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مقدهم انشر
با عنایت به سرعت پیشرفت و تغییر دانش ورزشی و شناخت بنیادی مهارت ها  و همچنین با توجه به تغییرات سیستم آموزش 
دانش آموزان هنرستانی و عدم وجود یک منبع مفید درسی، بر آن شدیم تا یک مجموعه ی کامل چهارگزینه ای از دروس تخصصی 
پایه های 10، 11 و 12 تهیه نمائیم تا خالء به وجود آمده در مقطع فنی حرفه ای و کاردانش برای دانش آموزان رشته  تربیت بدنی 

مرتفع گردد. این مجموعه، شامل قابلیت های مهم زیر می باشد:
1( مطالب و سؤاالت چهارگزینه ای این مجموعه، قابل استفاده برای دانش آموزان فنی حرفه ای و کاردانش در پایه های دهم، 

یازدهم و دوازدهم می باشد. 
در انتهای کتاب نیز سؤاالت کنکور سراسری 1399 هنرستان با پاسخنامه ضمیمه شده است.

عناوين ردوس
دروس سال دهم
ــــــــــــــــــ

دانش فنی پايه
پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی

)ويژه دختران و پسران(
توسعه مهارت های چابکی  ذهنی

دروس سال يازدهم
ـــــــــــــــــــــــ

توسعه مهارت های رزمی ، هدفی
)جلد 1 و 2(

توسعۀ مهارت های حرکتی با توپ

دروس سال دوازدهم
ـــــــــــــــــــــــ

دانش فنی تخصصی
توسعه سالمت و سبك زندگی با ورزش
عمليات تکميلی ـ اصالحی ورزش ها

2( سؤاالت چهارگزینه ای این مجموعه، به صورت طبقه بندی شده می باشد که دانش آموزان محترم می توانند مطالب درسی هر 
بخش را براساس این سؤاالت بیاموزند.

3( این مجموعه دارای پاسخ تشریحی می باشد که دانش آموزان محترم می توانند از طریق آن به یادگیری مطالب درسی بپردازند.
4( این مجموعه براساس آخرین ویرایش مطالب درسی مصوب طراحی شده است.

5( با توجه به یکپارچه بودن دروس تخصصی در این مجموعه در قالب یک کتاب، دانش آموزان محترم را از تهیه چندین کتاب 
تخصصی، بی نیاز می سازد.

در پایان از همکاری همراه عزیزم خانم بهاره رضا دوست که در تهیه سؤاالت بخش توسعه مهارت های رزمی، هدفی مرا یاری 
نمود قدردانی می کنم و امید است این مجموعه شما را هر چه اندک، به اهداف خود نزدیک نماید.



5                                    فـصـل دانش فنی پایه
1                                  »مبانی بنیادی تربیت بدنی« دانش فنی پایه

  
)کنکور 98(  1 دراولینباشگاهیکهدرتهرانتأسیسشد،چهورزشیوچهمسابقهایانجاممیشد؟	

4(	چوگان	ـ	کشتی 3(	چوگان	ـ	اسب		سواری	 2(	تیراندازی	ـ	اسب		سواری		 1(	اسب		سواری	ـ	چوگان		
)کنکور 98( 	 	  2 حملمشعلالمپیک،ازبینچندقاره،درکدامالمپیکانجامشد؟	

4(	2016	ـ	ریو 3(	2008	ـ	پکن	 2(	2000	ـ	سیدنی	 1(	1976	ـ	آتالنتا	
 3 اسممصدرورزشازنظرلغویکداماست؟

4(	خودش	اسم	مصدر	است. 3(	ورزیدن	 2(	ورزش	کردن	 1(	ورزی	
 4 معادلورزشدرزبانانگلیسیکداماست؟

Math	)4 	Play	)3 	Game	)2 	Sport	)1
 5 ازواژهتربیتمیآیدودرحیطهتخصصیورزش،بهتمریندهنده)انسانوحیوان(اطالقمیشود؟
  Coach	)4 	gamear	)3 	  Trainer	)2 	 teacher	)1

