بازی در را شطرنج بازی اصلی قوانین

 گیرد کار
 با رابطه عمل

 خویشتن
 خود توسط بازی در عملی تمرینات انجام با

  هنرجویان

21 4 
 با رابطه علم د.ده توضیح را حرکات ثبت

 خویشتن
 گو و گفت - کالسی بحث

21 4 
 ارک به بازی و تمرین در را حرکات ثبت
 گیرد

 با رابطه عمل
 خویشتن

 خود توسط بازی در عملی تمرینات انجام با
  هنرجویان

22 1 
 با رابطه علم دهد شرح را شطرنج بازی مراحل

 خویشتن
 کالسی بحث، پاسخ و پرسش

23 1 
 به بازی و تمرین در را گسترش اصول

 گیرد کار
 با رابطه عمل

 خویشتن
 خود توسط بازی در عملی تمرینات انجام با

  هنرجویان

24 1 
 اجرا را بازی آخر و وسط های تکنیک

 کند.
 با رابطه عمل

 خویشتن
 خود توسط بازی در عملی تمرینات انجام با

  هنرجویان

21 6 
 حشر را شطرنج استراژی اساسی مفاهیم

 دهد.
 با رابطه علم

 خویشتن
 گو و گفت - کالسی بحث

26 6 
 با رابطه عمل کند. اجرا را شطرنج استراژی تمرینات

 خویشتن
 خود توسط بازی در عملی تمرینات انجام با

  هنرجویان
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 شماره
 کدمرحله

 کار
 هیافت ساخت یادگیری های فعالیت /ها فرصت عرصه عنصر توانمندسازی اهداف

21 
 با رابطه علم دهد شرح را شطرنج در ترکیب 6

 خویشتن
 کالسی بحث، پاسخ و پرسش

28 
 انجام ار شطرنج در ترکیب تمرینات 6

 دهد.
 با رابطه عمل

 خویشتن
 خود توسط بازی در عملی تمرینات انجام با

  منابع از استفاده و هنرجویان

29 
 نشستن وضعیت شامل ایمنی موارد ایمنی

 داستاندار صندلی و میز انتخاب، صحیح
 نماید اجرا را و...

 با رابطه عمل
 خویشتن

 خلق و

 شطرنج سالن در حضور با

31 
 زیست

 محیطی
 و حهصف و میز نگهداشتن پاکیزه و تمیز

 .دهد نشان را سالن فضای
 با رابطه اخالق

 خلق
 شطرنج سالن در حضور با

 رعایت، موقع به حضور، نظم داشتن نگرش 31
 به را شطرنج قوانین و دیگران حقوق
 بگذارد نمایش

 با رابطه عمل
 خدا خلق

 شطرنج سالن در حضور با
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، انپاس آن، گرفتن)زدن(، پیاده ترفیع، ها مهره حرکت اجرای و یادگیری، شطرنج های مهره و صفحه با آشنایی محتوی: وسعت ب:
 مراحل، بازی حرکات ثبت، شطرنج بازی قوانین، گیری قلعه، آچمزی و سیخ، چنگال، پات و مات، کیش، ها مهره نسبی ارزش
 شطرنج در ترکیب ،شطرنج بازی ژیتاسترا، بازی( آخر و بازی وسط، شطرنج)گشایش بازی

 
 آن، گرفتن)زدن(، پیاده ترفیع، ها مهره حرکت، مهره و صفحه معرفی مثل: مقدماتی های بحث توضیح محتوی: سازماندهی ج:

 بتث، شطرنج بازی قوانین توضیح سپس و گیری قلعه، آچمزی و سیخ، چنگال، پات و مات، کیش، ها مهره نسبی ارزش، پاسان
 آنها واجرای شطرنج در ترکیب، شطرنج بازی استراژی، شطرنج بازی مراحل، بازی حرکات

 
 هیئت به مراجعه، شطرنج آموزش افزارهای نرم، مجالت، اینترنت، شطرنج آموزش مرجع کتاب یادگیری: های رسانه و د:مواد

 شطرنج مدارس و شطرنج
 
 شطرنج استاندارد صندلی و میز، سرپوشیده ورزشی فضای فضا: استاندارد ه:
 
 ثبت برگه و شطرنج ساعت، شطرنج آموزش تابلوی، فدراسیونی مهره و صفحه آموزشی: تجهیزات :و
 

 شده محول های پژوهش و مسائل حل، پایانی و مستمر ارزشیابی برگ نمون اساس بر ارزشیابی و سنجش ز:
 
 

 است. لزامیا آموزشی مربی یک و هنرآموز یک حضور هنرجو نفر 16 هر ازاء به اجرایی: الزامات ح:
 درآموزش جدید های فناوری کارگیری به در آموزان هنر آموزش 
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 شطرنج هاي مهره و صفحه

 مورد در و بپردازند شطرنج صفحه بررسی به باید هنرجویان توضیحی هیچ بدون 1
 کنند. بحث کالس در آن مختلف های قسمت

 شوند. شناآ شطرنج صفحه قطرهای و ها ستون، ها عرض با باید هنرجویان 2
 بعدا چون بگیرند یاد را شطرنج های خانه نامگذاری و مختصات باید هنرجویان 3
 داشت. خواهند نیاز آن به شطرنج حرکات ثبت در
 بزرگ مرکز و اصلی مرکز دادن نشان 4
 ها مهره از هرکدام حرکت و ها مهره چیدن، شطرنج های مهره شناخت توانایی 1
 مختلف های حالت در
 پیاده ترفیع انجام توانایی 6
، خلقت های عرصه در شناسی وقت و اخالق، ایمان، عمل، علم عناصر بر تاکید 1

 خویشتن و خدا
 :هنرجویان که کند پیدا اطمینان نظارت با باید آموز هنر

 گیرند. می کار به عمال و گرفته یاد را آموزشی موارد 

 کنند. می رعایت را و... نشستن مناسب وضعیت شامل ایمنی موارد 

 کنند. می رعایت را ...و سکوت رعایت شامل شطرنج قوانین و اخالقی موارد 

 کنند. می دریافت را الزم بازخورد موارد تمام در 
 پاسان آن -گرفتن)زدن(

 اشغال خودی مهره وسیله به که ایخانه در تواندنمی حرکت ضمن ایمهره هیچ 1
 را خود رقیب به متعلق خانه تواندمی مهره هر عکس به ولی بنشیند است شده

 کند. خارج شطرنج صفحه از را رقیب مهره و کند اشغال
 ریدیگ بازی که هنگامی مگر نیست اجباری حریف مهره گرفتن شطرنج بازی در 2

 باشد. نداشته وجود
 استثنای به زند می را حریف مهره کند می حرکت که شکلی همان به مهره هر 3

 دارد. فرق هامهره سایر اب آن گرفتن طریقة که پیاده
 یک که زمانی هاست. پیاده حرکت به مربوط وفقط ویژه حرکت یک پاسان آن 4

 برای 1 عرض همیشه یعنی ) گیرد قرار خود اولیه حالت از جلوتر عرض سه پیاده
 مجاور ستون دو در حریف های پیاده از یکی اگر حال .( سیاه برای 4 وعرض سفید

 پیاده، کند حرکت جلو سمت به خانه دو، خود اول حرکت در بخواهند، پیاده این
 یعنی کند پاسان آن را حریف پیاده تواند می ( پیشرفته عرض )سه ما نظر مورد

 تحرک از پس بالفاصله گرفتن این بگیرد. قرار آن پشت خانه در و کشته را آن
 داردبرمی مضاعف قدم پیاده که گیرد صورت

 ند.کن اجرا را تمرینات است شطرنج کار اساس که املک تمرکز با باید هنرجویان 1

 کند. آشنا مرتبط منابع با را هنرجویان سریعتر هرچه باید آموز هنر 6

 و کرده آشنا شطرنج بازی قانون چند با را هنرجویان باید هرجلسه هنرآموز 1
 گیرند. می کار به را آن شود مطمئن
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 گیریقلعه – آچمزی– سیخ – الچنگ – پات – مات – کیش -هامهره نسبی ارزش
 1 - امتياز 3 اسب 1 - امتياز 1 )پیاده هاست مهره گذاری ارزش مبنا پیاده 1

  امتياز 5 رخ

 نهایت( بی شاه1 - امتیاز 9 وزیر 1 –امتیاز 3 فیل 1
 هدیدت رقیب مهره یک بوسیله آن خانه که گویندمی کیش وضعیتی در را شاه 2

 باشد. شده
 گردند. مستقر یکدیگر مجاور خانه دو در توانندنمی شاه دو هیچوقت 3
 خاتمه بازی باشد مقدور غیر آن دفع که شود واقع کیشی مورد شاه هرگاه 4

 است. شده مات شاه گویندمی و یابدمی
 دیگرش های مهره نه و خودی شاه با نه حرکت هیچ و باشد نشده کیش شاه اگر 1

 شود. می مساوی بازی و دگوین می پات را حالت این باشد نداشته
 اصطالحاً، حالتی چنین در شود. ورحمله حریف مهره دو به بتواند مهره یک اگر 6

 شود.می ایجاد چنگال
  ونسبی مطلق است نوع دو که شدن حرکت بی یعنی اصطالح در آچمز 1

 خودی شاه شدن کیش باعث خود حرکت با ای مهره.است شاه برای:مطلق آچمز
 .ندارد حرکت واجازه است مطلق آچمز اصطالح به مهره این که شود می

 اجازه چه اگر شده آچمز مهره که.است تر ارزش با های مهره برای: نسبی آچمز
 شود. می ارزش با مهره رفتن دست از باعث خود حرکت با اما دارد حرکت

 آچمز است تعویض رخ با رخ مثالً ارزش نظر از باشند هم مثل ها مهره اگر: توجه
  نه یا کنیم می ضرر آیا که باشد این نسبی آچمزی برای هالك.نیست

 این در کند.می عمل آن معکوس جهت در اما، است آچمز مشابه بسیار سیخ 8
 مهره، حریف ارزشمند مهره یک به خودی مهره یک ورشدنحمله با، تاکتیک
 مهره پشتی مهره تواندمی خودی مهره و شود جاجابه که شودمی مجبور حریف
 بزند. را حریف

 ها رخ از ویکی شاه مهره دو بین وهمزمان استثنایی است حرکتی، گیری قلعه 9
 

در حرکت قلعه گیری ابتدا باید شاه حرکت داده شود سپس رخ.در غیر این صورت یعنی   نکته
 اگر ابتدا رخ را حرکت دهیم دیگر اجازه قلعه گیری در آن را از دست می دهیم.

 ری در بازی اجباری نیست اما بسیار الزم ومفید است.حرکت قلعه گی

 
 

 
 شطرنج بازي قواعد

 که دیاب می تنوعی و گستردگی چنان و گیرد می برگ و شاخ چنان شطرنج بازی
 تریبر به ها شاخه یا شاخه کدام که گفت صرف محاسبه اساس بر تواننمی دیگر
 هاییجنبه به توجه اساس بر جووجست و بر میان هایراه از استفاده انجامند. می
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 ازانبشطرنج سطح تفاوت موجبات آنچه کند.می پیدا بیشتری اهمیت هاوضعیت از
 استادانه تحلیل توانایی از بزرگ است.استادان منطق این کاربرد نحوه ،شودمی

 وسلمت ایم گفته که منطقی به بیشتر و کنند می استفاده ضروری مورد در فقط
 کنند.توجه می پیدا زمان کوتاهترین در هم را ها حرکت بهترین لبتها و شوند می

 کنیم. می جلب استادان بازی قواعد از کلیاتی به را شما
 حمله قواعد

 نکنید. تعویض مدافع مهره با را مهاجم مهره بیهوده
 تهداش (برتری ای پیاده ساختار ،زمان ،فضا ،)نیرو چهارگانه عناصر از یکی در باید

 کنید. حمله تا باشید
 است. ای پیاده ضعف ایجاد ها حمله بیشتر در عمده هدف

 نآ در هدف که اقلیت حمله جز به ،است قویتر نیرویتان که کنید حمله جایی در
 است. باز ستون در مانده عقب پیاده ایجاد

 اند. رفته نشانه هایتان پیاده که کنید حمله جهتی در
 کند. می توجیه را حجنا در حمله ،مرکز در بهتر موقعیت
 دفاع قواعد

 است. مدافع گیر پا و دست زیادی کنید.مهره جویی صرفه ،دفاع هنگام در
 د.داری نگه حداقل در را ضعف این ،شدید مجبور اگر و ،نکنید ایجاد ای پیاده ضعف

 نيرو قواعد

 است. برنده مواقع درصد 91 در باشد جلو نیرو لحاظ از که کسی
 است. ها مهره تعویض اساسی اصل ،هستید جلو نیرو لحاظ از وقتی

 فضا قواعد

 دهید. افزایش فضا بر را خود کنترل بکوشید
 یراز ،ارزشترند با شما های مهره ،نکنید تعویض را ها مهره دارید فضا برتری وقتی
 هستند. فشرده و رفته هم در حریفتان های مهره

 کنید. باز را بازی ای پیاده های تعویض با
 کنید. متمرکز ای پیاده بر را دخو حمله

 زمان قواعد

 نبندید. یا و نکنید قفل را موقعیت
 کنید. باز را بازی ای پیاده های تعویض با

 تعویض قواعد

 ،کنید تصرف یا بگشایید را قطری یا و عرض یا ستون ،وقت اتالف بدون اینکه برای
 کنید. تعویض

 کنید. عویضت ،نکنید تلف وقت نشینی عقب اثر در اینکه برای
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 کنید. تعویض ،بردارید میان از را قوی مدافع اینکه برای
 کنید. تعویض ،هستید جلو قوا لحاظ از که هنگامی

 کنید. تعویض ،دارد ای پیاده ضعف حریفتان وقتی
 کنید. تعویض دارید رونده پیاده وقتی

 فيل قواعد

 است. بهتر باز های موقعیت در فیل
 دارد. را کارایی بیشترین فیل ،بگشایید را قطرها وقتی
 دارد. خوبی کارایی رونده پیاده علیه فیل

 اسب قواعد

 است. بهتر بسته های موقعیت در اسب
 دارد. را کارایی بیشترین شود مستقر مرکز در اگر اسب
 دارد. را کارایی بیشترین اسب ،دارید متصل رونده های پباده وقتی

 رخ قواعد

 دارد تعلق باز های ستون به رخ
 است. هشتم و هفتم عرض به هجوم ،رخ نهایی هدف

 وزیر قواعد

 باشد. مرکز در بازی وسط در و بماند خود جای در گشایش در باید وزیر
 شاه قواعد

 کنید. ترفعال را شاه ،شوید می ترنزدیک بازی آخر به چه هر
 پياده قواعد

 دارد. بستگی ای پیاده ساختار به شما عملیاتی طرح ماهیت
 دینامیک ،محکم ،دارد:ضعیف وجود ای پیاده ساختار نوع سه

 هستند. جناحی های پیاده از مهمتر مرکزی های پیاده
 باشند. فیلتان همرنگ نباید ها پیاده ،بازی آخر در

 اي پياده ساختار قواعد

 اي)ضعيف( پياده جزایر

 داتعد کاهش دارند.با نیاز سوارها حمایت به زیرا ،هستند ضعیف ای پیاده جزایر
 شوند. می تر ضعیف ای پیاده جزایر ،سوارها
 کنید. تعویض یا حمایت را آنها ،دارید ای پیاده جزایر وقتی
 کنید. تعویض را سبک های سوار کنید می بازی ای پیاده جزایر علیه وقتی
 )ضعیف(مفرد یا ایزوله های پباده
 دینامیک( )ضعیف/ d5 یا d4 وزیر ایزوله پیاده

 .شوند می ترضعیف ایزوله های پیاده ،ها ارسو تعداد کاهش با
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 خرکنید.آ تعویض را سبک های سوار ،کنید می بازی ایزوله های پیاده علیه وقتی
 است. خوب شما برای سنگین های سوار با بازی
 کنید. بلوکه را آنها باید ،کنید می بازی ایزوله های پیاده علیه وقتی
 دوبله های پیاده
 کنید. بلوکه را آنها ،کنید می بازی دوبله های پیاده علیه وقتی
 برانید. را آنها توانید می که جایی تا ،دارید دوبله های پیاده خودتان وقتی
 مانده عقب های پیاده
 برانید. پیش به را آنها کنید سعی باید ،دارید مانده عقب های پیاده وقتی
 اندهم عقب پیاده با که را فیلی کنید سعی باید دارید مانده عقب های پیاده وقتی
 کنید. تعویض است شده بلوکه
 اش بلوکه و محدود ابتدا باید ،کنید می بازی مانده عقب پیاده علیه وقتی

 حول ار کنید.سوارها حمایت سیستماتیک طور به کننده بلوکه مهره از کنید.سپس
 کنید. نابودش نریزد.آنگاه هم در دفاع تا دهید جوالن بلوکه نقطه
 رونده های پیاده
 راند. پیش به باید را رونده پیاده
 رتقد ،سوارها تعداد کاهش کنید.با تعویض را سوارها باید دارید رونده پیاده وقتی
 رود. می افزایش به رو رونده پیاده
 کنید. اش بلوکه باید ،کنید می بازی رونده پیاده علیه وقتی
 مجزا های پیاده

 شوند. می تر ضعیف مجزا های پیاده ،رود پیشتر بازی چه هر
 آنها معطوف را خود ذهن و فکر نباید ،کنید می بازی مجزا های پیاده علیه وقتی

 کنید. مستقر درست را سوارها است کافی بازی وسط کنید.در
 د.کنی تعویض را سبک سوارهای باید ،کنید می بازی مجزا های پیاده علیه وقتی
 آویزان)دینامیک( های پیاده
 نید.باک تعویض را سبک سوارهای باید ،کنید می بازی آویزان های پیاده علیه وقتی

 شوند. می تر ضعیف آویزان های پیاده سبک ،سوارها تعداد کاهش
 یادهپ که کنید وادار را حریفتان باید ،کنید می بازی آویزان های پیاده علیه وقتی
 کنید. بلوکه را تر مرکزی پیاده سپس و ،براند را تر مرکزی غیر

 )محکم( ای پیاده رزنجی
 است. جنگ میدان ،ای پیاده زنجیر پایه
 کنید. حمله اش پایه به پیاده با ،زنجیر به حمله برای

 سسپ ،شود ایجاد جایی در ضعفی سرانجام تا کنید حمله جدید پایه به سوارها با
 اولیه ضعف سراغ به مجددا بازی آخر در و بیاورید یورش ضعف این به قدرت با با

 بروید.
 کنند.بدیهی می رعایت بازی حین در استادان آنچه از ای شمه بود این حال هر به

 بیشتری های درس و داد ادامه هم باز توان می را ها توصیه و قواعد این که است
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 هک رسند می نتایجی به ها سال طی در خود تجربه اساس بر بازانگرفت.)شطرنج
 هنرآموزان و نوآموزان اختیار در دستور ای قاعده صورت به توان می را آنها آیند بر

