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نکات کلیدی فصل پنجم��
  شرکت در فعالیت های ورزشی و بازی های تفریحی غیر از 
تخصص ورزشکار، باید در زمان خارج از فصل مسابقه مورد توجه 

قرار گیرد.
  عموماً هدف از طرح ریزی برنامه های قبل از فصل مسابقه، 

افزایش حداکثر ظرفیت دستگاه های انرژی غالب است.
  کم ترین ضربان نبض در حالت استراحت و درازکش است.
  مدت زمان الزم برای سرد کردن حدود 10-5 دقیقه است.

 اهداف و یا اثرات گرم کردن:
ـ افزایش کارایی عضالت، تاندون ها و لیگامنت ها. 1

ـ افزایش حجم ضربه ای و ضربان قلب. 2
ـ افزایش درجه حرارت. 3

پیرامیدی مشکل است ولی   محاسبه ی مقدار وزنه در روش 
احتماالً مؤثرتر از سایر روش هاست.

نکات کلیدی فصل سوم��
ناقص در غیاب   در دستگاه اسید الکتیک، قندها به صورت 

اکسیژن می سوزند و مقدار کمی انرژی تولید می کنند.
  CP یا کراتین فسفات مانند ATP در تارهای عضالنی ذخیره 
می شود و مقدار ذخایر آن حدوداً 3 برابر ATP است و انرژی 

حاصل از تجزیه CP صرف بازسازی ATP می شود.
  مهم ترین منبع اصلی سوخت در فعالیت های کوتاه مدت و 

سنگین، قندها هستند.
  سیستم تأمین انرژی در فعالیت های والیبال و کشتی مشابه است.

  در دستگاه اکسیژن )هوازی( همه ی مواد غذایی می توانند به طور 
کامل تجزیه شده و تولید انرژی کنند.

  مواد غذایی انرژی زا: پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها. 
 مواد غذایی غیرانرژی زا: آب، مواد معدنی، ویتامین ها.

  بیش ترین بخش انرژی روزانه از طریق چربی ها تأمین می شود.

  انعطاف پذیری تمام مفاصل بدن یکسان نیست.
  افزایش سن به کاهش انعطاف منجر می شود.

 درجه  حرارت بدن در انعطاف پذیری مؤثر است.
  آزمون سنجش ضخامت چربی زیر پوست، شایع ترین روش 

برای اندازه گیری ترکیب بدنی است.
 کشش غیرفعال روشی برای افزایش انعطاف پذیری است که فرد 
در حالت استراحت به سر می برد و هیچ دخالتی در دامنه حرکتی ندارد.

 کشش PNF ترکیب متفاوتی از انقباض ها و استراحت ها بر روی 
عضالت موافق و مخالف حرکت است.

  مفصل شانه نسبت به مفصل مچ دست دامنه حرکتی بیش تری 
دارد.

  انعطاف بدنی در خانم ها بیش تر از آقایان است.
و  رفتن  راه  تمرین  پا،  پنجه  ایستادن روی  و  تمرین دویدن   
ایستادن روی چوب موازنه و پرتاب و دریافت اشیایی مثل توپ، 

روشی برای افزایش تعادل است.

نکات کلیدی فصل اول��
 حوزه های تربیت بدنی عبارتند از: تندرستی، تفریحات سالم، 

حرکات موزون.
 تعلیم و تربیت حرکتی شامل شیوه حل مسأله و شاگرد محور 

است و نسبت به تربیت  بدنی  سنتی رسمیت کم تری دارد.
 هدف مشترک تربیت بدنی و حوزه های وابسته به آن پرورش 
تمام ابعاد وجودی انسان و بهبود سطح کیفیت زندگی او از طریق 

فعالیت های جسمانی است.
 تعلیم و تربیت حرکتی، کاوشی فردی و شاگرد محور است؛ در 

حالی که تربیت بدنی سنتی، معلم محور است.
 حرکات موزون، فعالیت هایی آمیخته از حرکت و هنر است.

