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 و شهید رجایی ان عملی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیات آزمون زییج

 

در بین داوطلبان   ن و پردیس شهید رجایی تهراندانشگاه فرهنگیا  یکی از رشته های پر متقاضی

 . است آموزش تربیت بدنی  -رشته علوم ورزشی   سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی،

ست و متقاضیان الزم است در بازه زمانی انتخاب این رشته نیازمند یک سری شرایط و ضوابط ا

 سازمان   های   اطالعیه  مطابق   و  کرده  اقدام  رشته  این هزینه آزمون عملی  معلوم نسبت به پرداخت

 شرکت کنند. عملی   آزمون رد  سنجش

 

اول را مقدماتی و آزمون دوم را  آزمون طوریکه  به   است آزمون عملی  دو  دارای بدنی  تربیت  هرشت

 شهید   دبیر  تربیت   و   فرهنگیان  های  دانشگاه ورزشی   علوم  همقدماتی رشت آزمون .تخصصی گویند

 داوطلبانی   همه  و  شود  می  برگزار زمان برگزاری کنکور سراسری از  بعد  روز   چند معموال  رجایی

ند در موعد مقرر در جلسه اقدام کرده اند می توان آزمون  در شرکت  هزینه پرداخت به  نسبت  که

 حضور داشته باشند. 

 

دو  شرکت  داوطلبانی   تنها  ۱۴۰۰  ورزشی   علوم  -   بدنی   تربیت   آموزش   عملی   آزمون ممرحله 

 بررسی   از  پس  و  آوره  را  رشته  این  خود  انتخاب رشته کنکور سراسری فرم  در  که  کرد  خواهند

 .باشند  بوده  رشته  این  شدگان  معرفی  جزو  ،  سنجش   سازمان
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 ی تربیت بدنی ایستگاه های آزمون عمل 

 

 مون كشش بارفيكس ايستگاه اول:آز

 هدف:اندازه گیری قدرت واستقامت عضالت کمربندشانه ای 

دالیل اندازه گیری:دربسیاری ازورزش هامانندژیمناستیک،شنا،هندبال،والیبال،...قدرت واستقامت 

 عضالت کمربندشانه ای ارزشمنداست.

 وسایل مورد نیاز:دختران وپسران 

سانتی   ۱۱۰سانتی متراززمین برای دختران و9۰متر،ارتفاع۱  طول  به  خوابیده  بارفیکس  میله  ●

 سانتی متروسط میله بارفیکس نصب شود.5سانتی متروعرض  ۱5متربرای پسران ونواری به طول

 ( 2شماره  کرنومتر)آزمون  اجرای   کلی  زمان   گیری  ازکرنومتراندازه  مشخص   کرمومتربارنگ  یک  ●

فاصله  بارفی  میله   روی   استقراردستها  محل  گذاری  عالمت   دونوارجهت   ● به  سانتی   5۰کس 

 سانتی یرای پسران ازیکدیگر. 6۰متربرای دختران و

 روش اجرای آزمون: 

 فاصله   به  دودست  رابا  گیردومیله  قرارمی  تشک  روی  خوابیده  صورت  به  درزیرمیله  شونده  آزمون     

 دست   کف )  گرفته   شده  تعیین   درنقاط  پسران  برای   متر   سانتی  6۰و  دختران  متربرای  سانتی  5۰

 وسیله   به "رو"کلمه  وی،بااعالم  آرنج  بودن  ازصاف   داور  اطمینان  از  وپس(پایین  به  رو

 "تمام"ثانیه تاشنیدن کلمه   2۰وع به اجرای کشش بارفیکس می کند،ودرمدت  داورکرنومترشر

 . هرچندبارکه می تواندباهرسرعتی که مایل است حرکت بارفیکس را انجام می دهد
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 دامنه حرکتی: 

 هنگام   کندودر  پیدا  تماس   متری  سانتی5بانوار  شونده  آزمون   ،بایدسینه  رفتن   باال  درهنگام     

 مفصل آرنج کامال صاف شود. آمدن،  پایین

 آزمون شونده بایدتالش کندکه هنگام اجرای حرکت،بدن دریک راستا باالوپایین برود.

