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فصل 5

ابعاد و اندازه های زمین ورزشی 
و نحوۀ ترسیم خطوط و حریم های آن

هدف  کلی
آشنایی و توانایی دانش آموزان با ابعاد و اندازه های استاندارد در زمین های ورزشی و ضرورت و نحوه ترسیم آنها

اهداف جزیی
 ــ توانایی دانش آموزان در توضیح ابعاد و اندازه های استاندارد زمین ورزشی

ــ توانایی دانش آموزان در تشریح ضروری ترسیم حریم زمین های ورزشی
ــ توانایی دانش آموزان در تشریح نحوه ترسیم زمین های ورزشی

ــ توانایی دانش آموزان در بیان حریم زمین های ورزشی
ــ توانایی دانش آموزان در تشریح نحؤه ترسیم اجزای زمین های ورزشی

سرفصل ها
ــ نحوه ترسیم خطوط زمین های ورزشی

ــ نحوه ترسیم زمین والیبال
ــ نحوه ترسیم زمین بسکتبال
ــ نحوه ترسیم زمین فوتسال
ــ نحوه ترسیم زمین هندبال

ــ نحوه ترسیم زمین بدمینتون
ــ نحوه ترسیم زمین تنیس

حیطه شناختی

1ــ آشنایی با ابعاد و یافتن مرکز زمین )کادر( از طریق فرمول فیثاغورث
2ــ آگاهی از نحوه ترسیم زمین والیبال استاندارد و حریم آن

3ــ آگاهی از نحوه ترسیم زمین بسکتبال استاندارد و حریم آن
4ــ شناخت نحوه ترسیم زمین هندبال استاندارد و حریم آن

5 ــ آشنایی با ابعاد و نحوه ترسیم زمین بدمینتون استاندارد و حریم آن
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6ــ ابعاد و  نحوه ترسیم زمین تنیس استاندارد و حریم آن
7ــ آشنایی با ابعاد و نحوه ترسیم زمین فوتبال استاندارد و حریم آن

حیطه مهارتی: 

مهارت در ترسیم زمین والیبال و حریم آن
بین المللی، استانی، منطقه ای، محلی و  ابعاد حریم زمین های ورزشی در سطوح مختلف )ملی،  اندازه و  بیان  1ــ مهارت در 

تفریحی(
2ــ مهارت در یافتن مرکز کل زمین )کادر(

3ــ مهارت در ترسیم زمین بسکتبال و حریم آن
4ــ مهارت در ترسیم زمین هندبال و حریم آن

5 ــ مهارت در ترسیم زمین بدمینتون و حریم آن
6ــ مهارت در ترسیم زمین تنیس و حریم آن

7ــ مهارت در ترسیم زمین والیبال و حریم آن
8 ــ مهارت در ترسیم زمین فوتبال و حریم آن

حیطه نگرشی

1ــ تمایل به یافتن مرکز کل زمین )کادر(
2ــ تمایل به ترسیم زمین والیبال و حریم آن

3ــ تمایل به ترسیم زمین بسکتبال و حریم آن
4ــ تمایل به ترسیم زمین هندبال و حریم آن

5 ــ تمایل به ترسیم زمین بدمینتون و حریم آن
6ــ تمایل به ترسیم زمین تنیس و حریم آن

7ــ تمایل به ترسیم زمین فوتبال و حریم آن

والیبال

دانستنی های معلم  
  والیبال یک ورزش گروهی است که در آن بازیکنان هر تیم در دو سوی یک تور قرار گرفته و سعی می کنند تا توپ را با گذراندن 
از تور در زمین تیم مقابل فرود آورند. والیبال در سال 1895 در کشور آمریکا متولد شد و شهرت جهانی آن پس از المپیک 1964 
توکیوکه برای اولین بار در برنامه بازی های المپیک قرار گرفت، فراگیر شده است. والیبال تقریبًا در تمام دنیا بازی می شود اما در شرق 
آسیا، برزیل و ایتالیا محبوب تر است. این رشته تقریبًا برای تمام گروه های سنی مناسب است.بازی والیبال فضای زیادی احتیاج ندارد 

و وسایل آن ، که شامل توپ و تور  می باشد گران نیستند.
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       والیبال ورزش مورد عالقه سربازها در جنگ دوم جهانی بود. ورزش والیبال که در ابتدا مینتونت )Mintonette( نامیده 
می شد در سال 1895 یعنی چهار سال پس از تولد بسکتبال، توسط فردی به نام ویلیام جی، مورگان ابداع شد. مورگان متولد سال 
1870 در شهر نیویورک بود که پس از تحصیل در کالج جوانان مسیحی مسئولیت تهیه برنامه های ورزشی برای سالمتی و تندرستی 
مردان به او واگذار شده بود. او این بازی را با ترکیب بازی های بسکتبال، تنیس و هندبال ایجاد کرد و هدفش طراحی روشی بود که 
برای افرادی که تمایل به تحرک کمتری دارند، مناسب باشد. قوانین بازی درابتدا بسیار ساده بود چرا که بیشتر ازآن که شبیه ورزش 
باشد، یک نوع تفریح محسوب می شد اما به تدریج پس از آنکه  این ورزش در کشورهای دیگر به خصوص فیلیپین نیز عالقه مندانی 

یافت، لزوم تدوین قوانین رسمی  برای آن احساس شد. 
تور اولیه که برای بازی در نظر گرفته شده بود با ایده از تنیس، دو متر انتخاب شد و با توپ بسکتبال شبیه به بازی هندبال انجام 
می شد. این ورزش تا سال 1900 توپ مخصوصی برای خود نداشت و با هرتوپی، ازجمله توپ بسکتبال، بازی می کردند، هدف هر تیم 
آن بود که توپ را در زمین حریف فرود بیاورد و در این راه توپ در دست یاران خودی می چرخید. در سال 1912 امتیازهای هر تیم 
21 تعیین شد و ارتفاع تور نیز بیشتر شد. فیلیپینی ها اولین قانون مدون برای این بازی را در سال 1916 تهیه کردند و به دنبال آن در 
سال 1928 اتحادیه والیبال ایاالت متحده تشکیل شد و بر وضع قوانین این ورزش اقدام کرد، به مرور در سال های بعد، قوانین فراوانی 
برای این بازی وضع شد و در بسیاری از قوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل شد. هم اکنون نیز هر چهار سال یک بار در کنگره جهانی 

والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویب می رسد.

فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
نحوه ترسیم خطوط زمین های ورزشی

در خالل این جلسه دانش آموزان کاربری اطالعات مورد نیاز برای محاسبه وترسیم خطوط، قطر و پیدا کردن مرکز زمین های 
استاندارد ورزشی و رسم هر یک از آنها را می آموزند.

تجهیزات
ــ انواع کار برگ، مداد، پاکن، ماشین حساب: پس از تأسیس فدراسیون والیبال، کمیته های مختلفی در داخل آن به وجود 
آمد و برنامه مسابقات رسمی جهانی تنظیم و آغاز شد. در سال 1949 اولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان در پراگ و 
در سال 1952 دومین دوره مسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسکو برگزار شد. برنامه  این مسابقات 
به طور منظم هر چهار سال یک بار تا کنون در کشورهای مختلف انجام شده است. در سال 1964 مسابقات والیبال مردان و زنان به 
برنامه های بازی های المپیک 1964 توکیو اضافه شد. عالوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک،  مسابقات والیبال مردان و زنان در 
سراسر جهان با عنوان های مختلف برگزار می شود. در تاریخچه والیبال جهان باید از کشور ژاپن به عنوان دگرگون کننده تکنیک ها، 

تاکتیک ها و آمادگی جسمانی در والیبال نام برد.

اهداف آموزشی
A2  B2( و کاربرد آن در ترسیم زمین های استاندارد ورزشی )والیبال، بسکتبال، هندبال،   C2( ــ آشنایی با فرمول فیثاغورث

فوتبال، بدمینتون و تنیس(.
ــ توضیح درباره اضالع زمین های ورزشی استاندارد و چگونگی محاسبه قطر آنها.

ــ تشریح چگونگی پیدا کردن مرکز زمین های ورزشی استاندارد )والیبال، بسکتبال، هندبال، بدمینتون، فوتبال و تنیس(. 
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شروع آموزش
ــ از دانش آموزان در مورد شکل انواع زمین های ورزشی )والیبال، بسکتبال، هندبال، بدمینتون، فوتبال و تنیس( سؤال کرده و 

در مورد هر کدام پاسخ ها را در قالب بحث کالسی بررسی کنید.
ــ از دانش آموزان بخواهید قبل از اینکه کار را شروع کنند هر چیزی را که راجع به نحوه ترسیم اشکال زمین های ورزشی 

استاندارد می خواهند بدانند، طی لیستی اعالم کنند.
ــ دانش آموزان در مورد وضعیت شمال ــ جنوبی و شرق ــ غربی زمین های ورزشی و منافع و مضرات هر کدام نظرات خود را 

بگویند و پاسخ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ترسیم زمین های ورزشی
ابتدا الزم است مرکز کل  ١ــ قبل از ترسیم خطوط زمین های ورزشی، 
زمین )کادر( مشخص شود که این کار با قرار دادن دو طناب به اندازه قطرهای 
زمین انجام می شود، سپس قطر زمین ورزشی مورد نظر از طریق فرمول فیثاغورث 
A2  B2( محاسبه می گردد. از حاصل B2 ,  A2 جذر گرفته تا قطر به دست   C2(
آید و دو طناب را باید طوری بر هم منطبق کرد که به شکل ضربدر بر روی نقطه 
مرکزی کل زمین بازی قرار گیرد، فاصله دو سر باید با هم طوری تنظیم شود که 
با یک عرض و یک طول زمین ورزشی مساوی شود و چهار نقطه مشخص شده 

قطرها نشانه گذاری می شود  )شکل ١ــ5(.

اکنون می توان چهار ضلع زمین را ترسیم کرد  )شکل2ــ5(.

 شکل ١ــ 5 ــ نحوه پیدا کردن مرکز زمین

  شکل ٢ــ 5 ــ نحوه ترسیم چهار ضلع زمین

نکات :
 خطوط ترسیمی در بعضی از رشته ها جزء زمین بازی محسوب می شوند، )والیبال( در بعضی رشته ها خطوط 

جزء زمین بازی محسوب نمی شوند، )بسکتبال(.
ــ جنوبی  باید سعی شود زمین های ورزشی در جهت شمالی  باز  ترسیم خطوط در فضاهای رو  از   قبل 

انتخاب شوند تا ورزشکاران از جهت نور خورشید دارای شرایط یکسان باشند.
 باید سعی شود که زمین بازی دقیقًا در وسط کادر ترسیم شود تا تماشاچیان دورتا دور زمین از نظر فاصله 

دید حداقل اختالف را داشته باشند. 
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 موارد ذکر شده در این مبحث )مرکزیابی زمین، اضالع زمین و غیره( برای تمام زمین های ورزشی صادق 
می باشد.

شکل ٣ــ 5ــ نحوه ترسیم چهار گوشه زمین             

نادرست  درست 

ــ درباره نحوه ترسیم خطوط اضالع زمین توضیح داده شود.
ــ درباره نحوه ترسیم خط میانی زمین والیبال توضیح الزم ارائه شود.

ــ درباره ترسیم خطوط 1/3 توضیحات الزم ارائه شود.
ــ درباره نحوه ترسیم منطقه سرویس توضیح داده شود.

ــ درباره حریم زمین والیبال در امتداد خطوط طولی و عرضی و نحوه پیش بینی آن توضیح داده شود.
ــ درباره ارتفاع سالن والیبال در سطوح ملی و بین المللی توضیح داده شود.

ــ دانش آموزان در قالب گروه های مختلف هر یک به بحث و بررسی و ترسیم یکی از مراحل ترسیم پرداخته و سپس آن را برای 
کالس توضیح دهند.

ــ دانش آموزان در قالب کار گروه های مختلف به محیط مناسب برای زمین استاندارد رفته و سپس هر گروه در قالب کار گروه 
خود و با راهنمایی معلم به توضیح مراحل یاد گرفته شده در گروه بپردازند.

شکل ٤ــ 5ــ نحوه ترسیم خط میانی زمین
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ــ معلم می تواند در محل مناسب که ترسیم عملی زمین والیبال با اندازه و ابعاد استاندارد امکان پذیر باشد، با کمک دانش آموزان 
به ترسیم عملی زمین والیبال با توجه به مراحل آموزش داده شده بپردازند.

فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
ــ می توان از دانش آموزان درباره اطالعاتشان در مورد بازی والیبال و تاریخچه آن سؤال و پاسخ های ارائه شده را یادداشت 

کرد.
ــ می توان از دانش آموزان خواست چیزهایی را که فکر می کنند ضرورت دارد قبل از ترسیم زمین والیبال بدانند یا مواردی را 

که انتظار دارند در طول کالس یاد بگیرند روی کاغذ بنویسند. پاسخ ها  ثبت و درباره آن بحث شود.
ــ در مورد مسائل نوشته شده می توان بحث کرد و توضیحات الزم را ارائه نمود.

1ــ 5 ــ ترسیم زمین والیبال روی کاغذ
جهت ترسیم زمین والیبال بر روی کاغذ می توان ابعاد زمین ورزشی را از متر به )سانتی متر( تبدیل و به صورت آموزشی و ترسیم 

روی کاغذ از آن استفاده نمود.
1ــ1ــ5ــ جهت ترسیم زمین بازی باید ابتدا مرکز زمین را با استفاده   

از فرمول قطر پیدا نمود )شکل 5ــ 5(.
A2  B2  C2       ⇒ 72  3/52  C2      ⇒   49  12/25  C2 ⇒

C  7/8 cm

2ــ1ــ 5ــ جهت تـرسیم خط طـولی زمیـن والیبال آن را 7 سانتی متر 
)سایز اصلی 18 متر( در نظر گرفته و دو سر قطر طولی را به هم وصل می کنیم 

)شکل 6ــ 5(.
 

3ــ1ــ5ــ جهت ترسیم خط عرضی زمین والیبال، آن را 3/5سانتی متر 
)سایز اصلی 9 متر( در نظر  گرفته و به خط طولی اتصال می دهیم )شکل 7ــ5(.

cmC /= 7 8

 شکل ٥ــ 5ــ نحوه ترسیم مرکز زمین

cma = 7

شکل 6 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط طولی زمین

cma = 7

cmb /= 3  5

شکل 7 ــ 5 نحوه ترسیم خط عرضی زمین

مرکز
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4ــ1ــ5ــ و مرحله بعدی ترسیم طول دیگر زمین بازی با همان طول 7 
سانتی متر می باشد )شکل 8ــ5(.

5ــ1ــ5ــ و در ادامه عرض بعدی زمین بازی را با همان 3/5 سانتی متر 
ترسیم می کنیم )شکل 9ــ5(.

 

6ــ1ــ5ــ ترسیم خط میانی زمین بازی باید )2/5 سانتی متر( در یک نیمه 
و )2/5 سانتی متر( در نیمه دیگر زمین بازی باشد اما روی صفحه کاغذ خط عادی 

رسم می شود )شکل 10ــ 5(.

1 )یک سوم( باید خطی با فاصله  12سانتی متر 
3

7ــ1ــ5ــ ترسیم خط 
باید عرض خط  با آن می باشد و  )سایز اصلی 3 متر( از نقطه وسط خط موازی 
ترسیمی جزء 12سانتی متر)3 متر( می باشد و این تا خطوط طولی زمین باید ادامه 

داشته باشد )شکل 11ــ 5(.