 و ها منطق گونه این بیشتر ،حرکت انتخاب در ما قضاوت اساس ،گذاشت.(باری
 ضعیف ها انسان ما از هایی عرصه چنین در درست کامپیوترها و هاست استنتاج

 ترند.
 ارزشیابی
 های پژوهش و کالسی فعالیت همچنین و عملی و کتبی آزمون اساس بر ارزشیابی

  .باشد می هنرجویان
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 میز روی تنیس

 

 استاندارد تربيت و یادگيري شایستگی 6-1
 دنياي آموزش

 مهارتی و فنی شاخه تحصیلی تنیس روی میز نام واحد کار 342119113 کد واحد کار
 ساعت

 آموزش
 کد پیمانه/ 61

  پودمان
34211911311  

 پودمان/

 پیمانه:
 ایهحرف-گروه تحصیلی تنیس روی میز

 و بهداشت
 سالمت

 درس : 1114111311  کد درس 
 هایمهارت توسعه
 ذهنی-چابکی

 بدنی تربیت ایحرفه-رشته تحصیلی
پایه 

 تحصیلی
 دهم 

 یادگيري: پيامدهاي الف:

 شماره
 كدمرحله

 كار
 عرصه عنصر توانمندسازي اهداف

 ساخت یادگيري هاي فعاليت ها/ فرصت
 یافته

1 1 

 تنیس تجهیزات و وسایل با آشنایی
 شرح را گیری راکت انواع و میز روی

 دهید.
  عمل

 روی تنیس رشته تجهیزات و وسایل نمایش با
 در با و آموز هنر توسط گیری راکت انواع و میز

 راکت انواع، هنرجویان بین راکت گرفتن اختیار
 کنند. اجرا را گیری

2 2 
 دهید نشان را هند فور ضربه

  عمل
 توسط زمین روی در ندفوره ضربه نمایش با

 کنند. تکرار را فورهند ضربه هنرجویان هنرآموز

3 2 
 دهید نشان را هند بک ضربه

  عمل
 توسط زمین روی در هند بک ضربه نمایش با

 کنند. تکرار را هند بک ضربه هنرجویان هنرآموز

4 3 
 اجرا را )پیچ( چرخشی های ضربه انواع
  عمل کند

 از پیچ های هضرب انواع نمایش با هنرآموز
 را پیچ های ضربه دو به دو خواهد می هنرجویان

 کنند تکرار

1 3 
 بک، )فورهند ساده های سرویس انواع
  عمل کند اجرا را هند(

 )بک ساده های سرویس انواع نمایش با هنرآموز
 دو به دو خواهد می هنرجویان از هند( فور و هند

 کنند. تکرار را ترکیبی های سرویس

6 3 
 هدد نشان را ترکیبی های سرویس انواع

  عمل
 زا ترکیبی های سرویس انواع نمایش با هنرآموز

 های سرویس دو به دو خواهد می هنرجویان
 کنند. تکرار را ترکیبی

1 3 
 را )سرعت( برد نظر از سرویس انواع
  عمل کند اجرا

 برد نظر از ها سرویس انواع نمایش با هنرآموز
 دو خواهد می هنرجویان، هنرآموز )سرعت(توسط

 کنند. تکرار را ترکیبی های سرویس دو به

8 3 
 کوتاه های سرویس مقابل دریافت انواع

  عمل دهد. نشان را بلند و
 های سرویس مقابل در های دریافت انواع هنرآموز

 های گروه با هنرجویان و نمایش را بلند و کوتاه
 کنند می اجرا میز روی بر نفره دو
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 شماره
 كدمرحله

 كار
 عرصه عنصر توانمندسازي اهداف

 ساخت یادگيري هاي فعاليت ها/ فرصت
 یافته

9 3 
 نشان را آن تمرینات انواع و کات انواع
  عمل دهد.

 مختلف تمرینات در آن انواع و کات نمایش با
 به دو را تمرینات این هنرجویان، هنرآموز توسط

 نمایند. اجرا دو

11 4 
 نشان را آن تمرینات انواع و لوپ انواع
  عمل دهد.

 مختلف تمرینات در آن انواع و لوپ نمایش با
 به دو را تمرینات این انهنرجوی، هنرآموز توسط

 دهند. می انجام دو

11 4 
 اجرا را آن تمرینات انواع و بالك انواع
 کند.

  عمل
، هنرآموز توسط تمرینات انواع و بالك نمایش با

 کنند. اجرا را آن نفره دو های گروه در هنرجویان

12 1 
 نشان را نفره دو بازی در سرویس انواع
  عمل دهد

 زا نفره دو بازی در سرویس واعان انجام با هنرآموز
 را ها سرویس این 4 به 4 خواهد می هنرجویان

 نمایند. پیاده

13 1 
 اجرا را نفره دو های بازی های تاکتیک

  عمل کند
 به نفره دو های تاکتیک آموزش با هنرآموز

 اجرا را آن میز روی در بخواهد آنان از هنرجویان
 کنند.

14 1 
 نشان را یجای جابه و پا حرکت انواع
  عمل دهد.

 جایی جابه و پا حرکت انواع دادن نشان با هنرآموز
 بازی در را آن خواهد می آنان از، هنرجویان به

 کنند. اجرا

11 1 
، یا حمله بازیکنان برای تمرینات انواع

  عمل کند. اجرا را سرویس تقویت و دفاعی
 برای مختلف تمرینات دادن نشان با هنرآموز
 ار سرویس تقویت و دفاعی و های حمله بازیکنان
 کنند. تکرار هنرجویان و آموزش

16  
 ویر تنیس رشته مقررات و قوانین انواع
 کند. اجرا را میز

  
 را هنرجویان مقررات و قوانین آموزش با هنرآموز

 نمایند. آن اجرای به وادار بازی در

11  
 به و استاندارد را مهارتی های آزمون

   دهید نشان رزیابیا در را آن کارگیری
 توسط مهارتی استاندارد های آزمون نمایش با

 آن اجرای در تشویق به را هنرجویان، آموز هنر
 نمایند.

18  
 یایمن نکات و استانداردها کارگیری به
 دهید شرح را بازی در

  
 به ایمنی نکات و استاندارد گفتن با هنرآموز

 نمایند. آن اجرای به تشویق را آن هنرجویان
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 بک – )فورهند ساده زدن ضربه اجرای و روش، گیری راکت، حرکت و قرارگیری اجرای و اولیه مفاهیم محتوی: وسعت ب:

، بازی قانون :مفاهیم، ها پیچ، لوپ و کات سرویس ( هند بک – )فورهند پیچیده زدن ضربه اجرای و روش و سرویس ( هند
 – حرکت – )جاگیری تاکتیکی مفاهیم، مقررات و قوانین چارچوب در ازیب، حرکات درست اجرای و ها تخلف، امتیازگیری

 و خود موقعیت تعیین – حرکت و جاگیری به توجه اساس بر تاکتیک اجرای و ( حریف و تیمی هم و خود سنجی موقعیت
 ها( تاکتیک و ها )تکنیک ها مهارت سنجش و ها آزمون، گیری اندازه اجرای و مفاهیم، حریف و تیمی هم
 
 تلفیقی طور به را دو مرحله مهارت و دانش کند. بیان تلفیقی طور به را یک مرحله مهارت و دانش محتوی: سازماندهی ج:

 ند.ک بیان تلفیقی طور به را چهار مرحله مهارت و دانش کند. بیان تلفیقی طور به را سه مرحله مهارت و دانش کند. بیان
 کند. بیان تلفیقی طور به را شش مرحله مهارت و دانش کند. بیان یقیتلف طور به را پنج مرحله مهارت و دانش

 
 یادگیری: های رسانه و د:مواد

 
 ، آموزشی ماکت، آموزشی کارت، مجازی آموزش افزار نرم، فیلم هنرجو:

 فیلم، معلم راهنمای کتاب هنرآموز:

 فضا: استاندارد ه:
 

 میز روی تنیس سالن

 آموزشی: تجهیزات و:
 

 بازی محوطه پوشش، لباس، راکت، زمی، توپ

 ارزشیابی و سنجش ز:
 استاندارد های آزمون - مشاهده – لیست چک

 اجرایی: الزامات ح:

  دهد. انجام آموزش مربی یک نفر 16 تا 11 هر یازا به

 درسی های کتاب تدریس برای هنرآموزان بازآموزی های کالس برگزاری
 آموزش در جدید های فناوری بکارگیری در هنرآموزان آموزش
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  ميز روي تنيس در شده گرفته كار به تدریس هايروش
 دهش گرفته کار به درس این در که است هایی روش از یکی تلفیقی تدریس روش

 ار محیط، تمرین و بازی چند ارائه با است شده سعی ابتدا که معنا این است.به
 ورتص به را یادگیری و یاددهی اطالعات و نماییم فعال و پرانگیزه یادگیری برای
 پسس، نماییم محتوا و مهارت درگیر "مستقیما را هنرجو و بپردازیم آن به کل یک

 و بازی یک ارائه با جلسه هر تقریبا و کرده بررسی مختلف ابعاد از را هامهارت
 نماییم. شده خواسته هایمهارت اجرای درگیر را هنرجو عمالٌ، مشابه هاییتمرین

 آن در که بازی، پردازیممی آینه بازی به اول سازی توانمند هدف در ثالم بطور
 نیمکتی. پنگ پینگ بازی یا و است شده مطرح راکت گرفتن شیوه

 بازی این در، دارد ضربات درست ارسال به نگاهی که دوم سازی توانمند هدف در 
  باشد.می آن اهداف اهم از میز پشت ( آماده )حالت صحیح گیری قرار ضرورت

 دهش استفاده "کن کمکم همکالسی" رقابتی بازی از سوم سازی توانمند هدف در
 و باشدمی فورهند ضربات اجرای در دقت، بازی این در موفقیت عوامل از، است
 از ار مفاهیم که است شده سعی همیشه شود.می مهیا یادگیری برای شرایط عمالٌ
 .دهیم قرار بررسی مورد گوناگون ابعاد

 .باشدمی مشارکتی تدریس روش، شده گرفته کار به تدریس هایروش دیگر زا
 در بلکه است مسئول خود یادگیری مقابل در هنرجو تنها نه آن در که روشی
 که افیانعط با باید هنرآموز و باشدمی مسئول زنی هنرجویان دیگر یادگیری مقابل

 مختلف( تمرینات و ها بازی نفری 4 یا و 3، 2 های )گروه ها گروه بندی تقسیم در
 از همگی روش این در یابد. دست بخش اثر تدریس یک به آوردمی وجود به

 دفه نمودن مرتبط و مربوطه تمرینات و ها بازی انجام با و برندمی لذت یادگیری
 هر در تفکیک به که اجتماعی و زندگی های مهارت با نظر مورد سازی توانمند

 و شودمی هنرجویان عاطفی و اجتماعی رشد بموج، است شده عنوان هدف
 زا بیشتر ها تکنیک رویت برای نماید.می تقویت آنان در را همکاری و همدلی
، است شده استفاده مختلف یها تمرین از ها مهارت تقویت برای و هاعکس

، مرینت یک ارائه با عبارتی به، گرددمی وجهی چند و پیچیده مرور به که تمریناتی
 و سرویس آموزش در مثال طور به گیرد.می یاد را تکنیک چند همزمان هنرجو

 بر عالوه منظور بدین که است شده اشاره نیز آن انواع و دریافت به، آن انواع
 ست.ا گردیده اشاره نیز فلیپ( و دریافت)کات انواع به، بلند و کوتاه های سرویس

، سرویس سپس و راکت گرفتن و مقدماتی تمرینات با ترتیب به محتوااین فصل،  در
 هنرجویان درس این در ولی، است شده اشاره فلیپ به در پایان و لوپ، تک، کات
 اهمهارت دیگر با همزمان یا و بینندمی آموزش، سرویس با همزمان را فلیپ و کات

 صورتی در است. شده بیان نیز پا های حرکت آموزش، ها تکنیک اجرای حین در و
 .شودمی بیان جلسات آخرین در تفکیک به ابکت این در پا های حرکت که

 رد که است رهاییمحو از دیگر یکی زندگی: های مهارت آموزش و تربیتی مسائل
 هر عبارتی به، است زندگی هایمهارت بیان، است شده کیدتأ آن بر درس این
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 ربیتیت مسائل به، میز( روی تنیس در تکنیک اهمیت و کاربرد تناسب به موضوع)
 ضربه مورد در مثال طور است.به شدهداده تعمیم زندگی های مهارت آموزش و

 تفرص اصل به، فورهند ضربه از استفاده برای است فرصتی بیشتر که هند بک
 هک سرویس برای یا و میا پرداخته مختلف امور و زندگی در سازی فرصت و یابی

 خوب رابطه یک کننده عشرو تواندمی که کالم به باشدمی رالی هر کننده شروع
 بر حریف واکنش و توپ پیچ ترتیب همین به و است شده اشاره، باشد بد یا و

 ادهاستف یا و، شما رفتار برابر در دیگران رفتار العمل عکس با، آن پیچ نوع اساس
 رد امید به که مشخص برنامه داشتن با سوم ضربه به امید به کوتاه سرویس از

 رد اشتباهات یا و شودمی منجر آینده برای مشخص ریزی برنامه داشتن و زندگی
 هنر که، هنرجویان شخصی زندگی در رایج اشتباهات و هند بک و فورهند ضربات

 تباهاش حرکات با مختلف ضربات در اشتباه حرکات بین سازی تشابه تواندمی آموز
 هشد شرطی هنرجویان صورت بدین آورد. بوجود را هنرجویان شخصی زندگی در
 زندگی در اشتباه حرکت یادآور دهند انجام را مزبور اشتباه حرکت وقت هر و

 افزایش که نمود اشاره توانمی مثال بطور، برعکس و شودمی نیز آنان شخصی
 لفنت مانند: الکترونیکی وسایل از زیاد استفاده همانند حد از بیش بغل زیر زاویه

 باشد.می ... و تاب لب و تبلت، همراه

 جدول عنوان تحت ایم نموده طراحی جداولی بخش این در مفاهيم: شآموز
 را موارد از استفاده نوع و دسترسی، مفاهیم بندی دسته ضمن که، اصلی نکات
  دهد.می قرار جویان هنر اختیار در کاربردی "کامال بطور

قرار می گیرد  انگریدخود و  ارزیابیهنرجو در معرض  بخش این در ارزشيابی:
 کاتین اهم ارزشیابی برای مثال طور به باشدمی دستیابی قابل کامالٌ کمی شکل و

 شمارید.ا بر، دهند انجام ستیبای گارد درست حالت در نرجویانه که

 تیبهداش نکات به ایمنی نکات بر عالوه بخش این در بهداشتی: و ایمنی نكات
 ورزش هنگام جلسه اولین رد ایم. نموده اشاره، است الزم ورزش در کلی طور به که

 و دکنی توجه بیاید پیش دارد امکان که خطراتی و موانع به دقیقاً سالن در کردن
 ستا ممکن د.باشی داشته اطالع کالس محیط های فرورفتگی یا و ها برجستگی از
 فضای، میزها بین فضای ) همچون مواردی در وسایلی و اشیا شما کالس فضای در

 ،نیمکت، صندلی، کالس محیط و سالن پوش کف، ردیوا سطح، دیوار و میز بین
 از بعضی و میز های پایه بودن شکسته، نمودن بسته و باز موقع کالس درب
 را آنهاشود،  هنرجویان به رسانی آسیب موجب باشدکه داشته وجود ها(راکت

 نمایید. دور و شناسایی

 که (رفتهکالس)پیش سطح از خارج فعالیتی به بخش این در پژوهشی: سئواالت
 به است. شده اشاره، نمود پیدا دسترسی آن به انفرادی یا گروهی بطور توانمی
 باکت و منابع در هولدر پن و هند شیک گیری راکت معایب و مزایا، مثال طور

 را انهنرجوی پژوهشی السؤ در، است شده بیان میز روی تنیس آموزشی معتبر
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 به دستیابی و پژوهش جهتو  آنان به، مربوطه السؤ طرح با و نموده راهنمایی
 بدهید. انگیزه نظر مورد پاسخ

 آیا که نمایدسؤال  هنرجویان از جلسه اولین در باید هنرآموز كالس: بنديسطح
 بازی سطحی چه در مثبت جواب صورت در و اند کرده بازی میز روی تنیس
 اند؟کرده

 یلتشک با و نماید بندی سطح را کالس تواندمی آموز هنر پرسش این اساس بر
 یادگیری زمینه، مبتدی و ماهر نیمه، ماهر افراد از متشکل که مختلف های گروه

 نماید. فراهم را مشارکتی تدریس روش با

 یمختصر شرح با باید هنرآموز اول جلسه در یادگيري: براي انگيزش افزایش
 رشته نای هایجذابیت، آن مسابقات انواع، میز روی تنیس بازی های ویژگی از

 های کلوپ تاسیس و داوری، مربیگری مدارج شغلی)کسب آینده ترسیم و ورزشی
 و نماید تقویت هنرجویان در را آینده به امید و نشاط، مثبت نگرش با ورزشی(
 نماید. مهیا میز روی تنیس محتوای به ورود برای را یادگیری شرایط

  و بودن خطر مک میز روی تنیس هایویژگی از یکی اختصاصی: كردن گرم
 نکرد گرم بخصوص کردن گرم مرحله اگر اما، است ورزشکاران کم دیدگیآسیب

 کاتحر شدت و ناگهانی حرکت اثر در است ممکن، نگیرد انجام بخوبی اختصاصی
 وعن چند بر کیدتأ بنابراین آید وارد آسیب کمر تعضال و کتف، دست مچ به

 یهتوص دست مچ و پشتی، ىاسینه عضالت، نگرد عضالت ویژه کششی حرکات
 گردد.می

 ودش داده نشان صحیح تکنیک و حرکت بازی این در که است نیاز آینه: بازي
 برده بهره منظور بدین توانمی غیره و عکس، فیلم، ماهر هنرجویان از و )مرجع(

 شود.
 هولدر)مدادی( پن و دادن( هند)دست شیک روش به گیری راکت گيري: راكت

 زا استفاده دالیل دهید. نشان را آنها صحیح شکل و داده توضیح "کامال آنها را
 دهید. توضیح را کالس در آن آموزش و هند شیک گیریراکت
 شیک روش برای بیشتر کالس وقت و شود اشاره فقط هولدر پن روش به توجه:

 شود. گرفته نظر در هند

 جویان رهن که نماید دقت باید آموز هنر دادن(: هند)دست شيك گيري راكت
 نچرخد دست در اکتر و نکرده جابجا دست در را راکت، ضربه تعویض هنگام در
  نشود. گرفته انگشتی چهار و سه، دو صورتهب راکت و

 وپ(:ت به راکت پشت و رو با ضربه سپس و توپ داشتن مقدماتی)نگه تمرینات
، وپت اعارتف کاهش یا افزایش و تعادل رعایت، ضربات تعداد افزایش با تمرینات

 شود.می تر مشکل

 زیاد تعداد آن(: زدن زمين و پا زیر از توپ كردن مقدماتی)رد تمرینات
 ارتمه دهنده نشان تواندمی زمین روی توپ فرود محل داشتن نگه ثابت و ضربات
  باشد هنرجو
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 افزایش هدف اگر هند(: بك و فورهند با دیوار به ضربه مقدماتی) تمرینات
 عیینت با که نماید برخورد راکت و زمین، دیوار به ترتیب به توپ باید باشد دقت

 بهضر شیوه یا استیل تقویت هدف اگر ولی است تر مناسب دیوار روی بر مکانی
 برخورد راکت و دیوار، زمین به ترتیب به توپ باید، باشد هند بک یا و فورهند
  نماید.