راخطا   تذکرمهم: آن  دهد،داورثبات  انجام  نادرست  صورت  رابه  شونده،حرکت  آزمون  هربارکه 

ادرست محسوب کرده وشمارش نمی کند)داورثبات به منظورآگاهی آزمون شونده درموارداجرای ن

 مرتبا آخرین عددحرکت صحیح راتکرارمی کند(. 

 تاپایان   شونده  آزمون  توسط   حرکت   اجرای  برای   یاتالش  اجرا   توانای  عدم   درصورت      *

 وخروج   تشک  ازروی  برخاستن  شده،داورکرنومتر،اجازه  شروع"رو "کلمه  بااعالم  که   ثانیه2۰وقت

 تیاز عددصفر ثبت می شود.ام  ثبت ودربرگه  نخواهدداد  وی  رابه   بارفیکس  ازایستگاه

 : مواردخطا   

 . عدم برخورد سینه بانوار پنج سانتی متری ۱

 . عدم صاف شدن آرنج درهنگام پایین آمدن 2

 . عدم حرکت بدن به باال وپایین دریک راستا 3

 س . جابجایی دست ها ازمحل های تعیین شده روی میله بارفیک ۴

 آزمون دريبل كردن بادست وپا ايستگاه دوم وسوم:

درحین اجرای مهارت   عضالتی دست هاوپاها -هدف:اندازه گیری پابکی بدن وهماهنگی عصبی

 های باتوپ 

دالیل اندازه گیری:چابکی عمومی ،به ویژه درحین حرکت دریبل کردن بادست یاپا دربسیاری 

 ازورزشها ضروری است.
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 ردنیاز:وسایل مو

 . قراردارند  داالن  مترازیکدیگر،دروسط2  فاصله   به  راستا  دریک  که   ،   ثابت  عددمانع۴ ·

 ( رزرو  توپ   یک)بادست   کردن  دریبل  برای   بسکتبال   عددتوپ2 ·

 ( رزرو  توپ  یک)باپا  کردن  دریبل  جهت  تنیل۴ نمره  فوتبال  عددتوپ 2  ·

 سمت  حلقه)   وفوتبال(چپ   سمت  حلقه)  بسکتبال  توپ  قراردادن  الستیکی،جهت  عددحلقه 2 ·

 موانع  ازاولین   متر یک  فاصله به   مسیر  درابتدای(راست

 والیبال   یا  عددتوربومینتون5یا   مسابقات  درفضای  پنگ   پینگ  میزهای   تفکیک  های   دیواره ·

متربه منظور جلوگیری ازخروج توپ 8طول حداقل  مترو3  عرض  به  ایجادداالنی  ،جهت   عددپایه6و

 ازمحوطه آزمون)داالن ازسه طرف محدودشود( 

 از  توپ  ازعبور  جلوگیری ،جهت  بدمینتون  تورهای  پایینی  لبه  کردن  محکم  برای  مترطناب  2۰  ·

 .ازتور استفاده  درصورت   تور  زیر

 روش اجرای آزمون: 

مانع عبور می کندودرپایان ۴آزمون شونده،باتوپ فوتبال وبا دریبل به صورت مارپیچ ازفاصله بین  

گردد) رابازمی  مسیر  مارپیچ  بادریبل  مجددا  مانع  دورآخرین  رفت ۱6مسیربه  متر 

برگشت(ودرانتهای مسیر،توپ فوتبال راروی حلقه الستیکی قرار داده ومجددا مسیر رابه همان و

وبازمی  کند  می  طی  موانع  ازبین  مارپیچ  صورت  به  بادریبل  بسکتبال  ترتیب،باتوپ 

دهد)درصورت ۱6گردد) قرارمی  الستیکی  حلقه  راروی  بسکتبال  وبرگشت(وتوپ  متررفت 

 . ه الستیکی ،یک خطابرای وی محسوب می شود(قرارندادن هریک ازتوپ هاروی حلق

سانتی مترکه 75سانتی متروبه ارتفاع تقریبی 25موانع عبارتنداز :ازاستوانه هایی به قطر تقریبی 

 داخل آنها تاحدودی ازشن پرسشده باشد)حتما ازصندلی استفاده نشود( 
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 تذکرمهم:

ی آزمون شونده درنسیر،وی بایدبدنبال توپ رفته ودقیقا ازپشت دررها شدن توپ ازدست یاپا

دهد  ادامه  پایان  ومسیرراتا  کرده  رادریبل  شده،مجدداتوپ  متوقف  آزمون  که  مانعی  آخرین 

 درغیراین صورت مانع حذف شده برای وی به عنوان خطا اعالم می شود.

 مواردخطا: 

 . عدم عبورازهریک ازموانع۱

ام ازدست دادن توپ،ازهمان نقطه که توپ ازدست داده شده است)اعالم . عدم ادامه مسیردرهنگ2

 مانعی که درصورت عدم ادامه مسیرعبورنکرده است.( ۱6خطابه ازای هریک از

 . برخوردتوپ یابدن به موانع به طوریکه موانع بیفتد.3

 . عدم استقرار توپ روی حلقه الستیکی به وسیله آزمون شونده.۴

 دراز ونشست ايستگاه چهارم:آزمون

 هدف:اندازه گیری قدرت واستقامت سرعتی عضالت خم کننده باالتنه 

هامانندکشتی،   گیری:   اندازه  دالیل ازورزش  دربسیاری  باالتنه  عضالت  توانایی 

 بسکتبال،شنا،....بسیار موثراست.

 وسایل موردنیاز:

 ژیمناستیک  تشک  یک –

 کیلوگرمی3مدیسن   توپ   یک –

 کرنومتر   یک –

 سانتی2۰حدود  فاصله  به )زمین  روی   شونده  آزمون   پاهای   نمودن  مشخص  دونوارجهت  –

 ( مترازیکدیگر
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 روش اجرای آزمون: 

آزمون شونده بازانوی خمیده،روی شتک درازمی کشد،بطوری که کف هردوپای وی روی زمین 

سانتی مترقرارگیردوفاصله بین دوزانو ودوقوزك پاحدودا به اندازه عرض شانه  2۰به فاصله حدود

 قدام به حرکت دراز ونشست می نماید باشد.سپس بابرداشتن توپ مدیسن ازفاصله بین دوپا،ا

 دامنه حرکتی: 

 ،توپ   نشست  حرکت  کندودرهنگام   برخوردمی   سر،بازمین   درباالی  دراز،توپ  حرکت   درهنگام      

 .کند  پیدامی  دوپا،تماس  بین   بازمین

را خطا   تذکرمهم: آن  انجام دهد،داورثبات  نادرست  رابه صورت  آزمون شونده حرکت  هربارکه 

ش نمی کند)داورثبات درموارداجرای خطا مرتبا آخرین عدد حرکت صحیح محسوب کرده وشمار 

 راتکرارمی کند( 

 مواردخطا: 

 . عدم برخورد توپ بازمین باالی سر ۱

 . عدم برخوردتوپ بازمین بین دوپا 2

مجموع دوبرخورد توپ با زمین باالی سروپایین پایک حرکت صحیح محسوب می شود   تذکرمهم:

خواهدبود.به عبارت دیگرهرباربرخوردتوپ بازمین بین دوپانماینده درغیر اینصورت حرکت خطا 

 یک اجرای کامل درازونشست خواهدبود.

 ايستگاه پنجم:آزمون عبورازموانع

 هدف:اندازه گیری قدرت انفجاری عضالت پادرپرش جفت ازروی موانع

،فوتبال،اسکی دوومیدانی  هامانند  ازورزش  گیری:دربسیاری  اندازه  ،هندبال،واترپلو، دالیل 

 ایفا می کند.   شیرجه،.... قدرت انفجاری عضالت پانقشی اساسی را
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 وسایل موردنیاز:

 به  وچهارم  سوم  ومانع  متراززمین   سانتی5۰  ارتفاع  به   ودوم  اوی  مانع –  دوومیدانی  مانع۴:مردان  –

 .گیرند  می   مترازیکدیگرقرار  ۱/ 5  فاصله   وبه  متراززمین  سانتی  6۰  ارتفاع

به وم  متراززمین  سانتی3۰  ارتفاع  به  ودوم  اول  مانع- دوومیدانی  مانع۴:زنان – انع سوم وچهارم 

