جمهورٌة مصر العربٌة

وزارة التعلٌم العالً

جبيعت بُهب

عذد انسبعبث انخذريسيت :سبعخبٌ حذريسيخبٌ اسبىعيب

كهيت انخربيت انريبضيت نهبُيٍ

انفرقت :انثبنثت ( َظبو قذيى)

قسى انخذريب انريبضً وعهىو انحركت

انعبو انجبيعي3102/3102:و

انسبج3102 /5/20 :و
انفخرة انسيُيت3,11 – 03,11 /
انذرجـــــت  01 :درجت
عذد األسئهت ( 5

انًقرر :يببدئ عهى انحركت

اسم الطالب الرباعي ................................. :

)إجباري

رقم الجلوس ................

ملحوظات هامة :يجب قراءة هذه التعليمات بدقة قبل اإلجابة علي أسئلة االمتحان
ٌهدف االمتحان الً :

-

أ -قٌاس قدرة الطالب علً استٌعاب ما جاء بالمحاضرات.
ب -قٌاس قدرة الطالب علً استٌعاب ما جاء بالمراجع الدراسٌة المقررة.
للنظام والتنسٌق وحسن الخط وعرض اإلجابة أثر كبٌر فً تقدٌر الدرجة .
ٌراعً الزمن المقترح لإلجابة علً كل سؤال بجوار السؤال.
ٌراعً اإلجابة عن فقرات كل سؤال فً صفحات مستقلة .
ٌمنع منعا باتا اإلجابة علً فقرة تخص أحد أسئلة االمتحان داخل احد األسئلة االخري
ال تكتب إجابات من أي نوع علً ورق األسئلة .
ضرورة كتابة األسم ورقم الجلوس علً جمٌع أوراق األسئلة بالقلم الجاف .
ٌتحمل الطالب المسئولٌة الكاملة الناتجة عن مخالفة التعلٌمات السابقة .
عدد األوراق (  , ) 3عدد صفحات األسئلة (. )3

أجب عن األسئلة اآلتٌة فً حدود الوقت المخصص لإلجابة مع مراعاة توزٌع الدرجات:

السؤال األول :

( وقت مقترح  02دقٌقة )

الدرجة (02درجة )

اذكر بدون ان تشرح :ـ

 واجبات علم الحركة ؟
 وظائف علم الحركة ؟
 مستلزمات تحلٌل الروافع؟

السؤال الثانً  (:وقت مقترح  02دقٌقة )

الدرجة (02درجة )

أ ـ اكمل العبارات االتٌة فى حدود ثالث ثالث كلمات على االكثر والفاصلة بٌن النقاط تعنى عنصر استكمال اخر ( اكتب فى
ورقة االجابة الكلمات المستكملة فقط ولٌس العبارة كلها من خالل النموذج التالى ):ـ

رقى انعببرة

انكهًبث انًسخكًهت فقط

 0من 3
0ـ تطبٌقات علم الحركة هى ...............................,.........................,...............:
0ـ مداخل دراسة علم الحركة هى ........................,....................,.................
3ـ هناك ثالث نقاط ٌمكن من خاللهم التعرف على الرافعة ..............,...........,...........
4ـ تصنٌف الحركات عامة هى.................,.................,.... ............

السؤال الثالث  ( :وقت مقترح  02دقٌقة )

الدرجة ( 02درجات )

وضح العبارات الصحٌحة والخاطئةفٌما ٌلى مبٌنا الجزء الخطأ مأن العبأارة وتصأحٌح هأذا الخطأا  ,علأى ان ٌكأون فأى شأكل
جدول ٌ خذ الصورة التالٌة
رقى انعببرة