  ...(: یا و نيمكت كمك با تنيس و بدمينتون مقدماتی)بازي تمرینات
 .شود رعایت تنیس و بدمینتون بازی قوانین که شود عمل ایگونههب

 د.بگیر قرار شکل این به همیشه عادت صورت هب باید جوهنر :آماده یا گارد حالت

 مد پاها درست حرکت و آماده حالت پا:رعایت حرکت و فورهند ضربه، گارد حالت
 است. نظر

 یدبا کمکی یار آماده: حالت و فورهند ضربه و كمكی یار توسط توپ پرتاب
  نماید. ارسال را ای ساده توپ

 وجهمت هنرجویان از بعضی است ممکن است مشکلی تمرین تاشو: ميز با فورهند
 .ودش اجرا بیشتر تمرین و مشاهده با دبای، دهند انجام نتوانند درستی به و نشوند

 باشد( کم بایستی توپ ارتفاع و ضربات )سرعت
  یاد هنرجویان کن کمکم همکالسی بازی در كن: كمكم كالسیهم بازي

  در تیمی روحیه تقویت ضمن و شوند برنده گروهی صورتهب که گیرندمی
 از استفاده، یابندمی ارتقا دیگران با مشارکت و همکاری، ایثار هایزمینه

 فرادا همه یادگیری و گروه تقویت به تواندمی دارند بیشتری مهارت که هنرجویانی
 ایدنم دقت هم هنرآموز و باشند ثابت همیشه نباید افراد این منتها، بینجامد گروه

 .شودن رقابت فدای، ها مهارت اجرای درست روش که
 به و گردد مشخص بازی این در دبای هنرجویان حرکت جهت هم: همراه بازي

 ضمناٌ  نمایند. حرکت جهت یک در همگی که شود داده تذکر هنرجویان
 بگیرند. قرار مجزا گروه یک در باید باشندمی دست چپ که ویانیهنرج
 رو کار این »جمله البق در توانمی :نكن رو كار این، بكن رو كار این بازي
 با مهارت درست اجرای بر کیدتأ همچنین و داد نشان را اشتباه تحرکا «نکن

 یادگیری و نشاط موجب مهارت ییدتأ بر عالوه «بکن رو کار این »جمله تکرار
 گردد.می هنرجویان

 در سعی و شده آشنا میز مختلف نقاط با هنرجو بازی این در زنی: هدف بازي
 باشد.می ارزشمند خیلی ها سرویس در که داشته توپ فرود نقاط دقت افزایش

 موارد کارگیری به مزبور جداول از استفاده جهت اصلی: نكات جدول از استفاده
 شد.بامی مفید و رمؤث زیر

 شتهدا تواندمی موردی و کاربردی استفاده که است شده تنظیم شکلی به جداول  -
 چپ پای آیا، ضربه از قبل مرحله در و فورهند ساده سرویس در مثال بطور باشد
 (.کتاب درسی 113 صفحه عکس)جدول بر یا و بگیرد قرار راست پای از جلوتر باید
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 شده تنظیم ایگونه به هامهارت هضرب از بعد و هنگام، قبل مرحله سه هر در -
 هنرجویان از است بهتر و نماید تاکید مرحله آن به تواندمی هنرآموز که است

 رد اند توانسته که ای نکته هر مزبور جدول در دقت و مطالعه با که شود خواسته
 نمایند. بیان گفتاری بصورت، نمایند اجرا عمل

 عکس عدد چند االمکان حتی ه(ضرب از بعد و هنگام، مرحله)قبل هر برای -
 نهادپیش نماید. کمک نظر مورد مفاهیم انتقال به تواندمی که است شده گذاشته

 وجهت با جداول از استفاده شیوه که چرا شود استفاده تصاویر از حتما که گرددمی
 اتنک به اشاره و باشد داشته یادگیری امر به زیادی کمک تواندمی تصاویر به

 تکنیک درست اجرای به تواندمی موجود جدول به توجه با مرحله ره در آموزشی
 .نماید کمک

 فتهگر تصاویر، هامهارت اجرای حین در عبارتی به بوده واقعی صورتهب تصاویر -
 است. شده

 ر)زی جهان نونهال قهرمان، شمس نوید آقای، البرز استان آموز دانش از تصاویر -
 و دنمو اشاره نکته این به کالس در ستا مناسب که است شده گرفته، سال( 11

 شود. فراهم هنرجویان ملی هویت تقویت موجبات

 در اصلی نکات به توجه با خود اجرای در را اشتباه حرکات باید هنرجویان -
 و درست اجرای به نسبت سپس و دهند نشان را آن و دنماین شناسایی، جداول
 نمایند. اقدام آن صحیح

 ناسبیم آشنایی میز روی تنیس قوانین و اصطالحات، فتعاری با باید هنرجویان -
 آموزهنر است. شده اشاره آن به هنرجو کتاب در منظور همین به باشند داشته
 مربوطه اتطالحاص از مرتب کالس در باید، کتاب آن به هنرجویان رجاعا ضمن

 نماید. استفاده

 استفاده رجوهن کتاب از که نمایید ترغیب را هنرجویان مختلف هایشیوه به -
 تا ودش گرفته قانونی ایراد عمد به هنرجویان از بعضی لباس از مثال: بطور نمایند
 نمایند. مطالعه هنرجو کتاب در را مربوطه مبحث
 ریقرارگی وضعیت، میز از هنرجو فاصله به توجه :هندبك و فورهند ساده ضربه

 تحرک و بغل( زیر یهزاو و آرنج، دست)ساعد حالت، میز به نسبت بدن زاویه، پاها
 باشد. می ضربه این نکات اهم از ضربه از بعد و هنگام، قبل مرحله سه در دست
 ظرن در زیر موارد االمکان حتی مختلف تمرینات از استفاده جهت تمرینات: انواع

 شود. گرفته
 ،تمرینی نیاز و جلسه آن درس طرح به توجه با کالس شروع از قبل "حتما -

 نمایید. مشخص را نظر مورد تمرینات

 نمایید. استفاده تخصصی کردن گرم برای تر ساده تمرینات از -

 نمایید. بندی اولویت مشکل به ساده از را تمرینات جلسه هر در -

 شکلم تمرینات از تمرین این نمایید استفاده بیشتر موازی – ضربدر تمرین از -
 نمایند. استفاده توانندمی آن از سطحی و رده هر در بازیکنان که بوده
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 و زمین یا دیوار با، زمین روی، زنی )سایه مشکل به ساده از مهارت یک اجرای -
 .شود طراحی میز( با

 آن در دقت عدم موجب است ممکن تور به توپ برخورد، سرویس اجرای در -
 .نمود مهیا سرویس اجرای برای را تری ساده شرایط تور برداشتن با توانمی، شود

 آن روی باید توپ فرود به نسبت که است ینکات اهم از (9 لغایت 1) میز مناطق -
 که بخواهید همه از و شده آشنا مناطق این با هنرجویان است بهتر گردد. کیدتأ

 منظور همین به نیز زنی هدف بازی از و نمایند ارسال مشخص نقاط در را سرویس
  نمایید. استفاده

 
 ميزمناطق 

 تقویت را هنرجویان ذهنی تصویر تواندمی زنی سایه صورتهب هاتکنیک جرایا -
 نیز سایه صورت هبرا  ها تکنیک، میز روی اجرا از قبل شود سعی بنابراین، نماید

  .کنند تمرین

 و یادگیری، آموزشی نکات به اشاره بدون که شود انجام ها تمرین ای گونه به -
 و برطرف اشکاالت، تمرین و بازی حین در عبارتی به گیرد. صورت مناسب اجرای
 مطالب به مهم نکات بر کیدتأ و تأیید برای سپس، گردد بیان تکنیک رستد روش
 نمایید. اشاره آموزشی نکات عنوان تحت کتاب

 مثال: طور به، نمایید تعریف هنرجویان ارزیابی خود و برآورد برای کمی شاخص -
 شود سعی االمکان میز)حتی مختلف های قسمت از فورهند – فورهند تمرین با

 برگشت و رفت تعداد افزایش که آن اصلی هدف به برسد( 31 عدد به آن تعداد
 یابید. دست، باشدمی هاتوپ

، میک شاخص به تقریبی دستیابی و برگشت و رفت تعداد مناسب افزایش از بعد -
 رد ضربه از بعد و هنگام، قبل مرحله سه از شناختی گردد سعی تصاویر کمک با

 آورید. بوجود هنرجویان

 ابکت در آن شرح دهدکهمی افزایش را یادگیری سرعت، زیاد پتو با تمرینات -
 آمادگی و مراجعه مزبور کتاب به نمایید کیدتأ هنرجویان است.به آمده هنرجو
  باشند. داشته را مختلف جلسات در آن اجرای برای ذهنی
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 هب توجه با که نمایید دقت، است شده گرفته نظر در هدفی تمرین هر برای -
 یا فورهند تمرین در مثال طور به، شوند انتخاب تمرینات، تمرین اصلی هدف

 افزایش موجب، دوم( نفر ) تناوب به هندبک و فورهند و اول( )نفر ثابت هندبک
 تمرین یا و گرددمی گیری راکت تقویت و ثبات و ضربه دو این از استفاده هماهنگی

  است. آن یاصل هدف هندبک و فورهند ضربات هماهنگی که موازی – ضربدر
، تراک سطح، سرعت، برد، دست حرکت نوع، پیچ نظر از سرویس سرویس: انواع
  است.. شده بندی تقسیم مختلف انواع به توپ پرتاب و مسیر

 نای در سرویس مقررات و قوانین است بهتر :هند بك و فورهند ساده سرویس
  شود. گفته مرحله

 و تور بدون، دیوار با، زنی سایه صورت هب :دیوار به زیر پيچ با فورهند سرویس
 داد. انجام توانمی را سرویس ریناتتم، تور با

 نآ اجرای، سرویس کامل اجرای از قبل :تور بدون زیر پيچ با فورهند سرویس
  .دباش ثرمؤ آن مناسب اجرای در تواند می ورت بدون و دیوار با، زنی سایه صورتهب

، شود می کشیده توپ 6 و 1، 4 طنقا به راکت :رزی پيچ با فورهند سرویس
 دست مچ نیروی از و کشیده جلو و پایین به باال از آن حرکت و باز راکت زاویه

 .شودمی استفاده بیشتر

 وتاهک سرویس :آنها به بلند و كوتاه سرویس ارسال و ميز روي مختلف نقاط
 می دبرخور 9 و 8، 1 نقاط به حریف زمین در و 6 و 1، 4 نقاط به خود زمین در

 نقاط به حریف زمین در و 3 و 2، 1 نقاط به خودی زمین در بلند سرویس و کند.
  کند. می برخورد 9 و 8، 1

 فحهص سرویس این اجرای برای :پهلو و زیر پيچ با تركيبی فورهند سرویس
 دهید حرکت راست به چپ از یا و چپ به راست از را راکت و نگهدارید باز را راکت

  بکشید. وپت زیری نقاط به و

 راکت روش باید سرویس این انجام برای :(Uیو) سرویس براي راكت گرفتن
 طریق این بهبگیرید. سبابه و شست انگشتان با را راکت بدهید.یعنی تغییر را گیری

 نتهایا با سبابه انگشت و ددهی قرار راکت اسفنج روی را شست انگشت نرمی که
  .بسازد درجه 41 حدوداٌ زاویه کترا تیغه

 بین در سرویس ترین کاربردی سرویس این: (U یو) سرویس در دست حركت
  است. جهان اول طراز بازیکنان

 ایه سرویس به پاسخ در که است ای حمله فنون از یکی فلیپ :فورهند فليپ
 خالی جای در انفجاری صورت به که است ثرترمؤ زمانی و یردگ می صورت کوتاه

 گام یک توپ طرف به ابتدا باید هنرجو آن یاجرا برای شود. زده ضربه حریف
 یا استر پای ترتیب به هند بک یا فورهند ضربه از استفاده به توجه با و برداشته

 زا و بوده شل ساعد )اگر را راکت سپس و نماید پرتاب توپ سمت به را خود چپ
 اکتر زاویه با اوج نقطه در توپ به است( ثرترمؤ، شود استفاده بیشتر دست مچ

 بزند. ضربه دست مچ کوتاه و سریع حرکت با عمود به نزدیک
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 یچپ با سرویس، دارد وجود ترکیبی سرویس نوع دو :تركيبی فورهند سرویس
  پهلویی رویی پیچ با سرویس و پهلویی زیری

 اه سرویس سایر با نتوا می را توپ بلند پرتاب با سرویس تاس:هاي سرویس
 ظرن به اما کرد اجرا بلند پرتاب صورت به پهلویی پیچ سرویس "درآمیخت.مثال

 برای سازد.می سرویس این با را ترکیب بهترین (U ) یو سرویس که رسد می
 شودمی پرتاب هوا به بیشتر( اوقات )بعضی متر 3 تا 1/1 توپ، سرویس این اجرای

 .شود استفاده سرویس زدن برای ناگهانی و سریع بطور توپ سقوط سرعت از تا
 ابپرت نمود.در تبدیل پیچ به را سرعت توانمی، توپ سقوط از استفاده با ضمناٌ
 خیصتش فرصت کندمی سقوط طبیعی حد از تر سریع بسیار توپ آنجاکه از بلند
 ییک د.شومی او بیشتر چه هر فریب باعث و نداشته وجود حریف برای ضربه زمان
 مرکزت باال به توپ بپرتا با که است این بلند پرتاب سرویس هایویژگی از دیگر

 کند. می تعقیب را شده پرتاب توپ، چشم با حریف زیرا خورد می هم به را حریف

 وجل و باال به پایین از بسته زاویه با راکت ضربه از قبل مرحله در :تك ضربه
 مرحله در تک ضربه و کندمی حرکت به شروع بدن کنار از دست کند.می حرکت
 3 نقطه به باشد زیاد باید توپ سرعت چون و دارد انفجاری حالت، ضربه هنگام

-می توپ به ضربه برای زمان بهترین توپ جهش اوج شود.نقطهمی زده ضربه آن

 ( ندبل توپ اصطالح باشد)به زیاد آید می شما طرف به که توپی ارتفاع باشد.اگر
 توانمی، بهضر از بعد مرحله در و شود. زده ضربه اوج از بعد یا و اوج از قبل توانمی

 به را بدن وزن، شود دور بدن از دست و داده حرکت چپ شانه سطح تا را دست
 گردد. منتقل جلو پای

 جلوتر را چپ پای دبای، ضربه از قبل مرحله در فورهند: ميز از دور كمی كات
 باز هزاوی با باشد.راکتمی راست پای روی را بدن بگیرد.سنگینی قرار راست پای از
 تور طرف به چپ شانه و جلو طرف به آرنج المقدور حتی گیرد. قرار شانه حد در

، هضرب هنگام مرحله در است. میز توی کات از بیشتر، دست نوسانی حرکت باشد.
 دهید حرکت جلو و پایین طرف به را ساعد، جلو طرف به وزن انتقال با همزمان

 توپ پایینی طنقا به باز زاویه با را راکت گرفت قرار جهش اوج در توپ وقتی
 زا بازتر راکت زاویهاست. میز توی کات از دیرتر توپ به زدن ضربه زمان بکشید.

 تور طرف به بازو( و )ساعد دست، ضربه از بعد مرحله در و است. میز توی کات
  .شود منتقل )چپ( جلو پای به باید بدن شود.وزنمی کشیده

 کمی کات، میز توی تکا کاربردی نقش و اهمیت درجه ميز: از دور كمی كات
 زمان که است واضح لذا، باشدمی بیشتر ترتیب به میز از دور کات و میز از دور

  نمایید. تنظیم اساس براین باید را تمرینی

 و نيمكت از استفاده با و زمين روي یار با هندبك و فورهند لوپ هاي
 پس و فرستدمی نیمکت یا طناب روی از هنرجو برای را توپ، تمرینی یار: طناب

 را آن هندبک یا و فورهند لوپ های با جوهنر، شدن بلند و زمین به برخورد از
 بدهد. برگشت
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 تمرینی بازیکن روش این در :تور بدون ميز روي هندبك و فورهند لوپ هاي
 هنرجو، دهد می قل هنرجو طرف به و دهد می قرار میز روی را توپ خود سمت از

 ای و فورهند لوپ های، شد خارج میز انتهایی لبه از توپ وقتی کند صبر باید
  بزند. هندبک

 یکدست حد از بیشتر میز از فاصله، ضربه از قبل مرحله در فورهند: لوپ هاي
 راست پای از جلوتر چپ پای، بوده اوج مرحله از بعد توپ به ضربه زمان است.
 در بدن شچرخ همانند باالتنه چرخش شود می خم کمی زانوها و گرفته قرار

 و بازو، ضربه هنگام مرحله در و گیردمی صورت میدانی و دو در دیسک پرتاب
 به، بسته کمی شود.زاویه داده حرکت چپ و باال طرف به زمان یک در را ساعد
 راکت شود. زده ضربه آن به توپ اوج مرحله از بعد و شود زده ضربه توپ 3نقطه

 ادامه باال طرف به دست حرکت ،ضربه از بعد مرحله در، نباشد شل دست در
 جلو پای به عقب پای از بدن وزن انتقال و شودمی نزدیک گوش به را دارد.بازو

 .دارد ادامه سر باالی تا راکت حرکت و گرددمی انجام

، دارد قرار خط یک در تقریباً پاها، ضربه از قبل مرحله در هند: بك لوپ هاي
 خم با و است میز روی روبه باشد.باالتنه می اوج مرحله از بعد توپ به ضربه زمان

 نزدیک محوطه در را راکت.شودمی برده پایین به را بدن سنگینی زانوها کردن
، هضرب هنگام مرحله در باشد. بسته کمی دبای راکت زاویه و گیردمی قرار زانوها

 باال طرف به، بازو محور حول ساعد و ساعد حول مچ سریع چرخش با همزمان
 قرار اوج از بعد یمرحله دومین در توپ وقتی، دست مچ کمک دارد.با نیزحرکت

 توپ( 3 و 2 )بین قرار باالتر کمی یا توپ( 3) توپ پشت قسمت به را راکت گرفت.
 بدن ینیسنگ و گرددمیبر اولیه حالت به تقریباٌ نیز را زانوها مرحله این در بکشید.