  مترازیکدیگرقرارمی گیرند.2سانتی متراززمین وبه فاصله  ۴۰ارتفاع  

 روش اجرای آزمون: 

موانع ازاجرا  پس   شونده  آزمون دود.ازروی  می  موانع  )ایستگاه چهارم(به طرف  درازونشست  ی 

 . پرش نموده وبدون برخوردباموانع ازآنها عبور می کند"جفت پا"باحرکت 

 مواردخطا: 

 . عدم عبورآزمون شونده ازهریک موانع ۱

 . اجرای پرش بایک پا 2

 . سقوط موانع دراثرپرش 3

 ايستگاه ششم:آزمون غلت،تعادلي 

 اندازه گیری توانایی فرددرحرکت تعادلی پویاوتبدیل تعدل ازحالت ناپایدار به حالت پایدار. هدف:

دالیل اندازه گیری:تعادل وتبدیل وضعیت های مختلف ،دربسیاری ازرشته ها مانندژیمناستیک 

 ،کشتی ،جودو و....اهمیت دارد. 

 وسایل موردنیاز:

تعداد متر،ج۴  طول  به   موازنه  چوب  – به  ژیمناستیک  پویا،تشک  تعدل  حرکت  اجرای  هت 

 کافی،جهت قراردادن دردوطرف چوب موازنه برای حفظ ایمنی. 
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  به  ازدوتشک  استفاده)جلو   غلت  اجرای  متر،جهت2  طول  به  ژیمناستیک  تشک  عدد  یک –

 (. است  اجباری  زنان  برای   ضخیم  تشک  متریایک  سانتی 5قطر

  .سانتی مترخواهدبود5۰منی آزمون شونده ،فاصله بین تشک وچوب موازنه توجه:برای حفظ ای

 وش اجرای آزمون:ر 

 چوب   وطول   برخاسته   کند،سپس   می   جلورااجرا  غلت   حرکت   یک  تشک  ابتداروی   شونده  آزمون

 موازنه  چوب  ازروی   سپس .نماید  می   باز   طرفین  هارابه  نیازدست   کندودرصورت   می   راطی   موازنه

 .دود  می   هفتم  ایستگاه  طرف متربه   ۴*9اجرایدو  ،برای

 مواردخطا: 

تی که موجب قرارگیری سروسپس پشت به تشک باشد،غلت محسوب . عدم اجرای غلت)هرحرک۱

 می شود(. 

 ازروی چوب موازنه به زمین  . سقوط یک یاهردوپا2

به  نقطه  کندبایدازهمان  می  سقوط  موازنه  چوب  ازروی  هربارکه  شونده  آزمون  تذکرمهم: 

ثبت مسیرموجب  ادامه  عدم  دهد،درغیراینصورت  متریک ۱)هر  خطا ۴مسیرخودادامه 

 دشد. خطا(خواه 

 ايستگاه هفتم:آزمون چابكي 

 هدف:اندازه گیری چابکی عمومی وسرعت حرکت فرد.

دالیل اندازه گیری:چابکی وسرعت حرکت ازعوامل مهم دربسیاری ازورزش های فردی وگروهی 

 مانند فوتبال،بسکتبال ،بدمینتون،تنیسو...می باشد.

 وسایل موردنیاز:

 گرمی 25۰نش /   لوبیا   عددکیسه ۴ –

 متر ۴* 9  زمین   گذاری عالمت   برای   نوارچسب–
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 کرنومتر   یک–

 روش اجرای آزمون: 

یده وبابرداشتن یک دو   شروع   خط  طرف  به   سرعت  به   موازنه   چوب   ازعبورازروی  پس   شونده  آزمون

مسیر  انتهای  به سمت  باسرعت  قرارداده 9کیسه شن  راپشت خط  وکیسه شن  دود  می  متری 

آنجاقرارداده    وکیسه شن دوم رابرمی داردوبه سمت خط شروع بازمی گردد.کیسه شن دوم را

