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 مقدمه:

 ماره بخشنامهبرنامه دوازدهم ابالغي بشبر اساس و توجه به ساحت زيستي و بدني ،تحقق اهداف سند تحول بنيادين منظوربه    

 دهيپوشش ،بدنيبيتتربه استناد دستورالعمل جامع اجرا و ارزشيابي درس  و همچنينبين استان و مناطق  شده منعقد نامهتفاهم130811

آموزان  دانش متسال و حركتي و جسماني آمادگي سطح ارتقاء راستاي در بدني تربيت درس مطلوب ارزشيابي و اجرا براي ،كشور مدارس

 است. قرارگرفته تأكيدمورد 

ف برنامه بر اساس اهداو  بدنيتربيتآموزش درس  هايگروهدر پايه نهم با همكاري  بدنيتربيتطرح اجراي آزمون هماهنگ استاني درس 

 به ااقدام الزم ر ،دستورالعملبر مبناي  رودميو از مناطق انتظار است  شدهتدوينو بر مبناي كتاب راهنماي تدريس  بدنيتربيتدرس 

 .آورندعمل

 اهداف:

  بدنيتربيتايجاد انسجام و همسويي در نظام ارزشيابي درس 

  بدنيتربيتهويت بخشي به ساعت درس 

 و دانش آموزان در خصوص وضعيت آمادگي جسماني دانش آموزان ءارائه بازخورد به اوليا 

  سال تحصيلي ولدر ط شدهارائه هايبرنامهارزيابي از 

 ایمدرسهاعضای كمیته آزمون  -1ماده 

 رئيس كميته( مدير آموزشگاه( 

 رئيس كميته(نايب ) بدنيتربيتعاون پرورشي و م 

  دبير كميته() بدنيتربيتدبير درس 

 )معاون آموزشي )عضو 

 و مربيان )عضو( ءرئيس انجمن اوليا 

 ایمدرسهوظايف كمیته آزمون  -2ماده 

  ايمدرسهتشكيل كميته آزمون 

 98ماه ذرآپايان  برگزاري آزمون هماهنگ تا ينحوهبه اولياء و دانش آموزان در خصوص  رسانياطالع 

 هماهنگ در زمان مقرر هايآزموناجراي  هايزيرساختتمهيدات و فراهم نمودن  بينيپيش 

 ... هماهنگي الزم در خصوص فضاي ايمن، جلوگيري از ترددهاي غيرضروري و 

  در زمان برگزاري آزمون ايمدرسههمكاري كميته آزمون 

  سال  درطول گورزشي و فاكتورهاي آمادگي جسماني مرتبط با آزمون هماهن هايمهارتايجاد فرصت تمرين و تكرار براي توسعه

 تحصيلي

 كنترل فرم آگاهي از سالمت دانش آموزان قبل از اجراي آزمون 

  العملمطابق با دستور بر روند اجراي آزمون هماهنگمعاون آموزشي نظارت 
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  جهت انعكاس به دانش آموزان و اولياء ايشان بدنيتربيتدرج نتايج در تابلوي اعالنات 

 زمان اجرای آزمون هماهنگ استانی پايه نهم -3ماده 

 ام ناظرين حوزه در اين اي .بود خواهد 20/02/1399لغايت10/02/1399از  استاني پايه نهم زمان پيشنهادي اجراي آزمون هماهنگ

 ستادي و اداره كل در سطح مناطق جهت نظارت بر اجرا حضور خواهند يافت.

 مكان اجرا -4ماده 

 .باشد اجراقابل راحتيبه يا سالنمدارس  حياط كه در شدهطراحي ايگونهبه هاآزمون*

 فضای اجرای آزمون -5ماده 

 .هست( 18×9با ابعاد )فضاي پيشنهادي براي برگزاري آزمون،زميني *

 

 هندبال گامسهپاس و دريافت و دربيل و شوت  هايمهارت *اجراي آزمون هماهنگ پايه نهم 

  موردنیازوسايل و فضای: 

 :موردنيازوسايل 

 متر 5/1به قطر  ايدايره-

 عدد2توپ هندبال -

 عدد1صندلي -

 اي شكل)هدف پرتاب( دايره يصفحهنياز پايه براي نگهداري  درصورت-

 هاتوپ آوريجمعيار كمكي جهت انجام پاس و دريافت و -

 :آزمونشرح 

و  ايستدميرار دارد متري وي ق 4 يفاصلهكه در  ياركمكيبراي مرحله پاس و دريافت به همراه  شدهتعبيه درفضايتوپ در دست  آموزدانش

 به سمت هدف دريبل س و دريافت با انجام يك تكپس از فرمان معلم شروع به انجام مهارت پاس و دريافت كرده و بعد از انجام دو پا

متري قرار دارد  6در فاصله  محدودكنندهشكل كه با خط  ايدايرهو پرش به سمت هدف  گامسهحركت كرده و با انجام مهارت  شدهتعيين

 .گرددميبار تكرار  4مراحل  اين .كندمياقدام به شوت 

 :ارزشیابی

  مدنظرهستمهارت  دراجرايدر اين آزمون دقت. 

