
تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

41

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

21

31

41

51

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

11

22

2هر کدام3

42

51

 نمره0/5هرکدام 6

72

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمره شايستگي واحد يادگيري

ميانگين مراحل

دو و ميداني - 3پودمان /نام فصل

کددو و ميداني: 3 واحد یادگيری

مراحل کاری

(پشت، اسکيپ زانو بلند، پا)حرکات بنيادي

( مرحله استارت4)استارت

دوهاي سرعت و استقامت و نيمه استقامت

دوهاي مانع

دوهاي امدادي

(دورخيز،  تيک آف، پرواز و فرود)پرش طول و ارتفاع

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

نمره شايستگي واحد يادگيري

کدژیمناستيک: 2 واحد یادگيری

مراحل کاری

(جايي، چرخش، تعادل به هاي جا از حيطه)حرکات بنيادي

حرکات زميني

پرش خرک

پارالل

موازنه

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

سازی عمومي بدن - 1پودمان /نام فصل

پرتاب وزنه

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)های جسماني   پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210305: کد کتاب1014100110: کد درس

ژیمناستيک -  2پودمان /نام فصل

:کدسازی عمومي بدن: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

آزمون دو يا سه فاکتور آمادگي جسماني وابسته به سالمت

آزمون دو يا سه فاکتور آمادگي جسماني وابسته به اجرا

تدوين برنامه دو آزمون فاکتور آمادگي جسماني وابسته به سالمت

تدوين برنامه دو آزمون فاکتور آمادگي جسماني وابسته به اجرا

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي



تربيت بدني: رشته تحصيلي

101410: کد رشته

سازی عمومي بدن - 1پودمان /نام فصل

استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«(ويژه دختران)های جسماني   پرورش مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليدهم:پایه

210305: کد کتاب1014100110: کد درس

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

62

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

نمرهحداقل نمره قبوليردیف

12

22

32

42

52

2

5نمره مستمر از 

نمره شایستگي پودمان

20نمره پودمان از 

(استايل)آمادگي عمومي 

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

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

.را اخذ کند   (3از نمره ) 2واحد یادگيری حداقل نمره   زماني هنرجو شایستگي کسب مي کند که در ارزشيابي−

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

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

مراحل کاری

حرکات بنيادي 

اجراي زنجيره

ضرب آهنگ

خالقيت

ميانگين مراحل

نمره شايستگي واحد يادگيري

ورزش هوازی  - 5پودمان /نام فصل

کدورزش هوازی دختران: 5واحد یادگيری

*ايمني، بهداشت، شايستگي غيرفني و توجهات زيست محيطي

شنا  - 4پودمان /نام فصل

کدشنا دختران:4 واحد یادگيری

مراحل کاری

وري روي آب غوطه

سر خوردن

(دوشناي کرال سينه و پشت)حرکت پا

(دوشناي کرال سينه و پشت)حرکت دست

گيري در دو شنا فوق هماهنگي حرکت دست و نفس

ها در دو شنا فوق ها و برگشت استارت