 و شده منتقل پاها پنجه به را دنب وزن، ضربه از بعد مرحله در رود.می باال به
  دارد. ادامه سر از باالتر حد تا باال طرف به را راکت حرکت

  اول(: پيشنهادي)جلسه صورت هب جلسه یك درس طرح
 ار پرسش چند میز روی تنیس بازی به نسبت هنرجویان از ابتدا در هنرآموز -

 و بندی عجم با، کالس سطح شناسایی ضمن هنرجویان های پاسخ با و مطرح
 برای لیشغ آینده ترسیم و مسابقات انواع، هازیبایی تشریح و ها پاسخ بندی دسته
 باال هنرجویان در را یادگیری انگیزش کار این با و داده شرح میز روی تنیس

 (دقیقه11برد.)می
-)می دهید نشان ،باشدمی دقیقه 1 کهرا  مقدماتی تمرینات به مربوط فیلم -

 هتهی کالس شروع از قبل را مزبور فیلم جویانهنر از یکی کمک با هنرآموز توان
 دهد(. ارائه مختلف های شکل به و نموده

 تمرینات اجرای آماده را جویان هنر تخصصی و عمومی کردن گرم با سپس  -
 یناتتمر مابین در نمایید. دیوار با و زمین با، راکت با، مربوطه هایبازی و مقدماتی

 یکشور چه در میز روی تنیس دانیدمی آیا )مانند زیر الؤس چند بیان با آموزهنر
 در ونهچگ و شکل چه به میز روی تنیس مسابقات دانیدمی آیا اولین بار بازی شد؟
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 هایآسیب و ها ویژگی، پیدایش تاریخچه با ارتباط در گردد؟می برگزار جهان
 سپس و فعال را هنرجویان ذهن دارید؟( اطالعاتی چه ... و میز روی تنیس احتمالی

 ند.نمای مراجعه هنرجو کتاب به االتؤس این پاسخ با دسترسی برای بخواهید آنان از
 (دقیقه53)

 در نمایند.می بازی میز روی تنیس و گرفته قرار میز یک پشت نفر دو هر سپس -
 و خطاها و امتیاز، میز به توپ برخورد درست نحوه به آموزهنر بازی حین

 21) نماید.می اشاره میز روی تنیس در امتیاز شمارش چگونگی به همچنین
 (دقیقه

 هنرجویان از مقدماتی تمرینات از مجدد استفاده با هنرآموز کالس پایان در  -
 نشان دیگران به را خود راکت گرفتن نوع تمرین انجام حین در که خواهدمی

 رد را مقدماتی تمرینات اجرای و راکت گرفتن شیوه ارزیابی خود با سپس، دهند
 راکت)شیک انواع به و نموده بندی دسته خوب و خوب خیلی، عالی سطح سه

 11نماید)می بیان را کدام هر معایب و مزایا و نمایید اشاره هولدر( پن و هند
 (دقیقه

 هنرجو: از عملکردی انتظارات

 کاریآینده ترسیم و آن هایویژگی به توجه با ورزش این به هنرجو مندیعالقه -
 .خود برای

 ودخ یادگیری در آن از بتواند و شده آشنا میز روی تنیس پیدایش یندفرآ با -
 .نماید استفاده

 انتخاب را آن از نوع یک و دهد انجام بدرستی را گیری راکت روش دو بتواند -
 نماید.

 خود برای و یادگرفته نیز را آن آموزش مراحل، مقدماتی تمرینات اجرای ضمن -
 نماید. عملکردی سطح تعیین
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 ونبدمینت

 

 استاندارد تربيت و یادگيري شایستگی 6-1
 دنياي آموزش

 مهارتی و فنی شاخه تحصیلی بدمینتون نام واحد کار 3421191 کد واحد کار
 ساعت

 آموزش
 کد پیمانه/ 61

  پودمان
 342119113 

 پودمان/
 پیمانه:

 ایحرفه-گروه تحصیلی بدمینتون
 و بهداشت
 سالمت

 درس : 1114111314 کد درس 
 هایمهارت توسعه
 ذهنی-چابکی

 بدنی تربیت ایحرفه-رشته تحصیلی
پایه 

 تحصیلی
 دهم 

 یادگيري: پيامدهاي الف:

 شماره
 مرحله كد

 كار
 عرصه عنصر توانمندسازي اهداف

 ساخت یادگيري هاي فعاليت ها/ فرصت
 یافته

1 1 
 راکت و زمین در گرفتن قرار نحوه

 دهد. نشان را گیری
 عمل

 با ارتباط

 خود

 چگونگی و زمین در قرارگرفتن انواع آموزش با هنرآموز

 )هنرجویان( دهند انجام دو به دو را راکت گرفتن

2 1 
 حالت در آماده حالت در استقرار نحوه

 کند اجرا را ای حمله و دفاعی
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 نفره دو های گروه در بدمینتون های زمین در هنرآموز

 هنرجویان و دهد نشان را آماده حالت انواع هنرجویان

 دهند. انجام

 عمل دهد نشان را زمین در حرکت نحوه 1 3
 با ارتباط

 خود

 و داده نشان را مختلف جهات در حرکت شیوه هنرآموز

 دهند. انجام هم روبروی دو به دو هنرجویان

 عمل دهد نشان را زدن ضربه کامل حالت 2 4
 با ارتباط

 خود

 به را آن های تفاوت و زدن ضربه های شیوه هنرآموز

 کنند. تکرار دو به دو هنرجویان و دهد نمایش را توپ

1 2 
 اجرا را آن انواع و فورهند های سرویس

 کند
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 آن انواع و فورهند سرویس آموزش با هنرآموز

  دارد می وا عملی تمرین به دو به دو را هنرجویان

6 2 
 اجرا را آن انواع و هند بک های سرویس

 کند
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 آن انواع و هند بک سرویس آموزش با هنرآموز

 و دارد می وا عملی تمرین به دو به دو را هنرجویان

 نماید. استفاده فیلم از یادگیری تکمیل برای

 عمل دهد نشان را آن انواع و تماس ضربه 3 1
 با ارتباط

 خلق

 حالت در آن انواع و تاس ضربه دادن نشان با هنرآموز

 و دهد آموزش نفره دو های گروه در ای حمله و دفاعی

 نمایند. مبادرت آن عملی اجرای به آنان

8 3 
 آن انواع و اسمش و دفاع و درایو ضربه

 کند اجرا را
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 و دفاع انواع و درایو های ضربه دادن نشان با هنرآموز

 داده قرار هم روی روبه را هنرجویان، آن انواع و اسمش

 نمایند. تکرار و

 عمل دهد نشان را آن انواع و دراپ 3 9
 با ارتباط

 خلق

 آن هنرجویان هنرآموز توسط آن انواع و دراپ نمایش با

 کنند تکرار دو به دو را

 عمل دهد نشان را آن انواع و آندرهند ضربات 3 11
 با ارتباط

 خلق

 وزهنرآم توسط آن انواع و هند آندر ضربات نمایش با

 کنند. تکرار نفره 2 های گروه در را آن هنرجویان
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 شماره
 مرحله كد

 كار
 عرصه عنصر توانمندسازي اهداف

 ساخت یادگيري هاي فعاليت ها/ فرصت
 یافته

11 3 
 نشان را هند سبک تا و هند بک ضربه

 دهد
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 هند بک تاس و هند بک ضربه دادن نشان با هنرآموز

 را ضربه آن و دهند قرار یکدیگر روی روبه را هنرجویان

 کنند. تکرار

12 3 
 اجرا را آن انواع و هند بک دراپ ضربه

 کند
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 هنرآموز توسط آن انواع و هند بک دراپ نمایش با

 نمایند تکرار را آن نفره دو گروه در هنرجویان

 عمل دهد نشان را هند بک اسمش ضربه 3 13
 با ارتباط

 خلق

 هنرجویان، هنرآموز توسط هند بک اسمش نمایش با

 نمایند اجرا را آن نفره دو های گروه در

 عمل کند اجرا را آن انواع و کات ضربه 3 14
 با ارتباط

 خلقت

 هنرآموز توسط آن انواع و کات ضربه نمایش با

 نمایند اجرا را آن نفره دو های گروه در هنرجویان

11 4 
 صحیح های تکنیک انتخاب های شیوه

 دهد نشان را آن موقعیت در
 عمل

 با ارتباط

 خود

 موقعیت در شده آموخته های تکنیک انواع نمایش با

 را آن هنرجویان بازی در هنرآموز توسط مناسب های

 بگذارند نمایش به

 عمل کند اجرا را دفاعی های تاکتیک انواع 4 16
 با ارتباط

 خلق

 و نفره یک دفاعی های تاکتیک انواع نمایش با هنرآموز

 می قرار هم روی به رو دو به دو را هنرجویان نفره دو

 کنند اجرا خواهد می ها آن از و دهد

 عمل کند اجرا را ای حمله های تاکتیک انواع 4 11
 با ارتباط

 خلق

 و نفره یک دفاعی های تاکتیک انواع نمایش با هنرآموز

 می قرار هم روی به رو دو به دو را هنرجویان نفره دو

 کنند اجرا خواهد می ها آن از و دهد

18 4 
 را دفاعی و حمله های تاکتیک انواع

 دهد نشان
 لعم

 با ارتباط

 خلق

 دو و نفره یک دفاعی و حمله های تاکتیک هنرآموز

 بازی در خواهد می هنرجویان از و داده نشان را نفره

 کنند اجرا نفره دو و نفره یک های

19 1 
 1 های بازی در استقرار صحیح اصول

 کند اجرا را نفره 2 و نفره
 عمل

 با ارتباط

 خلق و خود

 و نفره 2 و نفره 1 های بازی اصول نمایش با هنرآموز

 بخواهند آنان از و دهد نشان را هنرجویان استقرار نحوه

 کنند اجرا

21 1 
 در ها تاکتیک های تکنیک اجرای

 دهد. نشان را رقابت شرایط
 عمل

 با ارتباط

 خلق

 نفره 2 و نفر 1 ترکیبی تمرینات از هایی نمونه نمایش

 نمایند. تکرار را آن هنرجویان و دهد نشان را

21 6 
 رحش را بدمینتون بازی مقررات و قوانین

 دهد
 علم

 با ارتباط

 خلق و خود

 به را هنرجویان هنرآموز مقررات و قوانین آموزش با

 نمایند. می وادار بازی حالت در آن اجرای

 علم دهد شرح را استاندارد آزمون 6 22
 با ارتباط

 خود

 داروا را هنرجویان هندبال مهارتی های آزمون نمایش با

 نمایند آن اجرای به

23 
 و ایمنی

 بهداشت

 نحوه و استاندارد تجهیزات و وسایل

 دهد شرح را آن استفاده
 علم

 با ارتباط

  خلقت

 چگونگی و استاندارد تجهیزات و وسایل نمایش با

 و داده آموزش هنرآموز توسط آنان از استفاده

 کنند. اجرا را آن بازی در هنرجویان
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 – )فورهند ساده زدن ضربه اجرای و روش، گیری راکت، حرکت و قرارگیری اجرای و اولیه اهیممف محتوی: وسعت ب:
 :مفاهیم، ها پیچ، لوپ و کات سرویس ( هند بک – )فورهند پیچیده زدن ضربه اجرای و روش و سرویس ( هند بک

 یری)جاگ تاکتیکی مفاهیم، مقررات و قوانین چارچوب در بازی، حرکات درست اجرای و ها تخلف، امتیازگیری، بازی قانون
 نتعیی – حرکت و جاگیری به توجه اساس بر تاکتیک اجرای و ( حریف و تیمی هم و خود سنجی موقعیت – حرکت –

 تاکتیک و ها )تکنیک ها مهارت سنجش و ها آزمون، گیری اندازه اجرای و مفاهیم، حریف و تیمی هم و خود موقعیت
 ها(
 طور به را دو مرحله مهارت و دانش کند. بیان تلفیقی طور به را یک مرحله مهارت و نشدا محتوی: سازماندهی ج:

 لفیقیت طور به را چهار مرحله مهارت و دانش کند. بیان تلفیقی طور به را سه مرحله مهارت و دانش کند. بیان تلفیقی
 یانب تلفیقی طور به را شش مرحله رتمها و دانش کند. بیان تلفیقی طور به را پنج مرحله مهارت و دانش کند. بیان
 کند.

 یادگیری: های رسانه و د:مواد
 ، آموزشی ماکت، آموزشی کارت، مجازی آموزش افزار نرم، فیلم هنرجو:

 فیلم، معلم راهنمای کتاب هنرآموز:

 فضا: استاندارد ه:
 دار پوشش یا بوده پنجره و عمودی نور، سرپوشیده سالن، منظوره چند سالن

 آموزشی: هیزاتتج و:
 زمین، راکت، شاتل، پایه، تور

 ارزشیابی و سنجش ز:
 لیست چک - مشاهده

 اجرایی: الزامات ح:

  دهد. انجام آموزش مربی یک نفر 16 تا 11 هر ازاء به

 درسی های کتاب تدریس برای هنرآموزان بازآموزی های کالس برگزاری
 آموزش در جدید های فناوری بکارگیری در هنرآموزان آموزش
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 راكت: با آشنایی تمرینات
 پایین و باال -3 راکت نمودن دست به دست -2دست با راکت معمولی گرفتن-1
 پرتاب -1 بدن طرفین و پاها بین از راکت عبور-4 راکت کردن راست و چپ و

 و نفر سه یا و دو توسط راکت کردن بدل ردو -6 آن گرفتن و هوا به راکت کردن
 و کف با راکت محل -8 گروه دو بین راکت جابجائی امدادی یها رقابت -1 ....

 -11 آن صفحه با راکت گرفتن -11 آن دسته با راکت گرفتن-9 دست انگشت
 های بازی اجرای -12 پایین و باال از راکت کردن ردوبدل و ستونی صف تشکیل
  راکت با متنوع

 
 کند. می بخش لذت را راکت با یآشنای تمرینات، تفریحی و آور نشاط های بازی اجرای  نکته

 
 

 گریدی تمرینات تموان می، هنرجویان پیشرفت میزان و مکانی و زمانی شرایط به توجه با  نکته
 نمود. اجرا و طراحی هم

 
 

 
 1شكل 

 
 اصالح برای و هنرآموز و هنرجو برای عملکردی بازخورد دریافت هدف با ارزشیابی

 باشد. می عفض نقاط شدن برطرف و حرکت
 راکت: گرفتن تمرینات

 ک)ب دست پشت حالت آن از پس و دست)فورهند( جلوی حالت تثبیت برای ابتدا
 شود. می تمرین هند(

 )فورهند( دست جلوی تمرینات-
 توسط اصالح و راکت با دادن دست -2 بدهند دست یکدیگر با هنرجویان-1

 طرف به شاتل زدن -4 شاتل بدون مختلف جهات به راکت حرکت -3 هنرآموزان
 سه و زیاد ارتفاع به شاتل بارزدن سه -1 کم ارتفاع با آن از بعد و زیاد ارتفاع با باال
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 درارتفاع صاف دیوار به شاتل زدن -6 بار یک و بار 2 آن از پس و کم ارتفاع بار
 نندبز باال را شاتل درمیان یک و کنند کار شاتل بایک هردونفر -1 متر سه حدود

 بزنند. هم طرف به مناسب باارتفاع را وشاتل بگیرند قرار هم روبروی دونفر-8
 هند( )بک دست شست تمرین-

 تدس پشت شکل به راکت رفتن حالت برای )فورهند( دست جلوی تمرینات همه
 شوند. تکرار نیز هند( )بک

 .شود گرفته درستی به راکت که کند نظارت هنرآموز

 
 2شكل 

 
 کت:را گرفتن ترکیبی تمرینات

 یابد تغییر هنرآموز فرمان با راکت گرفتن حالت-1
 شود. اجرا شاتل وبدون درمیان یک هند بک و فورهند حالت-2 
 درمیان یک صورت به باشاتل حالت دو هر تمرین-3 
 را اتلش هند بک با دیگری و فورهند با یکی و بگیرند قرار هم روبروی نفر دو -4 

 بزنند. یکدیگر طرف به
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 کننده تعیین و مهم، دست شست و مچ ساعد هماهنگی و نقش هند بک ضربه اجرای در  نکته
 است.

 
 
 

 ارندد مشکل که هنرجویانی برای خصوص به سبک الستکی توپ یا و بادکنک از توان می  نکته
 .نمود استفاده

 
 
 

 شود. اجرا عقب و جلو به حرکت درحال باال طرف به شاتل زدن
 راکت با هنرجو کمر حد در شاتل که دهد تذکر و باشد تهداش توجه هنرآموز
 .بدهد انجام را کار بیشتراین سهولت با او تا باشد داشته برخورد
 آماده: حالت

 هم کنار موازی باپای تعادل حالت به ایستادن-1
 جلو و عقب پای های حالت به تعادل با ایستادن-2
 پا های پنجه روی تکیه با پاها کردن جلو و عقب-3 
 دیگر پای به پا یک از وزن انتقال و پاها ارتجاعی حالت -4 
 جلو و عقب حالت به پاها روی در فرود و پریدن-1
 هم کنار حالت به پاها روی فرود و پریدن -6 
 برعکس و ای حمله حالت به دفاعی حالت تبدیل -1
 جهت چهار به کردن حرکت پنجه روی -8
 نمایند. اجرا هنرآموز انفرم با را قبلی حرکت هنرجویان -9
 

 حالت اساس بر ها دست و شوند اجرا پا های پنجه روی تاکید و تکیه با فوق حرکات  نکته
 .شوند داده حرکت پاها عمل با هماهنگ بدن وحرکتی آناتومیکی
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 3شكل 

 برداشتن( )گام زمین در حرکت
 آن تحال برترین ماا است. بوده مرسوم روش چندین به بدمینتون در برداشتن گام
 یانرژ صرف، بهتر تعادل حفظ، بیشتر سرعت درآن که است بازی شمشیر گام

 است. تر مشخص حرکت ییزیبا و کمتر
 هند( بک و )فورهند تور جلوی به برداشتن گام

 هر هب برگردد و جلوبرود به گام یک برتر پای، راکت بدون و ایستاده حالت در-1
 راست و چپ سمت دو
 ددبرگر و برود جلو به سرهم پشت گام دو بار این و است قبلی حرکت مانند-2 
 تر( عقب شکل T خط از متر 1/1 ود)حد زمین مرکز از و بدمینتون زمین در -3 

 شوند اجرا قبلی حرکت دو راکت بدون
 شوند. اجرا راکت داشتن دردست با قبلی حرکت -4 

 
 هشیو در اما شوند نمی ضربدری حالت برگشت رد نه و دریافت در نه ها گام شیوه این در  نکته

 شوند. می ضربدری قدیم
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 .شود داشته نگه باال و روبرو طرف به سینه و سر فوق حرکات تمرین در  نکته

 
 

 فورهند. سمت: الف زمین: عقب به برداشتن گام

 شود تمرین فورهند گوشه و راکت سمت به بدن چرخش عمل، زمین درمرکز-1
 به بیشتر نیاز صورت در و گام دو با آن از پس و گام یک با حرکت و رخشچ -2

 شود اجرا پاها ضربدری حالت بدون انتهایی گوشه
 برگردد. زمین مرکز به معمولی دویدن و قیچی گام با زمین انتهای در -3 

 
 تمرینات فوق ابتدا بدون راکت و سپس با راکت اجرا شوند.  نکته

 
 

 
 ند:ه بک سمت ب:
 .راکت بدون دست سمت به بدن چرخش تمرین-1
 فطر به بدن پشت تقریبا که هند بک گوشه به راکت موافق پای با رفتن -2 

 .شود می مقابل زمین
 معمولی دویدن با و گردد رمیب مرکز سمت به موافق گام ضربه زدن از پس -3 

 شود. می تمراجع
 سر: اطراف ضربه زدن و هند بک سمت ج:
 .هند بک گوشه دار راکت دست طرف به بدن لکام چرخش-1
 .هند بک گوشه به رسیدن و پاها شدن ضربدری بدون دوگام با رفتن-2 
 بر زمین مرکز به معمولی دویدن با، پاها قیچی عمل و زدن ضربه از پس -3 

 .(4)شکل  گرددمی
 

 و تمرین نهجداگا طور به زمین انتهای در پاها قیچی و زمین مرکز در بدن چرخش عمل  نکته
 شود. عادت
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 چرخش بدن -4شكل 

 دفاع و کنار گام د:
 .شود برداشته کناری خط طرف به موافق گام یک ابتدا فورهند سمت برای-1
 شود. اجرا گام دو با قبلی حرکت-2
 .شود برده راکت مخالف دست سمت به گام ابتدا، هند بک سمت-1
 شود. اجرا گام دو با قبلی تمرین -2 

 
 بر برعکس و روند می هم دنبال به و شوند نمی ضربدری حالت پاها، حالت دو هر در  کتهن

 میگردند.
 