  این حقیقت که هر چه شخص فعال تر باشد، اجرای بهتری خواهد 
داشت و سیستم های ارگانیکی بدن هر چه کارآمدتر و کاراتر 
باشند، سالمت و تندرستی پایدارتر است، اساس هدف جسمانی 

تربیت بدنی است.
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نکات کلیدی فصل ششم��
 حرکت درازنشست برای ارزیابی استقامت عضالت شکم استفاده 

می شود.
 آزمون کشش بار فیکس برای اندازه گیری قدرت و استقامت 

عضالت کمربند شانه ای  و  بازو  است. 
  آزمون رفت و برگشت زیگزاگ برای سنجش چابکی است.

انفجاری   آزمون پرش عمودی برای سنجش توان و قدرت 
عضالت پاها می باشد.

پا  یک  روی  بسته  چشمان  با  آزمودنی  آن  در  که  آزمونی    
می ایستد، برای سنجش عملکرد پروپریوسپتورها و گوش داخلی 

در حفظ تعادل است.
  افزایش سرعت در زنان معموالً در سن 17-16 سالگی به 

حداکثر می رسد.
  برای اندازه گیری مستقیم انعطاف پذیری از گونیا متر استفاده 

می شود.

نکات کلیدی فصل چهارم��
  در نتیجه کاهش قدرت عضالت، افراد بلندقد بیش تر در معرض 

آسیب  هستند.
    اختالل در عملکرد غدد هیپوتاالموس می تواند سبب بروز چاقی شود.

 مناسب ترین راه برای کاهش وزن در افراد چاق، کاهش کالری 
دریافتی و افزایش انرژی مصرفی از طریق ورزش است.

 اگر ورزشکاری بخواهد 4/5 کیلوگرم از وزن اضافی خود را 
کاهش دهد، 5-4 هفته زمان برای این کار الزم دارد.

  اندازه گیری ضخامت الیه ی چربی زیرپوستی به وسیله کالیپر، 
مناسب ترین روش اندازه گیری وزن چربی و وزن خالص بدن است.

  اجرای تمرینات استقامتی و طوالنی مدت در کاهش چربی 
مؤثرتر است.

  معموالً کشتی گیران، ژیمناست ها و سایر ورزشکاران سبک وزن 
باید قبل از شروع فصل مسابقه به فکر کاهش وزن باشند.

  چابکی در فعالیت هایی نظیر اسکی، بدمینتون و فوتبال نقش 
مهمی دارد.

  عوامل مؤثر در میزان چابکی: توان، سرعت، قدرت.
 سرعت اجرای حرکات بدن در مردان در سن 20 سالگی به 

حداکثر می رسد.
  پسران در مقایسه با دختران در حین سال های قبل از بلوغ 
چابکی کم تری دارند و بعد از این مرحله چابکی پسران در مقایسه 

با دختران سریع تر افزایش می یابد.
 چابکی بچه ها در سال های رشد سریع کاهش می یابد.

 تعادل عبارت است از توانایی نگه  داشتن نقطه ثقل بدن در 
محدوده سطح اتکاء شخص.

نکات کلیدی فصل دوم��
 استقامت عضالنی، تا حد زیادی به قدرت و قابلیت هوازی 
مهارت های  از  بسیاری  بهتر  اجرای  برای  و  می شود  مربوط 

ورزشی ضرورت دارد.
افزایش  باعث  استقامت عضالنی  تمرینی  دوره های  اجرای   

غلظت میوگلوبین عضله می شود.
 با افزایش استقامت عضالنی، مقاومت بافت های همبند عضله 

افزایش می یابد.
  ست 6 تکرار، سریع ترین روش دستیابی به قدرت است.

 کشش های پرتابی موجب دردهای عضالنی و آسیب دیدگی 
بیش تری می شود.

  در کشش های ایستا، بدن تا دورترین حد کشیده شده و با همان 
وضعیت کششی به مدت 10 تا 20 ثانیه نگه داشته می شود.

  انعطاف پذیری مفصل با درد مفصل هنگام حرکت عضو رابطه ی 
معکوس دارد.
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