
  (  درجة 10)مبلحظة : اإلجابة على خمسة أسبلة فقط .        لكل سؤال 

 : الفراغات التالٌةخمس من أمبل  /1س

 . ------------ٌسلط الهواء ضغطاً على سطح االرض مقداره  .1
 . -----------فً حالة تورم العضلة وتغٌر لون الجلد وحدوث تشوه فً العضلة فأنها تعانً من  .2
 . ----------عند عدم مراعات تجانس البلعبٌن من حٌث العمر والقوة والجنس فأن ذلك ٌؤدي الى  .3
 . ----------لون الجلد عبلمة للحالة الصحٌة فإذا كان لون الجلد احمر فهذا ٌعنً ان الفرد ٌعانً من  .4
 . ----------النبض ٌمثل امتداد لعمل القلب فإذا كان النبض سرٌع وضعٌف فهذا ٌدل على وجود اصابة  .5
 . -----------نفس االنسان هو ان الفرق بٌن درجة حرارة تحت االبط عند مقرنتها مع درجة حرارة الفم ل .6

 ماهً مصادر الكلوكوز فً الدم ؟أ /   /2س
 الرٌاضٌة ؟ لئلصاباتماهً المبادئ االساسٌة للفحص السرٌري ب / 

  

 :                                     ٌأتً علل ما /3س

 استعمال الثلج او اثٌل الكلورٌد على منطقة االصابة .  .1
 التً تنظم درجة حرارة الجسم . ٌعتبر التعرق من الطرق .2
 قابلٌة نمو العضبلت عند االناث اقل مما هو علٌه عند الرجال .  .3
 معدل اإلصابة عند المرأة أكبر من الرجل عند ممارسة ذات التمرٌن . .4
 ٌكون الشهٌق عند الرجل أعمق وأبطأ من الشهٌق عند المرأة ؟ .5

 أوزانهم ضمن الحدود الطبٌعٌة ؟         أدناه قٌاسات ثبلثة أفراد وضح فٌما إذا كانت  /4س

 الطول الوزن الحالً العمر األفراد

 سم 160 كغم 55 سنة 14 األول

 سم 190 كغم 80 سنة 20 الثانً

 سم 172 كغم 65 سنة 16 الثالث

 وماهً مساوئ استخدام المنشطات ؟ ماهً مخاطر المنشطات ؟أ /   /5س
 وكٌف ٌتم تشخٌصها سرٌرٌا ؟ب/ ماهً درجات التمزق العضلً ؟     
 

 االغماء الحراري -لسعة الجلٌد  - الكربوهٌدرات –الغضارٌف الهبللٌة  - المنشطات -عرف ما ٌأتً : /6س

 مع كل التوفيق والنجاح
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 االجابة النموذجٌة :

 : الفراغات التالٌةخمس من أمبل / 1ج /س

 على السنتمتر المربع الواحد .زببق ملم  760 .1
 التمزق العضلً . .2
 اصابات رٌاضٌة . .3
 نقص االوكسجٌن فً الدم او وجود ضغط دم عالً او ضربة حرارٌة . .4
 صدمة نزفٌة او صدمة عصبٌة او االجهاد الحراري . .5
 .نصف درجة  .6

 ماهً مصادر الكلوكوز فً الدم ؟أ /   /2سج/
 :  مصادر كابوهٌدراتٌة .1
 : وهو النشوٌات والسكرٌات عن طرٌق الغذاء وتتحول الى كلوكوز الغذاء  كاربوهٌدرات -
 : المخزون بالكبد والعضبلت والذي ٌتحول الى كلوكوز مابٌا الكبلٌكوجٌن  -
 الكلوكوز  نتاجال، تفاعبلت عكسٌة  والبروفٌك: حامض البلكتٌك النواتج الوسطٌة  -
 :  مصادر غٌر كاربوهٌدراتٌة .2
% قابلة 58وبنسبة  الكورتٌزوللوكوز بوجود هرمون : بعض االحماض االمٌنٌة ٌمكن ان تتحول الى كالبروتٌن  -

 للتحول ولٌس كبناء فقط . 
ومن ثم الى  كبلٌكوجٌنواحماض دهنٌة فان الكبد ٌستطٌع تحوٌله الى  بهد تحلل الدهون الى كلسرولالدهون :  -

 كلوكوز وتسهم فً انتاج الطاقة عند الحاجة . 
 