 
 تر(: )قدیمی دیگر روش-
 هم موافق گام سپس و شود تمرین مخالف گام یک با ابتدا، طرف هردو برای-1

 ضربدری. حالت یعنی شود اضافه
 نیکتک هند بک سمت رایب و جدید تکنیک فورهند سمت برای ترکیبی: روش-

 .(1)شکل شود تمرین قدیمی
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 5شكل 

 نگامه به و شود اجرا برتر و جدید تکنیک محوریت با تمرینات و آموزش شود می پیشنهاد  نکته
 شود. حفظ راکت و پاها، بدن تعادل، فوق حرکات اجرای

 
 زدن. ضربه حالت

  فورهند: حالت الف:
 به شماره چهار با و بگیرند قرار مناسب فواصل در آماده حالت به هنرجویان -1

 به درجه 91 حدود پا و بدن یک شماره - نمایند: عمل فرمان با و زیر ترتیب
 زدن محل و جلو و باال سمت به راکت و دست دو شماره – چرخد می راکت سمت
  شود. برده مخالف و پایین سمت به راکت و دست 3 شماره با -شود پرتاب شاتل

 است اولیه حالت به برگشت چهار هشمار –
 اجرا شماره یک با آن از پس و شماره دو با بعد و شماره سه با قبلی حرکت-2

 .شود
 الییبا نوار به را راکت صحیح باحالت و بایستند والیبال تور نزدیک هنرجویان-3

 بزنند. تور
 به تاکر و دست صحیح حالت با و بگیرند قرار بسکتبال حلقه زیر هنرجویان -4

 بزنند. شاتل ندز محل عنوان به بسکتبال تور
 (6)شکل بزنند ضربه آن به صحیحروش  با هنرجویان و شود آویزان لشات یک -1
 .(1)شکل بزند ضربه روبرو نفر و زند می سرویس همانند بلند ضربه رنف یک-6
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 تمرین حالت ضربه زدن با تور بسكتبال تمرین حالت ضربه زدن از بغل

 
 ین حالت ضربه زدن با تور واليبالتمر 

 6شكل 

 
 7شكل 
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 د.دا تمرین دیوار کنار را هنرجو توان می، راکت و دست دورانی حرکت از گیری پیش برای  نکته

 
 

 حرکت با باید ضربه زننده، باشد راست و چپ یا و عقب پا و جلو شاتل اگر -1
 د.بزن ضربه و برساند شاتل پشت به را خود، مناسب

 داشته نظر زیر را هنرجویان حرکات، موارد تمام در هنرآموز که است ضروری-2 
 گیری راکت اشتباهات و انحرافات چون آورد. عمل به را الزم اصالحات و باشد

 آید. می پیش حالت دراین
 صحیح زدن ضربه حالت با و یادآوری ضربات در نیرو تولید منابع است الزم

 شود. هماهنگ
 

حی و برنامه ریزی فعالیت های آموزشی و تمرین از آسان به مشکل و از ساده به مرکب طرا  نکته
 چند فایده دارد:

 دهد.رقی میتران را به آسانی فراگی-1
تر بیشتر مهارت های آتی و مشکل ههنرجو به تدریج اعتماد بنفس پیدا می کند و با انگیز-2 

 را یاد می گیرد.
یادگیری را آسان تر و ، زی های ایمن و جهت دارطراحی خالقانه تمرینات همراه با با-3

 لذت بخش تر می کند.

 

 

 برای هند بک و فورهند سرویس زدن استقرار محل آن: انواع و سرویس
 ابتدا شود می پیشنهاد صحیح آموزش شیوه اساس بر گردد. بیان هنرجویان

 موزشآ فورهند( بلند)فقط سرویس آخر و متوسط سرویس بعد و کوتاه سرویس
 شود. زده ضربدری باید سرویس که گردد یادآوری و شود داده

 هند بک و فورهند کوتاه سرویس حالت به را راکت شاتل بدون هنرجویان-1
 .دهند حرکت

 .کنند اجرا شاتل رابا قبلی تمرین -2
 صابتا آن بغل و کنار به بیشتر که بزنند شاتل به نحوی به را کوتاه سرویس -3

 .درصد( 91-81 )حدود کند

 یعنی شود ارسال قانونی و مجاز منطقه به سرویس و شود تالش تمرین دراین -4
 سرویس. کوتاه خط پشت

 سرویس حالت به راکت شاتل بدون حرکت -1 :1متوسط سرویس اتتمرین
 تاکید -4 کند. لارسا ضربدری حالت به را شاتل و شاتل با قبل تمرین -2 متوسط

 از شاتل ارتفاع و شود فرستاده مجاز منطقه به سرویس تمرین این در که شود
                                                           
1 Flick Service 
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 حالت هب تقریبا و کم ارتفاع با متوسط سرویس اگر نکته: باشد. متر 4 حدود زمین
 .(8)شکل گویند می 1یزت سرویس آن به شود زده افقی

 
 متوسطسرویس  تيز )درایو(سرویس 

 8شكل 

 ت.اس مرسوم فورهند صورت به فقط سرویس نوع این بلند: سرویس تمرینات
 با قبلی تمرین -2 بلند سرویس حالت به شاتل ونبد راکت و دست حرکت-1

 زیر درصد 91-81 حدود که بخورد شاتل به نحوی به راکت -3 شود اجرا شاتل
 به شاتل شود تاکید-4 باشد. جلویی پای زانوی محدوده در برخورد و بخورد آن

 د.آی رودف عمودی حالت با و روانه زیاد نسبتا قوس و ارتفاع با یکنفره زمین انتهای
 

 سرویس و شوند تمرین هند بک و فورهند حالت دو هر با متوسط و کوتاه های سرویس  نکته
 تا شوند اجرا چپ و راست میدان هردو از ها سرویس باشد. فورهند حالت به فقط بلند

 کنند. عادت هنرجویان
 

 

 
 ود.ش حفظ او کتحر تعادل تا نگیرد زیاد فاصله بدن از سرویس زننده راکتی دست بازوی  نکته

 
 

 )كلير(: تاس
 و تصویرروشن تا داده نمایش را آن، تکنیک هر تمرین و آموزش شروع از قبل

 .گردد فراهم هنرجو ذهن در دقیقی
 جلو و باال طرف به دیگر مناسب شیئی یا و پالستیکی توپ پرتاب-1

                                                           
1 Drive Service 
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 شدت با جلو و ال با طرف بر شامل پرتاب -2
 طرف به و مدهآ جلو طرف به عقب از و دردست شاتل یک کدام هر هنرجویان  -3

 کنند. پرتاب جلو و باال طرف به و مدهآ جلو

 پرتاب را شاتل و رفته عقب عقب جلو از هنرجویان اما است قبل تمرین مانند  -4
 .کنند

 زنند. می ضربه یزانآو شاتل به زدن ضربه حالت با ویانهنرج  -1

 زند. می تاس ضربه دیگری و بلند سرویس یکی، هم روبروی دو به دو  -6

 .زند می دفاعی تامحل دیگری و سرویس یکی هم روبروی دو به دو  -1

 .شود زده ای حمله تاس ولی تکرار قبلی رینمت  -8

 بزنند. درپی پی تاس و هم روبروی نفر دو  -9

 

 
 ست.ا هادر محل نوک پيكان هاي تاسبهترین محل فرود در ضربه -9 شكل
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 هنرآموز نظارت کند که حالت ضربه زدن رعایت شود -1  نکته
 رب و کج تمرین نشوندضربات مستقیم و مو-2

 
 

 شود. آماده و گرم بدن تمرینات این ازاجرای قبل ی:ایمن
 اسمش: ضربه

 با را قبل تمرین-2 کوبند می مقابل زمین به تور باالی از را شاتل-1 هنرجویان:
 .کنند اجرا دورخیز

 زنندب ضربه آن به هنرجویان و ارسال مقابل تور باالی و جلو به را شاتل هنرآموز -3
 کنند اجرا تور به نسبت بیشتر فاصله با را قبلی تمرین -4

 دیگری و بلند سرویس یکی، گیرند می قرار هم روبروی نفری دو هنرجویان -1
 زند می اسمش

 دفاع دیگری و اسمش یکی و گیرند می قرار هم روبروی نفری دو هنرجویان -6
 کند بلند

 لندب دفاع دیگر روهگ و اسمش گروه یک شوند: تقسیم گروه دو به هنرجویان -1
 برعکس. و بدود مقابل گروه سمت به باید زد اسمش فردی هر کنند.

 
 هترب نتیجه کسب برای و باشد کامل باید بدن گردش حالت، قوی اسمش یک اجرای برای  نکته

 شود. زده راکت باالیی نیمه با شاتل
 

 
 د.نشو آماده و گرم کامال هنرجویان بدن تمرینات این اجرای برای ایمنی:
 درایو: ضربه

 نماید. القا را شاتل زدن افقی که شوند طراحی حالتی به باید تمرینات
 می پرتاب تور روی از افقی صورت به را آن و دارند شاتل عدد یک هنرجو هر-1

 .کنند
 نماید اجرا بدن درون از و هند بک حالت به را شاتل پرتاب هنرجو-2 
 ردگی قرار بدن درون و جلو یا و چپ یا و راست سمت در تناوب به آویزان شاتل-3
 بزند ضربه آن به درایو حالت به هنرجو و
 هنرجو از و شود کشیده دیوار روی مترسانتی 161 حدود ارتفاع به خطی-4

 .بزند دیوار خط به را شاتل متری 6 تا 2 بخواهید

 رتصو به را رایود مختلف ضربات و بگیرند قرار هم روبروی دو به دو هنرجویان -1
 .نمایند تمرین ضربدری و مورب یا و مستقیم

 .کنند تمرین و گیرند قرار نفر دو مقابل در نفر یک هنرجویان -6

 نوبت به و داد قرار هم مقابل زمین دو در گروه دو در را هنرجویان توان می -1
 بروند. گروه انتهای و بزنند ضربه و شوند زمین وارد
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 شود. استفاده گروه کار و مناسب های شاتل از دیوار تمرین برای :یایمن
 

نظارت داشته باشد که برخورد راکت به شاتل در سطح باالیی تور و صفحه  "هنرآموز کامال  نکته
 راکت افقی و به طرف لبه باالیی تور باشد.

 

 
 تمرین ابتدایی ضربه درایو

 11 شكل

 آن انواع و دفاع
  متوسط: دفاع

 داده تمرین و آموزش ابتدا در هنرجو برای عمل سهولت دلیل به دفاع این آموزش
 تکنیک از توان می و است متوسط سرویس عملکرد مشابه آن اجرای طرفی از شود.

 شد. مند بهره هم تکنیک این در آن شده آموخته
 هند بک و فورهند حالت دو هر برای شاتل بدون درجا راکت و دست حرکت-1

 .شود تمرین
 بک و فورهند صورت به ....و گام بعددو و گام یک ابتدا شاتل بدون گام ینتمر-2

 .شود اجرا هند
 .شود اجرا شاتل بدون ترکیبی گام تمرین-3 
 و زند می سمشا دیگری و متوسط سرویس یکی، هم ویروبر هنرجو نفر دو-4

 .کند می متوسط دفاع زننده سرویس
 شود. اجرا کج و وربم یا و مستقیم دفاع هدف با قبلی تمرین -1
 متصمی و توانایی با متناسب را متوسط دفاع و اسمش هم روبروی هنرجو نفر دو -6

 نمایند. اجرا خود
 

 باشد. می آن از تر پایین یا و زانو سطح در شاتل دریافت معموال، متوسط دفاع در  کتهن

 
 

 مسير پرواز شاتل در ضربه درایو
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 .یابد افزایش تدریج به و کم ابتدا در ها اسمش شدت و قدرت  نکته

 
 

 كوتاه: دفاع
 با که دارد کنترلی و ویژه مهارت به نیاز که است پذیری انعطاف و ظریف حرکت
 مانند دست مچ دفاع این در شود. می اجرا حریف اسمش نیروی از استفاده

  کند. می عمل عمودی و ایستاده حالت به افقی حالت از خالی لیوان برگرداندن
 صورت به مقابل زمین جلوی به زانو پایین و زمین وسط از شاتل نانداخت-1

 هنرجو دست با هند بک و فورهند
 هند بک و ورهندف سمت از تلشا بدون راکت و دست حرکت تمرین -2
 هند بک و فورهند صورت به دفاع گام یک تمرین -3

 شاتل بدون آن اجرای و 3 و 2 شماره تمرینات ترکیب -4
 شوند. اجرا کوتاه دفاع با متوسط دفاع تمرینات مانند تمرینات یادآوری:

 
 .ندارد خاص نیروی به نیاز و داشته هدایتی حالت کامال راکت و دست مچ دفاع نوع این در  نکته

 
 
 یابد. افزایش شدت سپس و آهسته و آرام ابتدا ها اسمش-2

 )درایو( تيز دفاع
 مشاس بتواند دبای بازیکن و شود می اجرا درایو ضربه مانند کامال دفاع نوع این

 نماید. دریافت تور باالیی سطح در را حریف
 دارد وقعم به العمل عکس و بینی پیش به نیاز دفاع این در موفقیت برای بازیکن

 بود. خواهد درجه 91 به نزدیک شاتل و راکت برخورد زاویه و
 ینزم به افقی حالت به و تور باالیی قسمت افقی سطح از را شاتل هنرجویان-1

 نمایند پرتاب لمقاب
 هند بک و فورهند سمت از شاتل بدون راکت و دست حرکت تمرین-2
 هند بک و فورهند صورت به گام دو با آن متعاقب و دفاع گام یک تمرین-3 
 شاتل. بدون آن اجرای و 3 و 2 شماره تمرینات ترکیب-4 

 ظارتن نضم و شوند اجرا کوتاه دفاع و متوسط دفاع مانند تمرینات بقیه: یادآوری
 دفاع تور باالیی سطح در را شاتل که شود داده تذکر آنان به هنرجویان عملکرد بر

 نمایند. ارسال افقی و کنند
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در مورد تمرین دفاع در ابتدا حالت فورهند و بعد حالت بک هند و سپس حالت ترکیبی -1  نکته
 اجرا شوند.

ها جرا و به تدریج شدت اسمشتمرینات دفاع ابتدا در مقابل اسمش های آرام و آهسته ا-2
 افزایش یابد.

 

 
 اختصاصی و عمومی گرم "کامال بدن، دفاع و اسمش تکنیک ایاجر از قبل :يايمن

 باشند. تمرینات اجرا آماده شودو

 
 11شكل 

 متوسط دفاع-1  دفاع انواع پرواز مسير

 تيز)درایو( دفاع-3  كوتاه دفاع-2

 آن: انواع و 1دراپ
 است نظر مورد زمین انتهای از بیشتر و 2سر باالی از دراپ اجرای تتمرینا این در
 ابلمق در العمل عکس به مربوط نه باشد می زننده ابتکار حالت گفت توان می که

 شاتل سر وارد نیروی اما باشد می اسمش حالت مانند کامال حرکت حریف. عمل
 است. متناوب اسمش درصد 31 تا 1 از و کمتر بسیار

 .اندازند می تور پشت به سر باالی از دست با را شاتل انهنرجوی-1
 .کنند می اجرا رفتن عقب به جلو از یا و جلو به آمدن با را یک شماره تمرین-2 
 .زنند می ضربه دراپ حالت به آویزان شاتل به هنرجویان -3 
 دیگری و بلند سرویس یکی گیرند می قرار هم روبروی نفری دو هنرجویان -4

 .زند می دراپ
 نمایند. تمرین کج و مستقیم صورت به را دراپ هنرجویان -1

                                                           
1 Drop 
2Over head drop  
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 باشد. مقابل زمین و پایین سمت به باید شاتل پرواز، شاتل به راکت برخورد زمان از  نکته

 
 

 ود.ش رعایت هنرجویان توسط زدن ضربه حالت که نماید کنترل و نظارت، هنرآموز
 آن: انواع و )آندرهند( دست زیر ضربه

 اسمش حتی و تور جلوی ضربه، دراپ جواب در را کلیر آندرهند تواند می بازیکن
 جلوی ضربه، دراپ پاسخ در را دراپ ندآندره و بزند بلند( و متوسط )دفاع حریف

 کند. روانه کوتاه( )دفاع حریف اسمش حتی و تور
 داشته را حمله کی تدارك تواند می دراپ آندرهند اما، دارد دفاعی حالت کلیر آندرهند  نکته

 باشد.
 

