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مراحل کاری

مهره چیدن

مهره خوانی

ها حرکت

حرکت در بازی

(استراتژی)مراحل بازی

ها ارزیابی تاکتیک

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

:کدشطرنج: 3 واحد یادگيری

اسكیت کردن به سمت جلو و عقب

چرخش به سمت جلو و عقب

 چرخش به سمت راست و چپ

تبدیل حرکت به جلو و عقب

ترمز گرفتن

باال رفتن از پله و عبور از مانع

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

شطرنج -  3پودمان /نام فصل

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

مراحل کاری

پرتاب

رعایت قوانین بازی

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

اسكيت - 2پودمان /نام فصل

:کداسكيت: 2 واحد یادگيری

میانگین مراحل

تطبیق عناصر دید

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«ذهني- هاي چابكي  توسعه مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210302: کد کتاب1014100210: کد درس

دارت - 1پودمان /نام فصل

:کددارت:  1واحد یادگيری

مراحل کاری

گیری  حالت

استقرار 
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.  است 3 یا 2،1نمره شایستگي واحد یادگيری یا نمره شایستگي پودمان منحصراً شامل نمرات  −

. را اخذ کند2واحد یادگيری حداقل نمره شایستگي   کند که در ارزشيابي زماني هنرجو شایستگي کسب مي−

. است20 از 12حداقل نمره قبولي پودمان . آید های واحدهای یادگيری آن پودمان به دست مي نمره پودمان از ميانگين نمره−

.واحدهای یادگيری، شایستگي را کسب نماید شود که هنرجو در کليه نمره پودمان و نمره کلي درس زماني لحاظ مي−

باشد به صورت مستقل مورد تاکيد است و رعایت نكردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *

مراحل کاری

گرفتن صحیح راکت

حالت اصلی ضربه زدن

ضربه زدن با دست کشیده

اجرای ضربات مورد نظر

گام برداشتن

ها هماهنگی در ضربات و رفت و برگشت

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

نمره شایستگی واحد یادگیری

میانگین مراحل

بدمينتون - 5پودمان /نام فصل

:کدبدمينتون: 5واحد یادگيری

نمره شایستگی واحد یادگیری

تنيس روی ميز - 4پودمان /نام فصل

:کدتنيس روی ميز: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

و همراه با کات  (ساده)هند بدون پیچ ضربه فورهند و بک

هند  ضربه تک فورهند و تک بک

هند  ضربه لوپ فورهند و لوپ بک

هند با پیچ های زیر، رو و پهلو   سرویس فورهند و بک

صورت کات و فلیپ  دریافت سرویس به

صورت جهشی و تک قدمی  حرکت پا به

*ایمنی، بهداشت، شایستگی غیرفنی و توجهات زیست محیطی

میانگین مراحل