 6 تربیتبدنیازنظردستوریکداماست؟
4(	کلمه 3(	اسم	 2(	فعل	 1(	مصدر		

 7 اینجملهازکیست؟»آنهاکهاهلخداهستند،همورزشروحیمیکنندوهمورزشجسمی«
4(	امام	خمینی	)ره( 3(	حضرت	محمد	)ص(	 2(	امام	حسین	)ع(	 1(	امام	علی	)ع(	

 8 هدفازبازیکداماست؟
2(	ایجاد	نشاط	و	رضایت	مربی 	 1(	ایجاد	نشاط	و	رضایت	خاطر	فرد	

4(	ایجاد	نشاط	و	رضایت	خاطر	جامعه 3(	ایجاد	نشاط	و	رضایت	خاطر	والدین		
 9 کدامجملهزیرصحیحنیست؟

2(	بدون	نیاز	به	وسیله	و	مکان	خاص	انجام	می		پذیرد. 1(	بازی	لزوماً	با	فعالیت	جسمانی	همراه	است.	
4(	از	وسایل	الکترونیکی	برای	انجام	بازی	استفاده	می		شود. 3(	می		تواند	در	جهت	پر	کردن	اوقات	فراغت	مورد	استفاده	قرار	گیرد.	

 10 کدامگزینهازجملهبازیها،دستهبندینمیشود؟
4(	دوچرخه	سواری 3(	گرگم	به	هوا	 2(	هفت	سنگ		 1(	وسطی	

 11 بازیبیشتردرکدامموردکاربرددارد؟
4(	یادگیری 3(	اجتماعی	شدن	 2(	پر	کردن	اوقات	فراغت	 1(	افزایش	آگاهی	

 12 کدامموردزیرریشهدرفرهنگملتهادارد؟
4(	مسابقه 3(	مهارت	زندگی	 2(	گیم	 1(	بازی		

 13 کدامموردتعریفگیماست؟
1(	مجموعه		ای	از	رقابت		های	سازمان	یافته	در	یک	محدوده	زمانی	و	مکانی	مشخص	را	گویند.

2(	بعضی	از	رقابت		ها	در	یک	محدوده	مشخص	را	می			گویند.
3(	بازی		هایی	در	یک	محدوده	زمانی	و	مکانی	مشخص	را	گویند.
4(	بعضی	از	بازی		ها	در	یک	محدوده	زمانی	مشخص	را	گویند.

 14 تعریفمسابقهکداماست؟
1(	در	آن	یک	فرد	یا	تیم	با	سایر	افراد	یا	تیم		ها	به	رقابت	می		پردازند.
2(	اسم	فاعل	است	که	هر	فردی	که	ورزش	می		کند	اطالق	می		شود.

3(	افراد	برای	کسب	رتبه		ای	تازه	در	آن	شرکت	می		کنند.
4(	گروه		ها	هر	4	سال	یکبار	در	آن	شرکت	می		کنند.



جمموعه سؤاالت چهارگزینه ای تربیت بدنی6
 15 درکدامبازیهدفازشرکتدرآنکسبرکوردیتازه،ویاپیروزیبرحریفاننیست؟

2(	مسابقات	قهرمانی	دو	و	میدانی	 	 1(	مسابقات	جام		جهانی	فوتبال	
4(	مسابقات	ملی 	 3(	مسابقات	دوستانه	

 16 بههرفردیکهورزشمیکندچهمیگویند؟

4(	جوانمرد 3(	پهلوان	 2(	ورزشکار	 1(	قهرمان		
 17 هدفازشرکتدرمسابقهچیست؟

2(	رقابت	برای	رسیدن	به	پیروزی 1(	کسب	رکوردی	تازه،	و	یا	پیروزی	بر	حریفان	است.	
4(	کسب	رتبه	بهتر	از	مسابقه	قبلی 3(	رقابت	دوستانه	برای	نشان	دادن	مهارت		های	ورزشی	

 18 »فردیکهباهدفرقابتورزشنمیکند«چهنامیدهمیشود؟

4(	پهلوان 3(	ورزش	کرده	 2(	ورزشکار	 1(	قهرمان	
 19 افرادورزشکردهدرکدامحیطههاتخصصدارند؟

2(	ورزش	تربیتی	ـ	ورزش	همگانی	 	 1(	ورزش	همگانی	ـ	ورزش	تخصصی	
4(	ورزش	تربیتی	ـ	ورزش	تخصصی 	 3(	ورزش	تقویتی	ـ	ورزش	تخصصی	