 
 نند.ک می پرتاب عقب و باال طرف به جلو و پایین از را شاتل دست با هنرجویان-1
 تپش به کم ارتفاع با را شاتل ولی کنند می اجرا را یک شماره تمرین همان -2 

 .اندازند می تور
 .کنند اجرا تور سمت به راکت موافق پای کشیدن با را 2 و1 شماره تمرینات -3 
 زمین به دست با را شاتل یکی بگیرند قرار هم روبروی دو دوبه هنرجویان -4 

 ورت سمت به موافق کشیده پای و راکت با دیگری و اندازد می تور پشت و مقابل
 زند. می دراپ آندرهند ضربه

 1تور جلوي ضربات

 یجلو به ارسال نوع هر جواب در و خاص ظرافت و مهارت با که هستند ضرباتی
 یدهکش جلو به راکت موافق پای، اجرا برای نمود. استفاده آن از توان می حریف تور
  ت.اس کشیده "تقریبا عقب پای باشد می زاویه ساق و ران بین کمی و شود می
 دیگر هنرجوی و پرتاب مقابل زمین جلوی به دست با را شاتل هنرجو یک -1

  زند. می تور جلوی ضربه

  .کنند می تمرین را ربهض هم روبروی هنرجو دو ره -2

  گردند. اجرا تور از متناوب فواصل با تمرینات -3

  شود. می داده پاسخ این، حریف کوتاه دفاع یا دراپ ضربه جواب در -4
 

 تمرینات فوق با فورهندو بک هند و مستقیم و کج اجرا شوند.-1  نکته

 
 

                                                           
1Net shots  
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 د(حالت بدن و پاها در اجراي ضربات جلوي تور )فورهند و بك هن

 
چنين محل تماس راكت و شاتل پرواز شاتل در ضربات جلوي تور)فورهند و بك هند( و هممسير 

 نسبت به تور

 
 ضربات جلوي تور– 12 شكل
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، اکتر حالت تعویض با توان می، شود گرفته تور سطح باالی از حریف ضربه گرا
  .1کوبید حریف زمین پایین طرف به را آن

 زهنرآمو و نمایند اجرا کشیده پای با و شاتل بدون و کترا با را حرکت هنرجویان
 و جداگانه کلیر آندرهند و دراپ اندرهند برای راکت حرکت که کند نظارت کامال

 شوند. اجرا راکت با 1و4 شماره تمرینات شوند. اجرا درستی به
 آندرهندكلير و دراپ تركيبی تمرینات

 یدیگر و کند می شروع بلند رویسس با یکی، هم روبروی دو به دو هنرجویان-1
 به را یک شماره تمرین-2. دهد می پاسخ آندرهندکلیر اول نفر و زند می دراپ

 دو در ستونی گروه دو به هنرجویان-3 نمایند اجرا کج و مورب و مستقیم صورت
 گروه به آندرهندکلیر یا دراپ زدن از پس نظرات و گیرند می قرار مقابل زمین
 داند. می صالح هنرآموز کهزمانی تا یابد می دامها روند این و روندمی مقابل

 دراپ: و تاس هند بك
 طرفی از است. ضروری سر باالی دراپ و تاس هند بک حرکت صحیح نمایش
 هیبدی تکنیک این ایراج موفقیت برای هنرآموز نظارت و مرحله به مرحله آموزش

 است.
 مانند هنددراپ بک و اسهندت بک حرکت شاتل بدون ای شماره 4 اجرای -1

 شماره بدون و کمتر های شماره با قبلی حرکت اجرای -2 دراپ و تاس فورهند
 بک حالت به زدن ضربه-3 دراپ هند بک و تاس هند بک حالت به زدن ضربه-3

 بسکتبال تور به هند بک زدن ضربه -4 والیبال تور باالی نوار به دراپ و هندتاس
 ضربه دیگر هنرجوی و بلند سرویس هنرجو یک -6 آویزان شاتل به زدن ضربه -1

 اپدر هند بک ضربه و روبرو نفر و بلند سرویس نفر یک -1 زند می هندتاس یک
 بک دیگری و فورهندتاس نفر یک .گیرند می قرار هم روبروی نفر دو -8 زند می

 دیگری و هنددراپ بک یکی زنند می ضربه هم روبروی نفر دو -9 زند می هندتاس
 زند. می هندکلیرآندر

                                                           
1 Killing 
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 حالت زدن بك هند دراپ

 
 تمرین حركت بك هند با حوله

 بك هند تاس و دراپ -13 شكل

 

ضربات بک هند تاس به صورت دفاع و حمله ای و بک هنددراپ به حالت آهسته و  -1  نکته
 سریع و مستقیم و مورب و کج تمرین شوند.

  ی تمرین شوند.ضربات بک هند دراپ به حالت دراپ آهسته و دراپ سرعت -2

 رباردیگ و تاس هند بک باریک یکی گیرند.می قرار هم روبروی هنرجو نفر دو -11
 پاسخ آندرهندکلیر و تاس ورهندف ضربات با او روبروی نفر زند. می هنددراپ بک
 دهد.می
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 ها تكنيك صحيح انتخاب شيوه
 به هاکنیکت صحیح اجرای چگونگی در را الزم توضیحات هنرآموز ابتدا در

 آموزش که کند می طراحی ای گونه به را خود تمرینات و دهد می ارائه هنرجویان
 شوند. اجرا مرکب به ساده از و مشکل به آسان از
 .دهد می بلند یا و کوتاه جواب مقابل نفر و زند می کوتاه سرویس نفر یک-1
 جواب تاس یا و دراپ یا و اسمش دوم نفر و زند می متوسط سرویس اول نفر -2

 هد.د می
 پاسخ تاس یا و دراپ یا و اسمش دوم نفر، زند می بلند سرویس اول نفر -3

 دهد.می

 دراپ یا و اسمش اول نفر او پاسخ در و تاس نفردوم، بلند سرویس اول نفر -4
 .زندمی

 شکل به را اسمش جواب اول نفر و اسمش دوم نفر، بلند سرویس اول نفر -1
 بدهد. سطمتو یا و درایو، کوتاه

 نمایدو می مشخص را ها آن بودن کج و مستقیم یا و ضربات نوع شرایط برحسب هنرآموز  نکته
 نماید. طراحی هم را دیگری متنوع تمرینات تواند می

 
 
 .بزنند متوالی تاس ضربه هم روبروی دو به دو هنرجویان-1
 اسخپ وهنرجو ندبز مقابل گوشه دو به تاس و بگیرد قرار گوشه یک در نفر یک-8 

 .بدهد
 .بزنند آندرهندکلیر و دراپ هم روبروی هنرجویان-9

 نمایند. تمرین کج و مستقیم صورت به را تور جلوی ضربات نفری دو -11
 جدا صورت به ابتدا را هند بک و فورهند درایو ضربات و هم روبروی نفر دو -11

 بزنند. درمیان یک متناوب طور به سپس و
 

یک ابتدا الزم است دقت و به مرور با رفع اشکاالت اجتماعی و تمرین دراجرای تکن -1  نکته
هنرجو باید با دقت و هوشیاری ، پس از فراگیری تکنیک، سرعت افزایش یابد، مناسب

تشخیص دهد که هر تکنیکی را در چه زمانی و شرایطی انتخاب و اجرا نماید تا بهره بیشتری 
 برای او داشته باشد.

آموزش و تمرین تکنیک های حمله ای اول صورت پذیرد و بعد آموزش پیشنهاد می شود -2
 و تمرین تکنیک های دفاعی در خیلی موارد نتیجه سریع تر و ملموس تر خواهد بود.

ربات به تعداد مناسب ض، زدن شاتل از باالترین و جلوترین نقطه ممکن، با یادآوری و تذکر-3
 ی است.تمرین شود. چون این امر بسیار مهم و اساس

 درمورد تمرین سه مرحله را باید در نظر داشت:-4
 .تسلط روی ضربه -3اصالح و تکامل حرکت  -2یادگیری -1
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 :آن انواع و تاكتيك
 ودش فراهم شرایطی باید، هنرجو به تجربه انتقال و مناسب تمهیدات و تمرینات با

 و ادامه و شروع برای و شود مند بهره مشخص و قوی "نسبتا تاکتیک از او که
 نماید. کسب را مطلوب نتیجه بتواند تا باشد داشته برنامه، بازی پایان
 اي: حمله هاي تاكتيك الف:

 تحت را یکدیگر ندکن می سعی و زنند می ای حمله تاس هم روبروی هنرجو دو-1
 دهند قرار فشار

 هدد پاسخ اسمش با را حریف ناقص هضرب نفر هر اما، شود تکرار قبلی تمرین-2 
 کنند. تمرین آندرهندکلیر و سرعتی دراپ و هم روبروی هنرجو دو -3
 دآور دست به فرصت هرکدام و شود تمرین کج یا و مستقیم تور جلوی ضربه -4

 .بزند تور روی از را شاتل

 مغلوب را یکدیگر کنند می تالش و زنند می را درایو ضربات هم روی نفر دو -1
 نمایند.

 به اول نفر دهد. می کوتاه جواب روبرو نفر و زند می اهکوت سرویس نفر یک-6
 زند. می تور روی را آن و حمله شاتل

 
 زمین به زیاد سرعت و کم ارتفاع با شاتل که است ضرباتی شامل بیشتر تاکتیک نوع این  کتهن

 دارد. می نگه دفاعی عموض در و داده قرار فشار تحت را حریف و شود می ارسال مقابل
  
 

 دفاعی: تاكتيك ب:
 .زنند می دفاعی تاس هم روی هنرجو دو-1
 .زند می دفاعی تاس دیگری و بلند سرویس نفر یک -2
 .میزند دفاعی تاس دیگری و متوسط سرویس نفر یک-3 
 .زند می آندرهندکلیر دیگری و کوتاه سرویس نفر یک-4 
 .زند می آهسته دراپ دیگری و بلند سرویس نفر یک -1
 .زنند می دفاعی و تاس هم ویروبر دوهنرجو -6

 زند. می بلند یا و متوسط دفاع دیگری و اسمش یکی -1
 تركيبی: تاكتيك ج:

 در و تیدرس به بایست می بازیکن که دفاعی و ای حمله تاکتیک از ترکیبی یعنی
 .کند استفاده ها آن از مناسب شرایط

 اکتیکت از بیشتر دبای باشد داشته اختیار در را عمل ابتکار که بخواهد بازیکن اگر
 نماید. استفاده ای حمله
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 نفره: یك تاكتيك
 جک ضربات از کمتر و مستقیم ضربات از بیشتر هنرجویان که شود می توصیه

 شوند اجرا حالتی به تمرینات، یکنفره بازی عمومی تاکتیک براساس کنند. استفاده
 و باشند ردورت حریف از تا شوند ارسال زمین گوشه وچهار خط کنار ضربات که

 شود. اشتباه دچار او تا کند جابجا دهدو حرکت را حریف
 قابلم زمین گوشه به را تاس ضربه روبرو نفر و زند می بلند سرویس نفر یک-1

 و ای حمله تاس با ابتدا یک شماره تمرین -2 کج( و )مستقیم کند می ارسال
 به سمشاِ  برورو نفر و بلند سرویس نفر یک-3 شود. اجرا دفاعی تاس با سپس

 آهسته دراپ دیگری و بلند سرویس هنرجو یک -4زند می یکنفره زمین خط کنار
 روبرو نفر و کوتاه سرویس نفر یک-1زند. می تور نزدیک و خط کنار سرعتی یا و

 -6 ندک ارسال انتهایی خط یک نزد زمین انتهای به کج یا مستقیم آندرهندکلیر
 زمین انتهای به متوسط دفاع یا و تور یکنزد کوتاه دفاع دیگری و اسمش نفر یک

 کند. می اجرا مقابل
 کنار را ضربات بخواهد آنان از و کند تشریح هنرجو برای را ضربه هر فایده و هدف هنرآموز  نکته

 گیری نمایند. هدفه گوش چهار و خطوط
 

 
 

 نفره یك تاكتيك -14شكل 
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 دو نفره تاكتيك
 گیرند می رقرا هم روبروی دو به دو که هنرجو رچها حضور با نفره دو تمرینات

 تمرینات نمونه زا است بهتر، نفره دو بازی اهداف به شدن لینا برای شوند. اجرا
 شود. استفاده زیر
 . دهدمی درایو یا و کوتاه جواب مقابل تیم و زند می کوتاه سرویس، تیم یک-1
 ندک می ارسال نفر دو بین را جواب دیگر تیم و زندمی کوتاه سرویس تیم یک -2
 نفر دو بین دراپ یا و اسمش دیگر تیم و زند می متوسط سرویس تیم یک -3

. دنماین مغلوب را یکدیگر کنند سعی و تمرین را درایو ضربات گروه ود -4. زندمی
 سعی گروه هردو و دارند دفاعی حالت دیگر گروه و ایحمله حالت گروه یک -1

 د.باشن متوسط یا درایو صورت به هادفاع دهند. رقرا فشار تحت را دیگری کنندمی
 

 به توجه با هنرآموز توسطن تمری هر در شاتل ارسال محل و تمرین هر نیاز مورد زمان  نکته
 شود. کنترل و نظارت تمرین اهداف

 
 

 

 
 و فكر رد تا است مقابل تيم بازیكنان بين شاتل ارسال هاي محل ترین مناسب از یكی -15شكل 

 بيندازد. تأخير به را آنها العمل عكس و كند ایجادو شك  اختالل آنان حركت
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 بازي: در استقرار صحيح صولا
 و کرتف باید نفره دو بازی در اما، خصوصی شیوه و فردی تفکر یکنفره بازی در

 مورد رتفک که کرد عمل ایگونه به باید ناتتمری در لذا باشد. حاکم تیمی شیوه
 شود. القا نظر

 اتلش با و شاتل بدون یکنفره سرویس دریافت و زدن صحیح استقرار حالت -1
  شود. تمرین

 و شاتل مقابل زمین در شاتل محل به نسبت یکنفره بازیکن گرفتن قرار حالت -2
  شود تمرین شاتل بدون

 با و شاتل بدون نفره دو سرویس دریافت یا و زدن زمان در صحیح استقرار -3
  شود. تمرین شاتل

 بدون حریف عملکرد با متناسب و مختلف شرایط در نفره دو بازیکنان استقرار -4
 شود. تمرین کالسی و شاتل

 از یکی که زمانی عقب: و جلو حالت از بازیکنان شدن پهلو به پهلو روش -1
 خود زمین طرف از جلویی فرد، کند ارسال بلند را شاتل شود می مجبور بازیکنان

 بگیرند. دفاعی حالت هم کنار تا آید می عقب
 کنار نفر دو که دفاعی درحالت: پهلو به پهلو حالت از شدن عقب و جلو روش-6

 نزمی به درایوی و تیز یا کوتاه ضربه شود موفق آنان از یکی اگر دارند قرار هم
 پشت و عقب به او یار و بیاید جلو ضربه زننده باید سریع خیلی، دبفرست حریف

  بگیرند. قرار ای()حمله جلو و عقب حالت هب و برود او سر
 طرف از ایدب، کند بلند یا و متوسط سرویس به اقدام، نفره دو تیم از یبازیکن اگر-1

  ند.شو دفاع آماده هم کنار و برود دیگرزمین طرف به او یار و بیاید عقب خود زمین
 دامهرک، نماید اپدر یا و اسمش به اقدام مقابل تیم، دونفره دفاع موقعیت در اگر-8
 راتنف بزند وسط مقابل طرف اگر اما کنند. می جمع را خود طرف کنندگان دفاع از

 تداخل ات کند اقدام نفر کدام که باشند داشته خود بین قراردادی باید کننده دفاع
 نیاید. وجود به

یان ا هنرجوعملی بدون شاتل و با شاتل اجرا شوند ت، تمرینات فوق باید به صورت کالمی  نکته
 عمل نمایند و مرتب تغییرات و جابه جایی ها را به نمایش بگذارند.آنها  به بتوانند به سهولت

 
 رقابت: شرایط در ها تاكتيك و ها تكنيك اجراي-

 وندش ترکیب است الزم، ساده صورت به ها تاکتیک و ها تکنیک فراگیری از پس
 از ایدب رقابتی ترکیبی تمرینات که است بدیهی شوند. نزدیک رقابت حالت به و

 یابند. افزایش را آنها تعداد مرور به و شروع تکنیک سه یا و دو ترکیب
 زا پس و نمود اجرا ضربات تعداد شمارش با ابتدا توان می ار ترکیبی تمرینات

 رتصو به توان می آن از پس نمود. محاسبه زمان صورت به بیشتر آمادگی کسب
 برسند. رقابت شرایط به رجویانهن تا درک اجرا گیم
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 توسط نفره دو و یکنفره های بازی در ها آن اجرایی هدف و ترکیبی تمرین زمان یاتعداد   نکته
 تمرینات افزایش می یابد. فشار، هنرجوبیشتر  آمادگیکسب  با شود. تشریح هنرآموز

 
 

 ترآسان زمین در را برداشتن گام و حرکت و است ضروری 1بدمینتون سایه اجرای
 کنند. می ترروان و

 

 
 نفر 11تمرین با تعداد 

 نفرات جلو ضربات جلوي تور و نفرات انتهاي زمين ضربات تاس می زنند.

 

 
 نفر 8تمرین دراپ و آندرهند كلير با 

 نفرات عقب زمين دراپ و نفرات جلوي تور آندرهند كلير می زنند.

 

 شرایط رقابت اجراي تكنيك ها و تاكتيك ها در -16شكل 

                                                           
1 Shadow Badminton 
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 بدمينتون: مقررات و قوانين -
 .شوند تمرین عملی طور به سرویس خطاهای مختلف های حالت

 تشریح و نمایش "عمال حریف حریم به تجاوز و پایه و تور به تماس خطاهای -1
 شود.

 .شود تمرین کارت با مجرای و ناشایست رفتارهای و اعمال-3 

 ود.ش تمرین نگهداران خط محل و وظایف-4 

 آن عملی داوری و اجرا کامل طور به نفره دو بازی یک و یکنفره بازی یک-1 
 .شود تمرین

 و شود برقرار هنرجویان از گروه دو بین آموزشی تیمی مسابقه یک کمک -6 
 شود. تمرین مسابقه آن پرونده و نتایج ثبت و هرتیم نفرات آرایش شیوه

 شود. تمرین عملی طور به بدمینتون امتیازات برگ پرکردن شیوه -1 
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 دارت شايستگي ارزشیابي
 

 شرح كار: 
وه ایستادن ترین شیبا استفاده از دست برتر و به کار بردن شیوه گرفتن صحیح بهترین حالت گیری را نشان دهد،  با متعادل
د به تطبیق عناصر دیو با تشخیص بهترین زوایا و جهات بدن استقرار صحیحی را نمایش دهد و با هماهنگی کلیه اندام ها 

 بپردازد و نشانه روی دقیقی را اجرا نموده و با رعایت کلیه قوانین و مقررات پرتاب صحیحی را به سمت هدف اجرا نماید.
 استاندارد عملكرد: 

 تکرار 3درصد امتیاز ثبت شده در  11کسب 
 شاخص ها:

 نتیجه محور)بر اساس امتیازات ثبت شده بر سیبل(
 دقت

 تمرکز
 :يزاتانجام كار و ابزار و تجه طیشرا

 : شرایط

 مناسب ییبا روشنا یمنپرتاب استاندارد و ا محوطه

 :  یزاتو تجه ابزار

 اسب(  یدارت استاندارد ) از جنس مو یها تخته

اله و دنب یومیتانت یا ینیوماز جنس آلوم یا یلهتنگستن، م یااز جنس برنج  یو نگهدارنده ا یفلز یا یکیبا نوك پالست دارت
 یکیپالست

 شایستگی: معیار
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  1 حالت گیری  1

  1 استقرار  2

  1 تطبیق عناصر دید 3

  2 پرتاب 4

  1 رعایت قوانین بازی 5

 و محيطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غيرفنی، هاي شایستگی

 :نگرش

یگران توانایی تصمیم گیری، تفکر خالق، دقت و با احترام گذاشتن به حقوق د

ذیر پتمرکز را در خود تقویت نماید و به کنترل هیجانات خود بپردازد و مسئولیت

چنین با استفاده از وسایل سالم و استاندارد و پرهیز از شوخی های نابجا باشد. هم

 و نشانه روی به سمت دیگران مهارت را به درستی به انجام رساند.