کیسه شن سوم رادرپشت   نتهایی می دود.  دوباره به سمت خطا  و  وکیسه شن سوم رابرمی دارد

اسرعت به سمت خط شروع بازمی گردد واین ب  و   وکیسه شن چهارم رابرمی دارد  خط قرارداده

 شروع عبور می کند.   کیسه شن ازخط  با  ربا

 موارد خطا:

 ( آخر   شن   کیسه   حتی) اسقرار  درمحل  شن   های  ازکیسه  هریک پرتاب  .۱

 شن   های  ازکیسه  هریک جابجایی عدم.2

 ايستگاه هشتم:آزمون پرتاب توپ

 هدف:اندازه گیری قدرت انفجاری عضالت دستوکمربندشانه ای 

ازورزش ها  اندازه گیری:دربسیاری   دومیدانی وهندبال،   بسکتبال،فوتبال،پرتابها در  مانند   دالیل 

 است.  درعملکرد موثر   نظر  قدرت انفجاری عضالت مورد

 وسایل موردنیاز:

.....متری به طول یک متربانوار چسب به رنگ 3،2،۱ده به طوری که فواصل  ش  کشی  خط  زمین  –

سانتی 3متروبه عرض  5/۰متری به طول  5/۰سانتی متروبه طول یک متروفواصل  5روشن وباعرض  

 .مترو به عرض یک سانتی متربرروی زمین مشخص شوند۰/ 5سانتی متربه طول    25متروفواصل  

 خواهدبود(  کیلوگرمی )یک توپ رزرو3ددتوپ مدیسنع3–
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 برروی   ها  توپ   استقرار  جهت   واژگون  صورت   دومتربه  طول   حداکثربه  مرتفع   عددنیمکت   یک –

 درپشت   شونده  آزمون  گیری   قرار   محل )  پرتاب   فردازخط  پای   ازعبور   جلوگیری  جهت  پرتاب   خط

  (شود   مشخص   زمین  روی  نیمکت 

 روش اجرای آزمون: 

 پتاب  زمین  درون  نیمکت )گیرد  قرارمی  پرتاب   خط  نیمکت  درپشت  شونده  آزمون –

ینه کف دستها روبه یکدیگربه سمت خطوط مدرج شده س  ازمقابل  هارابادودست  وتوپ(خواهدبود

 . پرتاب میکند

 می   ثبت   وی   امتیاز  عنوان  به  ازدوپرتاب   متراژ  کندوباالترین  می   راپرتاب  بارتوپ 2  شونده  آزمون –

 . شود

یک متراژ    متری فرودآمد،۱بنابراین اگر توپی برروی خط    باالترهستند.  تذکر:خطوط جزو رکورد

 ثبت می شود.  متر برای فرد 

 مواردخطا: 

 . سقوط پرتاب کننده روی نیمکت خط پرتاب ۱

 . پرتاب توپ بایک دست2

 . پرتاب توپ بادستهای ازپایین)کف دستهاروبه باال( 3

 (متر150)250ايستگاه نهم:آزمون دوي

 هدف:اندازه گیری استقامت سرعتی فرد 

گیری:  دالیل ها  اندازه  ازورزش  فوتبال،بسکتبال،شنا،دو   مانند  دربسیاری 

 .است  اهمیت   حائز  بسیار  مسابقه   درطول  فرد  سرعتی   ومیدانی،....استقامت

 وسایل موردنیاز:

 وبرگشت   رفت   مسیرحرکت  نمودن   مشخص   جهت   عددمخروط 2  –
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 شروع و خط پایان  خط   گذاری عالمت   برای   نوارچسب–

 کرنومتر  –

 ی آزمون: روش اجرا

 دویده(مخروط  اولین)دو  آزمون  شروع  خط  طرف   توپ،به   آخرین  پرتاب  از  پس  شونده  آزمون

  واین.دود  می  درمسیرمستقیم  متری25  درفاصله  پایان  خط  طرف  به  شروع،باسرعت  خط  وازپشت

فت وبرگشت اجرامی کنند.آزمون ر  صورت  به6*25= ۱5۰بار6وزنان۱۰* 25=25۰بار۱۰  رامردان

شونده پس ازرسیدن به هرمخروط ،بادورآن چرخیده ودوباره مسیررابه سمت مخروط دیگرباز 

 می گردد،تاسینه وی ازخط پایان عبور کرده وکرنومترداورکرنومترمتوقف شود.