  وجه به تو با  ودش رتكرا (كه خطا اتفاق افتاده است ايمنطقهحركت )از  بايستميانجام نشود  شدهتعيينچنانچه حركت طبق مسير

 .اتفاق افتاد از نمره مربوطه كسر گرددچنانچه خطاي درببل يا رانينگ معلم تربيت بدني تشخيص 

  ظر هست.ننمره مد  1نمره، دقت پرتاب 1نمره، مهارت شوت باالي سر  1گام نمره، مهارت سه 1براي مهارت پاس و دريافت 

 گردد.آموز لحاظ ميتكرار دانش مرحله4مرات فوق براي ن 
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 *آزمون آمادگی جسمانی ايستگاهی 

 وسايل مورد نياز:

 عدد دوتشك: 

 ي: يك عددتوپ مديسنبال دو كيلوگرم

 ي: يك عددتوپ مديسينبال سه كيلوگرم

 توپ بسكتبال: يك عدد

 سوت: يك عدد

 كورنومتر: يك عدد

 18 × 9زمين واليبال: 

 شرح آزمون:

   پنج تكرار  ئدي به تعدادشروع به انجام شناي سوآماده معلم  فرمان باشروع حالت شناي سوئدي گرفته و  آموز پشت خطدانش: ايستگاه اول

 .شودمي

 دست كامل باز شود.، درجه بايد خم شود و در بازگشت 90تا زاويه  شوندهآزمونكه آرنج  بدين شكل است توجه: نحوه اجراي صحيح آزمون

 (.روي تشكباشد )زانوها مي شدهاصالح صورتبهتذكر: آزمون شنا سوئدي دختران 

ت كرده حرك،باشدين ميكه پرش جفت طرف مت اين ايستگاهسيزد و به خميبر شوندهآزمونايستگاه يك،  م كاملانجااز : پس مايستگاه دو 

 .دهدو پرش جفت طرفين را انجام مي

 .باشددر اين ايستگاه خطا ميتوسط كف پا  شود و لمس خطهاي جفت شمارش مي: تعداد پرش1تذكر

 پا خطا محسوب مي گردد. پا صورت گيرد، فرود تك: فرود بايد حتما روي سينه  2تذكر

 شك(ت)كنار  شده عيين، توپ را از محل تحركت كرده شدباشست مينگاه سوم كه آزمون دراز و به سمت ايست آن از بعدايستگاه سوم: 

 كند.به سمت ايستگاه بعد حركت ميدر محل تعيين شده گذاشته و   توپ را تكرار 10و بعد از انجام  برداشته

خطا محسوب  ز روي زمينالگن  بلندكردنپا و باالي سر به زمين برخورد كند، ساق  بايد به رويبسكتبال نشست توپ  وتذكر: در انجام دراز

نجام ن را اآزمو ه و ادامهدنبال توپ رفته و دوباره به ايستگاه خود برگشت شخصاً بهدر صورت رها شدن توپ از دست آزمون دهنده  .شودمي

 دهد.مي

 دهد.انجام مي نهاز روي سيرا توپ مديسينبال  پرتابو ايستگاه چهارم رفته  آموز بهدانش ايستگاه چهارم:

 د از قوس كمرتوانه ميباشد و آزمون دهندميباشد و همچنين پرش در هنگام پرتاب خطا تذكر: خم كردن زانوها در هنگام پرتاب خطا مي

 .براي پرتاب استفاده كند

 باشد.كيلوگرم مي 3كيلوگرم و براي پسران  2نكته: توپ ميسينبال براي دختران 

-مي با تمام سرعت از خط پايانباشد رفته و متر مي 15به سمت ايستگاه آخر كه دوي سرعت به مسافت آموز دانش ازآنپسايستگاه پنجم:

 گذرد.
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در  شد وصحيح انجام داده با طوربهآن آزمون را  تكراراشد كه تعداد بزماني مجاز به ترک ايستگاه مي 3و2، 1آموزان در ايستگاه نكته: دانش

و  شده ي محسوبو وردعنوان ركهتا خط پايان ب شود. مجموع زمان شروعثانيه به زمان وي اضافه مي 2، 4صورت داشتن خطا در ايستگاه 

 .دگردمحاسبه و لحاظ مي معلم ساخته نورمبر اساس  آموزنمره آزمون دانش
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(98-99بدنی دوره اول متوسطه )پايه نهم( شهر تهران )نمون برگ ثبت آزمون هماهنگ درس تربیت  

 مالحظات

 نوع آزمون
نام و نام 

 خانوادگی
 رديف

 آزمون امادگی جسمانی مهارت هندبال

نمره( 1) دقت پرتاب  

تكرار( 4)جمع امتیاز   

مهارت شوت باالی 

 سر

نمره( 1)   

تكرار( 4)جمع امتیاز   

گام  3مهارت دريبل و

نمره( 1)      

تكرار( 4)جمع امتیاز   

 پاس و دريافت

نمره( 1)   

 4)جمع امتیاز 

 تكرار(

 نمره
 ركورد

 ركورد خطا نهايی
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