2 

 

 * میانگین نمرات

 باشد: می 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 اسكیت شايستگي ارزشیابي
 

 شرح كار: 
هنرجویان ضمن حفظ تعادل و اسکیت کردن به علت جلو و به سمت عقب را انجام می دهند و در عین حال نحوه ترمز 

 و عقب، عبور از مانع را فرا می گیرند. گرفتن، چرخش به سمت راست و چپ به سمت جلو

 استاندارد عملكرد: 
اسکیت کردن به سمت جلو و عقب و چرخش به سمت جلو و عقب و در دو سمت راست و چپ و تبدیل حرکت و باال رفتن 

 .دقیقه 3و عبور از مانع در زمان  از پله
 شاخص ها:
 حفظ تعادل

 سرعت
 هماهنگی

  :يزاتجهانجام كار و ابزار و ت یطشرا
 .لوازم ایمنی اسکیت و کاله ایمنی، مانع و مخروط ، پیست اسکیت –کفش اسکیت 

 : شرایط

 پیست آموزشی اسکیت 
 تجهیزات کمک آموزشی –ابزار و تجهیزات:    کفش اسکیت لوازم ایمنی و کاله ایمنی 

 شایستگی: معیار
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  2 کردن به سمت جلو و عقباسکیت  1

  2 چرخش به سمت جلو و عقب 2

  1 چرخش به سمت راست و چپ 3

  1 تبدیل حرکت به جلو و عقب 4

  1 ترمز گرفتن 5

  1 باال رفتن از پله و عبور از مانع 6

 و محيطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غيرفنی، هاي شایستگی

 :نگرش

 یمسئولیت پذیری، احترام به مرب
 اخالق حرفه ای و ..... 

2 

 

 * میانگین نمرات

 باشد: می 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 شطرنج شايستگي ارزشیابي
 

 شرح كار: 
با استفاده از تجهیزات شطرنج هنرجویان مهارت های آموزش داده شده شامل مهره چیدن ، مهره خوانی ، حرکت مهره ها ، 

 در بازی ، مراحل بازی و تاکتیک های شطرنج را اجرا نمایند. حرکت

 استاندارد عملكرد: 
 سیاه( بر روی صفحه بر اساس یک تاکتیک حمله و دفاع 11سفید و  11حرکت مهره سفید و سیاه ) 21پیش بینی و ثبت 

 شاخص ها:
 صفحه شطرنج و چیدن مهره ها

 مهره خوانی
 حرکت ها 

 حرکت در بازی 
 زی شطرنجمراحل با

 ارزیابی تاکتیک های شطرنج

 :يزاتانجام كار و ابزار و تجه یطشرا

 : شرایط

 فضای ورزشی سرپوشیده، میز و صندلی استاندارد شطرنج  
 ابزار و تجهیزات:    صفحه و مهره استاندارد شطرنج، تابلوی آموزش شطرنج، ساعت شطرنج ، برگه ثبت و کامپیوتر   

 شایستگی: معیار
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  2 مهره چیدن 1

  2 مهره خوانی 2

  2 حرکت ها 3

  1 حرکت در بازی 4

  1 مراحل بازی )استراتژی( 5

  1 ارزیابی تاکتیک ها 6

 و محيطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غيرفنی، هاي شایستگی

 :نگرش
 به رقيب مقابل و داشتن احترام اواحترام 

 

2 

 

 * میانگین نمرات

 باشد: می 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات گینمیان *حداقل
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 تنیس روی میز شايستگي ارزشیابي
 

 شرح كار: 
هنرجویان با راکت گیری شیک هند)دست دادن( ضربات فورهند و بک هند را به صورت ساده)بدون پیچ( و به شکل کات، 

نمایند و با رعایت قوانین و مقررات، به صورت انفرادی و تک و لوپ انجام می دهند. انواع سرویس و دریافت آن را اجرا می 
دو نفره )دوبل( بازی تنیس روی میز را انجام می دهند. با تکرار تمرینات، تکنیک های ذکر شده را هماهنگ با اجرای حرکات 

 .پا نیز انجام می دهند

 استاندارد عملكرد: 
 –با پیچ های زیری،پهلویی و رویی به همراه حرکات مختلف پا  اجرای تکنیک های فورهند و بک هند  بدون پیچ و همراه

  اجرای سرویس های مختلف و دریافت آن
 شاخص ها:

 ضربه تک فورهند و تک بک هند- ضربه فورهند و بک هند بدون پیچ)ساده( و همراه با کات

 لو  سرویس فورهند و بک هند با پیچ های زیر، رو و په - ضربه لوپ فورهند و لوپ بک هند

 حرکت پا بصورت جهشی و تک قدمی -دریافت سرویس بصورت کات و فلیپ 

 :يزاتانجام كار و ابزار و تجه یطشرا

 : شرایط

 سالن سرپوشیده و وسایل استاندارد
دار  و تاشو(، راکت ، توپ، انواع سبد برای سرپوشیده با کف پوش ، میز تنیس روی میز)از نوع چرخ سالن ابزار و تجهیزات:

  پ ها،  تور و گیرهتو

 شایستگی: معیار
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  2 ضربه فورهند و بک هند بدون پیچ)ساده( و همراه با کات  1

  1 ضربه تک فورهند و تک بک هند  2

  1 ضربه لوپ فورهند و لوپ بک هند  3

  2 و پهلو  سرویس فورهند و بک هند با پیچ های زیر، رو  4

  1 دریافت سرویس بصورت کات و فلیپ  5

  1 حرکت پا بصورت جهشی و تک قدمی  

 و محيطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غيرفنی، هاي شایستگی

 :نگرش

 
2 

 

 * میانگین نمرات

 باشد: می 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 ونبدمینت شايستگي ارزشیابي
 

 شرح كار
هنرجویان با اجرای ضربات متنوع مرتبط، هماهنگی حرکات را یعنی بدن با راکت و هردو را با شاتل نمایش دهند و در نهایت 

 بازی بدمینتون را طبق اصول آموزش داده شده، اجرا نماید.

 استاندارد عملكرد: 
 تایی بازی بدمینتون. 11اجرای یک گیم 

 شاخص ها:
 در ضربات حالت درست دست 

 حرکت صحیح پا در زمین و گام برداشتن به جهات مختلف

 اجرای درست ضربات جلوی دست )فورهند( و پشت دست )بک هند(.

 هماهنگی عمومی و اختصاصی در نمایش ضربات و حرکات.

 :يزاتانجام كار و ابزار و تجه یطشرا

 : شرایط

 سالن یا محل مناسب آموزش و تمرین.
 ابزار و تجهیزات: 

 لباس ورزشی، وسایل مربوط ، تجهیزات کمک آموزشی.   

 شایستگی: معیار
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله كار ردیف

  2 گرفتن صحیح راکت 1
  2 حالت اصلی ضربه زدن 2

  1 ضربه زدن با دست کشیده 3

  1 اجرای ضربات مورد نظر 4

  1 گام برداشتن 5

  1 رفت و برگشت ها هماهنگی در ضربات و 6

 و محيطی زیست توجهات بهداشت، ایمنی، غيرفنی، هاي شایستگی

 :نگرش

 
2 

 

 * میانگین نمرات

 
 باشد: می 2 شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین *حداقل
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 5فصل   

ارزشيابی و ، یادگيري مواد و منابع، مراكز
 صالحيت حرفه اي هنرآموز
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 يادگیری مراكز

 ی/آموزش تمرینی های محیط / ای مسابقه های /محیط واقعی کار های محیط

- ورزشی های جشنواره محیط / ورزشی اردوهای /محیط ورزشی های کانون
 سمدار( ها هنرستان) قهرمانی مسابقات محیط / فرهنگی

 
 یادگيري هاي رسانه

 ایراهنم کتاب / هنرجو کار /کتاب درسی /برنامه درسی کتاب:مکتوب های رسانه 
 آموزشی /کارت شیآموز بروشور / پوستر / مرجع کتاب / رشد مجالت / هنرآموز

 دانشنامه / هنرآموز و افزارهنرجو نرم:شامل دیجیتال: مکتوب غیر های رسانه 
 اجتماعی /شبکه رشد /شبکه

 ارتمه /نمونه تمرین و آموزش طریق از تکنیک ماهرانه اجرای فرایند:شامل فیلم 
 اجرای جهت کاری تکالیف انجام / هنرآموز راهنما /فیلم ای حرفه ورزشکاران

 /تاریخی مستند / ها مهارت
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 تحصيلی پيشرفت ارزشيابی ابزار
 برداری فیلم - هنرآموز توسط پرسش -رکورد ثبت –لیست چک – مربی مشاهده

 مربیان صالحیت
 تحصیلی مدرك

 ورزشی های رشته در باالتر و کارشناسی، تحصیلی مدرك حداقل
 ای حرفه مدارك

 هایمهارت توسعه به مربوط زشیور هایرشته در داوری تخصصی دوره گذراندن -
 ذهنی - چابکی

 توسعه به مربوط ورزشی های رشته در مربیگری کمک تخصصی دوره گذراندن -
 ذهنی - چابکی های مهارت

 به مربوط آموزی حرفه و تدریس های روش خدمت ضمن های دوره گذراندن -
 ذهنی - چابکی های مهارت توسعه
 کاری تجربه

 کار واهیگ ارائه نیستند فنی دبیر تربیت تحصیلی مدرك دارای که کسانی برای -
 است. الزامی تجربی حوزه در
 

 اجرا الزامات
 هایشایستگی به دستیابی جهت هنرآموزان بازآموزی و مدیران آموزش .1

 .تخصصی و ایحرفه

 تجهیزات و کارگاه نمودن فراهم جهت الزم مالی منابع تخصیص .2

 ورزشی تجهیزات و فضاها دارداستان اساس بر ورزشی هایسالن وجود .3

 ... و آموزشی هایماکت وجود .4

 بخشی اعتبار
 شود. می انجام تألیف مراحل در تخصصی شوراهای در بخشی اعتبار اول مرحله

 وشر به دفتر کارشناسان توسط سال یک گذشت از بعد بخشی اعتبار دوم مرحله
 از بعد سال پنج حداقل و گردد انجام آموزشی های گروه همکاری با و قضاوتی

 باشد. داشته اعتبار دوم مرحله بخشی اعتبار
 

 بهبود / ارزشيابی/اصالح
 چابکی های مهارت توسعه درس برنامه سال 1 هر، سنجی اعتبار فرایند اساس بر
 گیرد. می قرار کامل اصالح و ارزشیابی مورد ذهنی -

 جزیی الحاتاص مورد سال دو هر ذهنی - چابکی های مهارت توسعه درس برنامه
 گیرد. می قرار
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 هنرستان هاي سالن ایمنی مقررات
 یرسا با، کارگاهی های فعالیت واسطه به وکاردانش ای حرفه فنی های هنرستان 

 واحدهای اجرایی عوامل بیشتر توجه به نیاز که دارند هایی تفاوت عادی مدارس
 احساس با گرامی همکاران است امید دارد وپرورش آموزش مدیریت و آموزشی

 کاری محیط از اطالع کسب و کامل هوشیاری با همراه الزم تدبیر و مسئولیت
 با، گردد می مالی و جانی خسارات به منجر که مترقبه غیر حوادث بروز از خود
 نماید. جلوگیری زیر نکات به توجه

 و ها دستورالعمل و ها نامه ینآی به آموزشگاه اجرایی عوامل نمودن شناآ .1
  .آنان وظایف به مربوط قوانین و مقررات سایر و اه بخشنامه

 و المال بیت از حفاظت در کارکنان اسالمی و شرعی تکالیف و وظایف تذکر .2
 گونه هر از جلوگیری و آموزشی واحد اموال حراست و حفظ در الزم تدابیر اتخاذ

 در سعی نهایت و آموزشی وسایل و تجهیزات و مواد مصرف و خریدها در، اسراف
  .شود. اموال نگهداری

 منی.ای مسایل، استحکام نظر از آموزشی واحد ساختمان نگهداشت و حفظ .3
 .غیره و لیوسا و ابزار و محوطه، تأسیسات

، حرارتی، یروشنای هایشبکه، ها فلکه، هادرب، ها پنجره کنترل و بازدید .4
 داریا ساعات نپایا در نظر تحت واحد تأسیسات و اموال سایر و گازرسانی، آبرسانی

  .آنها شدن خاموش و روشن یا و بازبودن یا بودن بسته از اطمینان حصول و

 مواد اشیا، اموال، غیرمجاز خروج از جلوگیری و ناشناس افراد ورود از جلوگیری .1
 هایسالن و کارگاه از اداری غیر و اداری ساعات در تجهیزات و لوازم قبیل از اولیه

  ورزشی.

 .اشدبمی خطرناك آنها از بیشتر استفاده که فرسوده و اسقاط وسایل کردنخارج .6

 هایسالن بویژه هنرستان هایبخش کلیه در ایمنی اصول رعایت بر تأکید .1
  .ورزشی

 مسئولیت واگذاری و تکثیر وسایل از حفاظت و صحیح استفاده بر ظارتن .8
 حفوظم اقیتا در باید لوسای گونه این، هنرستان کارکنان از یکی به آنها نگهداری

  .شود نگهداری عموم دسترس از دور و

 بررسی و تعطیل ایام و مواقع در بخصوص ایمنی جهات و اموال حراست و حفظ .9
 الزم دستور صدور و ها ساختمان های پنجره و خروجی و ورودی های درب وضع

  .آنها نواقص رفع جهت در

 و وزس نفت وسایل به سرکشی) سوزی آتش بروز از جلوگیری و بینی پیش .11
 دواح در حوادث سایر و خرابی و آسیب و سرقت روزانه( کار تعطیل از پس حرارتی

 .نظر تحت تجهیزات، کاالها و اثاثیه و اموال و تأسیساتی های شبکه یا ساختمانی

 خرابی، دزدی، سوزی آتش نظیر غیرمترقبه حوادث و اتفاقات از فوری اطالع .11
  .اولیه احتیاطی اقدامات جامان و مسئوالن به
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 ریزی برنامه و آزمایشگاه و کارگاه، ها سالندر ایمنی و حفاظتی عوامل ایجاد .12
  .بهداشت و ایمنی اصول آموزش جهت در

 ونهگ هر بروز از جلوگیری منظور به کارگاه در حفاظتی و فنی کمیته تشکیل .13
 .احتمالی خطر

 بهداشت و ایمنی نظر از هنرجویان و انهنرآموز کار لباس پوشیدن بر نظارت.14
  .کارگاه و سالن محیط در

، ها سالن) عملی آموزش های محیط و درس کالس در نظم حفظ و برقراری .11
 و بازدید( مورد مؤسسات و علمی های گردش، اردوها، ها آزمایشگاه، ها کارگاه
  سالن خارج و داخل زیست محیط حفظ در سفارش و توصیه

 رد تأسیسات، ها ساختمان، انبارها، ها سالن کلیدهای کلیه برای بلوتا تهیه .16 
  .کارکنان از یکی مسئولیت با.مرکزی انبار در مناسب محل

 غیره و تأسیساتی و آموزشی، اداری، فنی از اعم اموال و وسایل اشیا از بازدید .11
  .کنندگان استفاده به آن نگهداری و حفظ در توصیه و

 خرید نحوه و ها کارگاه، ها سالن های موجودی میزان و لوازم باران بر ظارتن .18
 هایدستورالعمل طبق هنرستان اموال دفاتر تنظیم ترتیب نیز و .مواد مصرف و

 زمان هر در هنرستان استهالکی غیر اموال متضمن دقیقاً که نحوی هب و ابالغی
  .(مدیر نظر )زیر باشد

 مربوط هایدستورالعمل و نامه ینیآ، انینقو رعایت با که اموری ایرس انجام .19
  .شدبا آموزشگاه مالی و اداری نظم با کامل ارتباط در

 هایدستگاه و کارگاهی، سالنی مختلف تجهیزات برای شناسنامه فرم تهیه .21
  .غیره و کار ابزار و وسایل دیگر و آزمایشگاهی

  ایمنی مقررات و انضباطی نامه آیين
 هاییتالفع رد مشارکت، رفتار حسن و حتراموا باد، اخالق رعایت -1

 .هنرجویان با کارگاهی

 .تربیتی و آموزشی مقررات رعایت -2

  انجام برای هماهنگی و ورزشی سالن و کارگاه در موقع به حضور -3
 .مربوطه( مسئول نظارت با (مربوطه آموزشی هایفعالیت

 شتندا نگه پاکیزه و فردی نظافت و بهداشت رعایت در هماهنگی و نظارت -4
 .آنها اطراف و ورزشی های سالن و کارگاه محیط

 .اسالمی شئونات با متناسب و مناسب لباس و کفش از استفاده -1

 ددستبن، زنجیر، انگشتر ) آرایشی و تجملی وسایل بکاربردن از خودداری -6
 .(ها هگاکار در ایمنی جهت غیره و

 معاونت نظر با کار لباس )رنگ است الزامی کارگاه در کار لباس پوشیدن -1
 .باشد( می فنی



 122 

 مربوطه جو هنر، دستگاهی هر یا وسیله هر به خسارت صورت در -8
 وی عهده به دستگاه آن خرید یا و تعمیرات مخارج و شده شناخته مقصر

 اهکارگ در کار انجام از کارگاه سرپرست تشخیص به آن تهیه تا و بود خواهد
 .شد خواهد محروم

 .نرجویانه توسط برق شبکه به برقی وسیله گونه هر اتصال بر نظارت -9

 العمل دستور (طبق موبایل ) همراه تلفن داشتن همراه یتممنوع -11
 .ورزشی های سالن و کارگاه محیط در پرورش و آموزش

 سالن و کارگاه در حادثه هرگونه بروز صورت در خونسردی حفظ -11
 .الزم موارد رعایت و هنرجویان برای ورزشی

 فضاها، ها سالن، ها کارگاه خارج و داخل داشتن نگه پاکیزه و تمیز -12
 .مربوطه مربی نظر زیر و... ها آزمایشگاه، انبارها، ورزشی های محیط و
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 ارزشیابي پیشرفت تحصیلي مبتني بر شايستگي در 
 های فني و حرفه ایآموزش

 

 اشاره -1
 ظر ازن صرف، یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده داردشارز
های آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم برای افراد که ، العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
نامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج یابی و اهدای گواهیشروشی برای ارزبه

پذیری تحركهای موزی که در پی ارتقاء برنامهآدارند و هم برای مؤسسات مهارت
درازمدت  ایفنی و حرفه های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

  .خود را تحقق بخشند
 

ر تحول ارزشیابی ددر اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیادی به 
 نظام آموزشی شده است:

 
سياست هاي كلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 

 1392 -معظم انقالب
 آموزان برای شناسایی نقاط قوت و تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش

 .ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 

 و پرورشسند تحول بنيادین در آموزش 
  ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 2/19راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( پایه

 .های تحصیلیدر سایر پایه
 

 بی در برنامه درسی ملی ایرانارزشيا

 صله فا، آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمر صورتبه
 های وینیاز ها واو با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 ارائه می کند.
 آموز را با تأکید بر خود خود مدیریتی و رشد مداوم دانش، گریزمینه انتخاب

 اند.دها را زمینه ساز تحقق آن میگیری از سایر روشکند و بهرهمی زیابی فراهمار
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 گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادکاستی، ضمن حفظ کرامت انسانی
 داند.آموز میدانش

 داند.میگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی های یادکاستی 

 
 (2115حرفه اي )یونسكو ت فنی وتوصيه نامه آموزش و تربي

 باید، های یادگیرندگانبرای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت 
های یاددهی و شوند. ارزشیابی فرایند طراحیسیستم های سنجش موثر و مناسب 

ا هبه ویژه معلم، باید با همکاری همه ذی نفعان، از جمله سنجش تکوینی، یادگیری
سرپرستان و یادگیرندگان انجام ، ای مورد نظرهای حرفههنییندگان زمنما، و مربیان

از قبیل )های مختلف شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش
مورد سنجش و ارزیابی  (هاارزیابی توسط هم گروه، خود ارزیابی و در صورت لزوم

 قرار داد. 

