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     استاد محمود ابادی

بدنی در زندگی و اجزای آن را کامل بنویسید:  فعالیت اهمیت.1

اهمیت آمادگی جسمانی فعالیت بدنی به عنوان بخش مکمل یک زندگی سالم 

گسترش یافته و شواهد علمی از فواید سالمت بخش تمرین و ورزش در حال افزایش 

مناسب و بر است. بررسی ها نشان می دهند که فعالیت بدنی با تکرار ، شدت، مدت 

اساس برنامه های منظم ، مزایای قابل توجه دارد . حفظ سطح مناسبی از  عناصر 

استقامت عضالنی، ترکیب  و امادگی جسمانی مانند استقامت قلب و عروق ، قدرت

پوکی  ،بدنی و انعطاف پذیری ، در کاهش خطر بیماری های قلبی ، فشار خون ، دیابت

روانی )افسردگی( موثر است. کاهش میزان موارد  استخوان ، چاقی و ناراحتی های

 حمله ی قلبی و حفظ عملکردد مستقل در پیری از مزایای تمرینات منظم است . 

بیشتری ز طول عمر جسمانی نسبت به افراد غیر فعال ا به عالوه افراد دارای فعالیت

 برخورددارند.

آمادگی جسمانی چیست؟.2

توانایی زیستن به عنوان موجودی متعادل و کامل. و آمادگی جسمانی عبارت است از 

زمره بدون خستگی و صرف انرژی یا آمادگی جسمانی را میتوان انجام دادن کارهای رو

زیاد تعریف کرد. یک فرد عالوه بر سالمت جسمانی باید دارای صفاتی چون رفتار 

بیت بدنی به طور نیکوی انسانی مبتنی بر اصول اخالقی برخوردار باشد. برنامه های تر

جدی آمادگی جسمانی را مورد توجه قرار داده و در بهبود آمادگی و تندرستی کلی 

 نیز تالش می کند. 

حفظ آمادگی جسمانی چه تاثیری بر زندگی دارد؟.3



نیل به امادگی جسمانی و حفظ آن برتمام جنبه های زندگی تاثیر میگذارد. عالوه بر 

 ه کاری نیز موثر است. تقویت تندرستی در افزایش بازد

افراد آماده انرژی بیشتری دارند که این حالت بر بازده کاری و فکری نیز تاثیر می 

 گذارد.

انرژی بیشتر فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت را نیز مفید می سازد. آمادگی 

جسمانی مقاومت در مقابل خستگی را افزایش می دهد و فعالیت جسمانی و الگوی 

نیز بهبود می بخشد. آمادگی جسمانی به طور کلی اجرای حرکت های عمومی خواب را 

 را بهبود می بخشد.

.استقامت قلبی .عروقی چه تاثیری در سالمتی بدن دارد؟4

استقامت قلبی. عروقی عبارت است از توانایی بدن در اکسیژن رسانی به عضالت در 

های شدید و طوالنی مدت به حال کار، جهت انجام فعالیت جسمانی ، انجام فعالیت 

کارآیی سیستم قلب و عروق بستگی دارد. هر قدر کارآیی این سیستم بیشتر 

میزان فعالیت بدنی قبل از رسیدن به حد خستگی بیشتر خواهد بود . اگر اکسیژن باشد،

مگیرد ، از  رکافی توسط سیستم قلبی. تنفسی در اختیار عضالت در حال کار قرا

ا کاسته خواهد شد. استقامت قلبی . عروقی یکی از اجزای مهم کیفیت و میزان اجر

تندرستی است. آمادگی قلبی عروقی را می توان از طریق برنامه های مانند دویدن، 

 دوچرخه سواری، شنا توسعه داد و حفظ کرد.

باید ب چه نکاتی توجه کرد؟.هنگام ورزش 5

ادل هوا جلوگیری نماید و در . لباس ورزشی نباید از جنس پالستیک باشد تا از تب1

 نتیجه باعث افزایش دمای بدن گردد. 

تفاده نگردد . لباس نباید تنگ باشد. در قسمت های مچ دست و پا از جنس کش اس2

. در هوای سرد از کاله یا پیشانی بند استفاده شود.



ی پوست و تعرق به آسان تمرین تمیز باشد تا عمل تنفس . بدن ورزشکارر باید هنگام3

 صورت گیرد.

4. یک ورزشکار باید حوله، لیوان و لباس گرم اختصاصی داشته باشد.

6.ضربان قلب یکی از آزمون هاي آمادگی جسمانی است آن را کامل توضیح 
دهید ؟

راردادن انگشتان سبابه و وسط بر روی یکی از نبض در شرایط عادی و استراحت یا ق

های بدن مانند ناحیه مچ دست و یا شریان گردن در قسمت انتها و تحتانی استخوان 

فک پایین تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمایش را در مدت یک دقیقه میتوان 

ی بدنی مشمارش کرد.   این عمل را  در شرایطی که ورزشکار در اوج شدت تمرین 

کردن تعداد ضربان قلب در حال استراحت و در شرایط  باشد تکرار می کنیم. مشخص

حداکثر فشار تمرین های جسمانی یکی از روش های تعیین میزان آمادگی جسمانی 

قلب را در افراد است. برای سهولت و در عین حال صحت عمل می توان تعداد ضربان 

ن قلب در شرایط تعداد کمتر ضرباضرب شود  4ر عدد د ثانیه شمارش کرده و 15

ن تعداد . واحد اندازه گیری در این آزمو و تمرین بیانگر آمادگی شخص است استراحت

 می باشد. دقیقهربان قلب در مدت یک ض

کشش میله یا بارفیکس از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح .7

 دهید. 

ایی باال کشیدن بدن ب کمک این آزمون که به حرکت بارفیکس معروف است توان

باید ناحیه چانه  افقی را مشخص میکند . در هر بار دست ها و با استفاده از یک میله

تا حد میله باال آمده و مجددا به حالت اولیه با دست های کامال کشیده بازگشت نماید. 

ن تعداد دفعات انجام گرفته در حد توانایی هر فرد واحد اندازه گیری در این آزمو

 محسوب میشود.

5.درھنگام آسیب دیدگی بخصوص ضربھ سر یا ستون فقرات باید فعالیت را قطع کرد.-



. فشار موازی یا پارالل از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح 8

 دهید

آزمون فوق با استفاده از دستگاه پارالل ک یکی از وسایل مورد استفاده در ورزش 

ژیمناستیک است ب موارد اجرا گذارده می شود. شخص در حالی ک دو میله موازی 

گرفته است به طور عمودی و بین دو میله بدون حرکت  پارالل را در دست های خود

مستقر میشود. باید توجه داشت ک مفاصل آرنج های دو دست کامال باز و هیچ گونه 

خمیدگی نداشته باشد . با فرمان شروع ، شخص مورد آزمایش ، می باید بدن را کامال 

رش این حرکت تعداد پایین برده و مجددا با فشار به حالت اولیه بازگرداند . با شما

دفعات انجام شده در حدتوانایی مالک ارزشیابی خواهد بود

انعطاف باالتنه به جلو از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح .9

 دهید

فرد مورد نظر در روی زمین نشسته به طوری که پاها کامال کشیده شده باشد. نیمکتی 

پاها با سطح نیمکت تماس پیدا می کند . سپس  را در مقابل او به پهلو قرار داده و کف

ن در لبه آسانتی متری  15خط کشی را طوری روی نیمکت قرار می دهیم که نقطه 

سطح نیمکت قرار گرفته و صفر آن راا به طرف فرد مورد نظر آزمایش قرار گیرد. 

انتهای انگشتان وسط دست های شخص در حالی که حد اکثر سعی خود را در خم 

بدن و دور کردن دست ها دارد، بر روی خط کش اندازه گیری کرده و نقطه کردن 

 مشخص شده را با واحد سانتیمتر ثبت می کنیم.



انعطاف تنه به پشت از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح 10

 دهید 

در این آزمون شخص به طرف سینه بر روی زمین دراز کشیده و درحالی که مچ پایش 

ب وسیله فرد یا مانعی نگه داشته شده است ، سعی میکند تا حد امکان سر، گردن و 

سینه و حتی ناحیه شکم خود را از زمین جدا کند. در حد نهایی این حرکت در صورتی 

ت باقی بماند ، فاصله زمین تا نوک بینی وی ثانیه در آن حال 2که بتواند به  مدت 

 اندازه گیری شده و برحسب سانتیمتر درج میگردد. 

. تاریخچه تغذیه را کامل بنویسید11

تا اوایل قرن نوزدهم مفهوم غذا خوردن فقط برای پر کردن شکم بود و احساس 

به کمیت  گرسنگی بشر را وادار میکرد تا آنچه را در دسترس خود می دید بدون توجه

 و کیفیت آن مصرف کند. 

شهرنشینی و تشکیل اجتماعات باعث ایجاد تغییرات زیادی در طرز تغذیه بشر شده 

است. اولین اجتماعات و شهرها در بین النهرین ، آسیای باختری ، مصر و یونان به 

وجود آمدند. شهرنشین های اولیه کشاورزی و دامپروری را به خوبی می دانستند و 

تغذیه خود از محصوالت متنوع استفاده میکردند . ایران از نخستین کشورهای برای 

جهان است که انسان اولیه در آن به کشاورزی پرداخته است. در حفاری هایی که در 

بعضی از نقاط ایران نظیر شوشتر ، دامغان ، تخت جمشید ، تپه سیلک کاشان به عمل 

 سال است. 6000یران متجاوز ازآمده نشان می دهد که تاریخ کشاورزی در ا

.تغذیه مناسب به چه عواملی بستگی دارد12

تغذیه مناسب باید به اندازه ای باشدکه نیازهای متابولیک بدن را تامین کند. اگر بیش 

از نیاز فرد باشد موجب چاقی میشود . احتیاجات انرژی افراد یکسان نیست و بستگی 

 به موارد زیر دارد:



. 8. شغل افراد 7. وضع بهداشت جامعه   6. قد 5. وزن  4جثه  3جنس  2سن  .1

نوع فعالیت ورزشی

. چربی و نقش آن ها در تغذیه را توضیح دهید13

 ارتباط چربی ها با فعالیت های ورزشی 

ا دو برابر یا بیشتر از قندها و پروتئین هاست . هر یک گرم انرژی زایی چربی ه

 کالری انرژی آزاد می کند.  9چربی 

 نقش چربی ها در بدن:

 منبع انرژی  1

 ویتامین های محلول در چربی  2    

 اسیدهای چرب ضروری  3    

 احساس سیری 4  

 خوش طعمی غذا 5  

 انرژی ذخیره ای 6  

 جلوگیری از دفع حرارت 7  

های حیاتی مثل کلیه محافظ اندام 8  

 ترکیب غشا سلول  9  

 مین ها را نام برده و چند مثال بزنیدگروه ویتا 2. 14

است  E.D.K.A. ویتامین محلول در چربی شامل ویتامین های 1

 B12. B6.B1.Cویتامین های محلول در آب:



. منابع غذایی اسید فولیک عبارتند از: 15

اسفناج .     کلم بروکلی    پرتقال     عدس     جگر گوساله    لوبیا قرمز    جوانه 

 .......گندم و 

این ویتامین سبب رشد و تکامل جنین به ویژه تشکیل سیستم اعصاب مرکزی و سنتز 

پروتئین های ساختمانی آن میشود . تنها مکمل ویتامینی توصیه شده در ورزشکاران 

است که یک آنتی اکسیدان قوی است و از آسیب بافت ها جلوگیری می  Eویتامین 

 کند. 

ی را توضیح دهید. صدمات ورزشی حاد و خارج16

. صدمات حاد: این دسته از صدمات به دلیلی ضربه ناشی از وارد آمدن نیروی مخالف 1

 ایجاد میشوند.

صدمات خارجی حاد شامل موارد زیر است: 

 شکستگی: ترک استخوان و یا خرد شدن یک استخوان-

کبودی و گرفتگی: که از نظر پزشکی آزردگی نسج بدون پارگی پوست نامیده -

میشود و ناشی از ضربه مستقیم است که تورم و خونریزی در ماهیچه و دیگر 

 را باعث می شود.بافت های بدن 

کشیدگی: هرنوع کشش یا پارگی ماهیچه و تاندون)تاندون بخش انتهایی -

 ماهیچه و متصل به استخوان(

پیچیدگی: کشیدگی یا پارگی رباط ها ، رباط ها دسته ای ازالیاف فیبرند که -

استخوان ها و غضروف ها را به هم پیوند داده و موجب استحکام مفاصل می 

 گردند

خراشیدگی. -



. صدمات ناحیه سر و گردن 17

و کبودی ، شکستگی و لخته شدن خون  صدمات ناحیه سر شامل ضربه مغزی کوفتگی

به مغزی ، ناشی از وارد آمدن شوک یا تکان شدید بر ناحیه سر است که است. ضر

باعث توقف فعالیت مغز یا وارد شدن شوک به مغز میشود. اگر شدت ضربه زیاد باشد 

یا ضربه مکرر وارد شود، ضربه مغزی می تواند باعث آسیب دیدگی جدی مغز شود. 

 یستخوشبختانه این عارضه در بین نوجوانان زیاد شایع ن

هماتوم ، لخته یا تجمع خون در بین الیه های بافت پوشاننده مغز یا بافت های داخلی 

مغز است. تمامی صدمات بیان شده می توانند ناشی از ضربات وارد بر ناحیه سر به 

دلیل سقوط ، شوک های شدید ناشی از تکان ، ضربه به سر یا شکستگی و یا جابجایی 

 مهره های گردن باشد. 

دمات ناحیه پا را توضیح دهید. ص18

کوفتگی پاشنه و التهاب کیسه زاللی است شامل کشیدگی رباط، ترک خوردگی، 

)کیسه ای که در زیر محل اتصال عضله خیاط ران و عضله نزدیک کننده بزرگ قرار 

دارد( به دلیل اینکه تمام وزن شما بر روی پاها قرار دارد و مرتبا فشار زیادی بر آن ها 

می شود لذا شرایط مساعد مصدومیت را دارند . دلیلی دیگر اینکه برخی نوجوانان وارد 

که از مصدومیت های پا رنج می برند، دارای تفاوت ها و مشکالتی در ناحیه پا هستند. 

مثال برخی دارای کف پای صاف یا پاهایی با قوس زیاد هستند. این مشکالت دلیلی 

ابیری همچون استفاده از کفش های مخصوص برای اجتنباب از ورزش نیست اما تد

باید در نظر گرفته شود .



. صدمات ناحیه دست را توضیح دهید19

که برخورد  دررفتگی و پیچیدگی است و اغلب در ورزش هایی شامل ترک خوردگی ،

فیزیکی در آن ها زیاد است رخ می دهد . این گونه صدمات ناشی از سقوط و وارد 

شدن نیرو به دست و انگشتان و تا شدگی آن ها ، فشار شدید به دست و یا ضربه 

 مستقیم به دست است.

. در هنگام آسیب دیدگی چه کار کنیم20

ت ندهیدبه نقطه آسیب دیده استراحت دهید و دیگر آن را حرک

 برای کم کردن تورم و خونریزی و التهاب از کمپرس سرد استفاده کنید

برای به حداقل رساندن تورم از بانداژ فشاری بر روی محل آسیب دبده استفاده کنید

اندام آسیب دیده را باال ببرید تا تورم آن کاهش یابد. 