8ــ1ــ5ــ ترسیم منطقه سرویس: در امتداد خطوط طولی و با فاصله 1/5سانتی متر)سایز اصلی 20 سانتیمتر( از این خطوط، 

cma = 7

cmb /= 3  5

شکل 8 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم طولی زمین

cma = 7

cmb /= 3  5

cm12 cm12

 شکل 9ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم عرضی زمین

شکل 10ــ 5ــ نحوه ترسیم خط میانی زمین

شکل 11ــ 5ــ نحوه ترسیم خط یک سوم
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ترسیم  متر(  سانتی   15 اصلی  )سایز  متر  سانتی   ١  
طول   2 با  دو خط 

می شود ومنطقه سرویس به اندازه عرض زمین والیبال می باشد )شکل 
12ــ 5(.

طولی  خطوط  کناری  فضای  در  والیبال  زمین  حریم  9ــ1ــ5ــ 
  ١ سانتی مترالی 1/5سانتی متر )3 الی 5 متر( می باشد 

زمین )حریم طولی(   2
)شکل 13ــ 5(.

  ١ سانتی متر الی3سانتی متر)3 الی 
10ــ1ــ5ــ حریم زمین والیبال در فضای کناری خطوط عرضی زمین )حریم عرضی(   2

8 متر( می باشد )شکل 14ــ 5(.

cm1/5

cm1/2

cm1/5

cm3

 شکل 12ــ 5ــ نحوه ترسیم منطقه سرویس

شکل 13ــ 5ــ نحوه ترسیم حریم طولی زمین

شکل 14ــ 5 نحوه ترسیم حریم عرضی زمین
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نتایج یادگیری 
ــ تعدادی از دانش آموزان ابعاد، اندازه ها و حریم های زمین های استاندارد والیبال را شناخته و بتوانند آن را تشریح نمایند.

ــ اکثریت دانش آموزان ابعاد و اندازه های کلی زمین استاندارد والیبال را بتوانند توضیح دهند.
ــ تعداد محدودی از دانش آموزان بتوانند زمین والیبال را بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی ترسیم نمایند.

ارزشیابی
هدف از این ارزشیابی فرآیندی است که متوجه می شوید یافته ها و یادگیری های دانش آموز در چه محدوده قرار دارد و بخش 

مهمی  از مراحل آموزش در نحوه ترسیم زمین والیبال است.
١ــ آیا اطالعاتی در مورد تاریخچه ورزش والیبال دارد؟

2ــ آیا ابعاد و اندازه های استاندارد، موقعیت زمین و ارتفاع مورد نیاز والیبال را می داند ؟
3ــ آیا تجهیزات مورد نیاز برای ترسیم زمین والیبال را بر روی کاغذ و زمین می داند ؟

4ــ آیا نحوه یافتن مرکز زمین والیبال را از طریق فرمول قطر می داند؟
5ــ آیا نحوه ترسیم اضالع زمین )طول و عرض( را روی کاغذ می داند؟

6ــ آیا نحوه ترسیم خطوط داخل و حریم زمین والیبال را روی کاغذ می داند ؟
7ــ آیا نحوه ترسیم زمین والیبال و حریم آن را می داند ؟

شکل 15ــ 5 ــ زمین ترسیمی والیبال
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 جدول ارزشیابی، توضیح ترسیم زمین والیبال

ارزشیابی
موضوع

سطح:تاریخ:
نوع

نحوه ترسیم حریمنحوه ترسیم ابعاد و اندازهتشریح حریمتشریح ابعاد اندازه هاتاریخچه

ــ ابـداع کننده را بشناسد
ــ زادگاه بازی را بداند

و  المپیک  در  حضور  ــ 
مسابقات مختلف را بداند

را  بازی  زمین  آن  انواع  ــ 
بداند

هـــای  انـدازه  و  ابــعـاد  ــ 
استـانـدارد را توضیح دهید

لــی،  )م زمیــن  مـــوقعیت های  ـ  ـ
بین المللــی، اســتانی، منطقــه ای، 
محلــه ای و تفریحــی(  را توضیح 

دهـد
ــ ارتفاع سالن را بداند

رعایت  تشریح  ــ 
حریم استاندارد

ــ تـشـریـح 
مـوقـعیـت هـای 

زمین

کردن  پیدا  چگونگی  تشریح  ــ 
مرکز زمین با استفاده از فرمول 

قطر
تـرسیم  چگـونـگی  تشریـح  ــ 

اضالع زمین
تـرسیم  چگـونـگی  تشریـح  ــ 

خطوط داخلی

چگونگی  تشریح  ــ 
ترسیم حریم زمین

چگونگی  تشریح  ــ 
زمین  حریم  ترسیم 
موقعیت  به  توجه  با 

زمین

شفاهی یا 
کتبی

ــ جمع آوری و ارائه عکس 
و نقشه ها و چگونگی انجام 
بازی در طی دوره تاریخی و 

پیدایش ورزش والیبال

انـدازه هـای  و  ابعـاد  بتـوانـد  ــ 
تـرسیم  استـانـدارد را روی کاغـذ 

کند
ــ بتواند ابعاد و اندازه های استاندارد 

را روی زمین ترسیم کند

والیبال  زمین  مرکز  بتواند  ــ 
زمین  و  کاغذ  روی  و  پیدا  را 

مشخص و ترسیم کند 
والیبال  زمین  اضالع  بتواند  ــ 
را روی کاغذ و زمین ترسیم کند

 ــ بتواند حریم زمین 
والیبال را با توجه به 
روی  زمین  موقعیت 
کاغذ و زمین ترسیم 

کند  

عملی

بسکتبال
پیام های اصلی

ــ این بازی در اوایل سال 1891 میالدی توسط شخصی به نام جیمز نای اسمیت پایه ریزی و ابداع شد.
ــ زادگاه بازی بسکتبال، آمریکاست.

ــ زمین بسکتبال دارای ابعاد و اندازه های بین المللی که توسط فدراسیون جهانی بسکتبال اعالم شده است می باشد.
ــ پیش بینی حریم زمین بسکتبال باعث ایمنی بازیکنان است.

ــ زمین استاندارد بسکتبال دارای حریم در هر طرف از زمین )عرض و طول( می باشد. 
ــ ابعاد و اندازه های زمین بسکتبال در اندازه های ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی با یکدیگر متفاوت می باشند.

ــ اندازه ارتفاع سالن بسکتبال در سطوح ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای، و تفریحی با هم متفاوت است.
ــ زمین استاندارد بسکتبال دارای فضای الزم برای ایستادن بازیکنان مدافع است.

دانستنی های معلم
بسکتبال یک ورزش گروهی با کمک توپ است. هدف هر تیم از انجام بازی کسب امتیاز از طریق انداختن توپ در داخل حلقه 
تیم مقابل می باشد، لذا تأکید فراوانی بر تقویت مهارت های پرتاب صورت می گیرد. هر توپی که از حلقه حریف عبور کند و داخل آن 
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برود گل نامیده می شود.
     زادگاه بازی بسکتبال آمریکاست. این بازی در اوایل پائیز 
سال 1891 میالدی توسط شخصی به نام جیمز نای اسمیت پایه ریزی 
تازه  نقاط مختلف  اما، از قرنها پیش در میان ساکنان  ابداع شد.  و 
آمریکا، به ویژه آمریکای مرکزی و جنوبی انواعی از بازی و مسابقه 

رایج بوده که کم و بیش به بسکتبال شباهت داشته است. 
     جیمز نای اسمیت یک پزشک کانادایی بود که به  ایاالت 
متحــده آمریکا مهاجــرت کرد و تابعیت آن کشــور را گرفت. در 
ســال 1891 یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزش 
اسپرینگ فیلد )واقع در ایالت ماساچوست آمریکا( درس می داد، 
رئیس دانشــگاه از او خواست ورزشــی ابداع و اختراع کند که 
دانشــجویان بتوانند در فصل زمســتان در ســالن به آن بپردازند 
تا آمادگی جســمانی خود را برای پرداختن به مســابقات میدانی 
فوتبال، هاکی و بیسبال، در فصل بهار و تابستان حفظ کند. دکتر 
نای اسمیت پس از بررسی رشته های موجود ورزشی، دریافت که 

ورزش جدید باید:
 توپ در آن نقش داشته باشد.

 به صورت گروهی به اجرا در آید.
 اصل رقابت در آن رعایت شود.

 بر مهارت استوار باشد.
 بر هیچگونه خشونت و برخوردهای سخت بدنی مبتنی نباشد.

حاصل این افکار و اندیشه ها، ورزشی شد به نام بسکتبال که امروز، پس از سپری شدن نزدیک به یک قرن و اندی از اختراع 
آن، از پر طرفدارترین و هیجان انگیزترین رشته های ورزشی بین المللی است. دکتر نای اسمیت مقررات و قوانین بسکتبال را کامل تر 
کرد و نسخه هایی از آن را به هر دانشگاه یا باشگاهی که عالقه مند بود ارسال داشت. دیگر کشورها هم به تدریج و درسال های بعد پذیرای 
این ورزش جدید شدند. فرانسه در سال 1893، چین، هندوستان و انگلستان در سال 1894، ژاپن در سال 1900 و نخستین مسابقه 
رسمی بسکتبال در سال 1896بین دو تیم از دو دانشگاه شیکاگو و آیوا برگزار شد. در سال 1930 دکتر نای اسمیت کتابی درباره 
خواص بسکتبال تألیف کرد تا نشان دهد که بازی بسکتبال گرچه بسیار پرتحرک است حتی برای سالمندان هم خطری ندارد و آسیبی 
متوجه اعضای حیاتی بدن )قلب و کلیه( نخواهد شد. بعد از جنگ جهانی اول بسکتبال تبدیل به ورزشی رقابت آمیز و بزرگ شد. با 
گذشت زمان مربیان بسکتبال وضعیت مناسبی پیدا کردند و فعالیتشان مؤثر واقع شد. بسکتبال شناخته شد و به اروپا گسترش یافت در 
سال 1924 نخستین مسابقات جهانی بین تیم های بسکتبال فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا در پاریس برگزار گردید و از سال 1932 
فدراسیون بسکتبال در ژنو با نمایندگی چند کشور تشکیل شد. در مسابقات المپیک 1936 برلین برای نخستین بار 23 کشور در 

مسابقات رسمی بسکتبال شرکت نمودند و آمریکا قهرمان المپیک گردید. 
پیش بینی کار برگ معلم که در آن همه مراحل ترسیم و تجهیزات مورد نیاز از روی کاغذ تا زمین بازی پیش بینی شده باشد.

 شکل 16ــ 5ــ صحنه های مسابقات بسکتبال
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اهداف آموزشی
در پایان جلسه دانش آموزان قادر خواهند بود:

ــ زمین بسکتبال را تشخیص داده و توضیحات اولیه را ارائه کنند.
ــ زمین بسکتبال را با اندازه، فضا و ارتفاع استاندارد توضیح دهند.

ــ نحؤه ترسیم زمین بسکتبال و اجزاء آن را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و 
تفریحی شرح دهند.

ــ نحوهٔ پیش بینی حریم زمین و دالیل وجود آن را توضیح دهند.

فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
ــ می توان از دانش آموزان درباره اطالعاتشان در مورد بازی بسکتبال و تاریخچه آن سؤال و پاسخ های ارائه شده را یادداشت 

کرد. 
ــ می توان در تکمیل اطالعات دانش آموزان در مورد تاریخچه بسکتبال، آن را توضیح داد و اهداف و نتایج شرکت در این 

بازی را بر شمرد.
ــ می توان از دانش آموزان خواست به مواردی فکر کنند که ضرورت دارد قبل از ترسیم زمین بسکتبال بدانند و آنها را روی 

کاغذ بنویسند. 
ــ در مورد انتظارات و خواست های دانش آموزان که نوشته شده است، می توان بحث کرد و توضیحات الزم را ارائه کرد.

ــ می توان در مورد اندازه های استاندارد، حریم، ارتفاع و منطقه جریمه برای دانش آموزان توضیح داد و حتی االمکان از عکس 
و نقشه های از پیش کشیده شده استفاده کرد.

ــ دانش آموزان با توجه به یادگیری فرمول محاسبه قطر )A2  B2  C2( و راهنمایی معلم با توجه به اندازه های استاندارد، 
چهار  گوشه زمین را روی کاغذ مشخص نمایند.

ــ می توان نحؤه ترسیم اضالع زمین بسکتبال را با توجه به اندازه اضالع و قرار گرفتن عرض خطوط در داخل محوطه محاسبه 
و دانش آموزان همزمان روی کاغذ آن را انجام دهد.

ــ می توان نحؤه ترسیم خطوط داالن پرتاب آزاد را برای دانش آموزان محاسبه و توضیح داد و آنها نیز به صورت همزمان و با 
کنترل مرحله به مرحله انجام دهند.

ــ ضمن ترسیم خطوط داالن پرتاب آزاد می توان به توضیح محدوده 2 امتیازی و 3 امتیازی و فاصلٔه آن با سکوی بسکتبال 
پرداخت.

ــ می توان در ارتباط با حریم زمین بسکتبال و نحوهٔ ترسیم آن روی کاغذ توضیحات الزم را داد و نحوهٔ ترسیم همزمان هر یک 
از مراحل را توسط دانش آموزان کنترل کرد.

ــ می توان درباره ارتفاع سالن بسکتبال با توجه به موقعیت های زمین ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای یا تفریحی، 
توضیحات الزم را داد.

ــ پس از اتمام کار ترسیم زمین بسکتبال بر روی کاغذ توسط تک تک دانش آموزان می توان آنها را به گروه های مختلف تقسیم 
کرد و از آنها خواست که بر اساس موقعیت های زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( هر گروه کار خود را 

برای کالس توضیح دهد.
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ــ می توان پس از انجام مراحل فوق موضوع را به بحث کالسی گذاشت و به سؤاالت دانش آموزان پس از ثبت پاسخ داد.
ــ می توان دانش آموزان را به یک زمین ورزشی )سالن یا فضای باز( دارای سالن بسکتبال برد و همه موارد توضیح داده شده 

در کالس را مورد بررسی قرار داد.
ــ می توان از دانش آموزان خواست که در قالب کار گروهی کالسی، ضمن بررسی زمین خط کشی موجود نظرات خود را 

درباره کیفیت خط کشی آن بیان کنند. 
ــ می توان فضای مناسبی را که برای خط کشی زمین بسکتبال در نظر گرفته اید به دانش آموزان نشان داده و در قالب کار گروهی 

آن را انجام داد یا از فردی که معمواًل این کار را انجام می دهد خواست که در حضور دانش آموزان آن را انجام دهد.

٢ــ٥ــ ترسیم زمین بسکتبال
پیش بینی کار برگ معلم که در آن همه مراحل ترسیم و تجهیزات مورد نیاز از روی کاغذ تا زمین بازی

تجهیزات و امکانات: عکس های متعدد از زمین بسکتبال از زوایای مختلف، کاربرگ های مناسب دانش آموز )برای ترسیم 
مراحل مختلف(، مدادهای مناسب، پاک کن، خط کش، گونیا، تخته کار، میخ، طناب، گچ مناسب، پیش بینی فضای مناسب برای 

خط کش زمین بازی، رنگ یا چسب نواری.
١ــ٢ــ٥ــ جهت ترسیم زمین بازی باید ابتدا مرکز زمین را با استفاده از 

فرمول قطر پیدا نمود. )شکل 17 ــ 5(
 

A2  B2  C2      ⇒  )12(2  )6/5(2  C2     ⇒    144  42/25    13/64 

2ــ2ــ5ــ جهت ترسیم خط طولی زمین بسکتبال آن را 12سانتی متر 
به هم وصل می کنیم  )سایز اصلی 28 متر( در نظر گرفته و دو سر قطر طولی را 

)شکل 18 ــ 5(.