 20 فعالیتهایورزشیکهباهدف»کسبمهارتهایزندگیوتعلیماتعالیهانسانی«وتحتتربیتمعلمانجاممیشونددر
کدامگزینهمحققمیشوند؟

2(	اوقات	فراغت	در	مدرسه		 	 1(	ساعات	درس	مدرسه	
4(	اوقات	فراغت	در	تابستان 	 3(	ساعات	درس	تربیت		بدنی	

 21 »حیطهورزشهمگانی«معموالًتحتنظارتچهکسیانجاممیپذیرد؟

2(	سازمان	تربیت		بدنی	 	 1(	شهرداری	
4(	مربی 	 3(	معلم		

 22 »فردیکهباهدفرقابتورزشمیکند«کدامگزینهنشانگراینتعریفاست؟

4(	پهلوان 3(	ورزش		کرده	 2(	ورزشکار	 1(	قهرمان	
 23 حیطهتخصصیورزشکارکداماست؟

2(	ورزش	تربیتی	 	 1(	ورزش	همگانی	
4(	ورزش	حرفه		ای 	 3(	ورزش	هدفمند	

 24 ورزشکارانآماتوردر»حیطهورزشقهرمانی«کدامهدفرادنبالمیکنند؟

2(	تمرینات	مستمر	و	حرفه		ای	شدن	 	 1(	کسب	رکورد،	مقام	و	مدال	
4(	رسیدن	به	بازی		های	ملی 	 3(	بودن	در	کنار	مربیان	خبره	

 25 در»حیطهورزشقهرمانی«قلهپیروزیکجاست؟

2(	بهبود	در	رکورد	 	 1(	کسب	رکورد	
4(	کسب	مقام	قهرمانی 	 3(	بر	افراشتن	پرچم	کشور	

 26 ورزشکارانتیمهایملیوقهرمانانبازیهایالمپیکدرکدامحیطهورزشیگنجاندهمیشوند؟

4(	قهرمانی 3(	حرفه		ای	 2(	تربیتی	 1(	همگانی	
 27 ورزشکارانحرفهایباکدامهدففعالیتهایورزشیرادنبالمیکنند؟

2(	کسب	درآمد،	کسب	قهرمانی 	 1(	کسب	درآمد،	حرفه	و	پیشه	
4(	کسب	سالمتی،	نشاط	و	تناسب	اندام 	 3(	کسب	قهرمانی،	قهرمان	پروری	

 28 خانمکیمیاعلیزادهدرکدامحیطهورزشیفعالیتمیکند؟

2(	ورزش	همگانی	 	 1(	ورزش	تربیتی	
4(	ورزش	تدارکاتی 	 3(	ورزش	قهرمانی	



7 دانش فنی پایه
 29 کلماتPhiloوSophiaهرکدامبهترتیبازراستبهچپبهکداممعناهستند؟

4(	فکرکردن	ـ	خرد 3(	دوستدار	ـ	خرد	 2(	دوستدار	ـ	فکرکردن	 1(	ِخَرد	ـ	کالن	
 30 تعریففلسفهازنظرارسطوکداماست؟

4(	پیشرفت	و	تعالی 3(	تفکر	و	تعقل	 2(	شناخت	و	معرفت	 1(	جسم	و	روح	
ازدیدگاهفالسفهکدامخصوصیتانسانیمقدمهبیماریاست؟ 31 

4(	عدم	تعقل 3(	عدم	تعادل		 2(	بی	محبتی	 1(	دوگانگی	
 32 کدامگزینهعقیدهارسطومیباشد؟

1(	تربیت	بدنی	را	مجموعه	فعالیت		هایی	تعریف	می		کند	که	فکر	و	عمل	را	باهم	درگیر	می		کند.
2(	ورزش	را	مجموعه	فعالیت		هایی	تعریف	می		کند	که	فکر	و	عمل	را	باهم	درگیر	می		کند.

3(	روان	شناسی	را	مجموعه	فعالیت		هایی	تعریف	می		کند	که	فکر	و	عمل	را	باهم	درگیر	می		کند.
4(	فلسفه	را	مجموعه	فعالیت		هایی	تعریف	می		کند	که	فکر	و	عمل	را	باهم	درگیر	می		کند.

