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نکات کلیدی فصل پنجم��
  در والیبال ارسال توپ به بازیکن هر تیم را به منظور اجرای 

مهارت بعدی، پاس می گویند.
 قسمت های مختلف زمین بازی در والیبال: منطقه دفاع، منطقه 

سرویس، منطقه حمله.
 بازیکنان والیبال برای فرود توپ در داخل زمین مقابل عمدتاً از 

ضربه ی آبشار استفاده می کنند.
  در ورزش والیبال، چرخش بازیکنان زمانی صورت می گیرد که 

تیم مقابل ،توپ یا سرویس را از دست بدهد.
  سرویس والیبال از قسمت راست و عقب زمین و خارج از خط 

انتهایی زده می شود.
 در والیبال ضربه ی آبشار غالباً با کف و پاشنه ی دست زده  می شود.

  رشته ی والیبال باعث افزایش سرعت حرکت، عکس العمل، 
قدرت پرش و چابکی بازیکن می شود.

نکات کلیدی فصل چهارم��
  انواع شنا: کرال سینه، کرال پشت، شنای قورباغه، پروانه و  شنا 

از پهلو.
ـ خارج شدن عضالت از حالت سفتی و یا شل بودن    اثرات شنا: 1
ـ افزایش بازده  ـ جنبش پذیری مفاصل. 3 و رسیدن به تعادل. 2
ـ افزایش قابلیت های جسمانی همچون  قلب و دستگاه تنفسی. 4

استقامت، سرعت و قدرت.
  کرال سینه، سریع ترین نوع شناست و در آن عمل بازدم از طریق 

دهان و بینی انجام می شود.
  هنگام شنا فاصله ی پاها در آب باید 20 تا 25 سانتی متر باشد.

 شنا یکی از ورزش های پایه و مادر بوده که از کودکی تا پیری 
می توان آن را انجام داد و ورزشی انفرادی است.

 شناگران عمل نفس گیری را با حرکت دست هایشان هماهنگ 
می کنند .

نکات کلیدی فصل سوم��
  دستگاه قلبی عروقی وظیفه ی رساندن اکسیژن و مواد غذایی به 

سایر بافت های بدن را برعهده دارد.
یا چربی اضافه، رژیم غذایی و تمرینات    برای کاهش وزن 

ورزشی مناسب ترین روش است.
 در نتیجه ی چاقی در بزرگسالی، اندازه ی سلول های چربی افزایش می یابد.

 25 درصد از کاهش وزن که صرفاً از طریق محدود کردن رژیم 
غذایی به وجود می آید، در اثر ضایعات بافت عضالنی است.

  عوامل ایجادکننده تصلب شرائین:چاقی، تجمع موادی چون 
کلسترول در عروق، سفت و سخت شدن عروق.

  رسوب چربی، مقاومت رگ های خونی را افزایش می دهد.
  هدف اصلی در یک برنامه کاهش وزن، کاهش درصد چربی است.

  زنان در دو مقطع بارداری و یائسگی آمادگی بیش تری برای 
چاق شدن دارند.

نکات کلیدی فصل اول��
  رشد و توسعه ی بعد اجتماعی انسان در محیط های سالم ورزشی 

صحه بر قدرت سازندگی اجتماعی تربیت بدنی می گذارد.
 فلسفه ی آموزش مفاهیم تربیت بدنی از طریق حرکت های 

فیزیکی و جسمانی، تعلیم و پرورش بدن های سالم و قوی است.
ـ اجتماعی تربیت بدنی    قبول مسئولیت در افراد از آثار روانی 

است.
  مبانی تربیت بدنی:

1- مبانی تربیتی ، اخالقی و اعتقادی 
2- مبانی فیزیولوژیکی

3- مبانی روانی - اجتماعی



انتـــشارات طالیـی  
پــــویندگان دانشگاه

انتـــشارات طالیـی  
پــــویندگان دانشگاه مبانی سازمان مدیریت -فصل :

انتـــشارات طالیـی  
پــــویندگان دانشگاه

انتـــشارات طالیـی  
تربیـت بدنی 2  -فصل : چهارمتربیـت بدنی 2  -فصل : پنجمپــــویندگان دانشگاه

تربیـت بدنی 2  -فصل : دومتربیـت بدنی 2  -فصل : سوم

6 8

42

 در والیبال اولین ضربه به توپ را برای شروع بازی، سرویس می نامند.

  در والیبال، توپ گیری )دفاع( از جلو در داخل زمین توسط ساعد 
و در پهلو بیشتر توسط کف دست و مشت انجام می شود.

