
  
  
  
  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

  
  
  

  

  

   لطالب الفرقة الثانیة–) ا الریاضة مبادئ فسیولوجی( امتحان مادة 
  م ٢٠١٧ / ٢٠١٦ العام الجامعى –الفصل الدراسى األول 

    
  

  :أجب عن األسئلة األتیة موضحا إجابتك بالرسم  
  ) درجة ٣٠(:                                                              السؤال األول 

  

  :یر ممارسة األنشطة الریاضیة على كل من وتأثأذكر تركیب ووظیفة وكیفیة الفحص 
   الجھاز العضلى  ؟-أ                                   
  الجھاز التنفسى ؟  -ب                                  
  الجھاز الدورى ؟  -ج                                 

  ) درجة ٢٠(                                                              :السؤال الثانى 
   :ماتعرفھ عن میكانیكیة أذكر 

   اإلنقباض العضلى  ؟-أ                 
  عملیة التنفس ؟  - ب                

الدقیقة وتمت /  ضربة ٧٥ سنة ھو ٤٠ إذا كان معدل ضربات القلب لفرد عادى عمره -ج
من المخزون الكلى لمعدالت  % ) ٧٥، % ٦٥، % ٦٠( نصیحتھ بأن یكون تدریبھ عند مستوى 

  القلب ، قنن شدد التدریب فسیولوجیا بإستخدام طریقة النبض وطریقة كارفونین ؟
  

  ) درجة ٢٠( :                                                             السؤال الثالث
  :اذكر ماتعرفھ عن 

  ة القیاسات الفسیولوجیة الحدیثة ؟ تطبیقات وممیزات أجھز- أ                
  :نص القوانین األتیة ومدى ارتباطھم بأجھزة الجسم الحیویة  - ب                

   ستارلنج  ؟-١                        
   الوحدة الحركیة  ؟-٢                        
   الكل أو العدم  ؟-٣                        

  
  

  

                  مع أطیب التمنیات بالتوفیق ،،،                  
  



  
  
  
  

 
 

 
 

 

  
 
 
 

  
  
  

  

  

  الثانیة لطالب الفرقة –)  مبادئ فسیولوجیا الریاضة( امتحان مادة إجابة 
  م ٢٠١٧ / ٢٠١٦ العام الجامعى – األولالفصل الدراسى 

    
  

  ) درجة ٣٠(:                                                              السؤال األول إجابة 
  

اسم 
  الجھاز

تأثیر ممارسة االنشطة   كیفیة الفحص  لوظیفیةا  التركیب
  الریاضیة على الجھاز

  
  

  العضلى

ن  - ضلى م از الع ب الجھ یترك
ین  سمى األكت ة ت وط رفیع خی
سمى  میكة ت وط س وخی

  .المایوسین
سمیكة -  وط ال ین الخی ربط ب  ی

ة  دادات بروتینی ة امت والرفیع
ارى  ط الكب ى رب ل عل تعم

  .الموصلة 

 المحافظة على توازن -١
  .لجسم ا

   دفع الھواء الى الرئتین-٢
 مساعد الدم لیعود الى -٣

  القلب
 المحافظة على القوام -٤

  .اإلنسانى 
   إنتاج الطاقة-٥

  جھاز 
E.M.G 

&  
  جھاز 

Isomed 2000 

  . زیادة محتوى المیوجلوبین -١
  . زیادة عدد وحجم المیتوكوندریا -٢
  . زیادة اختزان الجلیكوجین -٣
  .ت  زیادة سمك العضال-٤
  . زیادة عدد الشعیرات الدمویة-٥
   زیادة عدد وحجم االلیاف العضلیة -٦

  
  
  

  التنفسى

   األنف-١
   الفم -٢
   البلعوم والحنجرة -٣
شعبتان -٤ صبة وال  الق

  الھوائتان 
   الرئتان-٥
   الحجاب الحاجز -٦
صدرى -٧ ص ال   القف

  والعضالت بین الضلوع 

  
  
رارة ت -١ ة ح ف درج لطی

  .الجسم 
  .م كمیة الماء  تنظی-٢
   تنظیم حموضة الدم -٣

  
  
  

 Spirostikجھاز 

   زیادة األحجام الرئویة-١
   تحسین معدل التنفس-٢
   تحسین التھویة الرئویة -٣
   تحسین عملیة تبادل الغازات-٤
   زیاادة سعة النقل االكسجینى للدم-٥

   القلب-١  الدورى
   الدم -٢
   األوعیة الدمویة-٣

   توزیع -١
   تخلص-٢
  نقل  -٣
   محافظة -٤
   وقایة-٥

  
جھاز 

Metamaxcortex  

   تحسین معدل القلب فى الراحة -١
   زیادة حجم الضربة -٢
   تحسین ضغط الدم-٣
   زیادة حجم القلب -٤

  



  
  الجھاز الدورى  الجھاز التنفسى   الجھاز العضلى 

    
  

  
  

  ) درجة ٢٠(                                                              :الثانىسؤال الإجابة 
  
 : میكانیكیة االنقباض العضلى  -أ

 م١٩٥٤" ھوكسلى وھانسون"تحدث عملیة االنقباض العضلى تبعا للنظریة االنزالقیة التى قدمھا 
المسافات البینیة االجزاء فتائل حیث تنزلق فتائل االكتین لتتقارب مع بعضھا البعض خالل 

وعند ، حیث تتصل بفتائل االكتین وتكون متجھة للخارج " لجسور المتقاطعةا"المایوسین تسمى 
تحرر الطاقة الكیمائیة لتتحول الى طاقة حرریة ومیكانیكیة تتحرك ھذه الجسور المتقاطعة الى 

ویتم االنقباض العضلى ، الداخل فى اتجاه المایوسین وتجذب معھا فتائل االكتین المتشابكة بھا 
 :لمتغیرات التى یمكن ان تتخلص فیما یلى وفقا لسلسة من ا

 :التغیرات العصبیة -١
وتتمثل فى وصول اشاراة عصبیة صادرة من الجھاز العصبى الستشارة االلیاف العضلیة الداء 

 .االنقباض 
 :التغیرات الكھربائیة -٢

لعضلیة وتتمثل فى انعكاس او زوال االستقطاب اى انعكاس فرق الجھد الكھربائى لجدار الخلیة ا
. 

  :التغیرات الكیمائیة -٣
 .االستل كولین من النھایات العصبیة عند وصول االشارة العصبیة الیھا" ویعبر عنھا افراز مادة

  :التغیرات الحراریة -٤
وھو انزیم "Tro-poninفى ایقال نشاط التروبونین++ Kaوھى التى تنتج عن فعالیة الكالسیوم 

وبتالى تحرر انزیم ثالثى ادینوسین " ادینوسین الفوسفات بالعضلةیساعد على تثبیط انتشار ثالثى 
فوسفات +  وانشار ثالثى فوسفات االدینوسین الى ثنائى ادینوسین الفوسفات ATPas الفوسفات

 .طاقة + 
 :التغیرات المیكانیكیة -٥

 . العضلى وتتمثل فلنظریة االنزالقیة وعملیة تدخل االكتین والمایوسین وبالتالى حدوث االنقباض
  
  
  



  : میكانیكیة التنفس -ب
  التنفس الخارجيExternal Respiration : 

أى العملیات التى بواسطتھا یدخل الكسجین للجسم ،  وتشمل ھذه المرحلة الشھیق والزفیر ¨

وھنا یتم تبادل الغازات على . ُمن البیئة الخارجیة ویطرد ثانى اكسید الكربون للبیئة المحیطة

  .   بالقصبة الھوائیة والرئة أو فى الجلد والخیاشیم فى بعض الحیواناتاألسطح التنفسیة

  نقل غازات التنفسTransport of Respiratory Gases :  

وتشمل ھذه المرحلة نقل األكسجین من األسطح التنفسیة ألنسجة الجسم ثم نقل ثانى أكسید  ¨

ات . الكربون من األنسجة ألسطح التنفس ازات وھذه المرحة فى الحیوان ل الغ تم نق ة ی العالی

  .   عن طریق الدم

  التنفس الداخليInternal or Tissue Respiration :  

و  ¨ انى أكسید الكرب ا أو ث وتشمل ھذه المرحلة كل صور األكسجین المستھلك بواسطة الخالی

شاط  ى الن ستعملھ ف ھ الم رر الطاق ة لتح ى النھای ة ف سده والمؤدی ات األك ن عملی اتج م الن

واء المؤكسدة أو وب. الحیوي ة س اعالت اإلنزیمی ل التف معنى آخر فإن ھذه المرحلة تشیر لك

  . غیر المؤكسدة التى بواسطتھا تتوفر الطاقة االزمة لحفظ النشطة الحیویة

  
الدقیقة وتمت /  ضربة ٧٥ سنة ھو ٤٠ لفرد عادى عمره  القلب ضربات إذا كان معدل-ج

من المخزون الكلى لمعدالت  % ) ٧٥، % ٦٥، % ٦٠( نصیحتھ بأن یكون تدریبھ عند مستوى 
  طریقة كارفونین ؟طریقة النبض و، قنن شدد التدریب فسیولوجیا بإستخدام القلب 

  
HR Max= 220-age 
HR Max= 220-40 
HR Max=180 p/m 

 
  تقنین شدد التدریب بإستخدام النبض : أوال 

  
  ق / ن ١٠٨  = ١٠٠ ) / ٦٠ * ١٨٠% = ( ٦٠عندة شدة 

  
  ق / ن١١٧= ١٠٠) /٦٥*١٨٠% = ( ٦٥دة عند ش

  
  ق / ن ١٣٥ = ١٠٠ ) /٧٥*١٨٠% = ( ٧٥عند شدة 

  
   طریقة كارفونین  تقنین شدد التدریب بإستخدام: ثانیا 

  
  المعطیات 

HR Max= 180 p/m 
HR Rest = 75 p /m 

  
  القانون 

THR = HR Rest + Intensity ( HR Max – HR Rest ) 



 
 

   ) ٧٥ – ١٨٠% * ( ٦٠ + ٧٥% =  ٦٠عندة شدة 
  ق / ن ١٣٨                       = 

 
  
  
  

   ) ٧٥ – ١٨٠% * ( ٦٥ + ٧٥% =  ٦٥عندة شدة 
  ق / ن ١٤٣                       = 

  
  
  

   ) ٧٥ – ١٨٠% * ( ٧٥ + ٧٥% =  ٧٥عندة شدة 
  ق / ن ١٥٤                       = 

  
  

  ) درجة ٢٠(                                          :                    السؤال الثالثإجابة 
  
  : أجھزة القیاسات الفسیولوجیة الحدیثة  تطبیقات-أ

  . وحدات الطب الرياضى -١ 
  . الوحدات الطبية ذات المستوى العالى -٢
 . وحدات ومراكز العالج الطبيعى -٣
 . وحدات ومراكز اإلصابات والتأهيل البدنى -٤
  . اللياقة البدنية  وحدات ومراكز-٥
  . عيادات ومراكز العظام  -٦
  . عيادات ومراكز األعصاب  -٧

  : أجھزة القیاسات الفسیولوجیة الحدیثة  ممیزات-أ
  . محمولة وقابلة للنقل -١
 . االستخدام  سهولة-٢
   . دقة القياس -٣
   .ممكن وقت قلأ ىف القياسات نتائج استخراج -٤
  اثناء القياس فز المختبريحرسومات متحركة مما  وجود -٥
  . مزود بإمكانية طباعة التقارير منه  -٦

   -ب
  النص  القانون  م
ذه   ستارلنج    ١ ة لھ ة المطاطی ا زوادت درج ب كلم ضلة القل ة لع ات المتتالی وة االنقباض زداد ق ت

  العضلة
ع   الوحدة الحركیة    ٢ بض م دة تنق صبیة واح ة ع صل بلیف ى تت ضلیة الت اف الع ة االلی ضھا مجموع بع

  البعض كوحدة عضلیة واحدة 
  اللیفة العضلیة تنقبض بكل قوتھا او التنقبض بالمرة   الكل أو العدم    ٣

  )قانون خاص بااللیاف العضلیة فقط ( 

  


