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معرفی واحدهای یادگیری
فصل 2



12

طراحی و سازماندهی درس  
درس توسعه مهارت هاي رزمي   ـ هدفي از تركيب سازوار پنج تكليف كاري در قالب 
از يك  نماينده بخشي  پودمان  پودمان شايستگي تشكيل شده است كه هر  پنج 
كاري  تكاليف  كه  است  نحوي  به  سازماندهي درس  است.  ورزش  در حوزه  شغل 
در طول سال تحصيلي به صورت مرحله اي ارائه مي شود و شايستگي ها به صورت 
كالن  شايستگي  درس  پايان  در  نهايت  در  و  مي شود  ارزيابي  و  كسب  تدريجي 

مهارت هاي رزمي  ـ هدفي كه قابليت انتقال دارد، محقق مي شود.

شایستگی های مورد انتظار  

شایستگی های فنی
1 پينت بال 
2 تيروكمان

3  كاراته
4  تيراندازي

5  تكواندو      

شایستگی های غیرفنی در رشته تربیت بدنی  
در اين رشته پس از مطالعه و بررسی كارشناسی توسط اعضای گروه 18 شايستگی 
غيرفنی با توجه به ويژگی های رشته از مجموعه شايستگی های ارائه شده انتخاب 
مربوط  مراحل  و  كاری  تكاليف  و  دروس  و  رشته  اهداف  با  متناسب  كه  گرديد 
به آن بوده است. الزم به ذكر است كه به لحاظ ويژگی های اين رشته و اهداف 
بازار كار ممكن است به علت دارا بودن  به  اتصال  از  آن كه فارغ التحصيالن پس 
توانمندی های خاص در عرصه های ورزش قهرمانی داخلی و بين المللی وارد شوند 
توجه به اخالق حرفه ای و ورزشی و رعايت آن جزء الينفك اين رشته می باشد، 
لذا توجه به اخالق حرفه ای و ورزشی و رعايت آن حين تمرينات و تجلی آن در 
عرصه های داخلی و بين المللی در هنگام برنامه ريزی و تدوين اهداف، مورد توجه 

خاص قرار گرفته است.

18 شایستگی غیرفنی به این شرح است:
1 انتخاب فناوری های مناسب 

2 نگهداری فناوری های به كارگرفته شده 
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3 مسئوليت پذيری 
4 درستكاری و كسب حالل 

5 مديريت زمان 
6 تصميم گيری 
7 تعالی فردی 

8 مديريت كارها و پروژه ها 
9 تفكر خالق 

10 نقش در تيم 
11 تفكر انتقادی 

12 آموزش ديگران 
13 جمع آوری و گردآوری اطالعات

14 كارآفرينی 
15 نگرش سيستمي 

16 مستندسازي
17 اجتماعي بودن

18 احترام گذاشتن به ارزش هاي ديگران

مسیر یادگیری درس دوم سال یازدهم ـ توسعه مهارت هاي رزمي ـ هدفي

پینت بالتیروكمانكاراتهتیراندازيتكواندو

سازماندهي محتوا
درس توسعه مهارت های رزمي ـ هدفي درقالب پودمان های مستقل و تكاليف كاری مجزا از هم 

تعريف می شود كه عبارت اند از : 
1 پينت بال 
2 تيروكمان

3  كاراته
4  تيراندازي
5  تكواندو  
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                   عرصه
عناصر

