جمهورٌة مصر العربٌة

وزارة التعلٌم العالً

جبيؼخ ثُهب

ػذد انسبػبد انتذسيسيخ:سبػتبٌ تذسيسيتبٌ اسجىػيب

انخًيس3102 /6/03 :و

كهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ

انفشقخ :انشاثؼخ ( تذسيت سيبضى )

انفتشح انضيُيخ2321-3321 /

قسى انتذسيت انشيبضى وػهىو انذشكخ

انؼبو انجبيؼي3102 /3102:

انًقشس :يذذداد االَجبص فى انًجبل انشيبضى

انذسجـــــخ  01 :دسجخ
ػذد األسئهخ ( 2

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

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 . ٌتحم ل الطالب المسئولٌة الكاملة الناتجة عن مخالفة التعلٌمات السابقة . عدد األوراق (  , ) 2عدد صفحات األسئلة (. )2أجب عن األسئلة اآلتٌة فً حدود الوقت المخصص لإلجابة مع مراعاة توزٌع الدرجات:

السؤال األول :

( وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة (23درجة )

أ  -عرف اإلنجاز الرٌاضى ؟
ب  -تكلم عن دافعٌة االنجاز الرٌاضى ؟
ج  -أذكر مبدأ الفروق الفردٌة ؟

السؤال الثانً  (:وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة (23درجة )

أ  -اذكر الدالئل العلمٌة والبرهنة العلمٌة لتطور مختلف القدرات الحركٌة ؟
ب  -أذكر العالقة بٌن نوع النشاط ومصادر الطاقة من الغذاء ؟
ج  -أذكر مؤهالت االنجاز الحركى فى مرحلة الدراسة المبكرة ؟

( 1من )2

)إجباري

السؤال الثالث  ( :وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة ( 15درجة )

أ  -تكلم عن الوسائط التدرٌبٌة لرفع القدرة االنجازٌة ؟
ب  -تكلم عن وسائط الخارجٌة للقدرة االنجازٌة ؟
ج  -أذكر طرق تحقٌق االنجاز الرٌاضى ؟

السؤال الرابع  ( :وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة ( 15درجة )

أكمل الجدول التالى :
طشق
انتؼهيى
انتقذيى

انفؼبنيخ

َىع انُشبط
دوس انًذسة

طشق انتؼهيى
دوس انالػت
انتهقى

3333333333333333333 /0
3333333333333333333 /3
 /2تقذيى انًؼشفخ
3333333333333333333 /2
333333333333333333 /5
 /6ششح انذشكخ

/0ادساك االهذاف وانفهى يٍ خالل انتشكيض
3333333333333333333333333333333333 /3
33333333333333333333333333333333333 /2

انتىجيخ

انتكهيف

َىع انُشبط

االستيؼبة
3333333333333333333333 /0
3333333333333333333333 /3
 /2االسشبد وانًالدظبد
3333333333333333333333 /2
/5تصذيخ االخطبء انذشكيخ
3333333333333333333333333 /0
33333333333333333333333333 /3
 /2تكهيف انالػت ثًهبو
انًشاقجخ
333333333333333333333333333 /2
/5تذهيم انذشكبد

 /0تكشاس اداء انذشكبد ثُىػيخ جذيذح
33333333333333333333333333333333333 /3

انتُفيز

انتهت األسئلة

 2من 2

انؼًم ػهى تذسيٍ أداء انذشكخ يٍ خالل
انتذهيم واالثذاع وركبء انهؼت ثأٌ يكىٌ
نالػت اسهىة يًيض

االجابة
----------السؤال األول :

( وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة (23درجة )

أ  -عرف اإلنجاز الرٌاضى ؟



حرص الالعب على تحقٌق ارقام قٌاسٌة على المستوى الشخصى
استعداد فطرى نحو اظهار قدر من المستوٌات المتٌاز

ب  -تكلم عن دافعٌة االنجاز الرٌاضى ؟


اجابة مفتوحة

ج  -أذكر مبدأ الفروق الفردٌة ؟



تحقٌق العاٌٌر تختلف فى سعتها االنجازٌة باختالف الالعبٌن حٌث ان التركٌب العضوى لحمل بدنى او نفسى
متمٌز ٌختلف ٌختلف من العب الخر

السؤال الثانً  (:وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة (23درجة )

أ  -اذكر الدالئل العلمٌة والبرهنة العلمٌة لتطور مختلف القدرات الحركٌة ؟
فى السنوات االولى من مرحلة الطفولة ( قابلٌة للشد – المرونة – حجم العضالت صغٌرة وكثافتها قلٌلة)
فى مرحلة ما قبل الدراسة (ى التدرٌب الفنى المهارة الرٌاضٌة)
مرحلة النضج ( التعامل مع القوة العظمى ةتحمل القوة وٌكون هناك تضخم فى العضالت )
ب  -أذكر العالقة بٌن نوع النشاط ومصادر الطاقة من الغذاء ؟
اثبتت الدراسات ان الدوافع النفسٌة تلعب دور اٌجابى فى التأثٌر على الالنجاز الرٌاضى تجاة التغذٌة الرٌاضٌة  ,اتباع
نظام محدد فى التغذٌة  ,البد من وجود برنامج غذائى لتحقٌق مستوى عالى من االنجاز
ج  -أذكر مؤهالت االنجاز الحركى فى مرحلة الدراسة المبكرة ؟
القدرات الحركٌة والفكرٌة تتطور بشكل واضح خالل هذة المرحلة حٌث النمو السرٌع فى قدرة التعلم الحركى حسب
المستوى الفكرى والحركى مع مراعاة الفروق فى العمر والتدرٌب ٌستطٌع الفرد تحمل جهد عالى وٌصعب تنمٌة
التحما الالهوائى

السؤال الثالث  ( :وقت مقترح  33دقٌقة )
أ  -تكلم عن الوسائط التدرٌبٌة لرفع القدرة االنجازٌة ؟
اجابة مفتوحة
ب  -تكلم عن وسائط الخارجٌة للقدرة االنجازٌة ؟
اجابة مفتوحة

ج  -أذكر طرق تحقٌق االنجاز الرٌاضى ؟

الدرجة ( 15درجة )



تعلٌمٌة – فنٌة – تدرٌبٌة

السؤال الرابع  ( :وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة ( 15درجة )

أكمل الجدول التالى :
طشق
انتؼهيى
انتقذيى

َىع انُشبط
 /0تىفيش انذوافغ
 /3تذذيذ االهذاف
 /2تقذيى انًؼشفخ
 /2ػشض انذشكخ
 /5تىضيخ انذشكخ
 /6ششح انذشكخ

انتىجيخ

انتكهيف

انفؼبنيخ
دوس انًذسة

طشق انتؼهيى
دوس انالػت
انتهقى

جمهورٌة مصر العربٌة

/0ادساك االهذاف وانفهى يٍ خالل انتشكيض
 /3يذبونخ تُفيز انذشكخ انجيذح
 /2ثذايخ انتصىس انذشكى انًجتذئ

االستيؼبة
 /0انًُبقشخ انتىضيذيخ
 /3تىفيش انًسبػذح
 /2االسشبد وانًالدظبد
 /2انتأكيذ ػهى صذخ انتُفيز
/5تصذيخ االخطبء انذشكيخ
 /0تُظيى اختجبساد نهًقبسَخ
 /3اقبيخ يُبفسبد تذسيجيخ
 /2تكهيف انالػت ثًهبو
انًشاقجخ
 /2تكهيف انالػت ثًهبو دشكيخ
/5تذهيم انذشكبد

َىع انُشبط

 /0تكشاس اداء انذشكبد ثُىػيخ جذيذح
 /3تجُى انذشكخ يٍ خالل تطىيش انالػت
ألدائخ راتيب

انتُفيز

انؼًم ػهى تذسيٍ أداء انذشكخ يٍ خالل
انتذهيم واالثذاع وركبء انهؼت ثأٌ يكىٌ
نالػت اسهىة يًيض

وزارة التعلٌم العالً

جبيؼخ ثُهب

ػذد انسبػبد انتذسيسيخ:سبػتبٌ تذسيسيتبٌ اسجىػيب

كهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُيٍ

انفشقخ :انشاثؼخ ( تذسيس)

انًقشس :تطجيقبد ػهى انذشكخ فى يجبل
انتخصص(يُبصالد –سيبضبد يبئيخ –سيبضبد
يضشة )

انؼبو انجبيؼي3102/3102:و

انخًيس 3102/6/03 :و
انفتشح انضيُيخ2321 – 3321 /
انذسجـــــخ  21 :دسجخ
ػذد األسئهخ (

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

رقم الجلوس ................

ملحوظات هامة :يجب قراءة هذه التعليمات بدقة قبل اإلجابة علي أسئلة االمتحان
ٌهدف االمتحان الً :
ت -قٌاس قدرة الطالب علً استٌعاب ما جاء بالمحاضرات.
ث -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 (  , ) 2عدد صفحات األسئلة (. )2أجب عن األسئلة اآلتٌة فً حدود الوقت المخصص لإلجابة مع مراعاة توزٌع الدرجات:

السؤال األول :

( وقت مقترح  23دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

ا – كٌف ٌتم حساب االهمٌة بالنقاط لكل مرحلة وقسم من اقسام الحركة ؟
ب – قم بتقسٌم مهارة حركٌة مع ذكر المواصفات الخاصة لكل مرحلة وقسم ؟

السؤال الثانً  (:وقت مقترح  23دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

أ – وضح اسهامات التعلم الحركى فى التحلٌل الكٌفى ؟
ب – تكلم عن االنقباض بالتطوٌل ثم اذكر انواع االنقباض العضلى ؟