 6/5 را  آن  بسکتبال  زمیـن  عـرضی  خط  تـرسیم  جهت  3ــ2ــ5ــ 
سانتی متـر )سایـز اصلی 15 متـر( در نظـر گرفته و به خط طولی اتصال می دهیم 

ـ  5(. )شکل 19 ـ

cm

C
/

=13 64

cma = 12

cma = 12

cmb = 6/5

شکل ١٧ــ 5ــ نحوه پیدا کردن مرکز زمین و ترسیم قطر

شکل 18 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط طولی زمین

شکل 19ــ 5ــ نحوه ترسیم خط عرضی زمین
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4ــ2ــ5ــ و مرحله بعدی ترسیم طول دیگر زمین بازی با همان طول 12سانتی متر می باشد )شکل 20ــ 5(.
5ــ2ــ5ــ و در ادامه عرض بعدی زمین بازی را با همان عرض 6/5 سانتی متر ترسیم می کنیم )شکل 21ــ 5(.

شکل 21ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم عرضی زمین

cma = 12

cmb = 6/5

cm2

cm2

cm6

شکل23ــ 5ــ ادامه  نحوه ترسیم  داالن پرتابشکل 22ــ 5ــ نحوه ترسیم داالن پرتاب

8ــ2ــ5ــ از نقطه 6سانتی متر خطی موازی با خط عرضی و به طول 24میلی متر )سایز اصلی 3/6 متر(رسم می کنیم12میلی متر 
به چپ و 12میلی متربه راست )سایز اصلی 1/80 متر()شکل 24ــ 5(.

9ــ2ــ5ــ چهارنقطه به دست آمده را طوری به هم وصل می کنیم که عرض خطوط جزء داخل محوطه باشد )شکل 25ــ 5(.

6ــ2ــ5ــ ترسیم داالن پرتاب: از وسط خط عرضی، 2سانتی متر )سایز اصلی 3 متر( به چپ و 2سانتی متر به راست جدا 
و عالمت گذاری می شود، )برای ترسیم این مورد در بسکتبال روی یک نیمه زمین بازی تمرکز می کنیم( و برای راحتی و دید بهتر 

2/5سانتی متربه عرض زمین اضافه می کنیم )B  9()شکل 22ــ 5(.
7ــ2ــ5ــ از وسط خط عرضی )لبه داخلی( و عمود بر آن خطی )فرضی( به طول 6سانتی متر )سایز اصلی5/80 متر( جدا و 

عالمت گذاری می گردد )شکل 23ــ 5(.

cma = 12

cmb = 6/5

شکل 20ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم طولی زمین
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cm6
mm12

mm12

cm6
mm12

mm12

شکل 25 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتابشکل 24 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتاب

10ــ2ــ5ــ ترسیم خطوط محل ایستادن بازیکنان در کنار داالن پرتاب. از لبه خارجی ساق ذوزنقه رسم شده بر روی هر 
یک از ساق ها 1/5سانتی متر)سایز اصلی 1/75 متر( عالمت گذاری و خطی به طول 2میلی متر )سایز اصلی 10 سانتی متر( رسم می کنیم 

)شکل 26ــ 5(.
11ــ2ــ5ــ بعد ازخط ترسیم شده قبلی، فاصله ای را به طول 8 میلی متر )سایز اصلی 85 سانتی متر( باید مشخص و آن را با 

خطی  به طول 2میلی متر )سایز اصلی10سانتی متر( رسم می کنیم )این مکان محل ایستادن بازیکنان مدافع است( )شکل27 ــ 5(.

cm6
mm12

cm1/5

mm12

cm6
mm12

cm1/5 mm8

mm12

شکل 27 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتابشکل 26 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتاب
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12ــ2ــ5ــ بعد از خط 8 میلی مترباید فاصله ای به اندازه3میلی متر )سایز اصلی 30 سانتی متر( جدا و خطی به طول 2میلی متر 
ترسیم گردد این مکان خنثی است )شکل 28ــ 5(.

13ــ2ــ5ــ بعد از منطقه خنثی باید دو منطقه دیگر به طول 8 میلی متر )سایز اصلی 85 سانتی متر( رسم  شود که طول آن 
2میلی متر )سایز اصلی 10 سانتی متر( باشد )شکل 29ــ 5(.

cm6
mm12

cm1/5 mm8

mm3

mm12

cm6
mm12

cm1/5 mm8

mm3 mm8

mm12

شکل 29 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتابشکل 28 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتاب

شکل 31 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتاب شکل 30 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتاب

14ــ2ــ 5 ــ به مرکـز خطوط 14سانتی متـر )سایـز اصلی3/60 متـر( منطقه پـرتاب آزاد دایـره ای به شعاع 12سانتی متـر )سایـز 
ـ 5(. اصلی1/80 متر( رسم می شود به طوری که نیمه بیرونی دایره )به سمت وسط زمین( ُتوپر و نیمه داخلی دایره نقطه چین باشد )شکل 30ـ 
15ــ2ــ5ــ منطقه سه امتیـازی:  ازوسط خط عـرضی خطی عمـود )فـرضی( به طول 1/5سانتی مـتر )سایـز اصلی 

157/5سانتی متر( جدا کرده که انتهای این خط مرکز حلقه است )شکل 31ــ 5(.

cm6
cm12

cm1/5 mm8 mm8

mm3 mm8

cm12

cm1/5

cm1/5

mm8 mm8

mm3
mm8

cm1/5
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16ــ2ــ5ــ از لبه داخلی خط عرضی و بر روی خطوط طولی نیز فاصله ای به طول 1/5 سانتی متر )سایز اصلی 157/5 
سانتی متر( جدا شود و سه نقطه به صورت فرضی به هم وصل شوند که از مرکز حلقه می گذرد )شکل 32 ــ 5(.

17ــ2ــ5ــ به مرکز حلقه نیم دایره ای به شعاع 5/5 سانتی متر )سایز اصلی 6/25 متر( رسم می کنیم به طوری  که خط فرضی 
مرکز حلقه را در دو نقطه قطع می کند. )شکل 33ــ 5(

cm6
cm12

cm1/5

cm1/5

cm1/5

cm1/5

mm8 mm8

mm3
mm8

cm5/5

شکل 33 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم داالن پرتابشکل 32 ــ 5

18ــ2ــ5ــ از نقطه تماس نیم دایره خطی بر خط عرضی زمین بازی عمود می کنیم تا منطقه )سه امتیازی( ترسیم و کامل شود 
و این منطقه باید با رنگ دیگری مشخص شود )شکل 34ــ 5(.

شکل 35ــ 5شکل 34 ــ 5
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19ــ2ــ 5ــ خـط وسـط 
موازی با خطوط عرضی و از وسط 
مـی کنـیم.  تـرسیـم  خطـوط طـولی 
)جهت تـرسیم بقیه خطـوط بایـد از 
استفاده  مبحث  این  اولیه   سایزهای 

کنیم( )شکل 36ــ 5(.

شکل 36ــ 5ــ نحوه ترسیم خط وسط

20ــ2ــ5ــ از نقطه وسط 
خط مرکزی زمیــن بازی دایره ای به 
قطر 17میلی متر )سایز اصلی 3/60 
متر( رسم می کنیم که این دایره محل 
شــروع بازی در بســکتبال اســت 

)شکل 37ــ 5(.

mm17

mm17

mm10

mm5

شکل 37ــ5ــ نحوه ترسیم محل شروع بازی بسکتبال

21ــ2ــ5ــ حریم زمین بازی بسکتبال: حریم طولی و عرضی زمین بسکتبال 10میلی متر )سایز اصلی 2/05 متر( است و در 
یک سمت حریم طولی عالوه بر مقدار تعیین شده نیاز به 5میلی متر )سایز اصلی یک متر( برای استقراربازیکنان ذخیره و هیأت داوران 

دارد )شکل 38ــ 5(.

شکل 38ــ 5ــ نحوه ترسیم حریم زمین بازی
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نتایج یادگیری 
ــ دانش آموزان ابعاد، اندازه ها و حریم زمین های استاندارد بسکتبال را )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( 

شناخته و بتوانند آن را توضیح دهند.
ــ دانش آموزان بتوانند ابعاد و اندازه کل زمین استاندارد بسکتبال را توضیح دهند.

ــ دانش آموزان بتوانند زمین بسکتبال را بر اساس استانداردهای مورد نظر روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان بتوانند زمین بسکتبال را بر اساس استانداردهای مورد نظر روی زمین ترسیم نمایند.

ارزشیابی
هدف از ارزشیابی تشریح و چگونگی ترسیم زمین بسکتبال، شناسایی کیفیت یاددهی ــ یادگیری و رفع اشکاالت احتمالی در 

تشریح و ترسیم زمین بسکتبال در فضاهای ورزشی و بر روی کاغذ است.
١ــ آیا دانش آموز، ورزش بسکتبال و تاریخچه آن را می داند ؟

2ــ آیا دانش آموز ابعاد و اندازه های استاندارد، موقعیت زمین و ارتفاع مورد نیاز در سالن های بسکتبال را می داند و می تواند 
آنها را توضیح دهد ؟

3ــ آیا دانش آموز تجهیزات مورد نیاز برای ترسیم زمین بسکتبال را روی کاغذ و زمین ورزش می داند ؟
4ــ آیا دانش آموز نحوهٔ یافتن مرکز زمین بسکتبال را از طریق فرمول قطر را می داند ؟
5ــ آیا دانش آموز نحوهٔ ترسیم اضالع زمین بسکتبال را روی کاغذ و زمین می داند ؟

6ــ آیا دانش آموز نحوهٔ پیش بینی و ترسیم حریم زمین بسکتبال را روی کاغذ و زمین می داند ؟

شکل 39ــ 5ــ زمین بسکتبال
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 جدول ارزشیابی، توضیح و ترسیم زمین بسکتبال

تاریخ:                                       سطح:ارزشیابی
نوع موضوع 

نحوه ترسیم حریمنحوه ترسیم ابعاد و اندازهتشریح حریمتشریح ابعاد و اندازهتاریخچه

ــ ابداع کننده را بشناسد
ــ زادگاه بازی را بداند

ــ تاریخ حضور در المپیک 
و مسابقات مختلف را بداند
ــ انواع زمین بازی را بداند

ــ ابعاد و اندازه های استاندارد 
زمین را توضیح دهد

)ملی،  زمین های  موقعیت  ــ 
بین المللی، استانی، منطقه ای، 

محلی و تفریحی( را بداند
ــ ارتفاع سالن را بداند

را  زمین  حریم  ــ 
بتواند تشریح کند 

حـریـم  تشـریـح  ــ 
موقعیت  به  توجه  با 

زمین را توضیح دهد

مرکز  کردن  پیدا  چگونگی  تشریح  ــ 
زمین با استفاده از فرمول قطر

اضالع  ترسیم  چگونگی  تشریح  ــ 
زمین

خطوط  ترسیم  چگونگی  تشریح  ــ 
داخلی

چگونگی  تـوضیح  ــ 
تـرسیم حـریـم زمیـن 

روی کاغذ و زمین 
چگونگی  توضیح  ــ 
تـرسیم حـریم زمین با 
توجه به موقعیت زمین

شفاهی 
یا کتبی

ــ جمع آوری و ارائه عکس 
و نقشه ها و چگونگی انجام 
و  تـاریخی  دوره  در  بـازی 
را  بسکتبال  ورزش  پیدایش 

بداند

اندازه های  ابعـاد و  بتوانـد  ــ 
کـاغـذ  روی  را  اسـتـانـدارد 

ترسیم کند
اندازه های  و  ابعاد  بتواند  ــ 
زمیـن  روی  را  اسـتانـدارد 

ترسیم کند

حـریـم  بـتـوانـد  ــ 
کاغذ  روی  را  زمین 

مشخص کند 
زمین  حریم  بتواند  ــ 
را با توجه به موقعیت 

زمین مشخص کند

و  کاغذ  روی  را  مرکززمین  بتواند  ــ 
زمین از طریق فرمول قطر ترسیم کند

ــ بتواند اضالع زمین را روی کاغذ 
و زمین ترسیم کند

را  زمین  داخلی  خطوط  بتواند  ــ 
روی کاغذ و زمین ترسیم کند

زمین  حریم  بتواند  ــ 
را روی کاغذ و زمین 

ترسیم کند
عملی

فوتبال

پیام های اصلی
ــ بسیاری این ورزش را ُپرطرفدارترین ورزش جهان می دانند.

ــ فوتبال در برزیل از سال 1894 شروع شد.
ــ این ورزش به وسیله چارلز میلر برزیلی که اجداد او بریتانیایی بودند به مردم برزیل معرفی شد.

ــ فوتبال مدرن از کشور بریتانیا سرچشمه گرفته است.
ـ این ورزش در زمینی مستطیل شکل با پوشش چمن یا چمن مصنوعی انجام می گیرد. ـ

ــ نهاد اداره کننده فوتبال در جهان فیفا نام دارد.
ــ در این بازی هر تیم دارای 11 بازیکن است.

ــ زمین استاندارد فوتبال بزرگساالن برای مسابقات بین المللی می بایست 110 تا 120 یارد )قدم( یا )معادل 110 ــ 100 متر( 
طول و 70 تا 80 یارد )معادل 75 ــ 64 متر( عرض داشته باشد.

ــ زمین های مسابقات غیر بین المللی می تواند بین 120 ــ 91 متر طول و 91 ــ 45 متر عرض داشته و نباید مربع باشد.
ــ یک دروازه مستطیل شکل در وسط خط عرضی )یا خط گل( گذاشته می شود.

ــ درجلوی هر دروازه و به فاصله 18 یارد )16/5متر( ازخط دروازه، محوطه مستطیل شکل وجود دارد.
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ــ محوطه کوچکتری نیز در جلوی دروازه و با فاصله 6 یارد )5/5 متر( وجود دارد که می بایست ضربات شروع مجدد بازی در 
هنگام خروج توپ از خط عرضی، از داخل آن زده  شود.

دانستنی های معلم
بازی فوتبال، ورزشی است که در آن دو گروه یازده نفره در مقابل هم بازی می کنند. معتبرترین مسابقه در این رشته ورزشی جام 
جهانی نام دارد که هر چهار سال یک بار برگزار می شود. این رویداد هنگام برگزاری بینندگان زیادی دارد که شمار آن دو برابر بینندگان 

بازی های المپیک تابستانی است.
فوتبال امروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل از میالد مسیح بازی می شد. در چین نیز نوعی 
بازی شبیه فوتبال در 2500 سال قبل از میالد مسیح وجود داشت. عکس های مصریان نیز نوعی بازی شبیه به فوتبال را نشان می دهد 
ولی در یونان یک بازی که به طرز جالبی به فوتبال امروزی شبیه است، وجود داشت. در سال 1970 مسابقه ای بین ایتالیا و برزیل 
برگزار شد و هیچ کس تصور نمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر بر اجرای مسابقه باشند. امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال 
بیشتر از سایر ورزش ها می پردازند. فدراسیون بین المللی فوتبال در سال 1904 بنیان گذاری شد. این فدراسیون وظیفه دارد که به 
نحؤه اجرای مسابقات نظارت داشته باشد. قوانین فوتبال بدون موافقت و تصویب سایر کشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند. 
اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان در سال 1872 بین تیم های انگلیس و اسکاتلند در شهر گالسکو انجام شد و در سال 1920 
بازیکنان فوتبال در مسابقات المپیک بلژیک شرکت کردند و در سال 1930 اولین جام جهانی فوتبال در کشور اروگوئه برگزار شد. 
در اکثر کشورهای انگلیسی زبان، کلمه » فوتبال « معمواًل اشاره به انجمن فوتبال دارد که به نام » ساکر « نیز خوانده می شود. این نام 
درابتدا مختصر شده عامیانه کلمه » انجمن « بوده است. از 45 کشورعضو فیفا که درآن انگلیسی زبان رسمی  و ابتدایی است فقط 
سه کشور )کانادا، ساموا و ایاالت متحده( از کلمه » ساکر « استفاده می کنند و مابقی کلمه فوتبال را به کار می برند. فوتبال دارای انواع 

مختلفی مثل فوتسال، مینی فوتبال، پاپی فوت، ساکر داخل سالن، فوتبال پارالمپیک و... است.