رابطه با خویشتن
)روح، روان و جسم(

رابطه با خلقترابطه با خلق خدا )سایر انسان ها(رابطه با خدا

تعقل، تفكر و 
اندیشه ورزي

مستمر  يادگيري هاي  به  توجه 
خود در كسب مهارت هاي رزمي 

ـ هدفي 
نشاط  روحيه  كسب  درك 
انجام  در  خويش  شادابي  و 

مهارت هاي رزمي ـ هدفي
ـ  جسمي  توانايي هاي  كشف 
انجام  طريق  از  خود  حركتي 

ورزش هاي رزميـ  هدفي

استعانت از خداوند متعال در انجام 
ورزش هاي رزميـ  هدفي

اميد به خداوند در كسب اطالعات 
مهارت هاي رزميـ  هدفي

شايستگي هاي  به  قلبي  توجه 
آموزش  در  تالش  و  كار  فرهنگ 

مهارت هاي رزميـ  هدفي

توجه به مسئوليت پذيري بين بازيكنان 
در مهارت هاي رزميـ  هدفي

انتقال  كشف راه حل هاي خالقانه در 
آموخته هاي ورزشي بازيكنان 

تأمل در كاربرد فناوري در مهارت هاي 
رزميـ  هدفي

توجه به حفظ محيط زيست در 
طبيعت هنگام انجام مهارت هاي 

رزمي ـ هدفي
از  استفاده  در  مسئوليت پذيري 
انجام  هنگام  در  محيط زيست 

مهارت هاي رزميـ  هدفي
تأمل در به كارگيري فناوري در 

استفاده از محيط زيست

ایمان و باور

باور به توانايي خويش در انجام 
مهارت های رزميـ  هدفي

التزام قلبي به روحيه جمع گرايي 
ـ  رزمي  مهارت های  انجام  در 

هدفي
عالقه به فرهنگ كار و تالش 
مهارت های  انجام  هنگام  در 

رزمي ـ هدفي

با  سيستمي  نگرش  به  باور 
يافته  سازمان  نظم  از  كمك 
يادگيري  در  جهان  در  خداوند 

مهارت ها 
متخلق به اخالق الهي در تمامي 
مسابقه  و  تمرين  بازي،  مراحل 
ـ  رزمي  مهارت های  انجام  در 

هدفي
اعتقاد به ياري خداوند در كار با 
فناوري در يادگيري مهارت های 

رزمي ـ هدفي

التزام قلبي به ارتباط مؤثر بازيكنان 
مهارت های  انجام  در  يكديگر  با 

رزمي ـ هدفي
اخالق  به  متخلق  و  پرهيزكاري 
اسالمي در انجام مهارت های رزمي 

ـ هدفي
شايستگي های  بهبود  به  ايمان 
اجتماعي از طريق تقويت مهارت های 

رزميـ  هدفي

فضاهاي  بهبود  نقش  به  باور 
ورزشي رو باز و سرپوشيده در 
انجام  در  نشاط  روحيه  تقويت 

فعاليت های رزمي ـ هدفي
در  قوانين  اجراي  به  ايمان 
انجام  در  زيست  محيط  حفظ 

فعاليت های رزمي ـ هدفي
محيط  حفظ  به  قلبي  التزام 
انجام  حين  در  زيست 

فعاليت های رزمي ـ هدفي

علم
)كسب معرفت 

شناخت، بصیرت و 
آگاهي(

زمينه های  در  خودم  آگاهي 
تربيتي در برقراري ارتباط مؤثر 

در ورزش های رزميـ  هدفي
انجام  در  قانون گرايي  به  باور 

فعاليت های رزمي ـ هدفي
پذيرش تأثير فناوري در يادگيري 

مهارت های رزميـ  هدفي

متخلق بودن به اخالق الهي در 
انجام فعاليت های هدفي ـ رزمی

آگاهي از حضور خداوند در حين 
انجام فعاليت های هدفيـ  رزمی

كسب معرفت در توسعه حرفه اي 
مهارت های رزمي ـ هدفي

بازيكنان  ارتباط مؤثر  مجاهدت در 
تيم در ورزش های رزمي ـ هدفي

شناخت روحيه خردورزي در انجام 
هم گرايي  در  فردي  تكنيك های 

تاكتيك های تيمي 
شناخت فناوري های نوين در انتقال 

مهارت های رزمي ـ هدفي

كاربرد  از  استفاده  در  شناخت 
فناوري در حفظ محيط زيست 
ـ  رزمي  ورزش های  انجام  در 

هدفي
قوانين  از  بازيكنان  شناخت 
محيط زيست براي داشتن محيطي 

با نشاط 
ساخت  فرايند  اصول  شناخت 
ورزش های  در  ورزشي  وسايل 

رزمي ـ هدفي

اهداف تفصیلی درس توسعه مهارت های رزمی ـ هدفی پایه 11
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عمل
)كار، تالش، اطاعت، 
عبادت، مجاهدت، 