 الرٌاضٌة ؟ لئلصاباتماهً المبادئ االساسٌة للفحص السرٌري ب / ج / 
  تشمل الوقت والمكان وعدد مرات حدوثها ) تأرٌخ االصابة (كٌفٌة وقوع اإلصابة 

  المقارنة بٌنه وبٌن الجزء المناظر للجزء المصاب : معاٌنة اإلصابة 

 : مبلحظة استقامة العظم وعدم وجود قصر او تشوه . العظامدرجة  .1

 : مبلحظة التورم ولون الجلد . األنسجة الرخوة .2

 لمعرفة الحرارة ومقارنتها بالجزء االعلى منها ومعرفة شكل واستمرارٌة العظام. لمس أو جس اإلصابة 

  

 :                                     ٌأتً علل ما /3س

 استعمال الثلج او اثٌل الكلورٌد على منطقة االصابة .  .1
اذ ٌعمزل الزثلج علزى تبرٌزد المنطقزة وبالتزالً  استعمال كٌس الثلج او اثٌل الكلورٌد الٌقاف النززف وتقلٌزل االلزمج / 

 ٌقلل من قطر الشعٌرات الدموٌة وهذا بدوره ٌودي الى تقلٌل النزف .
 

 التً تنظم درجة حرارة الجسم . ٌعتبر التعرق من الطرق .2
سززٌتبخر العالٌززة للجلززد  الحززرارة درجززةطح الجلززد وبفعززل ت سززٌنتر ر علززى سززج / الن خززروج العززرق مززن المسززاما

 ممتص الحرارة من المنطقة التً ٌقع علٌها وهذا بدوره ٌؤدي الى تبرٌد الجلد .
 

 قابلٌة نمو العضبلت عند االناث اقل مما هو علٌه عند الرجال .  .3
حجم وٌزداد ،  التستوستٌرون قابلٌة نمو العضبلت لدى االناث تكون اقل وأبطأ  بسبب قلة افراز هرمونج / 

 .سنة  25سنة حتى  11-10سنة بٌنما الرجل من سن  11- 10االلٌاف العضلٌة لئلناث اقصاها فً سن 
 

 معدل اإلصابة عند المرأة أكبر من الرجل عند ممارسة ذات التمرٌن . .4



الكتلة اذ ان  قلت القوة عند المرأة مقارنة بالرجلالى  وباإلضافة الهٌكل العظمً اقل تحمبلً واكثر مطاطٌةج / 
 . ٌل االصاباتلالتً لها دور كبٌر فً تق ، % للرجال45% لدى االناث بٌنما 37 تشكل العضلٌة

 
 ٌكون الشهٌق عند الرجل أعمق وأبطأ من الشهٌق عند المرأة ؟ .5

  / باالضافة الى ذلك ان  ٌتم بالحجاب الحاجز والصدر بٌنما المرأة بالصدر فقط الشهٌق عند الرجل اعمق النهج

المسؤولة عن التنفس عند الرجل عضبلت الصدر والحجاب الحاجز بٌنما عند المرأة عضبلت الصدر العضبلت 

 فقط .

 أوزانهم ضمن الحدود الطبٌعٌة ؟         أدناه قٌاسات ثبلثة أفراد وضح فٌما إذا كانت  /4س

 الطول الوزن الحالً العمر األفراد

 سم 160 كغم 55 سنة 14 األول

 سم 190 كغم 80 سنة 20 الثانً

 سم 172 كغم 65 سنة 16 الثالث

 ج/ 
 ( 14-11عمر  )100 –سنة ( =الطول )سم – 

 
 

كٌلو غرام اي هذا الفرد ٌعانً من  12.5بكٌلو غرام وهو اقل من الوزن الحقٌقً  42.5الوزن المثالً = / االول 
 السمنة

 
 – 100 –فما فوق( =الطول )سم(  18عمر )

 
 

 اي وزنه مثالً كٌلو غرام 80الوزن المثالً =  الثانً/
 

 – 100 –سنة ( =الطول )سم(  18-15عمر )        
 

 كغم وهو اقل من الوزن الحقٌقً . 58.5الثالث / الوزن المثالً = 
 
 

 وماهً مساوئ استخدام المنشطات ؟ ماهً مخاطر المنشطات ؟أ /   /5س
 مخاطر المنشطات :ج/ 

تسبب المنشطات أضرار صحٌة الستخدام جرعات دوابٌة أكثر من المسموح بها طبٌاً مما ٌحدث حاالت مرضٌة 
 وحوادث الوفاة ومضاعفات كثٌرة