 
 ايحرفه و فنی هايآموزش مللیالبين كنگره سومين نامهتوصيه

 (2112 یونسكو)
 به رسمیت شناختن و ، های آموزش و تجمیع آنهامسیر پذیرپشتیبانی انعطاف

 های صالحیتاستقرار سیستم، های فردی از طریق شفاف سازیانتقال از یادگیری
ی هدشناسایی و اعتبار، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیابی، حرفه ای پیامد محور

تبادل اطالعات و توسعه ، صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی
 تضمین های مکانیسم تعمیم، مربوطه ذینفعان تمام میان همکاری و اعتماد متقابل

 ایحرفه صالحیت سیستم هایقسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت
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 تعاریف -2

 : شایستگی
 ندارد را گویند. توانایی انجام کار بر اساس استا
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ای فههای حربندی شایستگیشایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح
 :ستاشامل موارد زیر  وباشد ای میبه صورت چهار مرحله

 

 
 

 الگوهاي نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگيري -3
به همراه سطوح  با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  1ای و تجارب داخلی الگوی های فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 1
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوي   -1شكل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 1- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-يتكليف كار
 اشد.بتکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می

خدمت یا تصمیم در نظر ، پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول -
 گرفته شود.

 قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود. ، یک تکلیف کاری - 
 انتها می باشد.یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و  -
 یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 یک تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. -
 می باشد. (Step) هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار -
قرار  121الی  11تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده  -

 گیرد.می
نیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب توانایی در  "كار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله كار

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را 
الً هر تکلیف کاری از سه یا چند انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معمو

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 حرفه: خانه دار

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)استاندارد عملكرد

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
ه و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را سطح شناخته شد

 ،نامند. معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام کاراستاندارد عملکرد آن کار می
های نمون برگ -4شکل آورده می شود)رجوع به  عملکرد و معیار ارزیابی

 آورده شده است:هایی از استاندارد عملکرد (. در ادامه نمونهارزشیابی
در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 

ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ مکاترونیک:
 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.

های الکتریکی با دارها و نقشهرسم م": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

به نحوی که مطابق با کشی  افزار نقشه های مدارهای فرمان با نرم رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری"کار : استاندارد عملکرد جهت انجام 3نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس پیشانی -تراشی پله -اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشی
 لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با ت تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± 1/1 حاصل شود.  
 

 )شامل تفكر و عمل(: (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 
روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان 

مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در مهارت یاد می شود. 
در هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلة شود.شکل زیر مشاهده می 

کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

 لتواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می
 شده باشد.

 

 

 ویژگی هاي مهارت )بخش روان حركتی( - 2شكل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
، رشد مهارت های ذهنی، عقالنی از قبیل کسب دانش –به توانائی های ذهنی

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
الئق ع، ارزش، به جنبه احساسی و عاطفی نگرش به توانائی هایی گفته می شود که

و نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع 
 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.

 

 یابا استاندارد شايستگي و صالحیت حرفه ارزشیابيرابطه 

 
ساس ا مرتبط باشد و بر حرفهشایستگی ی یابی باید مستقیماً با استانداردهاشارز

که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر برای  آنها تدوین شود )نه آن
 ارزشیابی ، از نظر فردی .باشد یابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و کند تا وارد به افراد کمک  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی
بت برای ثدر آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی  ،صی شوندخا

های متفاوت به دست  افراد در شرایط مختلف و زمان و شایستگی های هاتوانایی
 ریزی برای ارتقاء و برنامه، تواند در استخدام یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.

و  یابیشموزی ارزآ ز نظر مؤسسات مهارتهای داخلی به کار برده شود. ا آموزش
آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت، سنجش

 ،های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد شایستگی
های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میفنی و حرفه ای  یهاهنرستان
در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان ان ارائه نمایند. کارفرمای

 (.3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد)شکل 
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 ارزشيابی و آموزش، توالی استاندارد هاي شایستگی حرفه- 3شكل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
رك پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام پایه گذاری شده است. تح

باید مدرك سطح صالحیت ، است. برای ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت
همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به قبلی به 

سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح ، تجربه کسب شده
گی باالتر( صورت می گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی شایست

تشخیصی صورت می گیرد. در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف 
 دیگر شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.
 4ل کاستانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در ش

 ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.نمونه
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 ب

 نمونه اي از استاندارد ارزشيابی حرفه براي یك شایستگی  – 4شكل
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حاكم بر ارزشیابي پیشرفت تحصیلي و تربیتي در  اصول
 آموزش فني و حرفه ای 

 عملکرد استاندارد  گیری بایدی )یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز

این باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و ای انتخاب شده را اندازهحرفه
 و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به

براساس  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشارزشیابی کند(. اگر ابزار ارز
و نتایج نیز دارای اعتبار  -ا بانک سئواالت امتحاناستانداردهای محلی و یا ملی و ی

، منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزانوسیع باشند. ضروری است 
یابی را دیده باشند. اگر شهای کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش

الزم است این ، یابی استاندارد شده به صورت متمرکز تدوین شوندشابزارهای ارز
ر توسط متخصصان ارزشیابی و با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین کا

های ملی دارای اثرات اعتبار آزمون ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقدارکرده
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و  بود. منفی بسیاری خواهد

حیت ها و صالبه سطوح شایستگیها و دستیابی ای ناظر بر تحقق شایستگیحرفه
 باشد:ای ملی ایران به شرح زیر میحرفه

 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -1
 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی

 متنوع خواهد بود.
 یابی حرفه مبتنی بر استانداردمالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزش

 .عملکرد حرفه تکلیف کاری
 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -2

ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالك گذر از 
دوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرك براساس صالحیت 

 خواهد بود.

 مر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویانارزشیابی متنوع و مست - 3
 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت

 .کاری و ارزشیابیگروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  21الی  11 در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه

 انجام خواهد پذیرفت . 
 تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 1
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد

 (1ا)ارزیابی همت آموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش - 6
 ،طراحی، فرآیندهای ساخت آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش

 اپراتوری.، تحلیل، نصب، تعمیر

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -1
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 8 
تلقی  یادگیری -کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهیاستاندارد عملکرد تکالیف 

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.می

 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 9
له ااجرای فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مس

 در زندگی.

 یادگیری  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 11
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 

 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -11
ی یابارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزش

 حرفه خواهدبود.

 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 12
ای می گردد که در یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت حرفهزمانی 

و در پودمان زمانی  تمامی پودمان ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد
ار را ک شایستگی انجام، گواهینامه شایستگی دریافت می کند که در تمامی کارها

 د.با توجه به استاندارد عملکرد داشته باش

  

                                                           
 به طور .زیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع استار - 1

روایی به صورت ارزیابی همتا انجام  حفظ برای، آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر کلی 
 شود.می
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 های سنجش و ارزشیابي با توجه به زمان در روش
 ای: ای فني و حرفههآموزش

 ای انجام: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه سنجش آغازین 
 شود. می

 .سنجش تکوینی : برای اصالح یادگیری صورت می گیرد 

  روع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام : برای شتشخیصیسنجش
 گیرد. می

 ها و سطوح صالحیت سنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان
 گیرد.ای انجام میحرفه

 کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام  : برایسنجش تکمیلی 
 شود.می

ای صالحیت حرفهدر نظام صالحیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح 
و نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می 
شود. البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار 

 و حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

 سنجش شايستگي: ابزارهای
 سازی شبیه، شناسایی سنجش، سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی

 ای و ...درجه 361سنجش ، های طوالنی مدتپروژه، کارنمونه، شده

 های مقیاس، ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسیسنجش مشاهده
 واقع نگاری و ...، بندیدرجه

 سنجش نگرش با مقیاس ، تفکیک معنایی، نامهسنجش عاطفی: شامل پرسش
 مصاحبه، لیکرت

 سنجش پیرو و ... ، کارمشاهده در حین، احبه با کارفرماسنجش تکمیلی: مص
کار واقعی استفاده نظر در محیطاین نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد

 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میمی

 درجه ای و ... این نوع  361، سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه
 ای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.ها برسنجش

 

با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا ، از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته
های شایستگی در اهداف برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 1در جدول ، هستید

 است.مهارتی)شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده 
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 هاي شایستگیبرخی از ابزارهاي ارزشيابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهاي اندازه گيري و سنجش مهارت )تفكر(

 مهارت هاي شناختی 

بعد دانش و 
 مهارت شناختی

 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  ■ ×■ ■ ■  

ب: دانش 
 مفهومی

×   
■ 

 +   
■▲ 

    ▲ 

■ 
▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهاي اندازه گيري و سنجش مهارت )عمل( 

 عادی شدن هماهنگی حرکت دقت اجرای مستقل تقلید
 ●  
■ 

● ■  
  

●   
■ ● ■   ● ■ 

  
 

 ابزارهاي اندازه گيري و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه اي(

 تبلور بندیسازمان گذاریارزش واکنش دریافت
● 
 ■ 

●  
 ■ 

●  
■ 

● ◊ 
■ 

● ◊ 
■  

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
  کارپوشه    سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 361آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
 محک زنی    ارائه    ایفای نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش رشته تحصیلی میو )با توجه به نوع آزمون 
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:

 

 
 واع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگیان -5شكل 
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 یابي شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می، دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
ای مورد ارزیابی به هشایستگی، هاای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشهای گوناگون خواهند بود. ارزصورت
ری های دیگمهارت، که مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میگیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
، های اجتماعی و شهروندیهای زندگی شامل مهارتمهارت، ساباز سواد و ح

سازی و براساس حرفه فرد های عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  های مدیریت و کار آفرینی.مهارت

د خواهطوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار 
 گرفت.

های سنجش و ارزیابی محتوی یک فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میتربیت فنی و حرفه

 

 یابيشهای مديريتي ارز وشر
های های استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 
 هاي استاندارد شده  نآزمو

استاندارد شده و  ایشایستگی حرفههای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش
که با  شودشورهای در حال توسعه انجام میگیرند. این روش معموالً در کمی

اند. این مؤسسات به کشورهای همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

نیز ابزار  Ciscoکروسافت و وری نظیر میآ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
موزی به کار برده شده در سطح جهان آهای مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 
 
 



  ارزشيابی 

 
141 

 هاي اطالعاتی بانك
 یابیشاالت ارزؤبانک اطالعاتی شامل س، در این روش براساس استانداردهای حرفه

 شود. این بانک اطالعاتی تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
گیرد  سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی

های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشارز، تا بتوانند براساس این بانک اطالعات
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز ناسانی در وجود کارشاین کار مستلزم 

دهند  آموزش می، ارائه دهندگان آموزشیبه  کارشناسانرا تدوین کرده است. این 
های خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

دارای ها بخواهد کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون
های استاندارد به اقدامات امنیتی  باشند. این روش نسبت به آزمون روایی و پایایی

ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س
ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت

ها دارای انعطاف بیشتری هستند ت. این آزمونکارهای اداری عریض و طویل نیس
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه می

در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند ، تغییر داد
رد ت گیتا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صور گرددهای آنها صادر نامهو گواهی

 .العمر نیز میسر شود و یادگیری مادام

 

 مقیاس بندی و نمره دهي شايستگي
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کیادگیری و ، شایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
ناگونی برای ارزشیابی مقیاس های گواست.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه

 مشاهده می شود.شایستگی حرفه ای وجود دارد که در جدول ذیل 
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 ارزشيابی شایستگی حرفه -مقياس بندي رتبه اي 

 مقیاس بندی شایستگی جزء -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

وزش: نداشتن معیار های مربوط به نیازمند آم

 شایستگی کار

 شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 

 کار

درصد انتظارات در  11عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح شایستگی  11شایسته: کسب حداقل 

 مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  61نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  61شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  61نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  61شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 نیاز انتظارات در سطح شایستگی مورد

درصد انتظارات در  61: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  81: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

 2 3, 2, 1مقیاس های 

درصد  41نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل کامال 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 61درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81کردن حداقل  شایستگی کامل: کسب

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 81 درصد و حداکثر 61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  41: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  61درصد و حداکثر  41: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 گی مورد نیازانتظارات در سطح شایست

درصد  81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  91درصد و حداکثر  81: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  91: کسب کردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

و  3, 2, 1 مقیاس های

 1و4
3 
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 مقیاس بندی شایستگی جزء -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی 

 شایستگی جزء
 ردیف

درصد  41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 61درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 د نیازانتظارات در سطوح شایستگی مور

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 81درصد و حداکثر  61ب حداقل شایسته : کس

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  61: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

صد در 81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  81: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  91درصد و حداکثر 91: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  61: کسب کردن حداقل 1سطح مقیاس 

 شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز سطح

 4و3, 2, 1مقیاس های 

 1و
4 

درصد  41کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 61درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81کثر درصد و حدا 61شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 ت در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد انتظارا 61

 81درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  81شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  61: کسب نکردن حداقل 1سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 2یاس سطح مق

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 91درصد و حداکثر  81: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 91: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 1 4و3, 2, 1مقیاس های 
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 و  فني، پايه فني هایارزشیابي دروس شايستگيه نحو
 غیر فني

 
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 

شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری  شایستگی های غیر فنی -1
ق المدیریت تولید در پایه یازدهم و اخ، های نوین فناوریکاربرد ، و کار آفرینی

 حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش (
 و راحیط، ایرك گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -2

 ای(ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه، خاك و گیاه، آب، زبان بصری
 ازدهم یازدهم و دو، ای( پایه های دهمساعته )شاخه فنی و حرفه 8های کارگاه -3
 یو شیم شناسیزیست، فیزیک، دروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -1
 باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( می

باید برای هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو 
ها برای هر یک پودمان نمره 21از یک نمره مستقل  صورت گیرد و در نتیجه

 گردد.می ثبت 
 

 
 
 تا  1گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می

 گردد.ثبت می 21
بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 

  = عدم احراز شایستگی؛1) 3، 2، 1پودمان مورد نظر که با سه نمره 
 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می3= احراز شایستگی 2

 .( 6)شکل  گرددمنظور می 1آن با ضریب 
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های کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکا، ودارزیابیخ های آموزشی و تربیتیمشارکت در فعالیت، نظم، و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 1تا  1... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 12قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

 گیری از سوی هنرجویانخودارزیابی و تصمیم، با توجه به اینکه خودآگاهی ،
تی حصیلی و تربیها از اصول ارزشیابی پیشرفت تچگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  1نمره از  2گردد هنرآموزان توصیه می، است
بایستی بر اساس ، هاتوسط هنرجویان اختصاص دهند. همچنین خودارزیابی

های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای ها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.
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 نمره یك پودمان كه از دو واحد یادگيري تشكيل شده است. ساختار - 6شكل 



  ارزشيابی 

 
147 

 
 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده براي هر پودمان -7شكل 
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  هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی
های با شیوه مندرج در کتاب های شایستگی مطابقی از واحدپیشرفت تحصیل

درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت 
ان نمره پودم های شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 به دست خواهد آمد.
 
 استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یک 
 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایاز دروس در شاخه

 

 
 كتاب استاندارهاي ارزشيابی پيشرفت تحصيلی مبتنی بر شایستگی  -8شكل 

 هاي تحصيلیبراي كليه رشته

 
 

دهی بر اساس استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر هایی از نمره نمونه 9در شکل 
، شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه ای صنعت

 کشاورزی و هنر نشان داده شده است.، خدمات



  ارزشيابی 

 
149 

 
 الف

 
 ب

 

 
 پ
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 ت

 نمونه هایی از نمره دهی ازرشيابی مبتنی بر شایستگی در رشته هاي مختلف -9شكل 

 1گردد که در هر قبول اعالم می، مبتنی بر شایستگیمانی هنرجو در دروس ز 
نمره پودمان  1کسب کند. در این صورت میانگین  12پودمان درس نمره باالی 

به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در 
کند در آن ماده را کسب ن 12حداقل نمره  صورتی که فرد در یک یا چند پودمان

در سیستم برای او منظور خواهد  11درسی قبولی را بدست نمی آورد و نمره 
هایی که حداقل نمره مورد نظر ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودمان شد.

در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 
 حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.

 های تحصیلی در یک کاربرگ تحت ها رشتهخالصه نمرات کسب شده در پودمان
ای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به های حرفهعنوان گواهی شایستگی

 هنرجو تحویل داده خواهد شد.
 وهنرج همراه کتاب، مدار نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 

باشند. این کتاب با هدف  داشته همراه به خود با زشیابیار اجرای زمان در را
بر  کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی

شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 (. 11)شکل 
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 اهداف و ویژگی هاي كتاب همراه هنرجو - 11شكل 
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