
 المادة / الطب الرٌاضً            وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                               

 الثالثة /المرحلة            جامعة القادسٌة                                                                      

   2014/ 5/ 10  التارٌخ                                                           كلٌة التربٌة الرٌاضٌة          

 

 2014/2013للعام الدراسً  الفصل الثانًأسئلة االمتحان    

 

 درجة (55)                                                          / عرف ما ٌأتً :      1س 
 الضغط الجوي . .1

 المنشطات . .5

 االشعاع . .3

 لسعة الجلٌد . .4

 التعرق .5

 ( درجة55)                                                                  / علل ما ٌأتً ؟ 5س

 ٌكون الشهٌق عند الرجل أعمق وأبطأ من الشهٌق عند المرأة ؟ -1

%( عنه فً الذكور عند  11 – 6معدل التمثٌل األساسً فً اإلناث أقل بما ٌقارب ) -5

 تساوي المساحة السطحٌة بٌنهما ؟ 

 %( من الذكور ؟ 8كمٌة الهٌموغلوبٌن عند اإلناث أقل بنسبة ) -3

 معدل اإلصابة عند المرأة عن الرجل أكبر عند ممارسة ذات التمرٌن ؟ -4

 تعتمد على التوازن والتناسق الحركً ؟ٌتفوقن النساء فً األلعاب التً  -5

 

 ( درجة55)                                                        / ماهً اعراض كل من : 3س

وذمة  –ضربة الشمس  –مرض الجبال الحاد  –االغماء الحراري  –وذمة المخ  -

 الرئتٌن .

 

 ( درجة55)/ ما هً مخاطر المنشطات ؟ وما هً مساوئها ؟ وكٌفٌة الكشف عنها ؟     4س

 مع كل التوفيق والنجاح
 م. د علي بديوي طابور

 مدرس المادة
 
 

 المادة / الطب الرٌاضً            وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                               



 الثالثة /المرحلة            جامعة القادسٌة                                                                  

   2015/ 5/ 13 التارٌخ                                                     بدنٌة وعلوم الرٌاضةكلٌة التربٌة ال

 

 5114/5201الدراسً للعام  الفصل الثانًأسئلة االمتحان    

 

 ( درجة55)                                                          / عرف ما ٌأتً :      1س 
 المنشطات. .6

 الضغط الجوي. .7

 االشعاع . .8

 لسعة الجلٌد . .9

 وذمة المخ . .11

( 55)                                                                    / علل ما ٌأتً ؟ 5س

 درجة

 ٌكون الشهٌق عند الرجل أعمق وأبطأ من الشهٌق عند المرأة ؟ -6

 ؟  لماذا ٌستخدم المالكم مواد مثل المورفٌن والهروٌن والبثدٌن -7

 ؟ % من قوة الرجل61قوة المرأة تقدر  -8

 ؟ الرجل اسرع من المرأة  -9

 ؟ نفس النشاطمعدل اإلصابة عند المرأة عن الرجل أكبر عند ممارسة  -11

 

 ( درجة55)                                                        ماهً اعراض كل من :/  3س

 ._ عسر الطمث وذمة الرئتٌن  –ضربة الشمس  –مرض الجبال الحاد  –االغماء الحراري 

 

 ( درجة55)/اجب عن ما ٌأتً :                                                              4س

 ( درجة15)ما هً مساوئ استخدام المنشطات ؟                                             أ /

 ( درجة 5 )ب/ عدد الطرق التً ٌتبعها الجسم للمحافظة على درجة الحرارة ؟               

 ( درجة 5 )ج / تأثٌر الضغط الجوي على الجهاز العصبً ؟                                    

 

 مع كل التوفيق والنجاح
 م. د علي بديوي طابور

 مدرس المادة

 


