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ارزشيابي درس تربيتبدني و سالمت ـ پايههاي هفتم و هشتم و نهم

با توجه به رويكرد فرآيندمحور درس تربيت بدني و سالممت در ارزشاليابي اين درس آزمون پاياني همچون ساير
دروس انجام نمي شالالود بلكه معلم به صالالور مسالالرمر و در جريان آموزش به كمك ابزارها و شالاليو هاي رايج در
تربيتبدني همچون آزمون هاي مهارتي،آزمون هاي آمادگي جسالماني ،كك ييست مااهد رفرار ،كارنماي فعاييت
خانه و مدرسه ،دفرر گزارشا سرگرو  ،پروژ و  ...دانش آموزان را در طول سال تحصيلي ارزيابي مي كند.
با توجه به اهميت تفاوت هاي فردي دانش آموزان و ضرررو ت مرررا عت فآاه آنرا د فآاهيت هاي جيررماني روهي نمر
درس تربيت بدني و سممت در دور اول مروسطه بر پايه بارم بندي زير به دو صور گروهي و انفرادي محاسبه و
مجموع اين دونمر به عنوان نمر نهايي دانش آموز در پايان هر نوبت اعمم و در كارنامه او ثبت خواهد شد.
راهنماي ارزشيابي و بارمبندي
نوع
ارزشيابي و

مالك هاي ارزيابي

بارم بندي

سهم آن
هماهنگي در گروه(پوشش ورزشي ،ثبت اطالعات ،تقسيم
كار  ،اجراي تكاليف و مسئوليت پذيري گروه و )...

گروهي

ارزيابي
مشاهده رفتار

ابزار جمع آوري داده ها

چك ليست مشاهده رفتار

 7نمره

ارزشيابي
عالقمندي و مشاركت فعال گروه در كالس

روش سنجش و

 7نمره

( 6نمره)
امتيازات گروه در بازي ها و مسابقات كالسي

 7نمره

اجرا و ارائه پروژه علمي گروهي

 9نمره

پوشه كار

دفتر گزارشات سرگروه

مشاهده رفتار

چك ليست مشاهده رفتار

مشاهده رفتار

چك ليست مشاهده رفتار

پوشه كار

كارنماي انجام تكاليف

پروژه

چك ليست ارزيابي پروژه

توجه به ارزش هاي اخالقي(حضور منظم و فعال
در كالس ،احترام به همبازي و معلم ،بازي

 0نمره

مشاهده رفتار

چك ليست مشاهده رفتار

جوانمردانه و)...
ارزشيابي
انفرادي

مشاركت فعال در تمرينات امادگي جسماني و بازي
هاي ورزشي

0نمره

مشاهده رفتار

چك ليست مشاهده رفتار

( 74نمره)
بكارگيري مفاهيم( ايمني ،بهداشت)  ،اصول و
قوانين و مقررات درتمرينات و بازي هاي ورزشي

 0نمره
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مشاهده رفتار

چك ليست مشاهده رفتار
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آزمون
سطح آمادگي هاي جسماني و حركتي

 4نمره

سطح مهارتهاي حركتي و ورزشي

4نمره

هاي

آمادگي جسماني

چك ليست ثبت ركورد

ليست ثبت ركورد و

آزمون مهارت هاي

چك

ورزشي،

امتيازات

نكات مورد توجه:
 .0با توجه به ارايه انواع مهارت هاي ورزشي در بخش هاي اختصاصي ( تجويزي) ،انتخابي( نيمه تجويزي)
و اختياري برنامه  ،نمره بخش مهارت هاي ورزشي با توجه به برنامه آموزشي مدرسه در هر نيمسال به
يكي از سه روش زير منظور مي شود:
 مهارت هاي ورزشي اختصاصي( 8نمره ) ،مهارت ورزشي انتخابي( 0نمره) ،مهارت ورزشي اختياري
(0نمره)،
 مهارت ورزشي اختصاصي( 1نمره ) ،مهارت ورزشي انتخابي( 0نمره)،
 مهارت هاي ورزشي اختصاصي(  4نمره)،
 -8نمره ارزشيابي گروهي به صورت يكسان به تمام اعضاي گروه اختصاص مي يابد.
 -1اطالعات بيشتر درباره ابزارها و شيوه هاي رايج در سنجش درس تربيت بدني و نحوه ارزيابي از عملكرد
دانش آموزان ،دركتاب راهنماي معلم تربيت بدني در دوره اول متوسطه ارايه شده است.
 -4با توجه به دستورالعمل جامع اجرا و ارزشيابي درس تربيت بدني ،در پايه نهم ارزيابي سطح آمادگي
جسماني و سطح مهارتهاي حركتي و ورزشي از طريق برگزاري آزمون هماهنگ انجام مي شود.
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نمون برگ ثبت نمره ارزشيابي درس تربيت بدني و سالمت در دوره متوسطه اول
نمره ارزشيابي درس تربيت بدني
نمره گروهي( 6نمره)

نام گروه

اطمعا  ،تقسيم كار و)...

هماهنگي در گرو (پوشش ورزشي ،ثبت

عمقمندي و مااركت فعال گرو در كمس

اجراي تكاييف و مسئوييت پذيري گرو

اجرا و ارائه پروژ علمي گروهي

بازي جوانمردانه و)...

فعال در كمس ،احررام به همبازي و معلم،

توجه به ارزش هاي اخمقي(حضور منظم و

جسماني(بازي ،تمرين ،مسابقه)

اصول ،قوانين و مقررا

در فعاييت هاي

بكارگيري مفاهيم(ايمني ،بهداشت و ،)...

كراب راهنماي معلم)

آمادگي هاي جسماني و حركري(براساس

(اخرصاصي ،انرخابي و اخرياري)

رديف

خانوادگي
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مهار هاي حركري و بازي هاي ورزشي

نام

و

نام

نمره انفرادي( 41نمره)

