
توسعه مهارت های رزمی ، هدفی

1396

رشتۀ تربیت بدنی
گروه بهداشت و سالمت
شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه

) جلد اول (



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه،  نمایش،  پایگاه های مجازی،  ارائه در  و  الکترونیکی  و 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978 - 964 - 05 - 2863-1              978 - 964 - 05 - 2863 -1 شابک

                                     نام کتاب:    توسعه مهارت های رزمی، هدفی )جلد اول( ـ 211300
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                  پديدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش  مديريت برنامه ريزی درسی و تألیف:    
سیده فریده هادوی، حمیده نظری تاج آبادی، عزت الزمان بازیاری، علی شاه محمدی، فریبا حسین آبادی و   شناسه افزوده برنامه ريزی وتألیف: 

معصومه سلطان رضوانفر )اعضای شورای برنامه ریزی( 
یوسف گرشاسبی)کاراته(، محبوبه شادمانی)تیر و کمان(، لیاللمسه چی و مرضیه مهرابی) تیراندازی( )اعضای   
گروه تألیف(ـ  معصومه سلطان رضوانفر)ویراستار(                                                                          

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی           مديريت آماده سازی هنری:   
مجید ذاکری یونسی )مدیر هنری(ـ مجتبی احمدی )صفحه آرا(ـ  صبا کاظمی )طراح جلد( ـ ایمان             شناسه افزوده آماده سازی: 

اوجیان)طراح یونیفورم( ـ آنی بابومیان)رسام( ـ سعید سلطان علیان)عکاس(
تهران: خیابان ایرانشهر شمالي ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوي(                                                  نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ،  دورنگار  : 88309266  ،  کد پستي   : 1584747359  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir  :وب سایت                                                  

ـ کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان61 )داروپخش(    شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي ایران : تـهران                                             ناشر :   
                                                   تلفن :5 ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستي: 139ـ 37515

                                       چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«
چاپ اّول 1396               سال انتشار و نوبت چاپ:   



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها االن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فهرست

9 .............................................................................................................. پودمان 1 : تیر و کمان  

10 .................................................................................................................... واحد یادگیری 1: تیر و کمان   
13 ...................................................................................................................................   آشنایی با انواع کمان 
 مشخصات یک کمان ریکرو........................................................................................................................... 14
16 .............................................................................................  لوازم جانبی که بر روی کمان بسته می شود
 تجهیزات جانبی کمان داران.......................................................................................................................... 17
 تیر و انواع آن................................................................................................................................................... 22
 گرم کردن در رشته تیر و کمان................................................................................................................... 26
 مراحل آموزش تیراندازی با کمان............................................................................................................... 30
 حالت گیری...................................................................................................................................................... 30
32 ..............................................................................................................................................................  استقرار
37 ..................................................................................................................  تطبیق عناصر دید )هدف گیری(
 قوانین و مقررات بازی.................................................................................................................................... 41
زمان تیراندازی.................................................................................................................................................. 43
 ارزشیابی شایستگی تیر و کمان................................................................................................................... 45

پودمان2 : تیر اندازی  .............................................................................................................. 47

واحد یادگیری 2: تیر اندازی .................................................................................................. 48
 تیراندازی و اهمیت هدف گیري در آن............................................................................................................ 50
58 ......................................................................................................................  فاکتورهای اساسی در تیراندازی 
 تجهیزات تیراندازی.............................................................................................................................................. 73
84 ........................................................................................................................................  انواع میادین تیراندازی
88 .........................................................................................................................  همسو بودن و غیر همسو بودن
 تنظیم عناصر دید و هدف گیری........................................................................................................................ 91
92 ......................................................................................................  فضای نشانه روی و هدف گیری در تپانچه
 شلیک خشک........................................................................................................................................................ 93
 حالت گیری و تنظیم عناصر دید در تپانچه.................................................................................................... 96
 بهترین زمان شلیک......................................................................................................................................... 105
 قوانین و مقررات رشته های بادی.................................................................................................................. 109
 نحوه امتیاز دهی کارت هدف رشته تفنگ بادی......................................................................................... 111
 نحوه امتیاز دهی کارت هدف رشته تپانچه بادی........................................................................................ 112



114 ..................................................................................................................................  تیراندازی با تفنگ بادی
 تیراندازی با تفنگ بادی در حالت ایستاده................................................................................................... 118
 ارزشیابی شایستگی تیراندازي........................................................................................................................ 135