روهای ضد التهابی برای کاهش درد و التهاب ناشی از آسیب دیدگی میتوانید از دا

 دی مانند ایبوپروفن استفاده کنید.غیراستروئی

. پرش طول در جا یکی از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح 21

 دهید.

پاره خطر روی زمین رسم کرده و شخص مورد آزمایش در پشت آن قرار میگیرد. 

محل فرود پاشنه ها تا  او می باید درحد توان خود به جلو و به طور طولی پرش نماید.

پاره خط رسم شده میزان پرش را مشخص می کند. این حرکت در دو نوبت انجام 

شده و بیشترین طول پرش را ثبت می گردد. مقیاس تعیین شده پرش طول نسبت 

 به قد شخص در نظر گرفته شده است.



دراز و نشست یکی از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح  22

 دهید

با فشار  با فرمان شروع که همزماندر این آزمون ورزشکار به پشت دراز کشیده و 

دکمه زمان سنج می باشد. در حالی که درست های خود را به پشت سر گذاشته و 

درجه تا نموده است، سررا باال آورده تا حد امکان به  90مفصل زانو را در حد زوایه 

کرار گردد. این حرکت در مدت یک دقیقه تز می پاها نزدیک و مجددا به حالت اولیه با

 شده و تعداد دفعات انجام شده به عنوان مقیاس سنجش ثبت می گردد.

و هیدارت ها چه تاثیری در روند موفقیت ورزشکاران . تغذیه ورزشی و کرب23

 دارد. 

همه دانشمندان تغذیه ورزشی بر این عقیده اند رژیم غذایی ورزشکاران برای تامین 

سوخت عضله باید پر کربوهیدرات منبع اصلی گلوکز )قند مورد استفاده در بدن برای 

 مورد نیاز برای انقباض عضالنی( به شمار می رود. ATPتولید 

اهش و به محض اتمام ذخایر اگر کربوهیدرات به اندازه کافی خورده نشود گلیگوژن ک

گلیکوژن بدن را برای تامین انرژی به چربی و پروتئین متکی می شود که در مقایسه 

 با کربو هیدرات کارایی کمتری دارند.

ورهای آمادگی جسمانی را نام ببرید. فاکت24

قدرت     استقامت عضالنی    سرعت     سرعت عکس العمل     توان انعطاف پذیری 

 بکی        تعادل چا



. تغذیه چیست؟25

نیاز انسان به غذا یکی از احتیاجات ذاتی یا فیزیولوژیک است که مهم ترین عامل بقای 

زندگی و طول عمر می باشد . احتیاج به غذا دائمی است و ارگانیسم را مجبور می 

کند تا برای به دست آوردن غذا و رفع گرسنگی کوشش کند. تغذیه صحیح و متعادل 

و به تندرستی و طول عمر می انجامد ، بلکه با  نه تنها پدیده رشد را میسر می کند

تاثیر برروی اعصاب و روان سبب رشد فکری و نمو نیروهای روانی می گردد. ترکیب 

شیمیایی غذای انسان باید شامل پروتئین ها ، چربی ها ، کربوهیدرات ها ، مواد معدنی 

این مواد با تغییراتی بدن تامین شود. ، ویتامین و آب باشد تا رشد و سالمت یاخته های 

که در لوله گوارش حاصل می کند قابل جذب می شوند و برای تامین نیازهای حیاتی 

مورد استفاده یاخت های بدن قرار می گیرند.

