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  :آشنايي با برخي مفاهيم مهم ورزشي����

كه طبق قوانين مشخص اجرا و به شكل مبارزه با خود يا با ديگران همراه با احساس است  يك فعاليت جسماني ساختارمند و داراي هدف :ورزش ����

  .شود تعهد انجام مي

واي جسماني باعث حفظ تعادل و هماهنگي با ديگر ابعاد هاي ورزشي است كه عالوه بر پرورش ق  يك برنامه طراحي شده از فعاليت:بدني  تربيت����

  . كند شود، و فرد را آماده پذيرفتن اهداف انساني و الهي مي وجودي انسان مي

بازي يك فعاليت داوطلبانه . يابد  فعاليت جسماني خودجوشي كه مورد عالقه كودكان است و با اجراي آن فرد به رضايت خاطر دست مي: بازي����

  .في به جز لذت بردن ندارداست كه هد

هاي آسيايي و المپيك يا بسته  بازي: مانند. گويند» گيم«هاي سازمان يافته در يك محدوده زماني و مكاني مشخص را  اي از رقابت  مجموعه: گيم����

  . اي هاي رايانه بازي

  .يابد ها به پيروزي دست مي د و يكي از آنها يا تيمازپرد ها به رقابت مي  فعاليتي است كه در آن يك فرد يا تيم با ساير افراد يا تيم:مسابقه����

هاي ورزشي  گيري از استعدادهاي ذاتي خود در رقابت  فردي است كه با هدف تربيت جسمي و روحي و انجام تمرينات ويژه و با بهره: ورزشكار����

  .كند يابد و براي دريافت جايزه رقابت مي حضور مي

  :بدني و ورزش اهداف تربيت����
هاي بدني كه منجر به مقاومت در مقابل خستگي و باعث فعاليت بيشتر و تندرستي   ارتقاي توان جسمي از طريق فعاليت:هدف تكامل جسماني ����

  ...)مانند فوتبال ـ بسكتبال و (توانايي بازي در يك رشته ورزشي در مدت زمان طوالني : مثال. شود پايدارتر در زندگي روزمره مي

 يعني توسعه توانايي بدن جهت اجراي حركات با انرژي كمتر و آميخته با مهارت حس زيبايي شناسي كه باعث :ي ـ عضالني هدف تكامل عصب����

  .شود هاي ورزشي روزانه و آفرينش حركات ماهرانه مي تاخير خستگي در اجراي فعاليت

و ورزش در زندگي انسان و توجه به آثار تربيتي آن به بدني   يعني ايجاد دانش و معرفت در خصوص ضرورت نقش تربيت: هدف تكامل شناختي����

  .عنوان سبك خوب زندگي كردن

در اين هدف . هاي ورزشي يق فعاليتي فرد در سازگاري با جامعه از طريعني تكامل احساسي، عاطفي و اجتماع : هدف تكامل عاطفي يا احساسي����

  .شود هاي فرد مي و دموكراتيك است و منجر به رشد موثر عاطفي در طرز برخوردها و ارزشها براساس قوانين زندگي آزاد  تاكيد بر رعايت قوانين بازي

  :نهضت المپيك����
  .هاي اخالقي و جسماني كه اساس كار ورزش است ترويج و توسعه آن دسته از ويژگي :اهداف المپيك ����

  .  كمك به ساختن دنيايي بهترـ تعليم و تربيت جوانان از طريق ورزش به منظور ايجاد تفاهم بيشتر بين آنها و

  .ـ انتشار و ترويج اصول المپيك در سرتاسر جهان و ايجاد خيرخواهي جهاني

  .ـ گردهم آوردن ورزشكاران جهان در يك فستيوال بزرگ چهارساله ورزشي

  .بيانگر آمال نهضت المپيك است) تر تر، باالتر و قوي سريع(» سيتيوس، آلتيوس، فوريتوس« : شعار المپيك����

پرچم و نماد المپيك مظهر اتحاد پنج قاره و . هاي مختلف باشد ها است اعم از اينكه داراي رنگ واحد و يا رنگ  فقط شامل حلقه: نماد المپيك����

هاي المپيك است و طي آن بر طبق آرمان بارون كوبرتن با رعايت اصل دوستي به مسابقه برابر و  تجمع قهرمانان سراسر نقاط جهان در بازي

  .پردازند ادقانه ميص

. شود هاي المپيك، مشعل المپيك توسط اشعه خورشيد در جايگاه باستاني المپيك در يونان روشن مي  چند ماه قبل از برگزاري بازي:مشعل المپيك ����

 بسيار طوالني از مشعل توسط قهرمانان ملي يونان و كشورهاي مختلف در يك مسير گاهشود و  قهرمانان ملي يونان روشن ميسپس مشعل توسط 

  .شود ها در آن برگزار شود حمل مي يونان به كشوري كه قرار است بازي
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  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست  .ورزش به عنوان يك كشور داراي زبان و فرهنگ واحد است   1

  ����  نادرست ���� درست  . هدف از بازي كردن تناسب اندام است   2

  ����  نادرست ���� درست  .وت و جوانمردي ريشه در باورهاي كهن مذهبي و منش اخالقي ايرانيان داردتف   3

  ����  نادرست ���� درست  .كند بدني مجموعه فعاليتهايي است كه فكر و عمل را با هم درگير مي تربيت   4

  ����  نادرست ���� درست  . ست ا تا6هاي المپيك  تعداد حلقه   5

  ����  نادرست ���� درست  .شود ل ميمزشكاران حمشعل المپيك فقط توسط ور   6

هاي  ها از تعاريف ديگري مانند ورزش براي بيان فرهنگ امروزه عالوه بر تقسيمات جغرافيايي براي تعيين مرزهاي سرزمين   7

  ����  نادرست ���� درست  .شود مشترك استفاده مي

  ����  نادرست ���� درست  .نيستهاي جسماني پيچيده  ورزش شامل مهارت   8

  ����  نادرست ���� درست  .ي اجرا نياز به محيط يا وسيله خاصي داردبازي برا   9

  ����  نادرست ���� درست  .نداردهاي ورزشي  اصول فتوت و عياري شباهتي به اعمال پهلوانان و اسطوره   10

  ����  نادرست ���� درست  .ها باشد بايد اهداف تربيت بدني در راستاي تعليم و تربيت انسان   11

  ����  نادرست ���� درست  .شود رهنگي اطالق مياسطوره يك مظهر و سمبل در هر ف   12

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

      .شد از قرن سوم تا يازدهم هجري در ايران و ساير كشورهاي اسالمي فعال بودند كه به آنها آزاد مردان گفته مي.....................    13

  .به معني خرد تشكيل شده است.................. به معناي دوستدار و .....................  واژه يوناني 2كلمه فلسفه از    14

  .برد كه با تربيت و اخالق پيوند خورده است نام مي....................  از تربيت بدني به عنوان خواجه نصيرالدين طوسي   15

  .نام داشت................ ....مدارس كشتي تمدن آتن    16

  .است.................. و ................. و .................... شعار المپيك    17

  .شود بار برگزار مي سال يك.................. المپيك هر    18

  .است................... دهنده يك  هر حلقه المپيك نشان   19

  .كنند پيروي مي.................. و ...................... مي از الگوي رفتاري اي در دوره اسال ورزشكاران زورخانه   20

  .به معني صلح و دوستي گرفته شده است...................... كلمه اسالم از    21
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   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  باشد؟ ورزش را تعريف كرده و بگوييد شامل چه چيزهايي مي 22

 .را در مورد تربيت بدني بنويسيد) رض(خميني  و جمله معروف امامتربيت بدني چيست؟  23

  .گيم را تعريف كرده و چند مثال بزنيد 24

  از نظر ارسطو تعريف فلسفه چيست؟ 25

  كند؟  چيست و به چه نكاتي اشاره ميبدني از نظر بوعلي سينا تربيت 26

  باشد؟ ايي ميه بدني از ديدگاه تعليم و تربيت شامل چه زير شاخه اهداف تربيت 27

  .بدني شرح دهيد هدف تكامل جسماني را در تربيت 28

  .چند نمونه از ورزشهاي رايج در ايران باستان را نام ببريد 29

  . نمونه از اماكن ورزشي بعد از اسالم را در ايران نام ببريد2 30

  المپيا يا المپياد چيست؟ 31

  .ده آنها را نام ببريدچهار عنوان در منشور المپيك توسط پيردوكوبرتن مطرح ش 32

  پرچم و نماد المپيك مظهر چيست؟ 33

  از كيست؟» كنند هم ورزش جسمي آنها كه اهل خدا هستند هم ورزش روحي مي«جمله  34

  كند؟ اصل فتوت را چگونه بيان مي) ع (حضرت علي 35

  چيست؟) ص(كمال فتوت از نظر حضرت رسول  36

  يست؟بدني چ هدف تكامل عاطفي يا احساسي در تربيت 37

  سخن سعدي درباره تربيت بدني چيست؟ 38

  بدني چيست؟ هدف تكامل عصبي ـ عضالني در تربيت 39

  بدني چيست؟ هدف تكامل شناختي در تربيت 40

  روميان قديم چگونه مردمي بودند و چه ورزشي بين آنها رواج داشت؟ 41

  چه عاملي تاثير منفي شديد بر ورزش قرون وسطا داشت؟ 42

  يران پس از اسالم چگونه بود؟بدني در ا تربيت 43

  اولين باشگاه ورزشي در ايران نوين چه نام داشت؟ 44

  شد؟ هايي مي هاي المپيك شامل چه رشته دور جديد بازي 45

  هاي المپيك چه بود؟ نظر پيردوكوبرتن در مورد بازي 46

  نحوه روشن شدن و حمل مشعل المپيك چگونه است؟ 47
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  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

  ؟باشد نميم گزينه در مورد بازي صحيح كدا 48

    .هدف از بازي لذت بردن است) 1

  .قوانين بازي همواره ثابت است) 2

      .بازي فعاليتي داوطلبانه است) 3

   .شود بازي براي بزرگساالن موجب سالمتي جسمي و روحي مي) 4

     رسد؟ كند و يكي از آنها به پيروزي مي  رقابت ميها كدام گزينه زير فعاليتي است كه در آن يك فرد با ساير افراد يا تيم  49

  بازي) 4  مسابقه) 3  گيم) 2  تربيت بدني) 1

آگاهي از نقش فعاليتهاي ورزشي به صورت مستمر در زندگي روزمره يا آگاهي از اهميت رعايت قوانين و مقررات ورزشي  50

     بدني است؟ مبين كدام يك از اهداف تربيت

    كامل عصبي ـ عضالنيت) 2    تكامل جسماني) 1

  تكامل عاطفي يا احساسي) 4    تكامل شناختي) 3

     كدام رشته ورزشي زير در ايران باستان در رديف اول اهميت براي مردم قرار داشت؟ 51

  تيراندازي) 4  شنا) 3  كشتي) 2  سواري اسب) 1
    كدام گزينه در لغت به معناي مسابقه است؟  52

1(Game   2 (Sport   

3 (Physical Education   4 (Competition 

    مظهر فتوت كيست؟  53

  حضرت عيسي) 4  حضرت يونس) 3  حضرت موسي) 2   حضرت ابراهيم )1

  بدني است؟  اجراي يك تكنيك زيبا و ماهرانه در يك رشته ورزشي جزء كدام اهداف تربيت 54

  تكامل عصبي ـ عضالني) 2    تكامل جسماني )1

   احساسيتكامل عاطفي يا) 4    تكامل شناختي) 3

  بدني است؟ توانايي بازي در يك رشته ورزشي جزء كدام اهداف تربيت 55

    تكامل عصبي عضالني) 2     تكامل جسماني)1

  تكامل عاطفي يا احساسي) 4    تكامل شناختي) 3

  بدني است؟  به داور و تيم مقابل جزء كدام اهداف تربيتحتراما 56

    تكامل عصبي عضالني) 2     تكامل جسماني)1

  تكامل عاطفي يا احساسي) 4    امل شناختيتك) 3

57 Athleteبه چه معني است؟   

  باشگاه) 4  ورزشكار) 3  ورزشگاه) 2   همگانيورزش) 1

  كدام واژه يوناني به معناي خرد است؟ 58

1 (philo  2 (Sophia  3 (Palaestra  4 (maritius  
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:آناتومي����

   

  : فيزيولوژي����

در فيزيولوژي سعي بر اين است تا  . هاي مختلف بدن موجودات زنده اي است فرانسوي به معني دانش مربوط به نقش ويژه اعضا و قسمت واژه

  . بدن استعوامل فيزيكي و شيميايي كه سبب پيدايش و توسعه زندگي است شناخته شوند و به طور كلي هدف آن مطالعه چگونگي شيوه كار

  : روانشناسي ورزشي����

توانند موجب ارتقا  اين اصول مي. باشد هاي ورزشي و افراد درگير در ورزش مي شناختي در موقعيت علم مطالعه رفتار در ورزش و كاربرد اصول روان

  .و توسعه كيفيت عملكرد ورزشي ورزشكاران شوند

  : بهداشت و سالمت����

  .و به معناي نبود بيماري و ناتواني نيستاست تماعي يك حالت آسودگي كامل جسمي، رواني ـ اج

  : حقوق ورزشي����

باشد، بنابراين بايد تاريخ تولد حقوق ورزشي را همان مقطعي دانست كه انسان ورزش را به عنوان  ناپذير مي با توجه به اينكه حادثه از ورزش تفكيك

  .كم و كيف آن در هر جامعه بستگي به سطح تمدن و فرهنگ دارداما . ترين نهادهاي زندگي اجتماعي خود پذيرفته است يكي از مهم
  

   : هاي ورزشي در يك برنامه خوب ايمني اصول پيشگيري از آسيب����

  .حصول اطمينان از سالمت فرد قبل از انجام فعاليت ورزشي : حمايت پزشكي����

  .هاي ورزشي شود عث بروز آسيبتواند با هايي كه مي آشنايي ورزشكاران توسط مربي با فعاليت : رفتار ورزشكار����

  .وسايل و تجهيزات ورزشي ايمن هستندو مربيان و مجريان مسابقات بايد قبل از تمرين و مسابقه مطمئن شوند كه تمام اماكن و فضاي ورزشي  : محيط ايمن����

  .وب جسمي و روحي برخوردار هستندهاي ورزشي از آمادگي مطل مربيان بايد مطمئن باشند كه قبل از انجام فعاليت : آمادگي ورزشكاران����
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  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست   .باشند افراد داراي ساختار اسكلتي متنوعي مي   1

  ����  نادرست ���� درست  .هاي قلب ارادي هستند انقباض عضله   2

  ����  نادرست ���� درست  .نامند هر بافت عصبي را يك نورون مي   3

  ����  نادرست ���� درست  .ها وظيفه وارد كردن خون به قلب را دارند هاي تحتاني قلب يا بطن حفره   4

  ����  نادرست ���� درست  . در ورزش عالوه بر جسم بايد به روان فرد نيز توجه نمود   5

  ����  نادرست ���� درست  .دانند امروزه عدم وجود بيماري را دليل سالمتي مي   6

  ����  نادرست ���� درست  . زش كردبالفاصله بعد از غذا بايد ور   7

  ����  نادرست ���� درست  . انقباض ايزومتريك بدون حركت است   8

  ����  نادرست ���� درست   .فيزيولوژي ورزش، اثر فعاليتها و تمرينات ورزشي بر روي عملكرد دستگاههاي مختلف بدن است   9

  ����  نادرست ���� درست   .شود استفاده از جوراب نخي موجب تعرق بيشتر و بروز قارچ مي   10

  ����  نادرست ���� درست   .كند تر كردن فضاي ورزشي كمك شاياني مي هاي اوليه به ايمن آشنايي با كمك   11

  . جاهاي خالي را پر نماييد) ب

  .است.................... عامل اصلي حركت    12

  .كند رشد مي................... هاي بلند    استخوانة انتها و تن2حد فاصل هر يك از    13

  .باشند اند و از نوع ارادي مي ها كشيده شده بر روي استخوان ...................... عضالت   14

  .نامند مي..................... هاي پاييني قلب را  و حفره................... هاي بااليي قلب را  حفره   15

  .است.................... حقوق جمع كلمه    16

  .وجود دارد...................... هاي ورزشي در ماده قانون  ام فعاليتهاي حقوقي ناشي از انج مسئوليت   17

  .دنشو شناخته مي....................... بدني و ورزش در جهان به صورت يك علم  تربيت   18

  .است................... بدني و علوم ورزشي  يكي از مهمترين علوم مرتبط با تربيت   19

  .عدد است....................  بدن انسان حدوداً هاي مختلف تعداد استخوان   20

  .است.................... تريك نسكو انقباض ا.................. تريك نانقباض كانس   21
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