137 .................................................................................................................. پودمان3 : کاراته  
واحد یادگیری 3: کاراته ........................................................................................................ 138
  تاریخچه کاراته............................................................................................................................................ 141
 ویژگی های ورزش کاراته............................................................................................................................ 142
 گرم کردن و آماده سازی در کاراته.......................................................................................................... 144
146 ............................................................................................................................  کاراته گی )لباس کاراته(
 نحوه ورود به دوجو )کالس کاراته( و خروج و مراسم  شروع و پایان کالس................................... 148
150 .................................................  تقسیم بندی بدن و شناخت جهت ها و سمت های اصلی در کاراته
 داچی ) نحوه ایستادن یا استقرار در کاراته(........................................................................................... 153
155 ...................................................................................................  سیکن چوکو سوکی )ضربه مستقیم ...(
 مهارت ضربه مائه ته سوکی )مشت مستقیم ...(.................................................................................... 158
 حرکت اوی )حرکت به جلو( و کوت تای ) حرکت به ...( ..................................................................... 160
162 ......................................................................................................................  اوی سوکی )ضربه مشت ...(
 گدان بارای )دفاع منحرف کننده ...(......................................................................................................... 163
 گدان بارای، ذنکوتسوداچی )دفاع ...(....................................................................................................... 165
167 ...................................................................................................  ماواته گدان بارای )حرکت چرخش ...(
 کامائه )گارد(................................................................................................................................................. 169
171 ...........................................................................................  مائه گری )ضربه مستقیم پا به سمت جلو(.
173 ...................................................................................  مائه گری، ذنکوتسو داچی )ضربه مستقیم پا ...(
 اوی مائه گری )ضربه مستقیم ...(.............................................................................................................. 175
 جودان آگه اوکه )دفاع باال رونده برای قسمت باالی بدن(.................................................................. 177
179 ..........................................................................  جودان آگه اوکه، ذنکوتسو داچی ) دفاع باال رونده...(
181 ................................................................................  گدان بارای، گیاکو سوکی )دفاع منحرف کننده...(
184 ..................................................  جودان آگه اوکه، گیاکو سوکی )مهارت ترکیبی دفاع باال رونده...( 
 اصطالحات کاراته......................................................................................................................................... 186
190 .........................................................................................................................  ارزشیابي شایستگي کاراته
 منابع و مآخذ................................................................................................................................................ 191



شرایط در حـال تغییر دنیاي کـار در مشاغل گونـاگون، توسعه فناوري هـا و تحقق تـوسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي به طور 
استاندارد و درست تعریف شده است. تـوانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مـي شود. در رشته 

تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي اجراي تکنیک و تاکتیک هاي مناسب 

هر رشته ورزشي
2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند کار تیمي، مدیریت منابع و...

3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، سومین/ چهارمین  درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژه رشته تربیت بدني 
شغلي  و  آینده  موفقیت  براي  کتاب  این  شایستگي هاي  است. کسب  تألیف شده  یازدهم  پایه  در 
آموزش  شایستگي هاي  تمام  نمایید؛  سعي  عزیز  هنرجویان  است.  ضروري  بسیار  شما  حرفه ای 

داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي توسعه مهارت هاي رزمي ،هدفي شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک 
است. شما  تشکیل شده  مرحله کاري  از چند  یادگیري  واحد  هر  و  است  یادگیري  واحد  یا چند 
هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. 
نمره  و  نمرات منظور مي نماید  ثبت  نمره در سامانه  پودمان یک  براي هر  هنرآموز محترم شما 

سخنی با هنرجویان عزیز



قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، 
فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 
5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي 
از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي  قرار 
گیرید و پودمان هایي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد 
نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي شما 
از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو  طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي 
مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود 
را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته آموزشي 

دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني:
 www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، 
العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات  حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام 
ارائه شده است. شما  آموزشي  بسته  و  و در کتاب درسي  با شایستگي هاي فني طراحي  همراه 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، 

تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
در  محترمتان  هنرآموز  توصیه هاي  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  بهداشتي  ایمني،  نکات  رعایت 

بگیرید. کارها جدي  انجام  در  است،  آمده  کتاب  در  که  را  مواردي  رعایت  خصوص 
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در 
جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان 

برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

ــران و نیازهــاي  ــي جمهــوري اســالمي ای ــه درســي مل ــرورش و برنام ــوزش و پ ــن آم ــق اهــداف ســند تحــول بنیادی راســتاي تحق
متغیــر دنیــاي کار و مشــاغل، برنامه درســي رشــته تربیــت بدنــي طراحــي و بــر اســاس آن محتــواي آموزشــي نیــز تألیــف گردیــد. 
ــن کتــاب  ــده اســت ای ــن و تألیــف گردی ــۀ یازدهــم تدوی ــراي پای کتــاب حاضــر از مجموعــه کتاب هــاي کارگاهــي مي باشــد کــه ب
داراي 5 پودمــان اســت کــه هــر پودمــان از یــک یــا چنــد واحــد یادگیــري تشــکیل شــده اســت. همچنیــن ارزشــیابي مبتنــي بــر 
ــوزان  ــت. هنرآم ــده اس ــیابي آورده ش ــیوه ارزش ــان ش ــر پودم ــان ه ــه در پای ــد ک ــي باش ــاب م ــن کت ــاي ای ــتگي از ویژگي ه شایس
گرامــي می بایســت بــراي هــر پودمــان یــک نمــره در ســامانه ثبــت نمــرات بــراي هــر هنرجــو ثبــت کننــد. نمــره قبولــي در هــر 
پودمــان حداقــل 12 مــي باشــد و نمــره هــر پودمــان از دو بخــش تشــکیل مــي گــردد کــه شــامل ارزشــیابي پایانــي در هــر پودمــان و 
ارزشــیابي مســتمر بــراي هــر یــک از پودمــان هــا اســت. از ویژگــي هــاي دیگــر ایــن کتــاب طراحــي فعالیــت هــاي یادگیــري ســاخت 
ــع، اخــالق حرفــه اي و مباحــث زیســت محیطــي  ــه مدیریــت مناب ــا شایســتگي هــاي فنــي و غیرفنــي از جمل یافتــه در ارتبــاط ب
اســت. ایــن کتــاب جزئــي از بســته آموزشــي تــدارك دیــده شــده بــراي هنرجویــان اســت کــه الزم اســت از ســایر اجــزای بســتۀ 
ــرم افــزار و فیلــم آموزشــي در فراینــد یادگیــري اســتفاده شــود. کتــاب همــراه هنرجــو  آموزشــي ماننــد کتــاب همــراه هنرجــو، ن
ــا  ــنایی بیشــتر ب ــرای آش ــد ب ــما می توانی ــرد. ش ــرار مي گی ــتفاده ق ــورد اس ــي م ــام کار واقع ــیابي و انج ــري، ارزش ــگام یادگی در هن
اجــزای بســته یادگیــری، روش هــای تدریــس کتــاب، شــیوه ارزشــیابی مبتنــی بــر شایســتگی، مشــکالت رایــج در یادگیــری محتــوای 
ــا و پاســخ  ــت راهنم ــی و بهداشــت و دریاف ــوزش ایمن ــی، آم ــکات آموزشــی شایســتگی های غیرفن ــی، ن ــدی زمان ــاب، بودجه بن کت
فعالیت هــای یادگیــری و تمرین هــا بــه کتــاب راهنمــای هنرآمــوز ایــن درس مراجعــه کنیــد. الزم بــه یــادآوري اســت،کارنامه صــادر 
شــده در ســال تحصیلــي قبــل بر    اســاس نمــره 5 پودمــان بــوده اســت. و در هنــگام آمــوزش و ســنجش و ارزشــیابي پودمان هــا و 
ــزي  ــي منتشــر شــده توســط ســازمان پژوهــش و برنامه ری ــه اســتاندارد ارزشــیابي پیشــرفت تحصیل ــي بایســت ب شایســتگي ها، م
ــتاندارد از  ــاس اس ــر اس ــدي ب ــل کلی ــي و مراح ــر فن ــتگي هاي غی ــت، شایس ــي و بهداش ــت ایمن ــردد. رعای ــه گ ــي مراجع آموزش
ــدل کل  ــب 8 در مع ــا ضری ــن درس ب ــه ای ــود ک ــن ش ــان تبیی ــراي هنرجوی ــن ب ــند. همچنی ــتگي مي باش ــب شایس ــات کس ملزوم

ــادي اســت. ــر زی محاســبه مي شــود و داراي تأثی
کتاب شامل 5 پودمان  است که در دو جلد چاپ و ارائه مي شود. 

پودمــان اول: بــا عنــوان »تیــر و کمــان« کــه در آن  بــه کمــان و انــواع آن، مشــخصات کمــان ریکــرو، تجهیــزات جانبــي کمانــداران 
انــواع تیرهــا از نظــر مــواد ســازنده، اجــزای تیــر، گــرم کــردن در ورزش تیــر و کمــان، حالــت گیــري، اســتقرار، نحــوه قــرار گرفتــن 

انگشــت روي زه، تطبیــق عناصــر دیــد، نشــانه گیــري، قوانیــن و مقــررات بــازي، زمــان تیرانــدازي آمــوزش داده شــده اســت.
پودمــان دوم: عنــوان »تیرانــدازی« دارد، در ایــن پودمــان ابتــدا تیرانــدازي و اهمیــت هدف گیــري در آن، فاکتورهــاي اساســي آن، 

تجهیــزات تیرانــدازي، انــواع میادیــن تیرانــدازي، تنظیــم عناصــر دیــد، انــواع ســیبل ها و ... آمــوزش داده شــده اســت.
ــه  ــه ب ــا اشــاره شــده اســت و در ادام ــه تکنیک ه ــم و ســپس ب ــه مفاهی ــه در آن ب ــه« اســت. ک ــوان »کارات ــا عن ــان ســوم: ب  پودم

ــود. ــه مي ش ــه و...پرداخت ــاع ، حمل ــاي دف تاکتیک ه
جلد دوم شامل پودمان هاي پینت بال و تکواندو خواهد بود. 

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش


