
  (  درجة 01)مالحظة : اإلجابة على خمسة أسئلة فقط .        لكل سؤال 

 أمال الفراغات التالٌة : /0س
 --------------3 -----------2 ----------0ٌسلكها الكلوكوز بالدم هً هنالك ثالثة طرق  .0
 ---------------2 -------------0ان للشحوم وظائف متعددة منها  .2
 -------ان نظام انتاج الطاقة الذي ٌعتمد على الكالٌكوجٌن )النشا الحٌوانً( المخزون بالكبد والعضالت هو  .3
 ------------2 -------------0فً اتجاهٌن هما ٌكون تاثٌر هرمون التستوستٌرون  .4
 ---------مع  ----------بـ  بالتشنجات الحرارٌة واحدة من اهم االمراض الحرارٌة والتً ٌشعر فٌها المصا .5

 خاصة باالطراف السفلى والعلٌا . 
 

 ٌب الرٌاضً بها كٌف ٌمكنك عالجه ؟لالجهاد اعراض وعالمات عددها ؟ واذا ما اص  /2س
 

                                                            علل ماٌاتً /3س

 تجنب انتاج الطاقة عن طريق البروتينات ؟  .1

 قابمية نمو العضالت عند االناث اقل مما هو عميه عند الرجال ؟  .2

 تجنب فقدان الوزن السريع  باستخدام المالبس المطاطية والنايمون ؟  .3

 ؟الضغط عمى أعمى البطن بواسطة األيدي(تستخدم طريقة هميمش ) .4

 ؟   حدوث االغماء الحراري لدى الرياضي .5

 
 بصفتك مختص فً الطب الرٌاضً ؟ ناقش كل شكل من االشكال  التالٌة والخاص بتوازن الطاقة  /4س

 الطاقة المتناولة                            الطاقة المصروفة          الطاقة المتناولة                           الطاقة المصروفة 
 ةالطاقة المصروف                                                        ةالطاقة المتناول                 
 

  3شكل                                    2شكل                                  1شكل              

 التأهٌلبعد العملٌة وضحها ؟ وما هً عالمات  تأهٌلٌةبعد اصابة الغضروف الهاللً هنالك تدرٌبات   /5س

 ؟الصحٌح

 للتمزق العضلً درجات عددها ؟ وما هً عالمات واعراض العضلة الممزقة  /6س

 

 والنجاح  كل التوفيقمع  
 م. د الزم محمد عباس                                                                                           م. د علي بديوي طابور 

  مدرس المادة                                                  مدرس المادة                                                            
 



  (  درجة 01)لكل سؤال مالحظة : اإلجابة على خمسة أسئلة فقط .        

 أمال الفراغات التالٌة : /0س
 --------------3 -----------2 ----------0 ٌلجأ الجسم الى ثالث وسائل للمحافظة على مستوٌات الكلوكوز هً .0
 ---------------2 -------------0وظائف متعددة منها  لبروتٌناتان ل .2
 فً الدم . -------------ٌؤدي تناول الدهون المشبعة الى زٌادة كمٌة  .3
 -------------- وٌكون عددها -------------تتألف البروتٌنات من وحدات اساسٌة تسمى .4
   ---------------2 -------------0تصنف مصادر الكلوكوز فً الدم الى  .5

 
 أ / ماهً مساوئ استخدام المنشطات ؟   /2س

 ب / ماهً الطرق التً تخلص الجسم من الحرارة الزائدة ؟       

                                   :  علل ماٌاتً  /3س

 تستخدم طرٌقة هلٌمش )الضغط على أعلى البطن بواسطة األٌدي(؟ .0

 ٌكون الشهٌق عند الرجل أعمق وأبطأ من الشهٌق عند المرأة ؟ .2

 %( عنه فً الذكور عند تساوي المساحة السطحٌة بٌنهما 01 – 6معدل التمثٌل األساسً فً اإلناث أقل بما ٌقارب ) .3
 ؟ 

