
  
  
  
  

   الریاضیة ة التربیةكلی
  قسم علوم الصحة الریاضیة 

   الوصفى والوظیفىالتشریح: امتحان مادة 
  ) حدیث  ( األولىالفرقة 

  ساعتان: الزمن 

   الثانىالفصل الدراسى  
  م ٢٠١٧ / ٢٠١٦العام الجامعى 

  م ٢٢/٥/٢٠١٧: تاریخ االمتحان 
 ٧٠: الدرجة 

  
  

  
  

  

   لطالب الفرقة األولى–) ى والوظیفى التشریح الوصف( امتحان مادة 
  م ٢٠١٧ / ٢٠١٦ العام الجامعى –الفصل الدراسى الثانى 

    
  

  :أجب عن األسئلة األتیة موضحا إجابتك بالرسم  
  ) درجة ٤٠(:                                                              السؤال األول 

  

  :ذكر عضالت كل من  ا-أ
  ؟) الكتف ، الصدر ، البطن ، الرجلین (                 

   أذكر مكونات الھیكل العظمى ؟-ب
  

  

  ) درجة ٣٠(                                                              :السؤال الثانى 
   : اذكر ماتعرفة عن -أ

   أنواع العظام ؟- ١               
  ؟ أنواع المفاصل - ٢               

اختر احدى التمرینات التى تمارس فى صالة اللیاقة البدنیة وقم بتحدید العضالت المشاركة  -ب
   ؟فى األداء سواء كانت عضالت أساسیة أو مساعدة 

  
  
  
  
  
  

  

                                    مع أطیب التمنیات بالتوفیق ،،،
  

  



   الفرقة األولى لطالب–) التشریح الوصفى والوظیفى ( إجابة امتحان مادة 
  م ٢٠١٧ / ٢٠١٦ العام الجامعى –الفصل الدراسى الثانى 

  
  :إجابة السؤال األول 

  -:هىوعضـالت الكتـف  -أ
  العضلة الدالیة  
  العضلة تحت الشوكة  
  العضلة فوق الشوكة  
 ٠العضلة المدورة الكبرى   
 ٠العضلة المدورة الصغرى  

  :وهى عضـالت الصدر 
  ٠العضلة الصدریة الكبرى   
  العضلة الصدریة الصغرى. 

  األمامیةالعضلة المنشاریة  

  :وهى عضـالت جدار البطن 
 ٠العضلة المستقیمة البطنیة   
 ٠العضلة المستعرضة البطنیة  

  المنحرفة الداخلیة العضلة البطنیة. 

  العضلة البطنیة المنحرفة الخارجیة.  

  العضلة الهرمیة. 

  :الرجلین وهى عضـالت 
  عضالت الفخذ األمامیة. 

  عضالت الفخذ الخلفیة. 

  العضلة الخیاطیة. 

  العضلة الرشیقة.   
  العضلة التوأمیة. 

  العضلة النعلیة. 

  
  

  



   مكونات الهیكل العظمى-ب
  الهیكل العظمى الطرفى: اوال 

   عظام طرف علوى- ا
   عظام طرف سفلى-ب

  وفیما یلى ذكر لما سبق 
  عظام الطرف العلوى : أ

 ترقوة   عظم ال  
      عظم اللوح  
    عظم العضد  
  الزند والكعبرة(عظمتا الساعد(  
   عظام رسغ الید  
    عظام مشط الید  
     عظام سالمیات اصابع الید  

  عظام الطرف السفلى :ب
 الحوض(العظم االسم له(   
    عظم الفخذ 

  القصبة والشظیة(عظمتا الساق ( 

  عظام رسغ القدم 

 عظام امشاط القدم 

 میات اصابع القدمعظام سال 

 :الهیكل العظمى المحورى:ثانیا 

   العمود الفقرى  
     الجمجمة 

   القفص الصدرى 

  
  
  
  
  



   :إجابة السؤال الثانى -٢
  : أنواع العظام -١ -أ

  عظام طویلة  
  عظام قصیرة  
  عظام طویلة قصیرة  
  عظام سمسمیة  
 عظام مفلطحة 

  عظام مجوفة  
  :انواع المفاصل -٢ -أ

 مفاصل لیفیة  
 صل غضروفیةمفا 

 مفاصل زاللیة 

  MMaacchhiinnee  DDeeaadd  LLiifftt  الرفعة المیتة بالجهازالرفعة المیتة بالجهاز  --بب
  

  
  
  
  
  
  
  

  فى األداءفى األداء) ) المساهمة المساهمة ( ( العضالت المشاركة العضالت المشاركة 

  أساسیةأساسیةالت الت  العض العض--أأ

 العضالت الناصبة للعمود الفقرى 

 العضلة اإللییة العظمى 

 عضالت الفخذ الخلفیة 

  عضالت المساعدة عضالت المساعدة  ال ال--بب

 العضلة شبه المنحرفة 

  العضلة العریضة الظهریة 

  عضالت الفخذ األمامیة 

    
 ب  أ