 33 تربیتبدنیچگونهفردرابرایزندگیوحیاتمعقولآمادهمینماید؟
2(	ارائه	تحصیالت	عالیه 	 1(	جهت	فکری	دادن	به	افراد	

4(	قرار	گرفتن	تحت	تعلم	افراد	خاص	 3(	برگرفته	شده	از	بایدها	و	نبایدهای	مشخص	
 34 »هراندیشهای،وقتیدرستاستکهبتواندبهکارآیدومشکلیراحلکند.«نشانگرکداممکتبدرخصوصفعالیتهای

ورزشیاست؟معروفتریندانشمنداینمکتبکیست؟
2(	طبیعت		گرایی	ـ	ژان	ژاک	روسو	 	 1(	عمل	گرایی	ـ	ژان	ژاک	روسو	

4(	عمل	گرایی	ـ	جان	دیویی 	 3(	طبیعت	گرایی	ـ	جان	دیویی	
 35 »آموزشروشحلمسئلهبااستفادهازآموزشتاکتیکهایورزشی.«نمایانگرکدامدیدگاهمکتبدرخصوصفعالیتهای

ورزشیاست؟
4(	دین	مقدس	اسالم 3(	اصالت	وجود		 2(	طبیعت	گرایی	 1(	عمل	گرایی	

 36 »هرآنچهکهباطبیعتانسانسازگارباشد،برایویسودمندوباارزشاست.«معرفکداممکتبدرخصوصفعالیتهای
ورزشیاستمعروفتریندانشمنداینمکتبکیست؟

2(	طبیعت	گرایی	ـ	ژان	ژاک	روسو	 	 1(	عمل	گرایی	ـ	ژان	ژاک	روسو	
4(	عمل	گرایی	ـ	جان	دیویی 	 3(	طبیعت	گرایی	ـ	جان	دیویی	

 37 »آموزشمهارتهایزندگیدرطبیعت،بااستفادهازفعالیتهایورزشیفضایسرباز«نمایشدهندهکدامدیدگاهمکتب
درخصوصفعالیتهایورزشیاست؟

4(	دین	مقدس	اسالم 3(	اصالت	وجود		 2(	طبیعت	گرایی	 1(	عمل	گرایی	
 38 »افرادبایدآگاهانهنسبتبهپیامدهای،انتخابهایخوددرزندگی،احساسمسئولیتکنند.«نشانگرکداممکتبدرخصوص

فعالیتهایورزشیاست؟معروفتریندانشمنداینمکتبکیست؟
2(	عمل	گرایی	ـ	ژان	پل	سارتر	 	 1(	اصالت	وجود	ـ	ژان	ژاک	روسو	
4(	عمل	گرایی	ـ	ژان	ژاک	روسو 	 3(	اصالت	وجود	ـ	ژان	پل	سارتر	

 39 براساسدیدگاهمکتباصالتوجوددرخصوصورزشکداممواردتحققمیپذیرد؟
1(	تقویت	و	پرورش	بدن	در	جهت	تالش	برای	تقرب	به	خداوند	است.

2(	ابزار	تربیتی	در	قالب	انواع	ورزش		هاست.
3(	ابزاری	برای	پرورش	جسم،	همراه	با	پرورش	روح	است.

4(	تقویت	حس	آزادی	و	استقالل	از	طریق	انتخاب	آزادانه	مسیر	فعالیت		های	ورزشی	فرد،	براساس	استعدادهای	ذاتی	فرد	می		باشد.
 40 ریشهکلمۀاسالمکداممعنیرامیرساند؟

2(	تقرب	به	خدا،	پاکی		 	 1(	تسلیم	و	رضا	
4(	تعالی	و	مسلم	بودن 	 3(	صلح،	دوستی	و	آرامش	

 41 فلسفهاسالمچیست؟
4(	تعالی	و	مسلم	بودن 3(	صلح،	دوستی	و	آرامش	 2(	تقرب	به	خدا،	پاکی		 1(	تسلیم	و	رضا	
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 42 الگویفتوتوسمبلفتوتکدامبزرگاندینهستند؟

2(	حضرت	محمد	ـ	حضرت	علی	 	 1(	حضرت	علی	ـ	امام	حسین	
4(	حضرت	محمد	ـ	حسنین 	 3(	امام	حسن	ـ	امام	حسین	

 43 حاصلجوانمردیوفتوتدرکدامصفاتآوردهشدهاست؟
2(	عدالت	گستری،	آزادگی،	شجاعت،	حکمت 	 1(	آزادگی،	بلند	نظری،	شجاعت،	عفت	

4(	عفت،	شجاعت،	حکمت	و	عدالت 3(	مناعت	طبع،	شجاعت،	حکمت،	عدالت	
 44 کدامورزشهادرصدراسالمبیشترموردتوجهقرارمیگرفت؟

2(	تیراندازی،	زوبین	اندازی،	کشتی 	 1(	اسب		دوانی،	تیراندازی،	شنا	
4(	زوبین	اندازی،	اسب	دوانی،	شنا 	 3(	شنا،	کشتی،	اسب	دوانی	

 45 کدامدانشمنداسالمیتربیتبدنیراعنصراصلیسالمتفکریوجسمیمعرفیمیکند؟
4(	عنصرالمعالی 3(	بوعلی	سینا	 2(	ابوریحان	بیرونی	 1(	فارابی	

 46 عیارانیاآزادمرداننمادکداممورددرایرانهستند؟
2(	فتوت	و	جوانمردی	 	 1(	دزدی	

4(	بزرگ	منشی	و	کدخداگری 	 3(	راهزنی	
 47 درموردتعریفتربیتبدنیکدامصحیحاست؟

2(	تعلیم	و	تربیت	جسم	و	روان،	از	طریق	آموزش	رشته		های	ورزشی 	 1(	تربیت	جسم	از	طریق	پرورش	روان	
4(	متعادل	سازی	انسان		ها	از	طریق	روان	شناسی 3(	انجام	فعالیت		های	خود	جوش	با	قوانین	اختیاری	

 48 کدامگزینهازجامعترینخصوصیاتاهدافتربیتبدنیوورزشنیست؟
2(	توسعه	قابلیت		های	هوشی 	 1(	توسعه	قابلیت		های	جسمانی	

4(	توسعه	توانایی		های	ذهنی،	اخالقی 3(	ایجاد	انگیزه	قوی	برای	اجرای	ورزش		ها	در	همه	سطوح	
 49 تکاملجسمانی،تکاملشناختی،زیرگروهکداماست؟

2(	اهداف	ورزش	تخصصی	 	 1(	اهداف	ورزش	قهرمانی	
4(	اهداف	تربیت		بدنی 	 3(	اهداف	ورزش	همگانی	

اهداف از یک کدام زمره در )... و ـبسکتبال فوتبال )مانند زمانطوالنی مدت در دریکرشتهورزشی بازی توانایی  50 
تربیتبدنیدستهبندیمیشود؟

4(	عاطفی	)احساسی( 3(	تکامل	جسمانی	 2(	شناختی	 1(	تکامل	عصبی	ـ	عضالنی	
 51 توسعۀتواناییبدن،جهتاجرایحرکاتباانرژیکمتروآمیختهبامهارتنشانگرکدامگزینهاست؟

4(	عاطفی	)احساسی( 3(	تکامل	جسمانی	 2(	شناختی	 1(	تکامل	عصبی	ـ	عضالنی	
 52 رعایتمقرراتوقوانینویژههررشتهورزشیدرکدامگزینهنمایشدادهشدهاست؟

4(	عاطفی	)احساسی( 3(	تکامل	جسمانی	 2(	شناختی	 1(	تکامل	عصبی	ـ	عضالنی	
 53 کدامموردعالوهبررعایتقوانینبازیهابراساسقوانینزندگیآزادودموکراتیکبهرشدطرزبرخوردهاوارزشهای

فردنیزمیانجامد؟
4(	عاطفی	)احساسی( 3(	تکامل	جسمانی	 2(	شناختی	 1(	تکامل	عصبی	ـ	عضالنی	

 54 ژیمناستیککدامموردزیررابررسیمیکند؟
4(	تکامل	احساسی 3(	تکامل	شناختی	 2(	تکامل	جهانی	 1(	تکامل	عصبی	ـ	عضالنی	

 55 توجهبهآثارتربیتبدنیبهعنوانسبکخوبزندگیکردنکدامگزینهاست؟
2(	تکامل	عضالنی	ـ	عصبی	 	 1(	تکامل	شناختی	