3ــ5ــ ترسیم زمین فوتبال
کاربرگ معلم که درآن همه مراحل ترسیم وتجهیزات مورد نیاز ازروی کاغذ تا زمین بازی پیش بینی شده است.

اهداف ورزشی
در پایان جلسه دانش آموزان قادر خواهند بود که:

ــ زمین فوتبال و انواع آن را تشخیص داده و توضیحات اولیه را ارائه کنند.
ــ زمین فوتبال و انواع آن را با اندازه های استاندارد توضیح دهند.

ــ نحوه ترسیم زمین فوتبال، فوتسال و اجزاء آن را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای 
و تفریحی شرح دهند.

ــ نحؤه پیش بینی حریم انواع زمین های فوتبال و دالیل وجودی آن را توضیح دهند.

فعالیت یاددهی ــ یادگیری
ــ می تـوان از دانش آموزان دربـاره اطالعاتشان در مورد بازی فوتبال و تاریخچه آن سؤال نموده و پاسخ های ارائه شده را 
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یادداشت کرد.
ــ می توان با توضیحات تکمیلی، اطالعات دانش آموزان در مورد تاریخچه فوتبال را تکمیل کرد.

ــ دانش آموزان مواردی که به نظرشان ضرورت دارد را قبل از ترسیم زمین فوتبال یادداشت کنند و به معلم ارائه دهند.
ــ در مورد انتظارات و خواست های دانش آموزان که نوشته شده، می توان بحث کرد و توضیحات الزم را ارائه نمود.

ــ می توان در خصوص اندازه های استاندارد، حریم، منطقه هجده قدم، مرکز زمین، شش قدم و... توضیح داد )حتی االمکان 
از عکس و نقشه ها و زمین های فوتبال دیگر می توان استفاده کرد(.

ــ دانش آموزان با استفاده از یادگیری های قبلی و با استفاده ازفرمول محاسبه قطر )A2  B2  C2( و راهنمایی معلم، با توجه 
به اندازه های استاندارد چهار گوشه زمین را روی کاغذ مشخص نمایند.

تجهیزات: عکس های متعدد از زمین های فوتبال با چمن طبیعی، مصنوعی، فوتسال سالنی و...، کاربرگ های مناسب برای 
دانش آموزان )برای ترسیم مراحل مختلف(، مدادهای مناسب، پاک کن، تخته کار، میخ، طناب بلند، نخ مناسب، رنگ، پیش بینی 

فضای مناسب برای خط کشی زمین بازی.
1ــ3ــ5ــ جهت ترسیم زمین بازی باید ابتدا مرکز زمین 

را با استفاده از فرمول قطر پیدا نمود )شکل40 ــ 5(.
 

    A2  B2  C2       ⇒   )11(2  )5/5( 2  C2      ⇒
 121  30/25  12/30

2ــ3ــ5ــ جهت ترسیم خط طولی زمین فوتبال آن را 11سانتی متر )سایز اصلی 100الی110متر( در نظر گرفته و برروی 
صفحه رسم می کنیم )شکل 4١ ــ 5(.

3ــ3ــ5ــ جهت ترسیم خط عرضی زمین فوتبال آن را 5/5 سانتی متر )سایز اصلی 64 الی 75 متر( درنظرگرفته و دو سر قطر 
طولی را به هم وصل می کنیم )شکل 42 ــ 5(.

cmC = 12/30

شکل 40 ــ 5ــ نحوه یافتن مرکز زمین

cma = 11

cmC = 12/30

cma = 11

cmC = 12/30

cmb /= 5  5

شکل 41 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط طولی زمین

  مرکز

شکل 42 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط عرضی زمین
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4ــ3ــ5ــ جهت ترسیم طول بعدی زمین از همان سایز 
11 سانتی متراستفاده می کنیم )شکل 43ــ 5(.

نیز از همان  جهت ترسیم عرض دوم زمین  5ــ3ــ5ــ 
5/5 سانتی متراستفاده می کنیم )شکل  44ــ 5(.

6ــ3ــ5ــ نصب دروازه ها: ابتدا وسط خط 
عرضی زمیـن را پیـدا و عالمت گـذاری می کنیـم و از 
این نقطه 5میلی متر )سایز اصلی 3/66 متر( بـه چپ و 
5میلی متر به راست را عالمت گذاری می کنیم که محل 

نصب دروازه ها به دست می آید )شکل 45 ــ 5(.

7ــ3ــ5ــ از داخل تیرهای دروازه بر روی 
خط عرضی به فاصله 4میلی متر )سایز اصلی 5/5 متر( 
به چپ و 4میلی متر به راست جدا و عالمت  گذاری 

می کنیم )شکل 46ــ 5(.

cma = 11

cmC = 12/30

cmb /= 5  5

cma = 11

cmC = 12/30

cmb /= 5  5

شکل 43 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم طولی زمین

شکل 44ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم عرضی زمین

شکل 45 ــ 5ــ نحوه ترسیم محل نصب دروازه ها

mm4

شکل 46 ــ 5ــ نحوه ترسیم محوطه دروازه

5mm
?
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mm12

mm12

mm7

mm4

شکل 47 ــ 5ــ نحوه ادامه ترسیم محوطه دروازه

شکل 48 ــ 5ــ ترسیم محوطه جریمه دروازه

شکل 49 ــ 5ــ ادامه ترسیم محوطه جریمه دروازه

شکل 50 ــ 5ــ پیدا کردن نقطه پنالتی

8ــ3ــ5ــ از نقاط عالمت گذاری شده خطوطی 
به طول 4میلی متر)سایز اصلی 5/5 متر( به داخل زمین بازی 
عمود می شود و انتهای دو خط موازی با خط دروازه ها را 
به هم وصل می کنیم و محوطه ترسیم شده » محوطه دروازه« 
د   هستن منطقه  این  جزو  ترسیمی  خطوط  و  شود  ی  م نامیده 

)شکل 47 ــ 5(.

9ــ3ــ 5ــ از لبـــه داخلــی تیـــرهای دروازه و 
بــر روی خط عرضی فاصله ای به طول 12میلی متر )ســایز 
اصلی 16/5متــر( به چپ و 12میلی متر به راســت جدا و 

عالمت گذاری می کنیم )شکل 48ــ 5(.

10ــ3ــ5ــ از نقاط عالمت گذاری شده خطوطی 
به طول 12میلی متر )سایز اصلی 16/5متر( به طرف داخل 
خطی  با  را  خطوط  ای  انته و  کنیم  ی  م د  عمو بازی  زمین 

موازی با خط عرضی ترسیم می کنیم )شکل 49 ــ 5(.

11ــ3ــ 5ــ از نقطــه مرکزی دروازه ها 
خطی عمــود )فرضی( بــه طول 7میلی متر)ســایز 
اصلی 11 متر( رسم  می کنیم تا نقطه پنالتی به دست 

آید )شکل 50ــ 5(.
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mm7

mm2

mm7

شکل 51 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط قوسی شکل منطقه جریمه

شکل 52 ــ 5ــ نحوه ترسیم محوطه کرنر

شکل 53 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط وسط زمین

شکل 54 ــ 5ــ نحوه ترسیم دایره وسط زمین

12ــ3ــ 5ــ به مرکز نقطه پنالتی و شعاع 7میلی متر 
)ســایز اصلی 9/15 متر( قوسی رسم می کنیم که در دو نقطه 

محوطه جریمه را قطع کند )شکل 51ــ 5(.

13ــ3ــ5ــ بــه مرکز گوشــه های زمین 
بازی و به شــعاع 2میلی متر)ســایز اصلی یک متر( 
به طرف داخــل زمین، یک چهــارم دایره ای به نام 

»محوطه کرنر« ترسیم می کنیم )شکل 52 ــ 5(.

14ــ3ــ 5ــ برای ترســیم خط میانی زمین بازی 
نقطه وســط خطوط طولی را به هم وصل می کنیم )شــکل 

53ــ 5(.

15ــ3ــ5ــ دایـره وسط: از نقطـه مـرکز خـط 
وسط و بـا شعـاع 7میلی متـر)سایـز اصلی 9/15متـر( دایـره 

وسط را رسم می کنیم )شکل 54ــ 5(.
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 16ــ3ــ5ــ حریم زمین فوتبال 15میلی 
متر)سایز اصلی 9 متر( می باشد )شکل 55 ــ 5(.

ــ می توان نحوه ترسیم اضالع زمین فوتبال را با توجه به عرض 11سانتی متر و )اینکه خط جزء زمین است(، توضیح و آن را 
روی کاغذ مشخص کرد.

ــ می توان چگونگی تعیین و محاسبه محل نصب دروازه ها را مشخص، توضیح و رسم کرد.
ــ می توان چگونگی ترسیم مراحل مختلف محوطه دروازه را توضیح داد و آن را رسم کرد.

ــ می توان انجام مراحل فوق را توسط دانش آموزان کنترل و مشکالت احتمالی آنها را بر طرف کرد.
ــ می توان مراحل مختلف ترسیم منطقه )محوطه( جریمه را توضیح داد و از دانش آموزان خواست که به صورت همزمان آن را 

روی کاغذ رسم کنند. سپس چگونگی ترسیم را تا این لحظه بررسی کرد و اشکاالت را با نظر همه کالس بر طرف کرد.
ــ می توان نحوه یافتن نقطه پنالتی را توضیح داده و از دانش آموزان خواست که آن را ترسیم نموده و اشکاالت را بررسی و 

اصالحات الزم را برای همه دانش آموزان روی کاغذ در محل کالس انجام داد.
ــ می توان نحوه یافتن محوطه مرکز زمین را تشریح کرده، آن را ترسیم کرد و از دانش آموزان خواست که همین عمل را تکرار 

کنند و در ضمن ترسیم مشکالت را بر طرف کرده و از صحت ترسیم دانش آموزان روی کاغذ مطمئن شد.
همزمان  به صورت  و  داد  توضیح  را  ترسیم  نحوه  و  کرده  را مشخص  آن  شعاع  و  زمین  وسط  دایرٔه  یافتن  نحوه  توان  می  ــ 

دانش آموزان نیز آن را بر روی کاغذ ترسیم می نمایند.
ــ پس از ترسیم کامل زمین فوتبال توسط معلم و دانش آموزان به طور همزمان می توان آنها رابه گروه های کار مختلف تقسیم کرد 
و از آنها خواست که بر اساس موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( هر گروه یک نوع زمین را ترسیم 
کنند. )دراین روش هر چند دانش آموز که داخل یک گروه هستند با مشورت یکدیگر یک نوع زمین را ترسیم می کنند. البته همه افراد 

گروه نیز باید، همزمان عمل ترسیم را انجام دهند(.
ــ هر گروه در قالب ارائه کار کالسی نحوه ترسیم را توضیح دهند.

ــ در پایان کار هر گروه همه دانش آموزان کالس در بحث و نحوه ترسیم انواع زمین ها مشارکت کرده و معلم نیز اشکاالت آنها 
را توضیح دهد.

ــ می توان دانش آموزان را با پیش بینی قبلی به یک فضای ورزشی که دارای زمین فوتبال باشد برد و همه موارد توضیح داده 
شده در کالس را مورد بررسی قرار داد.

شکل 55 ــ 5ــ نحوه ترسیم حریم زمین

mm15 mm15
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ارزشیابی
ــ ارزشیابی از دانسته های دانش آموز از فعالیت های یاددهی ــ یادگیری کالس به شناسایی مقدار دانش و توانایی دانش آموز 
کمک کرده و از این طریق می توان به نقاط ضعف و قوت فرآیند آموزش در ارائه اطالعات در مورد چگونگی تشریح و ترسیم زمین 

فوتبال پی برد. بنابراین:
ــ اطالعات دانش آموزان در مورد فوتبال و تاریخچه آن چه مقدار است ؟

ــ اطالعات دانش آموزان در مورد ابعاد و اندازه های استاندارد و موقعیت زمین چه مقدار است ؟
ــ آیا دانش آموزان تجهیزات مورد نیاز برای ترسیم زمین فوتبال را روی کاغذ و زمین ورزشی می دانند ؟

ــ آیا دانش آموزان نحوه یافتن مرکز زمین فوتبال از طریق فرمول قطر را می دانند ؟
ــ آیا دانش آموزان نحوه ترسیم اضالع زمین فوتبال را روی کاغذ و زمین می دانند ؟

ــ آیا نحوه پیش بینی و ترسیم حریم زمین فوتبال را روی کاغذ و زمین می دانند ؟

جدول ارزشیابی، توضیح و ترسیم زمین فوتبال

موضوع
سطح )ساده، متوسط، پیشرفته(تاریخ :

نوع
تاریخچه

ابعاد و اندازه های 
استاندارد

حریم
ترسیم ابعاد و اندازه های 

استاندارد
ترسیم حریم

ــ ابداع کننده را می شناسد؟
ــ زادگاه بازی را می داند؟

انواع  و  المپیک  در  حضور  ــ 
مسابقات قهرمانی آن را می داند؟

ــ انواع زمین را می داند؟

ــ ابعاد و اندازه های استاندارد 
زمین را توضیح دهد

)مـلـی،  زمیـن  مـوقـعیـت  ــ 
بین المللی، منطقه ای، استانی، 

محله ای و تفریحی( را بداند
ــ ارتفـاع سالـن فـوتسال را 

بداند

زمین  یم  حر ــ 
را  ـبــال  فـوتـ

تشریح کند
ــ تشریح حریم 
فوتبال  زمیــن 
بــا توجــه بــه 

موقعیت زمین

پیدا  ونگی  چگ تشریح  ـ  ـ
با استفاده  کردن مرکز زمین 

از فرمول قطر
ترسیم  ونگی  چگ تشریح  ـ  ـ

اضالع زمین
ترسیم  چگونگی  تشریح  ــ 

خطوط داخلی

ترسیم  چگونگی  توضیح  ــ 
حریم زمین فوتبال روی کاغذ 

و زمین
چگونگــی  تـــوضیح  ــ 
با  زمیـن  حــریم  تــرسیم 
)ملی،  زمین  موقعیت  به  توجه 
بین  المللی، استـانی، منطقه ای، 

محله ای و  تفریحی(

شفاهی 
یا کتبی

نقشه،  عکس،  آوری  جمع  ــ 
بازی  انجام  و چگونگی  اسالید 
در دوره های مختلف تاریخی و 

مشخصات زمین بازی

و  ابعـاد  تشخیص  ایی  توانـ ــ 
انـدازه هـای استـاندارد روی 

کاغذ
و  ابعـاد  تشخیص  توانـایی  ــ 
روی  استـاندارد  های  انـدازه 

زمین

تـوانـایـی  ــ 
مشخص کردن 
زمـیـن  حـریم 
روی کـاغـذ و 

زمین

ترسیم مرکز زمین  توانایی  ــ 
بـا استفـاده از فـرمـول قطر 

روی کاغذ و زمین 
و  اضالع  ترسیم  توانایی  ــ 
روی  زمین  داخلی  خطوط 

کاغذ و زمین

زمین  حریم  ترسیم  توانایی  ــ 
فوتبال روی کاغذ و زمین 

عملی

ــ می توان از دانش آموزان خواست که در قالب کار گروه های کالسی ضمن بررسی زمین فوتبال، نظرات خود را درباره کیفیت 
خط کشی موجود بر روی کاغذ ثبت کرده و سپس آن را به معلم بدهند.
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ــ نظرات ثبت شده را می توان به بحث کالسی گذاشته و ضمن دریافت نظرات بقیه دانش آموزان توضیحات الزم را ارائه کرد.
ــ در صورت امکان و وجود فضای الزم، مشاهده خط کشی زمین فوتبال توسط یک فرد متخصص و ترسیم عمل آن توسط 

دانش آموزان یادگیری آنها را به حداکثرامکان می رساند.
نتایج یادگیری

ــ دانش آموزان ابعاد و اندازه های کلی زمین استاندارد فوتبال را بتوانند توضیح بدهند.
ــ دانش آموزان فرمول محاسبه قطر، خطوط اضالع زمین و محل نصب دروازه های فوتبال را می توانند توضیح دهند.

