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فصل 2
کلیات
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مقدمه
هنرجوی عزیز، كتابی كه هم اكنون در اختیار شما قرار دارد كتاب همراه هنرجو نامیده می شود. 

شاید برایتان سؤال باشد كه  این كتاب چیست و چرا به  این نام است؟
شامل  كه  است  شده  تعریف  آموزشی  بسته  شما،  آموزش  برای  آموزشی،  جدید  نظام  براساس 
كتاب درسی، كتاب راهنمای هنرآموز )معلم(  و كتاب همراه هنرجو می باشد. از آنجا كه ممكن 
است در كتاب درسی نتوان از همه موضوعات مرتبط با درس برای شما گفته شود و دروس بیشتر 
جنبه علمی  دارند به همین دلیل مطالب اضافه ای كه مفید هستند اما جنبه درسی ندارند و بیشتر 
جنبه افزایش معلومات دارد و از آنها آزمون به عمل نمی آید و مرتبط با درس های شما در هر پایه 

تحصیلی می باشد، در یك مجموعه به نام همراه هنرجو تدارك دیده شده است.
ویژگی های این كتاب از دید آموزشی عبارت اند از:

ـ برای حفظ كردن نیست؛
ـ باعث می شود حجم كتاب درسی كم شود؛

ـ در دنیای واقعی كار كاربرد دارد؛
ـ توان كارآفرینی را افزایش می دهد؛ 

ـ وابستگی به كتاب های درسی كم می شود؛
ـ یك زبان مشترك برای دروس ایجاد می كند؛

ـ به تحقق شایستگی و یادگیری مادام العمر كمك می كند؛
نتایج پژوهشی كه در رابطه با این كتاب از زبان خود شما به دست آمده است حاكی است كه  این 

كتاب این ویژگی ها را دارد:
سبك، قابل حمل، همیشه همراه، مختصر و مفید، معتبر و دارای مطالب به روز است كه سرعت 

یادگیری را نیز افزایش می دهد. 
امید است كه بتوانید به بهترین نحو از آن استفاده نمایید.



9

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای شامل:
ـ هدایت از طریق در اختیار قرار دادن اطالعات شغلی و حرفه ای كه در برنامه درسی رشته بخشی 
از آن وجود دارد و بخش های دیگر شامل مسیر توسعه حرفه ای از طریق بازدید و كارآموزی محقق 

می شود.
با كمك آزمون های استاندارد  ـ مشاوره حرفه ای كه در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و 

انجام خواهد شد.
ـ هدایت آموزشی كه توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت فراگیران در 

مسیر های تحصیلی افقی و عمودی در متوسطه و بعد از آن انجام می شود.

مسیرهای هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در گروه خدمات 

دوره 
اول متوسطه

دوره دوم 
متوسطه 

ی و 
شاخه فن

ی
مهارت

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم

امور فروش

بازاریابی و تبلیغات

امور اداری

امورمالی بانکداری و بیمه

حسابداری و مالیات

تربیت بدنی

خدمات آرایشی و پیرایشی

تربیت کودک

مراقبت از بزرگساالن وناتوانان

امور حفاظتی

حمل و نقل

گردشگری

گروه هتل داری
فراوری و تولید

تتتت تتتتت
گروه 

گ و هنر
فرهن

گروه 
ت و بازرگانی

خدما
گروه 

ت و تولید
ساخ

گروه 
شاورزی و غذا          

ک
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ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته تربیت بدنی

فردی که این شغل را انتخاب می کند باید توانایی های زیر را داشته باشد:
بیان  به  قادر  باید  رشته  به  ورودی  دانش آموزان  ایده(:  تولید  ـ  )شفاهی  توانایی شناختی 
اهداف خود، به صورت نوشتاری و گفتاری باشند و بتوانند هدف خود را از ورود به این رشته کاماًل 

مشخص نمایند.
توانایی ادراکی )فضایی ـ توجه ـ دقت(: دانش آموزان ورودی باید قادر به درک موقعیت و 

وضعیت خود باشند.
توانایی روان حرکتی )کلیه مهارت های روانی ـ حرکتی(:

دانش آموزان ورودی باید در کلیه زمینه های روانی ـ حرکتی هماهنگی الزم را داشته باشند و 
مورد آزمون قرار گیرند.