4(	تکامل	جسمانی 	 3(	تکامل	احساسی	
 56 احترامبهداور،بازیکنانتیممقابل،اجرایبازیجوانمردانهدرمسابقاتکدامگزینهراتداعیمیکند؟

4(	عاطفی	)احساسی( 3(	تکامل	جسمانی	 2(	شناختی	 1(	تکامل	عصبی	ـ	عضالنی	
 57 درایرانباستانکدامگزینهبیشترینسهمدرجشنمهرگانرادارد؟

4(	کشتی 3(	تیراندازی	 2(	ارابه	رانی	 1(	چوگان	



9 دانش فنی پایه
 58 درایرانباستاناجرایکدامگزینهازاهدافنظامینیست؟

4(	کشتی 3(	تیراندازی	 2(	شنا	 1(	چوگان	
 59 شکاربهچهمنظوریدرایرانباستانآموزشدادهمیشود؟

2(	اهداف	نظامی 	 1(	رفع	نیازهای	غذایی	
4(	شرکت	در	مسابقات	جشن	مهرگان 	 3(	تفریح	

 60 فعالیتهایورزشیهرمنطقهبراساسکدامموردتنظیمنشدهاست؟
4(	نیازهای	طبیعی	آن	منطقه 3(	حرفه	نظامی		گری	 2(	شرایط	اقلیمی	 1(	آداب	و	رسوم	

 61 بینفعالیتهایبدنیوورزشیکدامموردرابطهنزدیکیوجوددارد؟
4(	نیازهای	طبیعی	آن	منطقه 3(	حرفه	نظامی		گری	 2(	شرایط	اقلیمی	 1(	آداب	و	رسوم	

 62 درزمانباستاندرکدامتمدنیوگابرایرهاییازشروشورودنیااجرائیشدهاست؟
4(	ژاپن 3(	یونان	 2(	هند	 1(	چین	

 63 درمثلثابعاداهدافتربیتبدنیکدامموردجاینمیگیرد؟
2(	مبانی	روانی	و	اجتماعی 	 1(	مبانی	تربیتی،	اخالقی	و	اعتقادی	

4(	مبانی	بیولوژیکی،	فیزیولوژیکی	و	حرکتی 	 3(	مبانی	نظری،	تربیتی،	آموزشی	
 64 اساسومبانیتربیتبدنیسرفصلکدامموضوعنمیباشد؟

2(	مبانی	روانی	و	اجتماعی 	 1(	مبانی	تربیتی،	اخالقی	و	اعتقادی	
4(	مبانی	بیولوژیکی،	فیزیولوژیکی	و	حرکتی 	 3(	مبانی	نظری،	تربیتی،	آموزشی	

 65 تندیسروبهرونمادکدامورزشاست؟
1(	کشتی

2(	شوالیه		گری
3(	موسو

4(	دوال	گیری

 66 روابطورزشیواجتماعیباکدامموردبهکارمیرفتهاست؟
4(	رقابت		های	فردی 3(	مسابقات	 2(	رقابت		های	گروهی	 1(	مبارزات		

 67 »یکیازآدابورسوماجتماعیوفرهنگیدرجشنها،مراسمواعیادملیومذهبیدرتمدنهایقدیمبهکارمیرفتهاست«.
کداماست؟

4(	رقابت		های	فردی 3(	مسابقات	 2(	رقابت		های	گروهی	 1(	مبارزات		
 68 کدامگزینهدرتمدنهایقدیمموجباتتقویتارتباطودوستیبینمردماقشاراجتماعیرافراهممینمود؟

4(	رقابت		های	فردی 3(	مسابقات	 2(	رقابت		های	گروهی	 1(	مبارزات		
 69 کدامگزینهازاماکنورزشیدرتمدنآتناست؟

4(	ماکزیموس 3(	ژیمنازیوم	 2(	پاالسترا	 1(	کلوسئوم	
 70 مدارسکشتیدرتمدنآتنچهنامیدهمیشوند؟

4(	ماکزیموس 3(	ژیمنازیوم	 2(	پاالسترا	 1(	کلوسئوم	
 71 درتمدنآتن،دراستادیومهایورزشیکهخارجازشهرساختهمیشدندکدامگزینهوجودداشت؟

4(	مدرسه	کشتی 3(	مدرسه	چوگان	 2(	ژیمنازیوم	 1(	مدرسه	نوجوانان	
 72 درتمدنآتنجدیدمکانورزشهاییوجودداشتکهبرنامهدوسالهایبرایتربیتبدنیتدارکدیدهشدهبود.