ــ دانش آموزان محوطه دروازه، منطقٔه )محوطه( جریمه و دایرٔه وسط را شناخته و می توانند توضیح دهند.
ــ دانش آموزان بتوانند همه مراحل ترسیم خطوط اضالع زمین را توضیح دهند.

ــ دانش آموزان بتوانند محل نصب دروازه ها را تعیین و آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان بتوانند محوطه دروازه را تعیین و آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان بتوانند منطقٔه )محوطه( جریمه را تعیین و آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان بتوانند مرکز نقطه پنالتی را تعیین و آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان بتوانند محوطٔه کرنر را تعیین و آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان بتوانند نقطه مرکزی خط وسط را تعیین و آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان بتوانند یک زمین کامل را توضیح داده و آن را ترسیم نمایند.
تفریحی(  و  منطقه ای، محله ای  استانی،  المللی،  ین  ب )ملی،  را در سطوح مختلف  فوتبال  بتوانند حریم زمین  ــ دانش آموزان 

توضیح داده و آن را تعیین و ترسیم نمایند.

شکل 56 ــ 5ــ زمین فوتبال

خط نیمه

منطقه پنالتی
هجده قدم

خط پنالتی

مرکز زمین

9/15 m

16/5 m

5/5 m

5/5 m

11 m

11 m
9/15 m

45
/9 

m

7/32 m
2/44 m40/3 m

1/2 m

90/12 m

Half way line

Centra circle

Centra spot Penalty spot

Goal
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هندبال

در قرن های شانزدهم و هفدهم میالدی خانم های درباری و شوالیه ها به این بازی که تغییر مختصری با شکل اولیه آن یافته بود، 
می پرداختند و شاعران وقت، آن را اولین بازی تابستانی نام نهاده بودند. دکتر کارل شلنز استاد دانشسرای عالی تربیت بدنی و ورزش 
برلین که او را پدر هندبال نامیده اند، پیشتر در سال 1920 مقررات این ورزش را تدوین کرده و آن را در کالس های خود به مرحله 

اجرا در آورده بود، لذا پس از او شاگردانش موجبات گسترش این ورزش را در سراسر آلمان فراهم آوردند.
در کشورهای شمالی به دلیل سردی هوا برای اجرای این ورزش در سالن، شکل تازه ای بدان داده شد که این امر باعث پیدایش 
هندبال هفت نفره امروز شد. این ورزش بین سال های 1920 ــ 1904 با استفاده از بعضی قوانین بازی فوتبال، در قاره اروپا توسعه 
بیشتری یافت و به همین دلیل فوتبال اثر بسیاری بر آن گذاشته است. از سال 1928 تا 1934 فدراسیون بین المللی هندبال گسترش 
بسیاری یافت و توانست بیش از 25 کشور را به عضویت بپذیرد. اولین بازی های بزرگ و رسمی هندبال در المپیک 1936 برلن در 

رشته هندبال یازده نفره مردان انجام یافت.

پیام های اصلی
ــ هومر تاریخ نویس مشهور یونان در کتاب معروف خود » اودیسه « از ورزش هندبال با نام » اورانیا « یاد کرده است.

ــ این بازی که در سال 600 قبل از میالد روی یکی از دیوارهای آتن قدیم حجاری شده بود، در سال 1926 کشف شد.
ــ کزار کخ یک معلم ورزشی آلمانی بود که در سال 1890 هندبال را به صورت جدیدتری با نام » رانال اشییل « معرفی کرد.

ــ کارل شلنز که او را پدر هندبال نامیده اند در سال 1920 مقررات این ورزش را تدوین کرده است.
ــ اولین بازی های بزرگ ورسمی هندبال در المپیک سال 1936 برلن در رشته هندبال یازده نفره مردان انجام شد.

ــ در حال حاضر مسابقاتی در چهارچوب بازی های المپیک برای زنان و مردان انجام می شود.
ــ مسابقات قهرمانی جهان هر چهار سال یک بار برگزار می شود.

ــ زمین های رسمی فعلی هندبال 40 متر طول و 20 متر عرض دارد.
ــ در این بازی دو تیم هفت نفره )6 بازیکن و یک دروازه بان در هر تیم( شرکت دارند.

ــ کلیه خط ها جزء محوطه ای که محدود می کنند به حساب می آیند.
ــ همه خط های زمین با یک رنگ کشیده می شود.

دانستنی های معلم  
هندبال ورزشی با آهنگ تند می باشد که در آن بازیکنان در دو تیم هفت نفره شرکت دارند. این بازیکنان از یک توپ کوچک برای پاس، 
پرتاب و دریبل استفاده و تالش می کنند که بیشتر از تیم روبرو امتیاز بدست آورند. در این ورزش هدف وارد کردن توپ به دروازه حریف است 

و تیمی که گل های بیشتری زده برنده است. هندبال شبیه فوتبال است با این تفاوت که به جای پا از دست برای انتقال توپ استفاده می شود.
مسابقاتی که در حال حاضر به طور رسمی برگزار می شوند متعدد و توسعه یافته اند، ولی این مسابقات در چهارچوب بازی های 
المپیک برای زنان و مردان انجام می شود. که اولین بار در المپیک 1936 برلن و از سال 1976 مونترال در تمام دوره های بازی های 
المپیک، هر چهار سال یک بار در دسته های زنان مردان انجام شده است. مسابقات قهرمانی جهان هر چهار سال یک بار برگزار 
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می شود. البته مسابقات هندبال در قالب قاره ای و جام فدراسیون بین المللی هندبال و ملی در کشورهای مختلف جهان مرتبًا در حال 
برگزاری است. زمین بازی بین 38 تا 44 متر طول و 18 تا 22 متر عرض دارد و حریم آن از هر طرف 2متر است. زمین های رسمی فعلی 
40 متر طول و 20 متر عرض دارد. هندبال در شکل ها و فضاهای مختلف همانند هندبال ساحلی، هندبال در چمن لیز بازی می شود.

اهداف آموزشی
در پایان جلسه دانش آموزان قادر خواهند بود که:

ــ زمین هندبال را تشخیص داده و توضیحات اولیه را ارائه کنند.
ــ زمین هندبال و انواع آن را توضیح دهند.

ــ اندازه ها و ابعاد استاندارد زمین هندبال را با توجه به موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( 
توضیح دهند.

ــ نحوه عالمت گذاری چهارگوشٔه اصلی زمین را از راه فرمول محاسبه قطر )A2  B2  C2( بدانند و توضیح بدهند.
ــ نحوه ترسیم خطوط اضالع زمین را توضیح دهند.

ــ نحوه ترسیم خط وسط زمین را تشریح کنند.
ــ نحوه ترسیم زمین هندبال را توضیح دهند.

فعالیت یاددهی ــ یادگیری
ــ می توان از دانش آموزان درباره اطالعاتشان درمورد بازی هندبال و تاریخچه آن سؤال و پاسخ های ارائه شده را یادداشت کرد.

ــ می توان از تصاویر و عکس های تهیه شده جهت آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان استفاده کرد.
ــ توضیحات تکمیلی در مورد بازی هندبال و تاریخچه آن را برای دانش آموزان ارائه نمود.

ــ نتایج حاصل از انجام این بازی را می توان برشمرد و درخصوص اهداف آن توضیحات الزم را ارائه نمود.
ــ می توان از دانش آموزان خواست که درارتباط با نحوه ترسیم زمین هندبال، انتظارات و خواسته ها و افکار خود را نوشته و 

سپس در مورد آنها بحث کالسی کرد.
ــ می توان در مورد انواع زمین هندبال و ویژگی ها و دالیل تفاوت ها و مشابهت  آنها توضیحاتی را ارائه نمود.

کار برگ معلم که در آن همه مراحل ترسیم و تجهیزات مورد نیاز از روی کاغذ تا زمین بازی پیش بینی شده است. 
تجهیزات و امکانات: عکس های متعدد از زمین هندبال از زوایای مختلف، کار برگ های مناسب دانش آموز )برای ترسیم 

مراحل مختلف(، مدادهای مناسب، خط کش، پاک کن، گونیا، تخته کار، میخ، طناب، نخ مناسب، رنگ یا چسب نواری 

4ــ5ــ ترسیم زمین هندبال
1ــ4ــ5ــ جهت ترسیم زمین بازی باید ابتدا مرکز زمین را با 

استفاده از فرمول قطر پیدا نمود )شکل 57 ــ 5(.
 

  A2  B2  C2       ⇒     102  6/52  C2        ⇒
   / /+ =100 42 25 11 92

شکل 57 ــ 5ــ پیدا کردن مرکز زمین

cmC = 11/92
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جهت ترسیم خط طولی زمین هندبال آن را 10  2ــ4ــ5ــ 
سانتی متر )سایز اصلی 40 متر( در نظر گرفته و دو سر قطر طولی را به 

هم وصل می کنیم )شکل 58 ــ 5(.

3ــ4ــ5ــ جهت ترسیم خط عرضی زمین هندبال آن را 6/5 
سانتی متر )سایز اصلی 20 متر( در نظر گرفته و به خط طولی اتصال 

می دهیم )شکل 59 ــ 5(.

4ــ4ــ5ــ جهت ترسیم طول بعدی زمین از همان سایز 10 
سانتی متراستفاده می کنیم )شکل 60ــ 5(.  

همان  از  نیز  زمین  دوم  عرض  ترسیم  جهت  5ــ4ــ5ــ 
6/5سانتی متر استفاده می کنیم )شکل 61ــ 5(.

cma = 10

cma = 10

cmb /= 6  5

cma = 10

cmb /= 6  5

cma = 10

cmb /= 6  5

شکل 58 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط طولی زمین

شکل 59 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط عرضی زمین

شکل 60 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم طولی زمین

شکل 61 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم عرضی زمین
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را  وسط  خط  و  کرده  پیدا  را  طولی  خط  وسط  6ــ4ــ5ــ 
ترسیم می کنیم )شکل 62 ــ 5(.

7ــ4ــ 5ــ تعیین محـل نـصب تیـرهـای  
دروازه: وسط خط عـرضی زمیـن را مشخص کرده 
و از این نقطه 5میلی متر)سایز اصلی 1/5 متر( به چپ 
و 5 میلی متـر بـه راست جدا می کنیم، ایـن فاصلٔه بین 

تیرهای دروازه است )شکل 63 ــ 5(.

8ــ4ــ5ــ دو خط فرضی بـه طول 2سانتی متـر 
)سایز اصلی 6 متر( و عمود بر لبه تیرهای دروازه ترسیم 

ـ 5(. می کنیم )شکل 64ـ 

9ــ4ــ5ــ خطی بـه طول 10میلی متر )سایز 
اصلی 3 متر( و موازی و مساوی با خط دروازه ترسیم 

می کنیم )شکل 65 ــ 5(.

mm5

mm5

mm5

cm2

mm5

mm5

cm2

mm10

mm5

شکل 62 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط وسط زمین

شکل 63 ــ 5ــ نحوه ترسیم محل نصب تیرهای دروازه

شکل 64 ــ 5ــ نحوه ترسیم منطقه دروازه

شکل 65 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم منطقه دروازه
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10ــ4ــ 5ــ ابتـدا و انتهای خط تـرسیم شده را با دو 
به  و  متر(  متر)سایز اصلی 6  به شعاع 2سانتی  دایره  یک چهارم 
مرکـز گوشه داخلی و عقب تیـرهای دروازه بـه خطوط عرضی 
زمین وصل می کنیم، ایـن منطقه دروازه می بـاشد و خط آن باید 

ُتوپر باشد )66 ــ 5(.

11ــ4ــ 5ــ خـط پرتـاب آزاد: خطـی مـوازی و 
مساوی با خط منطقه دروازه ترسیم می کنیم و انتهای این خط که 
فاصله اش از خط دروازه 3 سانتی متر )سایز اصلی 9 متر( است 
را بـا دو یک چهـارم دایره با شعاع 3 سانتی مـتر به مرکز گوشه 
داخلی و عقب تیرها به خطوط طولی وصل می کنیم، این خطوط 

به صورت بریده شده می باشد )شکل67ــ 5(.

12ــ4ــ5ــ خط پنالتی: خطی موازی با خط دروازه 
متر  میلی  متر( و طول2   7 متر)سایز اصلی  فاصله 2/2 سانتی  با 

)سایز اصلی یک متر( رسم می کنیم )شکل 68 ــ 5(.

13ــ4ــ5ــ خط دروازه بان: خطی موازی با خط 
بـا فاصله 10 میلی متـر)سایـز اصلی 4/15 متـر( ترسیم  دروازه 
می کنیم که فاصله دو انتهای این خط که به »خط دروازه« معروف 

است تا خطوط طولی زمین مساوی است )شکل 69ــ 5(.

cm2

شکل 66 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم منطقه دروازه

mm10

 شکل 67ــ 5ــ نحوه ترسیم خط پرتاب آزاد

شکل 68 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط پنالتی

شکل 69ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دروازه بان

cm3

cm2/2
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15ــ4ــ5ــ منـاطق تعـویض: بـر روی خـط وسط 
زمین نقطه ای به فاصله 2 میلی متر)سایز اصلی 15 سانتی متر( از 

خط طولی ترسیم می کنیم )شکل 70ــ 5(.

16ــ4ــ5ــ حال از این دو نقطه دو خط به فاصله های 
10 میلی متـر )سایز اصلی 4/5 متر( موازی با خط طولی رسم 

می کنیم )شکل 71ــ 5(.

17ــ4ــ5ــ حریم زمین هندبال: حریم های 
عـرضی و طـولی زمیـن بـازی هنـدبـال در تمـام سطـوح 
ـ 5(. 10میلی متر )سایز اصلی یک متر( است )شکل 72ـ 

mm10

mm10

mm10

mm2

mm10mm10

شکل 70ــ 5ــ نحوه ترسیم مناطق تعویض

شکل 71 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم منطقه تعویض

شکل 72ــ 5ــ نحوه ترسیم حریم زمین

فعالیت های یاددهی ــ  یادگیری
ــ می توان درمورد اندازه های استاندارد، حریم، ارتفاع سالن و ابعاد زمین هندبال برای دانش آموزان توضیح داد و حتی االمکان 
از عکس و نقشه های از پیش کشیده شده استفاده کرد و ضمن ترسیم زمین هندبال، دانش آموزان به صورت همزمان همه مراحل را 

ترسیم نمایند.
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ــ دانش آموزان با توجه به فرمول محاسبه قطر )A2  B2  C2( و راهنمایی معلم و با توجه به اندازه های استاندارد و موقعیت 
جغرافیایی )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( چهارگوشه زمین را روی کاغذ مشخص نمایند.