 ؟ ( ساعة 24ال ٌحدث النزف مباشرتاً عند االصابة  بالغضروف الهاللً وٌحصل خالل ) .4

 ؟تناول المنشطات يعمل عمى ارهاق القمب والجهاز العصبي والعضمي  .5

 
          ضمن الحدود الطبٌعٌة ؟ أوزانهمكانت  إذاوضح فٌما  أفرادقٌاسات ثالثة  أدناه /4س

 الطول الوزن الحالي العمر األفراد

 سم 155 كغم 55 سنة 12 األول

 سم 185 كغم 85 سنة 23 الثاني

 سم 172 كغم 65 سنة 16 الثالث

 

 اإلصابة كارتلج ؟ انها، كٌف تستدل على ألحد الالعبٌن فً مفصل الركبة كونك معالج رٌاضً فً فرٌق وحدث أصابة  /5س

 أ / ما هً اعراض توقف القلب ؟ /6س

  هً عالمات واعراض الخلع ؟ درجات عددها ؟ وماللخلع ب /        
 

 المادةمدرس                          مع كل التوفيق والنجاح                           مدرس المادة 
 م. د عمي بديوي طابور                                                                  م. د الزم محمد عباس 



 

  (  درجة 01)مالحظة : اإلجابة على خمسة أسئلة فقط .        لكل سؤال 

 أمال الفراغات التالٌة : /0س
 --------------3 -----------2 ----------1يتم الكشف عن المنشطات بعدة طرق منها  .1

 ------------2 -------------1من اهم اعراض وذمة الرئتين هي  .2

 -------ان نظام انتاج الطاقة الذي ٌعتمد على الكالٌكوجٌن )النشا الحٌوانً( المخزون بالكبد والعضالت هو  .3
 ------------2 -------------0هرمون التستوستٌرون فً اتجاهٌن هما  تأثٌرٌكون  .4
 ------------2 -------------0فً اتجاهٌن هما ٌكمن خطر تناول المنشطات  .5

 
 وما هً االستفادة التطبٌقٌة من دراسة انظمة انتاج الطاقة ؟ قرن بٌن انظمة انتاج الطاقة ؟  /2س

 علل ما ٌأتً : /3س

 %( من الذكور ؟ 8كمٌة الهٌموغلوبٌن عند اإلناث أقل بنسبة ) -0
 ممارسة ذات التمرٌن ؟معدل اإلصابة عند المرأة عن الرجل أكبر عند  -2
 ٌتفوقن النساء فً األلعاب التً تعتمد على التوازن والتناسق الحركً ؟ -3
 خطورة االكثار من تناول الفٌتامٌنات الذائبة فً الدهون ؟  -4
 عدم تناول السكرٌات قبل المنافسة مباشرتاً؟ -5
 

          ضمن الحدود الطبٌعٌة ؟ أوزانهمكانت  إذاوضح فٌما  أفرادقٌاسات ثالثة  أدناه /4س

 الطول الوزن الحالي العمر األفراد

 سم 165 كغم 55 سنة 14 األول

 سم 195 كغم 85 سنة 25 الثاني

 سم 172 كغم 65 سنة 16 الثالث

 

 ما هً طرق االسعاف االولً النسداد المجاري التنفسٌة بأجسام غرٌبة ؟   /5س

 

 للفحص السرٌري ؟أ / ما هً المبادئ االساسٌة  /6س

 ب / ماهي اسباب االمراض الحرارية ؟      

 مع كل التوفيق والنجاح
 م. د عمي بديوي طابور                                                                  م. د الزم محمد عباس 

 مدرس المادة                        مدرس المادة                                                            

 



  (  درجة 01)مالحظة : اإلجابة على خمسة أسئلة فقط .        لكل سؤال 

 أمال الفراغات التالٌة : /0س
 --------------3 -----------2 ----------0هنالك ثالثة طرق ٌسلكها الكلوكوز بالدم هً  .6
 ---------------2 -------------0ان للشحوم وظائف متعددة منها  .7
 -------ان نظام انتاج الطاقة الذي ٌعتمد على الكالٌكوجٌن )النشا الحٌوانً( المخزون بالكبد والعضالت هو  .8
 ------------2 -------------0ٌكون تاثٌر هرمون التستوستٌرون فً اتجاهٌن هما  .9

 ---------مع  ----------بـ  بالتشنجات الحرارٌة واحدة من اهم االمراض الحرارٌة والتً ٌشعر فٌها المصا .01
 خاصة باالطراف السفلى والعلٌا . 

