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و  ویژه ایام کرونا درس تربیت بدنيبخش آمادگي جسماني پیشنهادی های آزمون دهينمرهدستورالعمل 

 شیوه ساخت نورم کالسي

  0911-0011سال تحصیلي ترم دوم 
 استان گلستان مستقر در دبیرخانه راهبردی نظارت و ارزشیابي درس تربیت بدني

 

 مقدمه:

شود ارزشیابی میسر نیست، توصیه می بدنیهای درس تربیتدر مدرسه جهت انجام آزمونآموزان اکنون که شرایط حضور دانش

درس  دهینمره، ویژه حاضر منظور، دستورالعملهای عملی در منزل و با نظارت والدین انجام پذیرد. بدیندر قالب خودارزیابی

بارگذاری شده در سامانه شاد و  -های آموزشی ارزشیابی این درس یلممتناسب با فپیشنهادی و های از طریق آزمونبدنی تربیت

گیری از با بهره گردد که معلمان گرامیپیشنهاد میلذا گردیده است. و تدوین  طراحی - شبکه آموزش صدا و سیماپخش از طریق 

به ترغیب نموده و در ادامه  ،مناسب در منزلهای بدنی انجام فعالیت آموزان را بهدانشرو، های تهیه شده و دستورالعمل پیشفیلم

و میزان  آموزانبدنی بر ارزشیابی مستمر دانششایان ذکر است تأکید درس تربیت .مبادرت ورزند ارزشیابی اصولی این درس

 ارزشیابی پایانی باشد. صرفاً دهی نبایدهای فردی بوده و مالك نمرهپیشرفت متناسب با تفاوت
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 :مقطع ابتدایي های پیشنهادیآزمون

 

 اول:  پایه 

 اجرا(؛ مالك ارزیابی: مدت زمان تنفسیاستقامت قلبی)فاکتور  دویدن درجا )به صورت دویدن، پروانه، قیچی از جلو( -

 دقیقه( 1)حداقل 

 تکرار 3بهترین نتیجه در  کسب(؛ مالك ارزیابی: پذیریانعطاف)فاکتور  ها به جلو در حالت نشستهرساندن دست -

 

 سومو  دومهای پایه: 

 اجرا(؛ مالك ارزیابی: مدت زمان تنفسیقلبی)فاکتور استقامت  )به صورت دویدن، پروانه، قیچی از جلو( دویدن درجا -

 دقیقه( 1)حداقل 

 تکرار 3بهترین نتیجه در  کسب؛ مالك ارزیابی: پذیری()فاکتور انعطاف جلو در حالت نشسته ها بهرساندن دست -

 مدت زمان اجرا(؛ مالك ارزیابی: چابکی)فاکتور  نردبان چابکی -

 

  چهارم و پنجمپایه: 

(؛ مالك ارزیابی: تنفسیقلبی)فاکتور استقامت  زنیهای طناببا یا بدون طناب با استفاده از انواع روش درجاطناب زدن  -

 دقیقه( 2)حداقل  اجرامدت زمان 

 تکرار 3کسب بهترین نتیجه در ؛ مالك ارزیابی: پذیری()فاکتور انعطاف به جلو در حالت نشستهها رساندن دست -

 مدت زمان اجراارزیابی:  (؛ مالكدست و چابکی)فاکتور سرعت  جابجایی قوطی -

 

 :پایه ششم 

 دقیقه( 2)حداقل  اجرامدت زمان (؛ مالك ارزیابی: تنفسیقلبی)فاکتور  پله -

 تکرار 3کسب بهترین نتیجه در ؛ مالك ارزیابی: پذیری()فاکتور انعطاف در حالت نشستهها به جلو رساندن دست -

 ثانیه 11تعداد دورهای صحیح در مالك ارزیابی: (؛ چابکی)فاکتور  پرش جفت ضربدری -

 

 های پیشنهادی مقطع متوسطه اول:آزمون

 

 های هفتم، هشتم و نهمپایه 

 دقیقه( 3)حداقل  اجرامدت زمان (؛ مالك ارزیابی: تنفسیقلبی)فاکتور استقامت  پله -
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 صحیح مدت زمان حفظ وضعیت(؛ مالك ارزیابی: فاکتور قدرت و استقامت عضالنی) پالنک -

 

 های پیشنهادی مقطع متوسطه دوم:آزمون

 

 ازدهم:های دهم، یازدهم و دوپایه 

 دقیقه( 3)حداقل  زمان اجرامدت (؛ مالك ارزیابی: تنفسیقلبی)فاکتور استقامت  پله 

 وضعیت صحیح )فاکتور قدرت و استقامت عضالنی(؛ مالك ارزیابی: مدت زمان حفظ پالنک 

 

 نکات قابل توجه:

 باشد.آموزان نمیای است که نیاز به ارسال فیلم از سوی دانشها به گونهطراحی آزمون -1

 های آموزشی درس تربیت بدنی مورد توجه قرار گرفته است.اهداف و سرفصل -2

 آنها را ثبت کرد. ،توان به صورت کمیای است که میها به گونهآزمون -3

 گرم کردن انجام شود. قبل از انجام آزمون، حتماً -4

 آموزان در روزهای قبل، آزمون را تمرین کنند.دانش -1

 آموز را همراهی کنند.والدین گرامی در تمامی مراحل تمرین و آزمون، دانش -6

آموزان در سال تحصیلی جاری و نداشتن تمرینات بدنی مناسب زیر نظر زیادی از دانش به دلیل عدم دسترسی به تعداد -7

ساخته استفاده های معلمآوری شده، از هنجارهای کالسی و نورمبدنی، در نحوه ارزشیابی رکوردهای جمعمعلم تربیت

 شود.

 فرد، شایسته نیست.رکورد منحصربه آموز جهت کسببا توجه به استفاده از نورم کالسی، فشار بیش از حد به دانش -8

هایی که سه بنابراین در پایه گیرد؛توجه شود که در هر نیمسال، دو فاکتور آمادگی جسمانی مورد ارزشیابی قرار می -9

-های مرتبط با فاکتور استقامت قلبیباشد. الزم به ذکر است که آزمونآزمون معرفی شده است، یک آزمون، انتخابی می

 تجویزی است.های تحصیلی به صورت تنفسی در تمام پایه

رود باشد، انتظار میتنفسی میرو، آزمون استقامت قلبیموردنظر طی نیمسال پیش تجویزیهای از آنجا که یکی از آزمون -11

ن را به تمرین در منزل تشویق کرده و به طور تدریجی، آنان را برای ارزشیابی نهایی آماده اآموزکه معلمین گرامی، دانش

  یند.نما

دقیقه  3دقیقه ویژه دوره دوم ابتدایی،  2دقیقه ویژه دوره اول ابتدایی،  1تنفسی )های استقامت قلبیزمان حداقل در آزمون -11

 است.ویژه دوره متوسطه اول و دوم(، بر اساس کتاب راهنمای معلم 
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آموزان از زمان حداقل در اجرا و جهت اطالع والدین و دانش تنفسی، بههای استقامت قلبیبیان حداقل زمان در آزمون -12

باشد. این در حالی است که میچنین، جلوگیری از ارسال رکوردهای غیرواقعی و همارزشیابی برای کسب حداقل نمره 

 تر است.تر آزمون، مطلوباجرای طوالنی

است؛ به طوری که طی آن افت ضربان  مکث طوالنی تنفسی، اجتناب ازهای قلبیمنظور از پیوسته بودن اجرا در آزمون -13

 قلب صورت گیرد.

رود که های استقامت عضالنی جدیدی است که ارائه گردیده است، انتظار میاز آنجایی که آزمون پالنک، از دسته آزمون -14

آزمون نهایی  آموزان را برای، به طور تدریجی دانشآنالینهای معلمین گرامی با آموزش درست این حرکت در کالس

 ایند.آماده نم

آموزان را زنی به دانشچه معلمی در دوره دوم ابتدایی، شرایط تدریس و آموزش مهارت طنابگردد چنانتوصیه می -11

که  قرار گیردتنفسی را به صورت بدون طناب به عمل آورد. این نکته نیز باید در نظر نداشته است، آزمون استقامت قلبی

 انجام دهند. بدون طنابیا  با طنابیک کالس باید به طور هماهنگ، آزمون را آموزان تمامی دانش

آموزان رود معلمین گرامی برای دانشبوده و انتظار می سالمآموزان های پیشنهادی در این دستورالعمل، ویژه دانشآزمون -16

 ، شرایط ارزشیابی را تسهیل کرده و اقدامات موردنیاز را به عمل آورند.معاف

 

 :دهينمرهنحوه 

های پیشنهادی در همه مقاطع اعم از دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه در قالب قابل ذکر است که تمامی آزمون

آوری رکوردهای کالسی، بدین صورت که معلم پس از جمع گردند.دهی میساخته، ارزشهنجار کالسی و به وسیله نورم معلم

جهت توضیح بیشتر، یک نمونه از نحوه  دهد.ارزشیابی را انجام می باال به پایین، مرتب کرده و بر اساس آن،آنها را از رکورد 

 گردد.ارائه می های متوسطه،و یک نمونه از آزمون های ابتداییساختن نورم کالسی از آزمون

شیابي زآموزان تأثیری بر ارویژه همان کالس موردنظر است، لذا جنسیت دانش از آنجا که نورم تهیه شده توسط معلم،نکته قابل توجه: 

 ندارد.