( 1من )2

السؤال الثالث  ( :وقت مقترح  25دقٌقة )
ا –اشرح كٌف ٌكون عند الرٌاضى قابلٌة لالصابة ؟

) 5إجباري

الدرجة (6درجات )

ب – عٌن التخصصات الفرعٌة لعلم الحركة والتى توفر المعلومات المرتبطة بالتحلٌل الكٌفى لحركة
اعضاء جسم االنسان ؟

السؤال الرابع  ( :وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

ا – اذكر طرق دراسة العمل العضلى مع شرح طرٌقة الفحص والمالمسة وحالة الوضع والغرض ؟
ب – اذكر بعض العوامل المؤثرة فى حدوث االصابة ؟
ج – ما هى الخطوات المتبعة عند تقوٌم المهارات الرٌاضٌة عن طرق حساب النقط ؟

السؤال الخامس  ( :وقت مقترح  25دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

أ – كلفت بعمل دراسة مستقبلٌة لتطبٌقات علم الحركة  ,أكتب فٌما ال ٌزٌد عن  23سطرآ فى ذلك ؟
ب – قم بتحلٌل االداء الحركى إلحدى المهارات العملٌة ؟

انتهت األسئلة
د  /تامر حسين الشتيحى
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

3133223300

 2من 2

االجابة
السؤال األول :

( وقت مقترح  23دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

ا – كٌف ٌتم حساب االهمٌة بالنقاط لكل مرحلة وقسم من اقسام الحركة ؟
الحركة فى النهاٌة عٌر مرتبطة ومجزئة

اى توقف ٌفقد الحركة انسٌابٌتها
تقسٌم مراحل واجزاء الحركة
اعطاء النقاط حسب االهمٌة
تعتبر المرحلة الرئٌسٌة هى اهم مرحلة
ب – قم بتقسٌم مهارة حركٌة مع ذكر المواصفات الخاصة لكل مرحلة وقسم ؟
اجابة مفتوحة
المواصفات


االستعانة باراء الخبراء



دراسة استمارات الباحثٌن



قراءة الكثٌر من المراجع



اعداد االمكانات االزمة

السؤال الثانً  (:وقت مقترح  23دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

أ – وضح اسهامات التعلم الحركى فى التحلٌل الكٌفى ؟
ركزت البحوث المرتبطة به علة الموضوعات المرتبطة بالسرعة والدقة فى تعلم مهارة حركة جدٌدة
وكذلك ثورة المعلومات وتأثٌرها على التغذٌة الرجعٌة
ب – تكلم عن االنقباض بالتطوٌل ثم اذكر انواع االنقباض العضلى ؟
اجابة مفتوحة االنواع
االنقباض بالتقصٌر
االنقباض بالتطوٌل
االنقباض الثابت

السؤال الثالث  ( :وقت مقترح  25دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

ا –اشرح كٌف ٌكون عند الرٌاضى قابلٌة لالصابة ؟
اجابة مفتوحة
مع مراعاة فحص العمود الفقرى من مرحلة الوالدة مرورا بجمٌع المراحل مع مراعاة اصابات العمود
الفقرى
واتزان العضالت والتشوهات القوامٌة والخلقٌة

ب – عٌن التخصصات الفرعٌة لعلم الحركة والتى توفر المعلومات المرتبطة بالتحلٌل الكٌفى لحركة
اعضاء جسم االنسان ؟
المٌكانٌكا الحٌوٌة

النمو والتطور الحركى
التعلم الحركى
اصول التربٌة وطرق التدرٌس

السؤال الرابع  ( :وقت مقترح  33دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

ا – اذكر طرق دراسة العمل العضلى مع شرح طرٌقة الفحص والمالمسة وحالة الوضع والغرض ؟
 حالة الوضع والغرض
 التشرٌح
 الفحص والمالمسة
 النمازج واالدوات
 االثارة العضلٌة
 االلكتروماٌوجراف
ب – اذكر بعض العوامل المؤثرة فى حدوث االصابة ؟
السن – الجنس – النمط الجسمى – العامل النفسى – لٌاقة االنسجة
ج – ما هى الخطوات المتبعة عند تقوٌم المهارات الرٌاضٌة عن طرق حساب النقط ؟
الحركة الضبوطة تأخذ الدرجة كاملة
ترتٌب االخطاء حسب االهمٌة
خصم النقاط
تجمٌع النقاط والحركة المثالٌة هى التى تحصل على اعلى نقاط

السؤال الخامس  ( :وقت مقترح  25دقٌقة )

الدرجة (6درجات )

أ – كلفت بعمل دراسة مستقبلٌة لتطبٌقات علم الحركة  ,أكتب فٌما ال ٌزٌد عن  23سطرآ فى ذلك ؟
اجابة مفتوحة
ب – قم بتحلٌل االداء الحركى إلحدى المهارات العملٌة ؟
اجابة مفتوحة