 
 لالجهاد اعراض وعالمات عددها ؟ واذا ما اصٌب الرٌاضً بها كٌف ٌمكنك عالجه ؟  /2س

 

                                                            علل ماٌاتً /3س

 تجنب انتاج الطاقة عن طريق البروتينات ؟  .6

 قابمية نمو العضالت عند االناث اقل مما هو عميه عند الرجال ؟  .7

 تجنب فقدان الوزن السريع  باستخدام المالبس المطاطية والنايمون ؟  .8

 تستخدم طريقة هميمش )الضغط عمى أعمى البطن بواسطة األيدي(؟ .9

 ؟   حدوث االغماء الحراري لدى الرياضي .15

 
 ش كل شكل من االشكال  التالٌة والخاص بتوازن الطاقة بصفتك مختص فً الطب الرٌاضً ؟ ناق /4س

 الطاقة المصروفة                                   الطاقة المتناولة   الطاقة المتناولةالطاقة المصروفة                            
 الطاقة المصروفة                                                        الطاقة المتناولة                 

 

  3شكل                                    2شكل                                  1شكل              

 بعد اصابة الغضروف الهاللً هنالك تدرٌبات تأهٌلٌة بعد العملٌة وضحها ؟ وما هً عالمات التأهٌل  /5س

 ؟الصحٌح

 ً درجات عددها ؟ وما هً عالمات واعراض العضلة الممزقة للتمزق العضل /6س

 

 مع كل التوفيق والنجاح
 م. د الزم محمد عباس                                           م. د علي بديوي طابور                                                 

  مدرس المادة                                                  مدرس المادة                                                            
 



  (  درجة 01)مالحظة : اإلجابة على خمسة أسئلة فقط .        لكل سؤال 

 أمال الفراغات التالٌة : /0س
 --------------3 -----------2 ----------0 ى ثالث وسائل للمحافظة على مستوٌات الكلوكوز هًٌلجأ الجسم ال .6
 ---------------2 -------------0وظائف متعددة منها  لبروتٌناتان ل .7
 فً الدم . -------------ٌؤدي تناول الدهون المشبعة الى زٌادة كمٌة  .8
 -------------- وٌكون عددها -------------تتألف البروتٌنات من وحدات اساسٌة تسمى .9

   ---------------2 -------------0تصنف مصادر الكلوكوز فً الدم الى  .01
 

 أ / ماهً مساوئ استخدام المنشطات ؟   /2س

 ب / ماهً الطرق التً تخلص الجسم من الحرارة الزائدة ؟       

                                   :  علل ماٌاتً  /3س

 تستخدم طرٌقة هلٌمش )الضغط على أعلى البطن بواسطة األٌدي(؟ .6

 ٌكون الشهٌق عند الرجل أعمق وأبطأ من الشهٌق عند المرأة ؟ .7

 %( عنه فً الذكور عند تساوي المساحة السطحٌة بٌنهما 01 – 6معدل التمثٌل األساسً فً اإلناث أقل بما ٌقارب ) .8
 ؟ 

 ؟ ( ساعة 24ٌحدث النزف مباشرتاً عند االصابة  بالغضروف الهاللً وٌحصل خالل ) ال .9

 ؟تناول المنشطات يعمل عمى ارهاق القمب والجهاز العصبي والعضمي  .15

 
          ضمن الحدود الطبٌعٌة ؟ أوزانهمكانت  إذاوضح فٌما  أفرادقٌاسات ثالثة  أدناه /4س

 الطول الوزن الحالي العمر األفراد

 سم 155 كغم 55 سنة 12 األول

 سم 185 كغم 85 سنة 23 الثاني

 سم 172 كغم 65 سنة 16 الثالث

 كونك معالج رٌاضً فً فرٌق وحدث أصابة ألحد الالعبٌن فً مفصل الركبة، كٌف تستدل على انها اإلصابة كارتلج ؟  /5س

 أ / ما هً اعراض توقف القلب ؟ /6س

  هً عالمات واعراض الخلع ؟ ؟ ومادرجات عددها ب / للخلع        
 

 مدرس المادة                         مع كل التوفيق والنجاح                           مدرس المادة 
 م. د عمي بديوي طابور                                                                  م. د الزم محمد عباس 