 نکته مهم: اعداد ذکر شده در جداول فرضي هستند.
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 دویدن درجا: )کالس اول ابتدایي( مقطع ابتدایيآزمون نمونه 

 ثانیه( 61دقیقه=  1)حداقل  مدت زمان اجرامالك ارزیابی: 

 نفر 21: آموزتعداد دانش

 

 مرحله ب( نحوه ساختن نورم کالسي                                            مرحله الف( مرتب کردن رکوردها از باال به پایین

 سطح عملکرد رکورد ردیف

 خیلی خوب 121 1

 خیلی خوب 118 2

 خیلی خوب 117 3

 خیلی خوب 111 4

 خیلی خوب 111 1

 خیلی خوب 113 6

 خیلی خوب 111 7

 خیلی خوب 111 8

 خیلی خوب 111 9

 خوب 114 11

 خوب 111 11

 خوب 98 12

 خوب 91 13

 خوب 93 14

 خوب 89 11

 قابل قبول 84 16

 قابل قبول 84 17

 قابل قبول 81 18

 قابل قبول 78 19

 نیاز به تالش 72 21

 به تالش نیاز 71 21

 نیاز به تالش 71 22

 نیاز به تالش 68 23

 نیاز به تالش 64 24

 نیاز به تالش 61 21

 

 

 

 گیرد:برای ساختن نورم کالسي، مراحل زیر انجام مي

 کنیم.تر میتر را منهای عدد کوچکعدد بزرگ -1

کرده و در صورت لزوم، تقسیم  4آمده را با توجه به چهار سطح عملکردی، بر عدد عدد به دست -2

 .کنیمآن را گرد می

را به  خیلی خوبسطح عملکردی پایینی  کرده و مرز ، کمعدد از باالترینآمده را عدد به دست -3

 آوریم.دست می

از  ترپایینیک عدد  ازه دوم را بعدی، باید عدد به دست آمده در مرحل پایینیبرای پیدا کردن مرز  -4

 نماییم.  کمقبلی،  پایینیمرز 

، مرز عددی دو 2کردن عدد به دست آمده در قسمت  کمدهیم؛ یعنی با به همین ترتیب ادامه می -4

 آوریم.سطح دیگر را نیز به دست می

 

 مثال:

1) 120-60= 60 

2) 60/4= 15 

3) مرز پایینی خیلی خوب    105 =120-15  

4)  مرز پایینی خوب   89 =104-15

5) پایینی قابل قبول مرز  73 =88-15  

6) مرز پایینی نیاز به تالش   57 =72-15  

 

 دامنه سطح عملکرد

 121 - 111 خیلی خوب

   114 -  89 خوب

  88 - 73  قابل قبول

  72 - 17 نیاز به تالش بیشتر
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 تست پله: دوم مقطع متوسطهآزمون نمونه 

 ثانیه( 181دقیقه=  3مدت زمان اجرا )حداقل مالك ارزیابی: 

 نفر 21آموز: تعداد دانش

 

 ن نورم کالسيمرحله ب( نحوه ساخت                                            مرحله الف( مرتب کردن رکوردها از باال به پایین

 سطح عملکرد رکورد ردیف

 عالی 311 1

 عالی 311 2

 عالی 289 3

 عالی 281 4

 عالی 283 1

 عالی 277 6

 عالی 273 7

 خوب 266 8

 خوب 264 9

 خوب 218 11

 خوب 217 11

 خوب 213 12

 خوب 247 13

 خوب 241 14

 متوسط 231 11

 متوسط 233 16

 متوسط 231 17

 متوسط 227 18

 متوسط 219 19

 متوسط 211 21

 متوسط 211 21

 زیر متوسط 191 22

 زیر متوسط 191 23

 زیر متوسط 187 24

 زیر متوسط 181 21

 

 

 گیرد:برای ساختن نورم کالسي، مراحل زیر انجام مي

 کنیم.تر میتر را منهای عدد کوچکعدد بزرگ -1

ر صورت لزوم، کرده و دتقسیم  4آمده را با توجه به چهار سطح عملکردی، بر عدد عدد به دست -2

 .کنیمآن را گرد می

را به دست  عالیسطح عملکردی پایینی  کرده و مرز ، کمعدد از باالترینآمده را عدد به دست -3

 آوریم.می

از  ترپایینیک عدد  ازبعدی، باید عدد به دست آمده در مرحله دوم را  پایینیبرای پیدا کردن مرز  -4

 نماییم.  کمقبلی،  پایینیمرز 

، مرز عددی دو 2کردن عدد به دست آمده در قسمت  کمدهیم؛ یعنی با به همین ترتیب ادامه می -4

 آوریم.سطح دیگر را نیز به دست می

 

 مثال:

1) 300-180= 120 

2) 120/4= 30 

3) عالیمرز پایینی     270 =300-30  

4)  مرز پایینی خوب   239 =269-30

5) متوسطپایینی  مرز  208 =238-30  

6) زیر متوسطمرز پایینی    177 =207-30  

 

 دامنه سطح عملکرد

 311-271 عالی

 269-239 خوب

 238-218 متوسط

 217-177 زیر متوسط

 