ــ دانش آموزان با توجه به اندازه های استاندارد و موقعیت جغرافیایی )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( 
خطوط اضالع زمین را روی کاغذ مشخص و ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان با توجه به یافته های قبلی خط وسط زمین را پیدا و با راهنمایی معلم آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان محل نصب تیرهای دروازه را با توجه به اندازٔه استاندارد زمین و موقعیت زمین مشخص و آن را بر روی کاغذ 

با نظارت معلم ترسیم نمایند.
و  ای  محله  ای،  منطقه  استانی،  بین المللی،  )ملی،  زمین  موقعیت  و  هندبال  زمین  استاندارد  اندازه  به  توجه  با  دانش آموزان  ــ 

تفریحی( منطقه 6 متردروازه را تعیین و آن را بر روی کاغذ با نظارت معلم ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان با توجه به اندازه های استاندارد و موقعیت زمین، خط 9 متر پرتاب آزاد را مشخص و آن را با راهنمایی و نظارت 

معلم ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان خطوط پنالتی و دروازه بان را با توجه به اندازه های استاندارد و موقعیت زمین تعیین و آن را با راهنمایی و 

نظارت معلم ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان با توجه به ابعاد و اندازه های استاندارد و موقعیت زمین هندبال مناطق تعویض را در دو طرف زمین مشخص و 

با راهنمایی و نظارت معلم و به صورت همزمان ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان حریم های عرضی و طول زمین هندبال را پیش بینی و با نظارت و راهنمایی معلم در سطح موازی خطوط طولی 

بر روی کاغذ ترسیم نمایند.
ــ پس از ترسیم کامل زمین هندبال می توان از دانش آموزان خواست که نظرات و اشکاالت خود را بیان کرده و سپس آنها را 

یادداشت و راجع به آنها به بحث کالسی پرداخت و به آنها پاسخ داد.
ــ می توان دانش آموزان را به گروه های مختلف کاری تقسیم کرد و از آنها خواست که بر اساس موقعیت زمین )ملی، بین المللی، 
استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( به ترسیم زمین بر روی کاغذ بپردازند و سپس هر گروه نتیجه کار خود را برای کالس توضیح 

دهد و با راهنمایی و نظارت معلم به رفع ابهامات و اشکاالت دانش آموزان کالس پرداخت.
ــ می توان دانش آموزان را با پیش بینی قبلی به شناسایی فضای ورزشی که دارای زمین خط کشی شده هندبال است برد و موارد 

توضیح داده شده را مورد بررسی قرار داد.
ــ می توان از دانش آموزان خواست که در قالب کارگروه های کالسی ضمن بررسی خط کشی موجود، نظرات گروه خود را 

درباره چگونگی خط کشی به صورت مکتوب نوشته و ارائه نمایند.
ــ می توان درقالب بحث کالسی نکات نوشته شده دانش آموزان را در محل زمین خط کشی شده هندبال بررسی کرد.

ــ می توان دانش آموزان را به فضای مناسبی که برای خط کشی زمین هندبال در نظر گرفته شده برد و در قالب کار گروهی 
تمام مراحل ترسیم را با مشارکت خود دانش آموزان انجام داد یا از فردی که معمواًل این کار را انجام می دهد خواست که در حضور 

دانش آموزان مراحل ترسیم زمین را انجام دهد.
نتایج یادگیری 

ــ دانش آموزان بتوانند زمین هندبال را تشخیص داده و توضیحات اولیه را ارائه نمایند.
ــ دانش آموزان بتوانند ابعاد و اندازه های زمین هندبال را تشریح نمایند.
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ــ دانش آموزان بتوانند چهار گوشه اصلی زمین را از راه فرمول محاسبه قطر توضیح و ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان بتوانند خطوط اضالع زمین را توضیح و آن را ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان بتوانند خط وسط و محل نصب تیرهای دروازه را تعیین و آنها را ترسیم نمایند و درباره آن توضیح دهند.
ــ دانش آموزان بتوانند منطقه 6 متری دروازه را، خط 9 متر پرتاب آزاد، خط پنالتی و دروازه بان را توضیح داده و آنها را 

ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان بتوانند مناطق تعویض و حریم زمین هندبال را توضیح داده و آن را ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان بتوانند یک زمین هندبال را با توجه به موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محلی و تفریحی( 
توضیح داده و آن را بر روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ بتوانند یک زمین هندبال را با توجه به موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( توضیح داده و 
آن را بر روی زمین ورزشی ترسیم نمایند.

ارزشیابی
هدف از ارزشیابی بررسی توانایی دانش آموز در شناخت ورزش هندبال، تاریخچه آن، زمین، اندازه های استاندارد و نحوه ترسیم 

آن است. بنابراین باید بررسی کرد که:
١ــ آیا دانش آموزان با تاریخچه هندبال آشنایی مناسب دارند ؟

2ــ آیا دانش آموزان اطالعات الزم را درباره ابعاد و اندازه های استاندارد و موقعیت زمین دارند ؟
3ــ آیا دانش آموزان تجهیزات مورد نیاز را برای ترسیم زمین هندبال روی کاغذ و زمین می دانند ؟

4ــ آیا دانش آموزان نحوه یافتن مرکز زمین هندبال را روی کاغذ و زمین می دانند ؟
5ــ آیا دانش آموزان نحوه ترسیم اضالع زمین و خطوط داخلی آن را بر روی کاغذ و زمین می دانند ؟
6ــ آیا دانش آموزان نحوه مشخص کردن و ترسیم حریم زمین هندبال را روی کاغذ و زمین می دانند ؟
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جدول ارزشیابی توضیح و ترسیم زمین هندبال

موضوع
تاریخ                          سطح )ملی، سطح، پیشرفته(

نوع
حریمابعاد و اندازه های استانداردتاریخچه

ترسیم ابعاد و 
اندازه های استاندارد

ترسیم حریم

ــ ابداع کننده را می شناسد ؟
ــ زادگاه بازی را می شناسد؟

و  المپیـک  در  حضـور  ــ 
را  آن  قهرمانی  مسابقات  انواع 

می داند ؟
را  هنـدبـال  زمیـن  انـواع  ــ 

می دانـد؟

استاندارد  های  اندازه  و  ابعاد  ــ 
زمین فوتبال را توضیح دهد

ــ موقعیت زمین )ملی، بین المللی، 
و  محله ای  استانی،  ای،  منطقه 

تفریحی( را می داند؟
ــ ارتفاع سالن هندبال را می داند؟

زمـیـن  یـم  حـر ــ 
هنـدبـال را تشریـح 

کند
حـریـم  تـشریـح  ــ 
زمین هندبال با توجه 

به موقعیت زمین

چـگـونـگی  تشـریح  ــ 
با  زمین  مـرکز  پیـدا کـردن 

استفاده از فرمول قطر
ــ تشریح چگونگی ترسیم 

اضالع زمین هندبال
ــ تشریح چگونگی ترسیم 

خطوط داخلی 

تـــوضـــیـــح  ــ 
تـرسیم  چگونـگی 
حریم زمین هندبال 
روی کاغذ و زمین

تـــوضـــیـــح  ــ 
تـرسیم  چگـونگی 
بـه  توجه  بـا  حریم 

موقعیت زمین 

شفاهی 
یا کتبی

نقشه،  عکس،  آوری  جمع  ــ 
اسالید و چگونگی انجام بازی 
در دوره های مختلف تاریخی و 

مشخصات زمین بازی

و  ابـعـاد  تشـخـیص  ـایـی  تـوان ــ 
اندازه های استاندارد روی کاغذ

و  ابـعـاد  تشـخیـص  ـایـی  تـوان ــ 
اندازه های استاندارد روی زمین

یی مشخص  توانا ــ 
کردن حـریـم زمیـن 

روی کاغذ
یی مشخص  توانا ــ 
کـردن حـریـم روی 

زمین ورزشی

مـرکـز  تـرسیم  ایی  توانـ ـ  ـ
زمین با استفاده از فرمول 

قطر روی کاغذ و زمین
ــ توانایی تـرسیم اضالع و 
خطوط داخلی زمین روی 

کاغذ و زمین

ــ تـوانـایی تـرسیم 
حریم زمین فوتبال 
روی کاغذ و زمین

مشاهده
عملی

بدمینتون

پیام های اصلی
ــ بازی بدمینتون امروزی از کشور هندوستان آغاز شده است.

ــ نام این بازی در هندوستان پونا بوده است.
ــ نخستین بار قوانین این بازی در سال 1877 نوشته شد.

ــ بدمینتون از سال 1992 در المپیک بارسلون به بازی ها اضافه شد.
ــ طی چند سال شکل زمین بازی تغییراتی کرد تا این که در سال 1910 زمین رسمی  بدمینتون به شکل مستطیل فعلی تثبیت شد.

ــ بدمینتون توسط 2 و یا 4 بازیکن انجام می شود.
ــ بزرگ ترین توپ بدمینتون در زمین چمن موزه کاتراس سیتی وجود دارد که 48 مرتبه بزرگ تر از توپ واقعی است و 18 فوت 

درازا و 2500 کیلوگرم وزن دارد. 
ــ عرض خطوط ترسیمی جزء اندازه محسوب می شود.
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ــ یک ضربه محکم به توپ باعث می شود که توپ با سرعت تقریبی300 کیلومتر در ساعت حرکت کند و در سطوح حرفه ای و 
باالی آن نیاز به سرعت، عکس العمل، استراتژی و قدرت زیاد بازیکن دارد.

ــ بدمینتون چهارمین ورزش شناخته شده دنیاست.
ــ فدراسیون بین المللی بدمینتون در سال 1934 با حضور 9 فدراسیون تأسیس شد.

دانستنی های معلم
بازی » پونا « از بازی های کودکانه دیگری آغاز شد. آن بازی ها بر اساس مدت زمان ضربه زدن هر گروه بر شیئی، بدون برخورد آن 
به زمین، توسط اسبابی شبیه چوگان یا  شیئی پارو شکل انجام می شد. این بازی مشارکتی و نه رقابتی، در اصل بدون وجود توپ انجام 
 )Ti  Jianzi( می شد و توپ مورد استفاده را پرنده می نامیدند چون بیشتر مواقع از پر ساخته شده بود.در قرن پنجم در چین یک بازی به نام
وجود داشت که در آن به توپی در هوا ضربه می زدند. در حدود سال 1600 مردم در اروپا بازی را با استفاده از یک راکت انجام می دادند. 
زمانی که افسران انگلیسی در هندوستان مستقر شدند با بازی » پونا « آشنا شدند و خیلی زود از آن یک رقابت ورزشی ساخته شد و آنها در 
اوایل سال 1870 آن را همراه با وسایل و تجهیزات الزم به کشورشان معرفی کردند. نخستین بار قوانین این بازی در سال 1877 نوشته 
شد. باشگاه های ورزشی بدمینتون کم کم در سرتاسر انگلستان شروع به کار کردند. تا سال 1893 این بازی تا اندازه ای پیشرفت کرد که 
14 باشگاه برای ساختن یک اتحادیه به هم ملحق شدند. )سپس وقتی کشورهای بیشتری فدراسیون های خود را راه اندازی کردند، این نام 
به  »انجمن بدمینتون انگلستان«  تغییر پیدا کرد( در آن زمان این انجمن یا اتحادیه قوانین مشخص و معینی را برای این بازی ها تدوین کرد. 
با گسترش این ورزش در میان سایر کشورها  نیاز به وجود تشکیالت بین المللی برای این ورزش حس شد. فدراسیون جهانی بدمینتون 
)BWF( در سال 1934 تأسیس شد. امروزه در فدراسیون جهانی بدمینتون بیش از 150 کشور عضویت دارند. اگرچه بدمینتون در 
انگلستان متولد شد اما آسیایی ها به خصوص چین و اندونزی مقتدرانه در مسابقات بین المللی این رشته ها شرکت می کنند و این دو کشور 
مجموعًا تا کنون 70 درصد از مسابقات IBF را برنده شده اند. این بازی در رشته های انفرادی و دونفره برگزار می شود. رشته های المپیک 

آتن شامل انفرادی مردان، انفرادی زنان، دونفره مردان، دونفره زنان و دونفره مختلط بود.
برای راحت دیده شدن توپ بدمینتون، دو طرف پایانی زمین نباید به رنگ سفید باشد. نباید نور مستقیم در روبروی ورزشکار یا 
باالی زمین قرار بگیرد. مکان مناسب جهت روشنایی در دو طرف طول زمین بدمینتون می باشد. همچنین تمام نورهای مستقیم آفتاب 

یا نور روز باید از بین برود. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص و بهتر است به رنگ سفید یا زرد باشد.

 شکل 73 ــ 5 ــ زمین های بدمینتون انفرادی و دونفره
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اهداف آموزشی
ــ در پایان جلسه دانش آموزان قادر خواهند بود که:

ــ زمین بدمینتون را تشخیص داده و توضیحات اولیه را ارائه دهند.
ــ زمین بدمینتون را با ابعاد و اندازه ها، فضا و ارتفاع استاندارد و بر اساس موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، 

محله ای و تفریحی( شرح دهند.
ــ نحوه ترسیم زمین بدمینتون و اجزاء آن را با در نظر گرفتن استانداردهای ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و 

تفریحی شرح داده و آن را انجام دهند.
ــ ابعاد و اندازه های استاندارد زمین بدمینتون را بر اساس بازی یک و دو نفره توضیح داده و آن را ترسیم نمایند.

ــ نحوه پیش بینی حریم زمین و دالیل وجود آن را توضیح دهند.
ــ ابعاد و اندازه های زمین بدمینتون را بر اساس موقعیت زمین توضیح داده و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و تفاوت ها در 

بازی های یک نفره و دونفره را تشریح نمایند.

فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
ــ می توان از دانش آموزان درباره شناخت و اطالعاتشان در مورد بازی بدمینتون و تاریخچه آن سؤال و پاسخ های ارائه شده 

را یادداشت کرد.
ــ می توان در تکمیل اطالعات دانش آموزان در مورد تاریخچه بدمینتون توضیح داد و اهداف و نتایج شرکت در این بازی را 

برشمرد.
ــ می توان عکس ها و نقشه های زمین بدمینتون را ارائه و تفاوت در بازی های یک و دو نفره را برای دانش آموزان توضیح داد.

ــ می توان با استفاده از عکس ها و نقشه های زمین بدمینتون در مورد ابعاد و اندازه های استاندارد آن با توجه به یک یا دو نفره 
بودن توضیح داد.

ــ دانش آموزان با توجه به یادگیری های قبلی عالمت گذاری چهار گوشه زمین را از راه فرمول محاسبه قطر بر روی کاغذ تعیین 
و درباره آن توضیح دهند و معلم پس از رفع اشکاالت شکل صحیح آن را ترسیم نماید.

ــ دانش آموزان با توجه به یادگیری های قبلی خطوط اضالع زمین انفرادی را مشخص و درباره آن توضیح دهند و پس از بحث 
کالسی و راهنمایی های الزم توسط معلم به ترسیم آن بپردازند.

ــ می توان پس از توضیح و ترسیم دانش آموزان، اضالع زمین بدمینتون انفرادی را محاسبه و آن را ترسیم کرد.
ــ دانش آموزان در مورد خط وسط زمین بحث کرده و پس از توافق آن را توضیح داده و آن را بر روی کاغذ ترسیم  می کنند و 

پس از آن معلم به ترسیم صحیح آن اقدام می کند.
ــ دانش آموزان به بحث کالسی در مورد خط سرویس کوتاه پرداخته و پس از بحث، نحوه ترسیم آن را بررسی کرده و سپس آن 

را با راهنمایی و نظارت معلم بر روی کاغذ ترسیم می کنند.
ــ دانش آموزان در مورد محوطه های چپ و راست سرویس با نظارت و راهنمایی معلم بحث کرده و سپس اقدام به ترسیم آن 

کنند و در پایان معلم ضمن توضیح می تواند آن را ترسیم نماید.
ــ دانش آموزان می توانند در مورد زمین یک و دو نفره بحث کرده و با نظارت و هماهنگی معلم به ترسیم و تبدیل زمین یک نفره 

به دونفره بپردازند و معلم می تواند در پایان ضمن توضیح به ترسیم صحیح آن اقدام نماید.



