
 بسمه تعالی

 آزمون های ویژه ماده هاي  مختلف دوومیدانی

 دانیال تیماجی كارشناس آکادمی ملی المپیک ایران       



 مقدمه

دراین جهان پهناور وسراسر گیتي از اقشار مختلف وملل گوناگون •

زیرا كه تن وجان .بر هیچ كس ارزش دوومیداني پوشیده نیست 

بنا براین سخن درباره .آدمي همواره بدینگونه اعمال مرتبط است 

دوومیداني بسیار است كه زبان وقلم از گویائي وقلمفرسائي آن عاجز 

زیرا رابطه حركت وفعالیت بشر در خون او عجین .است 

اكنون وشاید در آینده كه در دریاي بي كران علم پیشترفت .است

تكنولو ژي غوطه وریم در دنیاي ورزش ودوومیداني صدمها 

وهزارمهاي ثانیه است كه بزرگان دوومیداني با آن به مبارزه سالم با 

 .یكدیگر مي پردازند

 



 : چرا از آزمون استفاده مي كنیم

 توسعه نیمرخ جسماني ورزشكار.1•

 ارزیابي عیني آثار برنامه تمرین ویژه.2•

 تعیین پیشترفت در یك دوره توانبخشي.3•

 تعیین وضعیت سالمت ورزشكار.4•

 تحقیقات علمي.5•



 متر مانع 400متر مانع  110متر  400متر   200متر  100متر  60

 قابلیتهاي سرعتي.1•
متر با  30آزمون دوی :الف•

 استارت متحرک

متر با  30آزمون دوی . ب•

 استارت نشسته

 متر 60آزمون دوی .ج•



 جهشی پرشیقابلیتهاي . 2•
 آزمون پرش عمودي:الف•

گام  10آزمون اندازه گیری :ب•

قدم  7متناوب جهشی با 

 (قدرت در سرعت)دورخیز



 قدرتیقابلیتهاي . 3•
آزمون حرکت نیم نشسته :الف•

 half-squatبا وزنه 

 آزمون حرکت پرس سینه:ب   



 استقامتیقابلیتهاي •
 60دوهای برای )متر 2000دوی :الف•

 (متر100متر و 

  400-متر  200)م متر3000دوی :ب•

 (متر مانع 400-متر مانع110-متر



 انعطاف پذیریقابلیتهاي .5•
آزمون خم شدن به جلو از حالت :الف•

 نشسته

متر 110برای )آزمون مفصل ران:ب•

 (متر مانع 400و



 (متر مانع 400متر و 110برای ) فنیقابلیتهاي .6•

متر مانع با  110آزمون سنجش آهنگ دویدن برای :الف•

 مانع اول 5عبور از 

متر با مانع با  400آزمون سنجش آهنگ دویدن برای : ب

 مانع اول 5عبور از 



مترو 10000-متر 5000-متر 1500-متر  800

 متر مانع 3000مترو  42195

 استقامتیقابلیتهاي.1•
 kosminآزمون کوسمین:الف•

دقیقه استراحت بعد از  3ثانیه دویدن با  60بار  2متر  800برای -•

 (متر)بار  2هر بار و اندازه گیری مجموع مسافتهای دویده شده در 

دقیقه استراحت بعد از  3ثانیه دویدن با  60بار  4متر  1500برای  -

دقیقه استراحت بعد  1دقیقه استراحت بعد از بار دوم و  2-بار اول 

 4از بار سوم واندازه گیری مجموع مسافت های دویده شده در 

 (واحد به متر)تکرار



دقیقه دویدن  15آزمون :ب•

 واندازه گیری مسافت طی شده

 5000)متر 3000آزمون :ج•

متر  3000مترو 10000-متر 

 ( با مانع

 



  سرعتیقابلیتهاي .2•

 متر با استارت متحرک 30آزمون :الف•

 متر با استارت نشسته 30آزمون :ب•



 قدرتیقابلیتهاي .3•
کیلو گرمی از روی سر به  3آزمون پرتاب توپ طبی :الف•

 (متر 42195-10000-5000)عقب 

 half-squatآزمون حرکت نیم نشسته با وزنه :ب•

 آزمون حرکت پرس سینه:ج   

 



   جهشی پرشیقابلیتهاي .4•

 (متر بامانع 3000)آزمون پرش عمودی :الف•

 آزمون پرش طول در جا: ب•

 7گام متناوب جهشی با  10آزمون اندازه گیری مسافت : ج•

 قدم دور خیز



 انعطاف پذیریقابلیتهاي .5•
 آزمون تنه به جلو از حالت نشسته:الف•



 3000)فنیقابلیتهاي .6•

 (متربا مانع
آزمون زمان عبور از روی : الف•

برای  91مانع به ارتفاع  5

برای  76بزرگساال ن و 

 نوجوانان



    پرتاب وزنه و دیسک
 قدرتیقابلیتهاي . 1•
آزمون حرکت نیم نشسته با :الف•

 وزنه و دیسکhalf-squatوزنه 

آزمون حرکت پرس :ب   

 (دیسک()وزنه)سینه

 