4(	مدرسه	کشتی 3(	مدرسه	چوگان	 2(	ژیمنازیوم	 1(	مدرسه	نوجوانان	
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 73 درتمدنرومتمریناتنظامیوفعالیتهایورزشیکجاانجاممیشد؟

4(	مدرسه	کشتی 3(	ژیمنازیوم	 2(	میدان	ماریتیوس	 1(	مدرسه	نوجوانان	
 74 دربینرومیانکدامورزشعالقمندانزیادیداشت؟

4(	نبردگالدیاتورها 3(	گاوبازی	 2(	زوبین	اندازی	 1(	کشتی	
 75 اینمبارزاتمعموالًبرسرمزارها،بازارهاویادرگودالهاانجاممیشد؟

4(	نبردگالدیاتورها 3(	گاوبازی	 2(	زوبین	اندازی	 1(	کشتی	
 76 پاالستراازاماکنکدامتمدناست؟

4(	ایران 3(	یونان	 2(	روم	 1(	آتن	
 77 استادیومهایورزشیمربوطبهکدامتمدناستودرآنکدامبخشدیدهمیشود؟
2(	روم	ـ	مدارس	نوجوانان	 	 1(	آتن،	مدارس	کشتی	
4(	روم	ـ	مدارس	کشتی 	 3(	آتن	ـ	مدارس	نوجوانان	

 78 افراطمسیحیانتندرودرمسائلروحانیومزمتجسمتاثیرمنفیشدیدیبرورزشدرکدامبرههزمانیگذاشت؟
4(	عصر	فضا 3(	قرون	وسطی	 2(	عصر	حجر	 1(	قرون	پیش	از	اسالم	

 79 بهکمکچهکسیورزشبعدازقرونوسطیاحیاگردید؟
4(	ارسطو 3(	لئوناردو	داوینچی	 2(	پیردو	کوبرتن	 1(	بقراط	

 80 کدامگزینهازاستادیومهایورزشیدرتمدنآتناست؟
4(	فالوین 3(	کلوسئوم	 2(	ماکزیموس	 1(	ثنا	

 81 کدامگزینهازاماکنورزشیقدیمیدررومباستانمیباشد؟
4(	فالوین 3(	کلوسئوم	 2(	ماکزیموس	 1(	ثنا	

 82 آمفیتئاترکلوسئوممتعلقبهکدامتمدناست؟
4(	مصر 3(	آتن	 2(	یونان	 1(	روم	

 83 ظرفیتمحلیکهکوبرتنجهتاحیاءورزشبناکردچندنفراست؟
4(	75	هزار 3(	90	هزار	 2(	150	هزار	 1(	300	هزار	

 84 چهکسیدرقرونوسطیبازیهایالمپیکرااحیاکرد؟
4(	ارسطو 3(	بقراط	 2(	پیردو	کوبرتن	 1(	داوینچی	

 85 ارابهرانیدرکدامدورۀزمانیوکدامجشنبرگزارمیشد؟
2(	ایران	باستان	ـ	جشن	تیرگان	 	 1(	ایران	باستان	ـ	جشن	مهرگان	
4(	ایران	نوین	ـ	جشن	تیرگان 	 3(	ایران	نوین	ـ	جشن	مهرگان	

 86 امروزهچندفدراسیونوانجمنورزشیدررشتههایمختلفدرایرانوجوددارد؟
45	)4 	35	)3 	31	)2 	30	)1

 87 اسطورههایورزشیبااتکایبرمحبوبیتومقبولیتخوددرجامعهبهچهکارهاییمیپردازند؟
2(	ارتقاء	فرهنگ	سالمت	جامعه 	 1(	کارهای	عامه	پسند	

4(	ارتقاء	دانش	اجتماعی 3(	کارهای	خیر	و	کمک	به	موسسات	خیریه	
 88 ناممحلیاستدرکنارکوهاولمپس؟