92

ــ دانش آموزان می توانند درباره ابعاد و اندازه های استاندارد زمین بدمینتون یک و دونفره توضیح داده و اشتباهات آنها توسط 
معلم تصحیح شود و پس از آن با زمین های بدمینتونی که توسط دانش آموزان ترسیم شده است مقایسه و اقدام به تصحیح آن نمایند.

ــ دانش آموزان در مورد حریم زمین بدمینتون با توجه به موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( 
در قالب کالسی بحث و بررسی کرده و با راهنمایی معلم مقایسه الزم را انجام دهند و در ترسیم زمین بدمینتون این حریم ها را لحاظ 

نمایند و سپس معلم اصالحات نهایی را انجام و ترسیم حریم ها را اعمال نماید.
ــ می توان درباره ارتفاع سالن زمین های بدمینتون با توجه به ابعاد و اندازه های استاندارد و همچنین موقعیت زمین بدمینتون 

توضیحات الزم را ارائه نمود.
ــ پس از اتمام کار ترسیم زمین بدمینتون بر روی کاغذ توسط معلم و دانش آموزان،  می توان آنها را به گروه های مختلف تقسیم 
نمود و از آنها خواست که بر اساس موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای،  محله ای و تفریحی( و انفرادی و دونفره بودن 

به ترسیم زمین بدمینتون روی کاغذ اقدام نمایند. سپس هر گروه نتیجه کار خود را برای کالس توضیح دهند.
ــ دانش آموزان در خالل کار هر گروه سؤاالت و نظرات خود را یادداشت نمایند و پس از اتمام کار همه گروه ها آنها را به معرض 

بحث کالسی گذاشته و با مشارکت یکدیگر و راهنمایی معلم مشکالت را شناسایی و برطرف نمایند.
ــ می توان دانش آموزان را با پیش بینی قبلی به یک فضای ورزشی که دارای زمین خط کشی شده بدمینتون باشد برد و همه 

موارد توضیح داده شده در کالس را مورد بررسی و بحث قرار داد.
ــ می توان از دانش آموزان خواست که در قالب کار گروه های کالسی ضمن بررسی زمین خط کشی موجود نظرات خود را 

درباره کیفیت خط کشی آن نوشته و آن را در کالس مطرح نمایند و سپس موارد را ضمن بحث و بررسی پاسخ داد.
ــ می توان فضای مناسبی را که برای خط کشی زمین بدمینتون با پیش بینی قبلی در نظر گرفته اید به دانش آموزان نشان داده و در 
قالب کار گروهی آن را ترسیم نمود و یا از فردی که معمواًل این کار را انجام می دهد خواست که در حضور دانش آموزان آن را انجام دهد.
ــ در صورت وجود سالنی که دارای زمین خط کشی شده بدمینتون باشد، می توان دانش آموزان را با پیش بینی و هماهنگی 
قبلی به محل سالن برد و ضمن توضیح در خصوص ابعاد و اندازه های استاندارد زمین بدمینتون یک و دو نفره به تشریح حریم زمین 
و ارتفاع سقف سالن با توجه به موقعیت زمین )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محلی  و تفریحی( پرداخت و ضمناً به سؤاالت 

دانش آموزان پاسخ داد.
پیش بینی کاربرگ معلم که در آن همه مراحل ترسیم و تجهیزات مورد نیاز از ترسیم روی کاغذ تا زمین بازی طراحی شده باشد.
از زوایای  ــ عکس های متعدد و  ترسیم مراحل مختلف(  )برای  کاربرگ های مناسب دانش آموز  تجهیزات و امکانات: 
مختلف زمین بدمینتون ــ مدادهای مناسب،  پاک کن، خط کش، گونیا، نقاله، تخته کار، میخ، طناب، نخ مناسب، پیش بینی فضای 

مناسب برای خط کشی زمین بازی ــ رنگ، چسب نواری در اندازه های مورد نیاز.

5ــ5ــ ترسیم زمین بدمینتون
1ــ5ــ5ــ جهت ترسیم زمین بازی باید ابتدا مرکز زمین را 

با استفاده از فرمول قطر پیدا نمود )شکل 74ــ 5(.
 

    A2  B2  C2       ⇒     8/52  42  C2        ⇒
 72/25  16  9/ 39

cmC = 9/39

شکل 74ــ 5ــ نحوه پیدا کردن مرکز زمین



93

2ــ5ــ5ــ جهت ترسیم خط طولی زمین بدمینتون، آن را 
8/5 سانتی متر )سایز اصلی 13/40 متر( در نظر گرفته و دو سر قطر  

طولی را به هم وصل می کنیم )شکل 75ــ 5(.

3ــ5ــ5ــ جهت ترسیم خط عرضی زمین بدمینتون آن را 4 
سانتی متر )سایز اصلی 5/18 متر( در نظر گرفته و به خط طولی اتصال 

می دهیم )شکل 76ــ 5(.

4ــ5ــ5ــ جهت ترسیم طول بعدی زمین از همان سایز 8/5 
سانتی متراستفاده می کنیم )شکل 77 ــ 5(.

5ــ5ــ5ــ جهت ترسیم عرض دوم زمین نیز از همان سایز 4 
سانتی متراستفاده می کنیم )شکل 78 ــ 5(.

b cm= 4

cma = 8/5

b cm= 4

cma = 8/5

b cm= 4

cma = 8/5

شکل 76ــ 5ــ نحوه ترسیم خط عرضی زمین

شکل 77ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم طولی زمین

شکل 78ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم عرضی زمین

cma = 8/5

شکل 75ــ 5ــ نحوه ترسیم خط طولی زمین
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6ــ5ــ5ــ جهت رسم خط وسط زمین، وسط خط طولی را 
پیدا کرده و خط میانی رسم می کنیم )شکل 79 ــ 5(. 

7ــ5ــ5ــ خط سرویس کـوتـاه: نقـطـه میـانی خطـوط 
طولی را عالمت گذاری می کنیم و از این نقاط بر روی خطوط طولی  
فاصله ای را به اندازه 12میلی متر )سایز اصلی 1/98 متر( به سمت دو 

انتهای زمین بازی  مشخص می کنیم )شکل 80 ــ 5(.

8ــ5ــ5ــ با خطی موازی با خط میانی، فاصله های به دست 
آمده را به هم وصل می کنیم، منطقه ترسیم شده محوطه سرویس است 

)شکل 81 ــ5(.

9ــ5ــ5ــ محوطه های چپ و راست سرویس: وسط خط 
ـ 5(.  سرویس و خط عرضی را به هم وصل می کنیم )شکل 82ـ 

شکل 79 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط وسط زمین

mm12mm12

mm12mm12

شکل 80 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط سرویس کوتاه

شکل81 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم خط سرویس کوتاه

شکل 82 ــ 5ــ نحوه ترسیم خطوط چپ و راست سرویس
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10ــ5ــ5ــ تبدیل زمین انفرادی به زمین دو 
نفره: خطوطی به طول 3میلی متر)سایز اصلی 46 سانتی متر( 
به دو طرف خطوط عرضی )در امتدادخطوط عرضی( اضافه 

می کنیم )شکل 83 ــ 5(.

با دو خط موازی و  11ــ5ــ5ــ در مرحله بعدی 
مساوی با خطوط طولی زمین، چهار نقطه به دست آمده را به 

هم وصل می کنیم )شکل 84 ــ 5(.

12ــ 5ــ 5ــ ازنقطه انتهای خطوط طـولی بـه روی ایـن 
خط و به طرف داخل زمین بازی به فاصله 5میلی متر )سایز اصلی 
هم وصل  به  را  آمده  به دست  فاصله  و  کرده  متر( جدا  سانتی   76

می کنیم )شکل 85 ــ 5(.

mm3

mm3

mm5mm5

شکل 84 ــ 5ــ ادامه نحوه تبدیل زمین انفرادی به دو نفره

شکل 85 ــ 5ــ ادامه نحوه ترسیم زمین انفرادی به دو نفره

mm3

mm3

شکل83 ــ 5ــ نحوه تبدیل زمین انفرادی به دو نفره
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13ــ 5ــ 5ــ حریم زمین بـازی بدمینتون:حریم طولی زمین 15میلی متر)سایز اصلی 2/25 متر( و حریم عرضی زمیـن 
14میلی متر)سایز اصلی 2/22 متر( می باشد )شکل 86 ــ 5(.

ارزشیابی
ورزش بدمینتون از کدام نقطه دنیا شروع شد و چگونگی توسعه آن و کیفیت یادگیری دانش آموزان از مناسبت های یاددهی ــ 

یادگیری در دوره آموزش از طریق ارزشیابی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین:
١ــ اطالعات دانش آموزان درباره تاریخچه بدمینتون چه مقدار است ؟

2ــ اطالعات دانش آموزان درباره ابعاد و اندازه های استاندارد و موقعیت برای تشریح، تشخیص و ترسیم زمین بدمینتون چه 
مقدار است ؟

3ــ اطالعات دانش آموزان در مورد تجهیزات مورد نیاز برای تشخیص و ترسیم زمین بدمینتون روی کاغذ و زمین چه مقدار 
است؟

4ــ اطالعات دانش آموزان در مورد نحوه یافتن مرکز زمین بدمینتون روی کاغذ و زمین چگونه است ؟
5ــ اطالعات دانش آموزان در مورد نحوه ترسیم اضالع زمین و خطوط داخلی آن بر روی کاغذ و زمین چه مقدار است ؟

6ــ اطالعات دانش آموزان درمورد مشخص کردن و نحوه ترسیم زمین بدمینتون روی کاغذ و زمین چه مقدار است ؟

mm15

mm14

شکل 86 ــ 5ــ نحوه ترسیم حریم زمین بازی بدمینتون



97

جدول ارزشیابی، توضیح و ترسیم زمین بدمینتون

موضوع

تاریخ:                                                سطح )ساده، متوسط، پیشرفته(

نوع
حریمابعاد و اندازه های استانداردتاریخچه

ترسیم ابعاد و 
اندازه های استاندارد

ترسیم حریم

ــ ابداع کننده را می شناسد؟
ــ زادگاه بازی را می شناسد؟

و  المپیک  در  حضور  ــ 
انواع مسابقات قهرمانی آن را 

می داند؟
را  بدمینتون  زمین  انواع  ــ 

می داند؟
را  نفره  دو  و  یک  زمین  ــ 

می داند؟

ــــ ابعاد و اندازه های اســتاندارد 
زمین بدمینتون را توضیح دهند

ــ موقعیت زمین )ملی، بین المللی، 
منطقــه ای، اســتانی، محله ای و 

تفریحی( را می داند
ــ ارتفاع سالن را می داند

ــ تفــاوت اندازه های زمین یک و 
دو نفره را می داند

ــ حـریــم زمیــن 
را  ن  و بـدمیـنـتــ

تشریح کنند
ــ تشــریح حـریـم 
بدمینتـون  زمیــن 
بــه  توجــه  بـا 

مـوقعیت زمین 

ــ تـشـــریح چـگونـگی 
پیدا کــردن مرکز زمین با 

استفاده از فرمول قطر 
مـورد  در  تـوضیـــح  ــ 
اضالع  ترسیم  چگونگی 

زمین بدمینتون 
ــ تـوضـیـــح در مـورد 
ترسیم خطوط  چگونگی 

داخلی

ــ تـوضیح چگـونگی 
زمیـن  حـریم  تـرسیم 
بـدمینتون روی کاغـذ 

و زمین
چگونگی  توضیح  ــ 
ترسیم حریم با توجه به 

موقعیت زمین 

شفاهی 
یا کتبی

نقشه،  عکس،  آوری  جمع  ــ 
اسالید و چگونگی انجام بازی 
تاریخی  مختلف  های  دوره  در 

و مشخصات زمین بازی

و  ابـعـاد  تشخیـص  ـایی  تـوان ـ  ـ
اندازه های استاندارد روی کاغذ

و  ابـعـاد  تشخیص  ـایـی  تـوان ـ  ـ
اندازه های استاندارد روی زمین

ــ توانایی مشخص 
کـردن حریم زمین 

روی کاغذ
ــ توانایی مشخص 
روی  ـم  حری کردن 

زمین ورزشی

مـرکز  تـرسیم  ایی  توانـ ـ  ـ
زمین با استفاده از فرمول 

قطر روی کاغذ و زمین
ترسیم اضالع  یی  توانا ــ 
زمین  اخلی  د خطوط  و 

روی کاغذ و زمین

ــ توانایی ترسیم حریم 
و  یک  ینتون  بدم زمین 

دو نفره روی کاغذ
ــ توانایی ترسیم زمین 
بدمینتون یک و دو نفره 

روی زمین ورزش

عملی

نتایج یادگیری 
ــ دانش آموزان قادر به تشخیص زمین بدمینتون و انفرادی یا دو نفره بودن آن خواهند بود.

ــ دانش آموزان توانایی توضیح در مورد ابعاد و اندازه های استاندارد زمین به صورت کلی را خواهند داشت.
A2( را روی کاغذ خواهند  B2 C2( ــ دانش آموزان توانایی عالمت گذاری چهار گوشه اصلی زمین از راه فرمول محاسبه قطر

داشت.
ــ دانش آموزان توانایی توضیح و ترسیم خط وسط زمین را روی کاغذ خواهند داشت.

ــ دانش آموزان قادر به توضیح و ترسیم خط سرویس کوتاه روی کاغذ خواهند شد.
ــ دانش آموزان توانایی توضیح وترسیم محوطه های چپ و راست سرویس راروی کاغذ خواهند داشت.

ــ دانش آموزان توانایی توضیح و تبدیل زمین انفرادی به دو نفره را روی کاغذ خواهند داشت.
ــ دانش آموزان قادر به تشریح ابعاد و اندازه های استاندارد زمین یک و دو نفره و اندازه های حریم زمین بدمینتون با توجه به 

موقعیت )ملی، بین المللی، استانی، منطقه ای، محله ای و تفریحی( خواهند بود.
ــ دانش آموزان قادر به توضیح مراحل ترسیم یک زمین بدمینتون انفرادی و دو نفره بر روی زمین در یک فضای ورزشی 

سر پوشیده یا رو باز خواهند بود.
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تنیس

پیام های اصلی
ــ ورزش تنیس طی قرون دوازده و سیزده میالدی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد.

ــ تنیس اصلی ترین ورزش راکتی است.
ــ این ورزش ابتدا در بریتانیا و بیشتر در میان اشراف زادگان رایج شد.

ــ چهار مسابقه بزرگ جهان که مجموعًا به گرنداسلم1 معروف هستند و هر دو سال یکبار برگزار می شوند.
ــ تنیس های آزاد آمریکا، استرالیا، فرانسه و انگلیس )ویمبلدون( مجموعاً گرنداسلم هستند.

ــ زمین خاکی، زمین چمن، سالن تنیس و زمین آسفالت )نوع بسیار نرم آسفالت ورزشی( انواع زمین های تنیس هستند.
ــ عرض کلیه خطوط، 5سانتی متر و جزء زمین بازی است.

دانستنی های معلم
تنیس ورزشی راکتی است که بین دونفر )تنیس یک نفره( یا بین دوتیم دونفره بازی می شود.هر بازیکن راکتی دارد که دارای 
صفحه ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت، توپی الستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می کند. بازیکنی )یا تیمی( 
که زودتر امتیاز نهایی را به دست آورد برنده است. این ورزش ابتدا در بریتانیا و سپس به سایر کشورهای انگلیسی زبان رفت و اکنون 

در همه کشورها بازی می شود. تنیس از ورزش های المپیک است. در برخی کشورها به آن تنیس میدانی می گویند.