آزمون حرکت کشش وزنه روی :ج   

سینه برای سنجش عمومی 

power clean  

 



 سرعتیقابلیتهاي .2•
 متر با استارت ایستاده 30آزمون دوی :الف•

 جهشی پرشیقابلیتهاي .3•
 آزمون پرش سارجنت:الف•

آزمون پرش سه گام از حالت ایستاده برای سنجش قدرت :ب•

 سرعتدر 



 انعطاف پذیریقابلیتهاي .4•
 آزمون خم شدن به جلو از حالت نشسته:الف•

 استقامتیقابلیتهاي .5•
 متر برای سنجش استقامت پایه 2000آزمون دوی :الف•



 پرتابیقابلیتهاي .6•
کیلو گرمی به عقب از روی  4آزمون پرتاب وزنه :الف•

 (دیسک و وزنه)سربرای سنجش قدرت عمومی پرتاب

کیلو گرمی برای  5و  250/7آزمون پرتاب وزنه :ب•

 (وزنه)سنجش قدرت ویژه

کیلو گرمی از حالت ایستاده  5/1آزمون پرتاب دیسک :ج•

کیلو گرمی در  1در بزرگساالن و جوانان ودیسک 

 نوجوانان برای سنجش سرعت ویژه دست



از  2/5آزمون پرتاب دیسک :د•

 حالت ایستاده در بزرگساالن  

در نو  2و جوانان و دیسک •

 جوانان برای سنجش قدرت ویژه



 پرتاب نیزه و چکش
 قدرتیقابلیتهاي .1•
آزمون حرکت نیم نشسته با :الف•

وزنه و دیسک half-squatوزنه 

 (نیزه وچکش-

آزمون حرکت کشش وزنه : ب•

روی سینه برای سنجش عمومی 

power clean (چکش) 

آزمون حرکت یکضرب برای :ج•

 (نیزه)سنجش قدرت عمومی

 



   جهشی پرشیقابلیتهاي .2•

 (نیزه)پرش طول درجا:الف•

 (چکش)پرش عمودی:ب•

آزمون پرش سه گام ایستاده برای سنجش قدرت در :ج•

 (نیزه و چکش)سزعت



 سرعتیقابلیتهاي .3•
 متر با استارت ایستاده برای سنجش توانا یی شتاب 30آزمون دوی :الف•

 استقامتیقابلیتهاي . 4•
 متر برای سنجش استقامت پایه 2000آزمون دوی :الف•

 انعطاف پذیریقابلیتهاي .5•
 (  چکش)آزمون تنه به جلو:الف•

 (نیزه)

 (نیزه)آزمون تنه به عقب: ب•

 

 

 



 پرتابیقابلیتهاي .1•
کیلو گرمی به عقب از روی  4آزمون پرتاب وزنه :الف•

 (نیزه وچکش)سربرای سنجش قدرت عمومی پرتاب

متری از  1کیلو گرمی با دسته  6آزمون پرتاب چکش :ب•

کیلو گرمی  4حالت ایستاده در بزرگساالن و جوانانو چکش 

 (چکش)در نو جوانان برای سنجش قدرت ویژه

 

 



گرمی از حالت ایستاده برای  800آزمون پرتاب نیزه :ج•

گرمی برای نوجوانان  600بزرگساالن و جوانان و نیزه 

 برای سنجش سزعت و قدرت ویژه

کیلو گرمی با فن پرتاب نیزه با سه  3آزمون پرتاب وزنه :د•

 قدم دور خیز برای سنجش قدرت ویژه دست



 طول وسه گام -ارتفاع -پرش با نیزه

 جهشی پرشیقابلیتهاي .1•
 (ارتفاع)پرش عمودی:الف•

 -طول -سه گام)پرش طول درجا:ب•

 (نیزهبا 

پرش ارتفاع به روش قیچی با سه :ج•

 گام دور خیز 

گام  10آزمون اندازه گیری مسافت :د•

قدم دور خیز برای  7جهشی با 

-ارتفاع)سنجش قدرت در سرعت

 (سه گام-طول

 

 



 (مشترک)سرعتیقابلیتهاي .2•
 متر با استارت متحرک 30آزمون دوی :الف•

 متر با استارت نشسته 30آزمون دوی . ب•

 قدرتیقابلیتهاي .3•
کیلو گرمی به عقب از روی سربرای  4آزمون پرتاب وزنه : الف•

 سنجش قدرت عمومی

 -half-squatآزمون حرکت نیم نشسته با وزنه : ب•

 (با نیزه)آزمون حرکت یکضرب برای سنجش قدرت عمومی:ج•

 



انعطاف قابلیتهاي .4•
 پذیری

-با نیزه-سه گام-طول)تنه به جلو:الف•
 (ارتفاع

 (ارتفاع)باز کردن تنه:ب•

 استقامتیقابلیتهاي .5•
 متر3000آزمون دوی :الف•

 

•                                                



 پایان


