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استاندارد  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مبتني بر شايستگي 

«های حرکتي با توپ توسعۀ مهارت»درس 
1396-97: سال تحصيليیازدهم:پایه

211299: کد کتاب:کد درس

واليبال - 1پودمان /نام فصل

:کدواليبال: 1واحد یادگيری

مراحل کاری

آشناییباتوپ

جاییگاردگیریوجابه

مراحل کاری

ساعدزدنودریافتکردن

سرویسواجرایانواعسرویس

(اسپک)اسپکزدنوشرحانواعآبشار

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمرهشایستگیواحدیادگیری

هندبال - 2پودمان /نام فصل

:کدهندبال: 2 واحد یادگيری

میانگینمراحل

بهکارگیریاستراتژیوالیبال

دفاعرویتوریکنفرهودونفرهوسهنفره

:کدفوتسال: 3 واحد یادگيری

کارباتوپ

تکنیکپایهمقدماتی

هایپیشرفتهتکنیک

(دفاعحمله)هایفردیتاکتیک

هایتیمیتاکتیک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

فوتسال -  3پودمان /نام فصل

نمرهشایستگیواحدیادگیری

میانگینمراحل

بازیکنرأس

ضرباتایستگاهی

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمرهشایستگیواحدیادگیری

میانگینمراحل

مراحل کاری

گرمکردن

اجرایتکنیکمقدماتی

هااجرایتاکتیک

دروازهبانی
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واليبال - 1پودمان /نام فصل
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نمرهشایستگیواحدیادگیری

فوتبال - 4پودمان /نام فصل

:کدفوتبال: 4 واحد یادگيری

مراحل کاری

کارباتوپ

(پاس،شوت،دریافت،دریبل)هایپایهتکنیک

هایپیشرفتهمفهومحملهودفاعتکنیک-هاوتمریناتمرتبطمفهومحرکت

(حمله_دفاع)تاکتیکهایفردی

هایتیمیتاکتیک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

میانگینمراحل

هایتیمیتاکتیک

*ایمنی،بهداشت،شایستگیغیرفنیوتوجهاتزیستمحیطی

نمرهشایستگیواحدیادگیری

میانگینمراحل

بسکتبال - 5پودمان /نام فصل

:کدبسکتبال: 5واحد یادگيری

مراحل کاری

کارباتوپ

تکنیکپایهمقدماتی

هایپیشرفتهتکنیک

(دفاعحمله)هایفردیتاکتیک

.  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 نکردن آن به معنای عدم قبولي در واحد یادگيری مي (های غيرفني و توجهات زیست محيطي ایمني، بهداشت، شایستگي)ارزشيابي *