. بهداشت ورزشی چیست26

به وجود آوردن شرایط و عواملی را گویند که در نتیجه آن ورزشکاران بدون هیچ گونه 

ش کنند. و در حین و بعد از ورزش احساس هیچ گونه آسیب دیدگی شروع به ورز

ناراحتی نکنند . ورزش اصول بهداشتی خاص خود را دارد که رعایت از آن ها از بروز 

توانیم است بدانیم چگونه ورزش کنیم تا ب عواقب خطرناک جلوگیری می کند و مهم

متری ببینیم و برای کارهایی ک در آینده باید انجام دهیم توانایی داشته و آسیب ک

 زود خسته نشویم

دامنه حرکت مفصل شانه را توضیح دهید. 27

ی کند یکی در این آزمون ورزشکار بر روی سینه کامال دراز کشیده و سعی م

ن تا کردن آرنج بطور مستقیم تا حد امکان باال آورده از دست های خود را بدو

ثانیه در حالت نهایی نگه دارد. نسبت فاصله مچ دست تا سطح  3و حداقل به مدت 



تا مفصل شانه مقیاس اندازه گیری می باشد.  زمین به اندازه طول دست از مفصل مچ

 باید در تمامی طول این حرکت با زمین تماس داشته باشد. نوک بینی می

متر را توضیح دهید 9در  4دو . 27

پاره خط در ابتدا و انتهای این  متری و کشیدن دو 9کردن یک فاصله  با مشخص

فاصله دو قطعه چوب کوچک را در یک سو قرار داده و فرد مورد آزمایش در سوی 

متر را  9می ایستد. با فرمان شروع ورزشکار می باید با حداکثر سرعت فاصله  دیگر

ه و با برداشت یک قطعه چوب آن را به سمت مقابل آورده و حرکت را برای حمل دوید

بار با حداکثر 4متر تعیین شده را  9چوب دوم نیز ادامه دهد. به همین ترتیب فاصله 

ت بر حسب ان این حرکیاکند. زمان شروع تا پ سرعت و در حد توانایی خود طی می

 ثانیه ثبت می گردد

. نوارهای درمانی کششی چیست28

خته میشود . یک نوار پارچه ای همراه با چسب اکرلیک است به عنوان کنیزیوتیپ شنا

که معموال به منظور درمان آسیب های ورزشکاران و اختالالت فیزیکی گوناگون مورد 

میالدی برای اولین بار توسط یک  1970استفاده قرار می گیرد . این نوارها در اواسط 

ی که متخصص فیزیوتراپی پزشک ژاپنی دانش آموخته امریکا به نام دکتر کنزو کیس

 و طب سوزنی است ، در ژاپن مطرح شد . 

به چشم آمدند . زیرا این شرکت  2008در المپیک پکن  بار نوارهای کینزیو برای اولین

چهار سال  کشور اهدا کرد. 58نوارها را به  تولید کننده آن بسته های زیادی از این

ن نیز این نوارها روی بدن ورزشکاران در هرشته ورزشی لند 2012در المپیک د، بع

ه تاثیر این نوارهای کشی رنگارنگ ک کاربرد و مشاهده شد. نظریه های مختلفی درباره

زاری مانند مچ بند ورزشکاران همواره برای جلوگیری از آسیب دیدگی از ابدر میان 

برای محدود کردن حرکات در مفاصل بدن به ویژه مچ پا و مچ دست استفاده می 



کنند و مطالعات بسیاری نشان داده اند که این کار مانع از فشار آمدن به مچ ها خواهد 

 شد.

.نوشابه های ورزشی تشکیل شده از چه موادی است29

ی ه یک لیتر آب در شروع تمرین مافدرصد گلوکز به اض 6الی  5محلول ایزوتونیک 

بخوریم) . در روز مسابقه یا تمرین غذهای فیبر دار یا میوه های فیبر دار محدود باشد 

 حبوبات. غالت. سبوس گندم . گالبی. موز و ... (

. توانایی پاها از آزمون های آمادگی جسمانی است آن را توضیح دهید.30

در دستگاه بدنسازی و در قسمت پرس پاها وزنه ای انتخاب می شود که شخص مورد 

در  به جابجایی آنها باشد. مقدار وزنه جابجا شده اآزمایش با فشار پاها تنها یک بار ق

مقیاس این آزمون است. واحد تعیین شده ، نسبت وزنه جابجا شده به وزن بدن شخص 

 می باشد
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