4(	معبد	المپیس 3(	اولمپیوس	 2(	المپیک	 1(	المپیاد	
 89 »کمالجوییمشترکهمهانسانهامیتواندنهضتیجهانیبهوجودآوردکهدرحلصلحآمیزمسائلبینالمللیموثر

باشد«اینسخنازکیست؟
4(	پوریای	ولی 3(	جهان	پهلوان	تختی	 2(	پیردوکوبرتن	 1(	ارسطو	

 90 پرچمونمادالمپیکمظهرچیست؟
2(	اتحاد	قهرمانان	 	 1(	همدلی	و	دوستی	قاره	ها	
4(	اتحاد	5	قاره 	 3(	درک	مردم	از	سوی	یکدیگر	

                                   فـصـل 
2                         »مبانی علوم پایه در تربیت بدنی« دانش فنی پایه

  
)کنکور 98( 	 	  91 بافتپوششیمکعبییکالیهای،درکدامانداموجوددارد؟	

4(	لوله		های	نفرون 3(	سطح	درونی	روده	 2(	دیوارۀ	نای	 1(	دیوارۀ	مری	
 92 علمیاستکهموضوعآنبررسیساختمانبدنانسانیاست؟

4(	آناتومی 3(	فیزیولوژی	 2(	ارتوپدی	 1(	اورولوژی	
 93 کدامدانشمندعلمآناتومیرامتحولکرد؟

4(	رابرت	هوک 3(	پیردوکوبرتن	 2(	جان	گری	 1(	لئوناردو	داوینچی	
 94 بزرگتریناندامکدرونسلولکداماست؟

4(	ریبوزوم 3(	هسته	 2(	میتوکندری	 1(	هستک	
 95 بافتپیوندیکدامبافتاست؟

2(	عضله	شکم	و	چهارسر	ران	 	 1(	پوست	و	عضله	شکم	
4(	پوست	و	غضروفی 	 3(	غضروفی	و	استخوانی	

 96 جایخالیکداماست؟

←بدنانسان ←؟ ←عضویااندام ←؟ سلول

4(	دستگاه	ـ	بافت 3(	بافت	ـ	عضله		 2(	عضله	ـ	دستگاه	 1(	بافت	ـ	دستگاه	
 97 کدامگزینهجزءاستخوانهایکوتاهدستهبندیمیشود؟

2(	کف	دست	و	پا	 	 1(	لگن،	جناغ	سینه	
4(	ستون	فقرات،	استخوان	لگن 	 3(	دنده		ها،	کف	دست	

 98 بازویقویدرکدامورزشکاربردیاست؟

4(	پرتابی 3(	رزمی	 2(	قدرتی	 1(	تمام	ورزش		ها	
 99 عضالتانرژیشیمیایی).........(رابهانرژیمکانیکی).........(تبدیلمیکنند.

2(	چربی	ـ	حرکت	 	 1(	قند	ـ	تحرک	
4(	پروتئین	ـ	حرکت 	 3(	ویتامین	ـ	تحرک	

 100 درحرکتدرازونشستکدامعضلهکاربرددارد؟

4(	راست	شکمی 3(	پشت	رانی	 2(	پشتی	بزرگ	 1(	سرینی	
 101 محلاتصالدویاچنداستخوان،................نامیدهمیشود.

4(	اتصال 3(	مفصل	 2(	زردپی	 1(	رباط	
 102 کدامگزینهجزءمفاصلمتحرکنیست؟

4(	جمجمه 3(	مچ	دست	 2(	شانه	 1(	آرنج	
 103 ازکداممفصلدرحرکتآبشاروالیبالاستفادهمیشود؟

4(	انگشتان	دست 3(	بازو	 2(	مچ	 1(	شانه	
 104 کدامگزینهازاجزاینروننیست؟

4(	سیناپس 3(	آکسون	 2(	دندریت	 1(	نفرون	
 105 حفرهفوقانیقلبچهنامیدهمیشود؟

4(	دیواره	بطن 3(	دهلیز	 2(	دیواره	دهلیز	 1(	بطن	
 106 محلتبادلموادبینخونوسلولهایبدنکداماست؟

4(	رگ 3(	سیاهرگ	 2(	مویرگ	 1(	سرخرگ	
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