سرعت  چابکی،  هماهنگی،  تعادل،  توان،  انعطاف،  استقامت،  قدرت،  دارای  فیزیکی:  توانایی 
باشند    و در این زمینه، پس از آزمون ورودی مورد آزمون عملی در زمینه های فوق قرار خواهند 
گرفت. همچنین توانایی حسی ـ دیداری ـ شنیداری داشته باشند و در این زمینه هم مورد آزمون 

قرار خواهند گرفت.

آمادگی جسمانی سالمت کامل جسمی 
)براساس شناسنامه سالمت مهارت های پایه دانش آموزان(

سالمت کامل روانی
داشتن فیزیک مناسب )تناسب قد ـ وزن ـ براساس معیار مشخص شده(

اطالعات عمومی ورزشی

طراحی و سازماندهی درس

درس توسعه مهارت های حرکتی با توپ از ترکیب سازوار پنج تکلیف کاری در قالب پنج پودمان 
شایستگی تشکیل شده است که هر پودمان نماینده بخشی از یک شغل در حوزه ورزش است. 
سازماندهی درس به نحوی است که تکالیف کاری در طول سال تحصیلی به صورت مرحله ای ارائه 
پایان درس  نهایت در  ارزیابی می شود و در  می شود و شایستگی ها به صورت تدریجی کسب و 

شایستگی کالن مهارت های حرکتی با توپ که قابلیت انتقال دارد، محقق می شود.
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شایستگی های مورد انتظار

شایستگی های فنی:
والیبال
هندبال
فوتسال
فوتبال

بسكتبال
شایستگی های غیر فنی:

1ـ انتخاب فناوری های مناسب 
2ـ تصمیم گیری 

3ـ مدیریت مواد و تجهیزات 
4ـ مسئولیت پذیری 

5ـ نقش در تیم 
6 ـ درستكاری و كسب حالل

7ـ مدیریت زمان 
8 ـ تفكر انتقادی

سازماندهی محتوی

درس توسعه مهارت های حركتی با توپ در قالب پودمان های مستقل و تكالیف كاری مجزا از 
هم، تعریف كه به صورت خطی ارائه و مراحل كاری به صورت ارائه دانش و مهارت آورده می شود، 

كه عبارت اند از : 

بسکتبال         فوتبال        فوتسال       هندبال                  والیبال 
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درس توسعه مهارت های حرکتی با توپ و زمان آموزش آنها :

واحدهای ردیف
زمان مراحل کارهایادگیری

)ساعت(

1

به دست گرفتن توپ )حس توپ(والیبال 
تكنیك های پایه )پنجه، ساعد، سرویس، اسپك( ـ 

تكنیك های پیشرفته پنجه ها، اسپك ها، سرویس های پیشرفته 
ـ تاكتیك های فردی )دفاعـ  حمله( مفهوم حركت ها و تمرینات یك  در  یك   

ـ مفهوم حمله و دفاع یك در یك
تاكتیك های تیمی )وزن توپ، جنس توپ، اندازه توپ، تأثیر وزن توپ در 

به دست گرفتن ـ پرتاب، زاویه پرتاب( 

60

2

لمس توپهندبال 
تكنیك های پایه: مفهوم دریافت و انواع دریافت، پاس و انواع آن مفهوم 

دریبل، شوت و انواع آن و تمرینات هر یك
تكنیك های پیشرفته )مفهوم حركت ها و تمرینات آنها(

حمله و دفاع تاكتیك های فردی )دفاع – حمله(
تاكتیك های تیمی

60

3

 
فوتسال

ـ گرم كردن 
تكنیك های مقدماتی، تاكتیك های پیشرفته شامل : 

دروازه بانی و ویژگی های آن 
ضربات ایستگاهی )اوت( 
ضربات ایستگاهی )كرنر( 

ـ ضربات ایستگاهی )خطا( 

60

4

 
فوتبال

ـ لمس توپ تكنیك های پایه )پاس، شوت،دریافت، دریبل(، 
تكنیك مفهوم حركت ها و تمرینات یك در یكـ  مفهوم حمله و دفاع های 

پیشرفته 
ـ تاكتیك های فردی )دفاع ـ حمله، تاكتیك های تیمی(

60

5

كار با توپبسكتبال
تكنیك های پایه )پاس، شوت، دریافت، دریبل(

تكنیك های پیشرفته 
تاكتیك های فردی )دفاع ـ حمله(

تاكتیك های تیمی

60
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