كارآفریني، مهارت و...(

تالش در جهت كسب اطالعات 
پايه  تكنيك های  در  فردي 

رشته های رزمي ـ هدفي
مجاهدت در كسب تكنيك های 
فردي ورزش های رزميـ  هدفي

مجاهدت در كسب شايستگي 
انجام  در  تالش  فرهنگ 

مهارت های رزمي ـ هدفي

در  اميدواري  روحيه  بردن  باال 
انجام  در  خداوند  از  استعانت 

ورزش های رزمي ـ هدفي
تالش براي متخلق شدن به اخالق 
اسالمي در انجام ورزش های رزمي 

ـ هدفي
كسب  در  خداوند  به  تمسك 
انجام  در  فني  شايستگي های 

ورزش های رزمي ـ هدفي

مجاهدت در كسب نگرش سيستمي 
بين بازيكنان در رشته های رزمي ـ 

هدفي
كار و تالش در جهت روحيه آزادمنشي 

در انجام فعاليت های رزميـ  هدفي
مهارت تعامل و گفت وگو با حريفان 

در ورزش های رزمي ـ هدفي

اطالعات  كسب  در  مهارت 
بهداشت محيط زيست در انجام 

فعاليت های رزمي ـ هدفي
روحيه  جهت  در  تالش  و  كار 
جمع گرايي براي حفظ محيط زيست

به  نرساندن  آسيب  براي  تالش 
محيط های ورزشي در حين انجام 

فعاليت های رزميـ  هدفي

اخالق
)تزكیه، عاطفه و 
ملكات نفساني(

يادگيري  در  نفساني  ملكات   
مادام العمر با فعاليت های مستمر 
در حين انجام فعاليت های رزمي 

ـ هدفي
تقويت شجاعت براي دستيابي 
در  باالتر  نفساني  ملكات  به 

ورزش های رزمي ـ هدفي
تقويت به كارگيري فناوري نوين 
در آموزش مهارت های رزمي ـ 

هدفي

تقويت  در  خدا  با  مؤثر  ارتباط 
ملكات نفساني در انجام ورزش های 

رزميـ  هدفي
مسئوليت پذيري در عواطف و ملكات 
نفساني در انجام ورزش های رزميـ  

هدفي
تقويت روحيه مبارزه با نفس در 
انجام ورزش های رزمي ـ هدفي

روحيه  و  كارامد  و  مؤثر  ارتباط 
ـ  رزمي  ورزش های  انجام  فداكاري 

هدفي
روحيه  با  نفساني  ملكات  كسب 
خيرخواهي به هم ميهنان در انجام 

ورزش های رزمي ـ هدفي
تالش در جهت كسب ملكات نفساني 

در برخورد با هم تيمي ها
انجام ورزش های رزمي ـ هدفي

ارتباط مؤثر در كار تيمي در ملكات 
نفساني براي حفظ محيط زيست 
در انجام ورزش های رزميـ  هدفي
تزكيه و تقويت مسئوليت پذيري 
ـ  رزمي  مهارت های  كسب  در 

هدفي
 اعتماد به نفس در جهت تقويت 
در  فناوري  و  توليد  فرهنگ 
محيط زيست در انجام ورزش های 

رزميـ  هدفي
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زمان )ساعت(كارهاپودمان هاردیف

60حالت گيري ـ استقرار ـ هدف گيري ـ قوانين بازي ـ ارزيابيپينت بال1

60حالت گيري /استقرار/ تطبيق عناصر ديد/قوانين بازي/ ارزيابيتيروكمان2

كاراته3

 آماده سازي و تكنيك هاي پايه )ايستادن ها، دفاع ها، ضربات دست و پا( 
 كاتاي اول

 تكنيك هاي پايه 2 )دفاع، ضربات دست و پا(
 كاتاي دوم

 تكنيك هاي پايه 3
 ارزيابي

60

تيراندازي4
شيوه گرفتن انواع سالح ها در وضعيت های مختلف )ايستاده، نشسته، درازكش(، 
تعيين دست و چشم برتر، مفاهيم زوايا، صفحات، جهت بدن و اندام ها و چگونگي 
قرارگيري براساس نوع اسلحه، هدف گيري / حالت گيري / استقرار/ تطبيق عناصر 

ديد/ قوانين بازي/ ارزيابي

60

تكواندو 5

1  آماده سازي
2  تكنيك  هاي دست 

3  تكنيك هاي پا
4  فرم ها 
5  مبارزه 
6  ارزيابي

60

زمان آموزش پودمان هاي درس توسعه مهارت های رزمی ـ هدفی