صح أو خطأ

انجسء انخطأ يٍ انعببرة

حصحيح انخطأ

 –0الجملة االرضى فى الجمباز حركة متكررة ؟
 – 0تنطٌط الكرة حركة تبادلٌة ؟
 – 3مسار الجلة ٌرسم شكل قوس فى الهواء ؟
 – 4الوثب العالى حركة مركبة ؟
 – 5عند قطع وحدات مسافة متساوٌة فى وحدات زمنٌة فان الجسم ٌتحرك بعجلة منتظمة ؟
 – 6مدى الحركة الدٌنامٌكى  :هو مدى الحركة الناتج فى المفصل نتٌجة حركة العضو فى اتجاه والثبات فى نهاٌة الحركة ؟
 – 7مدى الحركة السلبى  :هو مدى الحركة الناتج فى المفص نتٌجة عمل حركى ارادى للمجموعات العضلٌة ؟
 -8توجد عالقة عكسٌة بٌن الكتلة وعزم القصور الذاتى ؟
 – 9تتناسب القوة تناسبا طردٌا مع العجلة؟
 – 02تعتبر حركة ثنى الرأس للخلف رافعة من النوع الثالث ؟
 – 00فى الرافعة من النوع االول نجد أن الكفاءة المٌكانٌة ٌغلب علٌها تولٌد سرعة ؟
 -00تعتبرالرافعة من النوع الثانى عندما تفقد قوة فىسبٌل اكتساب السرعة ؟
 – 03العوامل الخارجٌة التى تؤثر على حركة االنسان هى الرٌاح  ,الماء  ,المفاصل  ,الجاذبٌة األرضٌة ؟
 -04تعتبر مفاصل الجسم والتى لها درجات من الحركة مختلفة موقعا للحركة ؟

 - 05ان المفاصل مع الحركة الكبٌرة لدٌها أقل ثبات والمفاصلمع اكبر ثبات لدٌها اقل حركة ؟
 –06الواجب الحركى عبارة عن نو (نمط ) خاص من النشاط الحركى المقصود أو الموجه لهدف بذاته ؟
 – 07أسباب حدوث الحركة هو وجود مفاصل  ,وقوتٌن داخلٌة  ,وخارجٌة ؟
 0من 3
 – 08مدى الحركة االٌجابى  :هو مدى الحركة الناتج فى المفصل نتٌجة عمل المجموعات العضألٌة العاملأة علأى المفصأل ال
إرادٌا ؟
ٌ – 09مكن أن نجد حلوال للمشكالت الحركٌة بالطرق النظرٌة ؟
 - 02مأأن العوامأأل الخارجٌأأة التأأى تأأؤثر علأأى حركأأة االنسأأان مقاومأأة المأأاء وٌمكأأن التغلأأب علٌأأه بزٌأأادة مسأأاحة الجسأأم
المتعرضة للماء فٌكون الطفو افقى تقرٌبا ؟

الدرجة ( 02درجات )

السؤال الرابع  ( :وقت مقترح  02دقٌقة )
(أ)كٌف تحدد مستوى الحركة لطفل ذكر عمره ( 4سنوات ) ؟
(ب)ما مدى استفادتك من دراسة علم الحركة ؟
(ج)قم بتطبٌق الروافع بانواعها الثالثة على جسم االنسان ؟
(د)ما هو الفرق بٌن اهداف علم الحركة فى الحٌاة العملٌة والرٌاضٌة ؟
(هـ)اذكر امثلة لتطبٌقات علم الحركة فى الحٌاة العملٌة والرٌاضٌة ؟
(و)ما مدى فائدة الهٌكل العظمى فى جسم االنسان ؟

السؤال الخامس  ( :وقت مقترح  02دقٌقة )

الدرجة (02درجات )

 - 0اذكر مستلزمات تحلٌل الروافع ؟
 - 0اذكر العوامل المؤثرة على مدى الحركة فى المفاصل ؟
 - 3حدد شٌدلر أربعة عوامل أساسٌة تكون مسئولة عن تماسك المفاصل  ,أذكرها ؟
 - 4أذكر تقسٌمات المفاصل ؟

انتهت األسئلة
د /تامر حسين الشتيحي
ت00000400000:

Tamar.alshetaihy@fped.bu.edu.eg
www.bu.edu.eg
) عنوان الجامعة علً شبكة االنترنت (نموذج اإلجابة

www.bu.edu.eg/faculty/physics_edu.html

موقع الكلٌة

info@fped.bu.edu.eg

البرٌدااللكترونٌتلٌفون الكلٌة

2033007399

3  من3

نموزج االجابة
اسم الطالب الرباعي ................................. :

رقم الجلوس ................

السؤال األول :
اذكر بدون ان تشرح :ـ

 واجبات علم الحركة ؟
التعلم الحركى
تصنٌف سٌر الحركات الرٌاضٌة
تطور الحركات الرٌاضٌة
تصنٌف وترتٌب سٌر الحركات الرٌاضٌة
تطور الحركات الرٌاضٌة بالنسبة لتطور نمو الفرد
 وظائف علم الحركة ؟
تعطى التفسٌرات العلمٌة للمشاكل الحركٌة – الوصول بالفرد الى اعلى المستوٌات – اكساب الفرد
الخبرات الخاصة بالحركة وعلومها -تحلٌل سٌر الحركات – تحدٌد االخطاء ووضع الحلول
 مستلزمات تحلٌل الروافع؟
مكان محور االرتكاز  -نوع الرافعة – ذراع القوة و المقاومةالحقٌقٌة للرافعة االطوال النسبٌة – الحركات التى تتمٌز بها
الرافعة