، ولذلك  تسبب اإلضرار التربوٌة للكسب غٌر المشروع والذي هو بمثابة خروج عن القٌم األخبلقٌة السامٌة للرٌاضةو
 .( قانون ٌحذر تناول المنشطات7وضعت اللجنة االولمبٌة الدولٌة فً مادتها األولى الفقرة )

 
 . والنفسٌة مما ٌحدث عبلقات غٌر متوازنة داخل المجتمعاإلضرار االجتماعٌة 

 
 

 125 -الطول 

2     

 150 -الطول 

4     

 145 -الطول 

2     



 : مساوئ المنشطات 
رفع اللٌاقة البدنٌة لفترة وجٌزة حٌث ٌحدث بعدها هبوط مفاجا فً القابلٌة الجسمٌة وهذا الهبوط ٌشكل خطر  .1

 اة البلعب .على حٌ
 زٌادة المنشط فً كل مرة نتٌجة التعود واالدمان . .2
 اهمال التمرٌن . .3
 سوء الحالة الخلقٌة واالجتماعٌة والنفسٌة . .4
 التأثٌر السلبً على الجسم كارتفاع ضغط الدم النبض واضطرابات الجهاز الهضمً والتناسلً . .5
 الموت المفاجا نتٌجة تعاطً كمٌات كبٌرة من المنشط . .6

 
 

 وكٌف ٌتم تشخٌصها سرٌرٌا ؟ب/ ماهً درجات التمزق العضلً ؟     
  ًدرجات التمزق العضل 

 تمزق عدد قلٌل من االلٌاف العضلٌة  -البسٌط :  - أ
 تمزق عدد كبٌر من االلٌاف العضلٌة مع بقاء استمرارٌة العضلة  -المتوسطة : - ب
 تمزق العضلة بالكامل او انقطاع وترها وٌنفصل احٌانا جزء من العظم  -الشدٌد : - ت
 

  -عرف ما ٌأتً : /6س

 تعرف المنشطات بانها استعمال او اعطاء اي مادة صناعٌة كانت او طبٌعٌة وبكمٌات غٌر طبٌعٌة : المنشطات •
 غٌر معتادة لغرض رفع كفاءة الفرد .وبطرق 

 

ٌشبهان الهبلل  (االنسً والوحشً  ) وسمٌت بهذا االسم النالغضروفٌن: هً مادة جٌبلتٌنٌة الغضارٌف الهبللٌة  •
ن ٌمآلن الفراغ الموجود بٌن عظمتً مفصل الركبة ٌقومان بالمساعدة على امتصاص الصدمات وتثبٌت ذااللو

 الحركة الدورانٌة واالنزالقٌة .المفصل  تسهٌل 

 

 مركبات عضوٌة تتكون من الكاربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن ، وتشمل النشوٌات والسكرٌات : الكربوهٌدرات 
 ، وهً اسرع المواد الغذابٌة فً التحرر وانتاج الطاقة . ومنها 

: مثل الكلوكوز والفركتوز وهً مواد سهلة الهضم وٌمتصها الدم مباشرة من قبل االمعاء السكرٌات البسٌطة االحادٌة  -1
 . 

 كوز والفركتوز(وتمتاز بمذاقها الحلو .: وهً تتكون من وحدتٌن مثل السكروز )الكلوالسكرٌات الثنابٌة  -2

: وهو المهم فً تغذٌة االنسان مثل )النشأ الحٌوانً( الكبلٌكوجٌن ، السلٌلوز الذي ٌكون )المعقدة(  متعددة التسكر -3
 جدران النباتات . 

 

  وهً تشقق فً الجلد وٌمٌل لونه من االبٌض الى االسود حسب البرودة وهنا العبلج ٌغمر الجسم :لسعة الجلٌد 
 فً الماء الدافا وعدم تدلك المنطقة 

 

 

  وٌحدث نتٌجة تمدد األوعٌة الدموٌة الجلدٌة وانخفاض الضغط مع قلة أوكسجٌن الدماغ : االغماء الحراري  
عبلجه : السحب فً مكان بارد ، رفع و إعراضه ، اإلرهاق ، تشور الرؤٌا ،شحوب ، حرارة عالٌة ، إغماء 

 على ، إعطاء ماء وأمبلح الرجلٌن لؤل

 