 مواردخطا:  

 . عدم عبورازهریک ازمانع ها ۱

 برگشت   رفت و  بار  (6) ۱۰ کامل  اجرای   عدم   .2
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درشرک عملی  ت  فرهنگیان  بدن  تربیت آزمون  دانشگاه  رجا وی  شهید  دبیر  مانند  ییتربیت  نیز 

دیگری دارای نکات و تبصره هایی است که اطالع از آن سبب می شود داوطلبان با  آزمون هر

حاضر شده و ممنوعیتی از جهت عدم دارا بودن مدرك نداشته  نآزمو آمادگی بیشتری در جلسه 

 .باشند

آزمون عملی تحویل  .1 برگزاری  بدنی در حوزهای  تربیت  آزمون عملی  کارت شرکت در 

 .متقاضیان خواهد شد

، اصل شناسنامه و یا کارت ورزشی  و کفش  ، لباس  3×۴همراه داشتن یک قطعه عکس   .2

 .های سالمت و تندرستی الزامی است  ملی و اصل فیش هزینه تست

عدد ماسک، دو جفت   3تی الزم از جمله  بهداش  وسایل هستند  موظف   متقاضیان    همه .3

در  زمان حضور  در  تا  باشند  داشته  همراه  کننده  مواد ضدعفونی  و  الیتکس  دستکش 

 .دانشگاه اقدام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی نمایند

خوداظهاری بیماری کرونایی  سامانه   به همه متقاضیان این آزمون الزم است تا روز آزمون .4

مراجعه نموده و نسبت به تکمیل  salamat.gov.ir به آدرس  راسری داوطلبان کنکور س

 .فرم خوداظهاری، اقدام نموده و پرینت آن را در روز برگزاری آزمون نزد خود داشته باشند

 .حاضر شوند آزمون عملی باید با لباس و کفش ورزشی تو حوزه هایمتقاضیان   .5

قابل تمدید، تکرار و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ  عملی تربیت بدنی   آزمون .6

 .باشدداوطلبی نمی

کامل معرفی   .7 سالمت  از  باید  ورزشی  علوم  تحصیلی  رشته  ظرفیت  برابر  چند  شدگان 

 .جسمانی برخوردار باشند 

 ۱5  حداقل  ،ورزشی آزمون عملی  یان الزم است جهت آمادگی برای انجام حرکاتمتقاض .8

 .کنند  گرم   آزمون   قبل  دقیقه

 هر  باید  فقط  داوطلبان  و   نیست  مهم  خیلی   ها  حرکت   در   ها  رکورد در نظر داشته باشید  .9

 .دهند  انجام  ممکن   شکل ترین سریع  به  را حرکت
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، قدرت "نداشتن لکنت زبان    "سالمت جسمانی، سالمت کامل گفتاری  ذکر است که  الزم به  

، قدرت "بدون عینک بصورت مجموع هردو چشم    2۰از    ۱۰با عینک و    ۱۰از    ۱۰  "بینایی  

، "سانتی متر در بانوان    ۱55سانتی متر در مردان و    ۱6۰حداقل    "شنوایی، قد و وزن مناسب  

و  روانی  العالج، سالمت  های مزمن و صعب  بیماری  به  ابتال  نداشتن نقص عضو مشهود، عدم 

برخورداری از استعداد، عالقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخالق و رفتار متناسب با شان و 

جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران آشنایی با تعالیم دینی، به ویژه قرآن کریم 

در قبولی  شرایط  دیگر  و  دانشگاه از  رجایی  فرهنگیان  شهید  معلم  زمان  تربیت  در  که    است 

 .بررسی خواهد شد   صصيعمومي و تخ مصاحبه

 

 ما عزيزان مي باشد. مات شو آماده پاسخگويي به سواالت و ابهامشاوره فرهنگياني ش تيم 
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تلگرامتان قسمت جستجو سرچ کنید�👇👇👇�
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