تا آنجا که شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد، این ورزش در فرانسه ابداع شد. اما ارائه جدی این ورزش در سال 1872 
بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر کلینگتن )انگلستان( به مردم معرفی کرد. اولین بار در دنیا مسابقات تنیس در سال 1877 
)میالدی( با مقررات و قوانین بخصوص در زمین های ویمبلدون کشور انگلستان برگزار گردید. ورزش هایی چون پینگ پنگ، گلف و 

Grand slam ــ١

شکل 87 ــ 5 ــ زمین های تنیس انفرادی و دونفره
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بدمینتون از تنیس منشأ گرفته اند. به طورکلی تنیس اصلی ترین ورزش راکتی است. در آمریکا و برخی کشورهای دیگر میزان مهارت 
بازیکنان تنیس با نظام رده بندی NTRP بیان می شود. این نظام را انجمن تنیس ایاالت متحده در سال 1979 مطرح کرد و تا کنون به کار 
می رود. در این نظام مهارت بازیکن با عددی بین )0 و 1( تا )0 و 7( بیان می شود که هر یک دارای تعریف خاص است که منجر به رده بندی 
بازیکنان تنیس در جهان می شود. رویدادهای اصلی ورزش تنیس چهار مسابقه بزرگ جهانی که مجموعًا به گرنداسلم معروف هستند و هر 

سال برگزار می شوند. مهم ترین مسابقات این رشته ورزشی عبارتند از تنیس آزاد آمریکا، استرالیا، فرانسه و قهرمانی ویمبلدون.

اهداف آموزشی
در پایان جلسه دانش آموزان قادر خواهند بود که:

ــ زمین تنیس را تشخیص داده و توضیحات اولیه را ارائه کنند.
ــ زمین تنیس را با ابعاد و اندازه استاندارد تشریح نمایند.

ــ نحوه ترسیم زمین انواع تنیس )یک نفره و دو نفره( را با در نظر گرفتن استانداردها تشریح و آن را ترسیم نمایند.
ــ نحوه و پیش بینی حریم زمین تنیس و دالیل وجودی آن را توضیح دهند و بتوانند آن را ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان به تعیین محل خط وسط زمین پرداخته و همراه معلم آن را روی کاغذ ترسیم نمایند.
ــ دانش آموزان به ترسیم خط و محوطه های سرویس روی کاغذ به همراه معلم پرداخته و بتوانند آن را توضیح دهند.

ــ دانش آموزان به ترسیم و تبدیل زمین انفرادی به زمین دو نفره روی کاغذ به همراه معلم بپردازند و بتوانند آن را توضیح بدهند.
ــ می توان حریم زمین تنیس را توضیح داد و همزمان دانش آموزان آن را بر روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ می توان درباره انواع زمین تنیس )خاکی، چمن، سالن تنیس و زمین آسفالت( توضیح داد و ارتفاع استاندارد سالن را بیان کرد.
ــ پس از اتمام کار ترسیم زمین تنیس بر روی کاغذ می توان از آنها خواست که اشکاالت را یادداشت کرده و سپس در مورد 

آنها در کالس بحث کند و توضیحات الزم را ارائه نمود.
ــ می توان با پیش بینی قبلی و هماهنگی های الزم دانش آموزان را به فضای ورزشی که زمین تنیس خط کشی شده دارد برد و 

همه موارد را مجددًا در محل زمین بررسی کرد و توضیح داد.
ــ دانش آموزان اشکاالت خود را یادداشت کرده و سپس آن را به معلم جهت بحث کالسی تحویل دهند تا در مورد چگونگی 

ترسیم زمین و نظرات دانش آموزان بحث کرد.

فعالیت های یاددهی ــ یادگیری
ــ می توان از دانش آموزان درباره بازی تنیس و تاریخچه آن سؤال و پاسخ های ارائه شده را یادداشت کرد.

ــ می توان در تکمیل اطالعات دانش آموزان توضیح داد و اهداف و نتایج شرکت در این بازی را تشریح کرد.
ــ عکس ها و نقشه های از پیش تهیه شده را به دانش آموزان نشان داد و در شناسایی این ورزش به آنها توضیحات الزم را ارائه کرد.
ــ می توان از دانش آموزان خواست که درباره ترسیم زمین تنیس فکر کنند و مواردی را که ضرورت می دانند قبل از ترسیم زمین 

تنیس بدانند یادداشت کرده و آنها را به معلم بدهند.
ــ می توان موارد ثبت شده توسط دانش آموزان را به بحث کالسی گذاشت و در مورد آنها توضیحات الزم را ارائه کرد.

 )A2 B2 C2( قطر  فرمول  راه  از  زمین  به عالمت گذاری چهار گوشه اصلی  قبلی  های  یادگیری  به  توجه  با  دانش آموزان  ــ 
بپردازند و آنها را همزمان با معلم ترسیم نمایند.
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ــ دانش آموزان می توانند نحوه ترسیم اضالع زمین انفرادی را توضیح داده و آن را روی کاغذ به همراه معلم رسم نمایند.
پیش بینی طرح درس ــ معلم که در آن همه مراحل ترسیم و تجهیزات مورد نیاز برای ترسیم زمین تنیس از روی کاغذ تا روی 

زمین و فضای ورزشی پیش بینی شده باشد.
تجهیزات و امکانات: عکس های متعدد از زوایای مختلف زمین تنیس، کاربرگ های مناسب دانش آموز )برای ترسیم مراحل 
مختلف(، مدادهای مناسب، پاک کن، خط کش، گونیا، نقاله، تخته کار، میخ، طناب، نخ مناسب، پیش بینی فضای مناسب برای خط 

کشی زمین بازی، رنگ،چسب نواری و گچ.

6ــ5ــ ترسیم زمین تنیس
1ــ6ــ5ــ جهت ترسیم زمین بازی باید ابتدا مرکز زمین را با 

استفاده از فرمول قطر پیدا نمود )شکل 88 ــ 5(.
 

 A2  B2  C2       ⇒     9/52  42  C2        ⇒
/ / /+ = + =72 25 16 9 39 16 10 30

2ــ6ــ5ــ جهت ترسیم خط طولی زمین تنیس، آن را 9/5 
سانتی متر )سایز اصلی 23/77 متر( در نظر گرفته و دو سر  قطر  طولی 

را به هم وصل می کنیم )شکل 89 ــ 5(.

 4 را  آن  تنیس  زمین  ترسیم خط عرضی  جهت  3ــ6ــ5ــ 
سانتی متر )سایز اصلی 8/23 متر( در نظر گرفته و به خط طولی اتصال 

می دهیم )شکل 90ــ 5(.

cmC = 10/30

cma = 9/5

b cm= 4

cma = 9/5

شکل 88ــ 5ــ نحوه پیدا کردن مرکز زمین

شکل 89ــ 5ــ نحوه ترسیم خط طولی زمین

شکل 90 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط عرضی زمین
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4ــ6ــ5ــ جهت ترسیم طول بعدی زمین از همان سایز 9/5 
سانتی متراستفاده می کنیم )شکل 91ــ 5(.

5ــ6ــ5ــ جهت ترسیم عرض دوم زمین نیز از همان سایز 4 
سانتی متراستفاده می کنیم )شکل 92ــ 5(.

6ــ6ــ5ــ وسط خط طولی را عالمت گذاشته و خط وسط 
زمین را ترسیم می کنیم )93ــ 5(.

بـر روی ایـن  از وسط خطـوط طـولی زمیـن و  7ــ6ــ5ــ 
خطوط به فاصله 2/5سانتی متر)سایز اصلی 6/40 متر( جدا کرده  و 

عالمت گذاری می کنیم )شکل 94ــ 5(

b cm= 4

cma = 9/5

b cm= 4

cma = 9/5

cm2/5cm2/5

شکل 91 ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم طولی زمین

شکل 92ــ 5ــ نحوه ترسیم خط دوم عرضی زمین

شکل 93ــ 5ــ نحوه ترسیم خط وسط زمین

شکل 94ــ5ــ نحوه ترسیم منطقه سرویس
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8ــ6ــ5ــ نقاط به دست آمده روی خطوط طولی را به هم 
وصل می کنیم تا منطقه سرویس کامل شود )شکل 95ــ 5( .

9ــ6ــ5ــ بـرای تـرسیـم دو محـوطه چپ و راست منطـقه 
سرویس وسط خطوط سرویس مشخص و به هم وصل می شود )شکل 

96ــ 5(.

10ــ6ــ5ــ تبدیل زمین انفرادی به دو نفره: 
خطوط عرضی از دو طرف به فاصله 5 میلی متر )سایز اصلی 
1/37 مـتر( امتـداد داده می شود و با امتـداد خطوط طولی، 
خطوط عرضی جدید را به هم وصل می کنیم )شکل 97ــ 5(.

11ــ6ــ5ــ در وسط خطوط عرضی، عالمتی به نام »عالمت 
مرکزی« یا »عالمت وسط« گذاشته می شود )شکل 98 ــ 5(.

cm2/5cm2/5

mm5

mm5

شکل 95ــ 5ــ ادامه ترسیم منطقه سرویس

شکل 96ــ 5ــ نحوه ترسیم محوطه های چپ و راست سرویس

شکل 97ــ 5ــ نحوه ترسیم تبدیل زمین انفرادی به دو نفره

شکل 98ــ 5ــ نحوه ترسیم عالمت مرکزی یا عالمت وسط
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12ــ6ــ5ــ حریم زمین تنیس: حریم طولی زمین تنیس 2/5 سانتی متر )سایز اصلی 4/66 متر( و حریم عرضی 2سانتی متر 
)سایز اصلی6/04 متر( می باشد )شکل 99ــ 5(.

cm2

cm2/5

شکل 99ــ 5ــ نحوه ترسیم حریم زمین

نتایج یادگیری
ــ دانش آموزان قادر به تشخیص زمین تنیس یک نفره و دو نفره خواهند بود.

ــ دانش آموزان می توانند انواع زمین تنیس را توضیح دهند.
ــ دانش آموزان می توانند ابعاد و اندازه های زمین استاندارد تنیس را توضیح دهند.

ــ دانش آموزان قادر به عالمت گذاری چهار گوشٔه اصلی زمین از راه فرمول محاسبه قطر خواهند بود.
ــ دانش آموزان قادر به ترسیم خطوط اضالع زمین انفرادی و دونفره خواهند بود.

ــ دانش آموزان می توانند خط وسط زمین را تعیین و آن را بر روی کاغذ رسم کنند.
ــ دانش آموزان قادر خواهند بود که خط سرویس و محوطه های سرویس را توضیح داده و بر روی کاغذ ترسیم نمایند.

ــ دانش آموزان خواهند توانست تبدیل زمین انفرادی به دو نفره را توضیح داده و ترسیم کنند.
ــ دانش آموزان قادر خواهند بود که حریم زمین تنیس را توضیح داده و آن را رسم کنند.
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 جدول ارزشیابی ابعاد و اندازه های استاندارد مسابقاتی و تمرینی فضاهای ورزشی و نحوه ترسیم خطوط و حریم های آن

عنوان 
فصل

هدف هاقلمرو
محتوا و فعالیت های 

یادگیری
روش های پیشنهادی 

ارزشیابی
درصد

ابعاد و 
اندازه های 

زمین 
ورزشی و 

نحؤه ترسیم 
خطوط و 

حریم های آن

ــ آگاهی از تاریخچه ورزش هادانشی
و  ابعـاد  از  دانش آمـوزان  آگـاهـی  ــ 

اندازه های زمین های ورزشی
ــ آگاهی از ضرورت ترسیم حریم های 

زمین های ورزشی 
ــ آگـاهی از نحـوه تـرسیم زمیـن های 

ورزشی 
ــ آگاهی از اندازه های حریم زمین های 

ورزشی 
اجـزاء  تـرسیـم  نحـوه  از  ــاهی  آگ ـ  ـ

زمین های ورزشی

ــ تاریخچه و چگونگی به وجود 
آمدن انواع بازی های ورزشی

ــ ضرورت وجودی اندازه های 
زمین های ورزشی

ــ انـــدازه هـــای استـــانـدارد 
زمین های ورزشی

هـای  انـدازه  ترســیم  نحــوه  ـ  ـ
زمین های ورزشی

ــ نحوه ترسیم حریم اندازه های 
زمین های ورزشی

ــ پرسش های شفاهی
ــ پرسش های کتبی

تـرسیم  نـگی  چـگو ضیح  تو ــ 
فضاهای ورزشی بر روی کاغذ

تـرسیم  ونگـی  چگـ وضیح  تـ ـ  ـ
فضاهای ورزشی بر روی زمین 

ورزشی
شناسایی  چگونگی  وضیح  تـ ـ  ـ
حریم زمین های ورزشی و نحوه 
ترسیم آن بر روی کاغذ و زمین 

ورزشی

%4

ــ توانایی ترسیم زمین های ورزشیمهارتی
ــ تـوانـایی تـرسیم انـدازه هـای حـریم 

زمین های ورزشی
زمین های  اجزاء  ترسیم  توانایی  ــ 

ورزشی

ــ ترسیم زمین والیبال
ــ ترسیم زمین بسکتبال

ــ ترسیم زمین فوتبال
ــ ترسیم زمین هندبال 

ــ ترسیم زمین بدمینتون
ــ ترسیم زمین تنیس

ــ کار فردی در کالس
ــ کار گروه ها در کالس

فضـاهـای  در  فـردی  کـار  ــ 
ورزشی

در فضاهـای  گـروهـی  کـار  ــ 
ورزشی

%4

ــ تمایل به مطالعه تاریخچه ورزشنگرشی
ــ تمایل به مطالعه اندازه های زمین های 

ورزشی
تـرسیم  نـحـوه  مطـالـعه  بـه  تمـایل  ــ 

زمین های ورزشی
تـرسیـم  نحـوه  مطـالعـه  بـه  تمـایل  ــ 

اندازه های حریم زمین های ورزشی
اجـزای  تـرسیم  مطـالعه  بـه  تمـایـل  ــ 

زمین های ورزشی

ــ تاریخچه انواع بازی ها
ــ انــدازه هـــای استانــــدارد 

زمین های ورزشی 
ــ نحــــوه تـرسیـم زمیـن هـای 

ورزشی

منابع و مآخذ مطالعه شده

%2

واژه ها و اصطالحات
ــ استاندارد کردن: عمل ایجاد مقررات است برای استفاده عمومی و مکرر با توجه به مشکالت بالفعل و بالقوه که هدف از 

آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم در یک زمینه خاص است.
فاکتورهای  سایر  و  تجهیزات  و  وسایل  ابعاد،  نظر  از  زمین های ورزشی  استاندارد  ایمنی  استاندارد ورزشی : شرایط  ــ 
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فیزیکی مانند نور، حرارت، چرخش هوا و... .
ــ فرمول فیثاغورث: فرمولی که توسط فیثاغورث ابداع شد.

ــ مرکز زمین: مرکز زمین تقاطع برخورد وسط دو قطر که مرکز زمین ورزش شناخته می شود.
ــ پنالتی: ضربه پنالتی در ورزش فوتبال، ضربه ای است که در صورت خطای حریف در محوطه جریمه توسط تیم مقابل از 

روی نقطه پنالتی )فاصله 11 متری دروازه( زده می شود.
ــ فضای روباز ورزشی: به محوطه یا مکانی گفته می شود که در محیطی روباز برای انجام تمرینات یا برگزاری مسابقات 

محدوده ای آماده باشد.
ــ فضاهای ورزشی مسابقاتی: حداقل استانداردهای مربوط به اندازه ها در آنها رعایت شده باشد.

ــ فضاهای سرپوشیده مسابقات ورزشی: زمین های ورزشی که دارای استانداردهای قانونی تعریف شده توسط فدراسیون ها 
باشند.

فعالیت های پیشنهادی معلم
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