السؤال الثانً :
أ ـ اكمل العبارات االتٌة فى حدود ثالث ثالث كلمات على االكثر والفاصلة بٌن النقاط تعنى عنصر استكمال اخر ( اكتب فى
ورقة االجابة الكلمات المستكملة فقط ولٌس العبارة كلها من خالل النموذج التالى ):ـ

رقى انعببرة

انكهًبث انًسخكًهت فقط

0ـ تطبٌقات علم الحركة هى ...............................,.........................,...............:
المجال الرٌاضى – العالج الطبٌعى – العالج المهنى
0ـ مداخل دراسة علم الحركة هى ........................,....................,.................
علم الحركة السٌكولوجى – الفسٌولوجى  -المٌكانٌكى
3ـ هناك ثالث نقاط ٌمكن من خاللهم التعرف على الرافعة ..............,...........,...........
النقطة التى تتحرك حولها الروافع – نقطة ت ثٌر القوة  -نقطة ت ثٌر المقاومة

4ـ تصنٌف الحركات عامة هى.................,.................,.... ............
حركة العمل – الحركة التعبٌرٌة – الحركة الرٌاضٌة

الدرجة ( 02درجات )

السؤال الثالث  ( :وقت مقترح  02دقٌقة )

وضح العبارات الصحٌحة والخاطئةفٌما ٌلى مبٌنا الجزء الخطأ مأن العبأارة وتصأحٌح هأذا الخطأا  ,علأى ان ٌكأون فأى شأكل
جدول ٌ خذ الصورة التالٌة
رقى انعببرة

صح أو خطأ

انجسء انخطأ يٍ انعببرة

حصحيح انخطأ
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السؤال الرابع  ( :وقت مقترح  02دقٌقة )

الدرجة ( 02درجات )

0/أذكر مستلزمات تحلٌل الروافع ؟
مكان محور االرتكاز  -نوع الرافعة – ذراع القوة و المقاومةالحقٌقٌة للرافعة االطوال النسبٌة – الحركات التى تتمٌز
بها الرافعة

 /0أذكر العوامل المؤثرة على مدى الحركة فى المفاصل ؟
نوع المفصل المتحرك – درجة مطاطٌة االلٌاف العضلٌة – لزوجة العضالت قوة انقباض المجموعات العضلٌة العاملة-
نوع التخصص  -اختالف جهة الجسم – حالة المفاصل  -الجنس

 /3حدد شٌدلر أربعة عوامل أساسٌة تكون مسئولة عن تماسك المفاصل  2أذكرها ؟
الشد العضلى – اربطة المفصل – الوقفات – الضغط الجوى

 /4أذكر تقسٌمات المفاصل ؟
عدٌمة الحركة – غٌر حقٌقٌة – محدودة الحركة ذات الحركة الحرة

السؤال الخامس  ( :وقت مقترح  02دقٌقة )

الدرجة (02درجات )

(أ)كٌف تحدد مستوى الحركة لطفل ذكر عمره ( 4سنوات ) ؟ ا
ٌحدد مستوى الحركة على حسب مراحل النمو – تختلف من الذكورعن االناث
(ب)ما مدى استفادتك من دراسة علم الحركة ؟ اجابة مفتوحة
(ج)قم بتطبٌق الروافع بانواعها الثالثة على جسم االنسان ؟ اجابة مفتوحة
(د)ما هو الفرق بٌن اهداف علم الحركة فى الحٌاة العملٌة والرٌاضٌة ؟ اجابة مفتوحة
(هـ)اذكر امثلة لتطبٌقات علم الحركة فى الحٌاة العملٌة والرٌاضٌة ؟ اجابة مفتوحة
(و)ما مدى فائدة الهٌكل العظمى فى جسم االنسان ؟
ٌحدد الشكل الممٌز لألنسان – تسهٌل الحركة – دعامة لجسم االنسان – حماٌة االجهزة الحٌوٌة وأعضاء الجسم الداخلٌة

انتهت األسئلة
د /تامر حسين الشتيحي
ت00000400000:
Tamar.alshetaihy@fped.bu.edu.eg
www.bu.edu.eg

عنوان الجامعة علً شبكة االنترنت (نموذج اإلجابة )

www.bu.edu.eg/faculty/physics_edu.html

موقع الكلٌة

info@fped.bu.edu.eg

البرٌدااللكترونً
تلٌفون الكلٌة

2033007399

 3من 3