  هر تیم والیبال متشکل از 6 نفر بازیکن اصلی است که در زمین به 
صورت چرخشی و موافق با عقربه های ساعت بازی می کنند.

  ارتفاع تور والیبال برای آقایان 2/43 و برای خانم ها 2/24 است.

  در والیبال، تیمی که زودتر 15 امتیاز را کسب کند، برنده خواهد بود.
 در والیبال برای دریافت توپ های کوتاه و کم ارتفاع از پاس ساعد 

استفاده می شود.
 در والیبال هدف از دفاع، مهار کردن توپ و جلوگیری از سقوط 

آن در زمین است.
  در والیبال، دفاع در زمین بازی عمدتاً توسط بازیکنان عقب زمین 

و یا کسانی که در دفاع روی تور شرکت ندارند، انجام می شود.

 در آموزش شنا به افراد مبتدی، از شنای کرال سینه بیش تر 
استفاده   می شود.

  در کرال سینه، بدن به صورت کشیده است و به سمت راست 
و چپ می چرخد.

  در هنگام شنا، پاها در هنگام ضربه، به صورت آزاد حرکت 
می کنند .

  در شنا، نفس گیری تنها از طریق دهان است.
 در شنای کرال سینه، اولین قسمتی که از دست وارد آب می شود 

انگشتان  است.
 در شنای کرال سینه ، تعداد ضربات پا در هر حرکت کامل 

دست ها 4 ضربه است .

  رگ های کرونر مسئولیت خون رسانی به عضله ی قلب را برعهده دارند.
  چربی اضافی بدن موجب ضعف استقامت قلب و ریه ها می شود.
  وظایف سیستم عصبی در بدن: کنترل، هدایت، تحرک پذیری.

  مصرف هر عدد سیگار در روز سبب افزایش فشار خون در 
حدود 10 میلی متر جیوه خواهد شد.

  اجرای حرکات قدرتی و انقباضات عضالنی شدید روی سیستم 
قلبی میانساالن اثر منفی دارد.

  جهت کاهش وزن، رژیم غذایی بدون ورزش محکوم به شکست است.
  حفظ تعادل بدن در ارتباط با دستگاه های عصبی و عضالنی 
می باشد و افرادی که دارای سیستم عصبی قوی تری هستند، تسلط 

بیش تری روی جسم خود دارند.
  احتمال دارد افراد چاق در ابتدای شروع به ورزش با افزایش 
وزن مواجه شوند و این به دلیل جایگزین شدن بافت عضالنی به 

جای بافت چربی است.

نکات کلیدی فصل دوم��
  رفع خستگی، وظیفه شناسی و پرورش قوای ذهنی از آثار تربیت 

بدنی بر رفتارهای فردی انسان است.
  شخصیت اجتماعی بیان کننده ی رشد صحیح و طبیعی روانی افراد 

است.
  ورزش به عنوان یک عامل فرهنگی در تکامل شخصیت انسان 

بر روند اجتماعی شدن او تأثیرمی گذارد.
 علوم ورزشی از طریق حرکت و فعالیت های جسمانی به شکوفایی 

و تکوین استعدادهای انسانی کمک می کند.
 تاثیر ورزش در تغییرات رفتاری فردی :

1- رفع خستگی فکری و ایجاد قدرت ابتکار 
2- تقویت استعداد رهبری و وظیفه شناسی 

3- پرورش قوای ذهنی و مبارزه با بی حوصلگی و نگرانی
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نکات کلیدی فصل نهم��
 هدف آزمون کشش از بارفیکس، سنجش استقامت عضالت 

کمربند شانه ای است.
  در مرحله سرد کردن، انجام حرکات کششی حکم ماساژ عضالت را دارد.

 تفاوت فعالیت های سرد کردن با فعالیت های گرم کردن از نظر اجرا 
این است که مراحل اجرایی سردکردن برعکس  گرم کردن می باشد.

  در اجرای حرکات کششی ایستا، ابتدا و انتهای هر جلسه باید با 
حرکات انعطاف پذیری همراه بوده و برای هر تمرین باید حداقل 
5 تکرار در نظر گرفت. آرام سازی عضالنی نیز باید جزئی از برنامه 

کششی باشد.
  تمرینات کششی به عنوان بخشی از حرکات سرد کردن، برای 

جلوگیری از خستگی بدن ،کاهش جراحت و دردهای عضالنی بعد 
از تمرین اصلی اجرا می گردد.

 در حرکات کششی ایستا، حفظ حرکت در طول دامنه حرکتی 

نکات کلیدی فصل هشتم��
  در تنیس روی میز، ضربه ی لوپ از مهمترین ضربات و تکنیک 
های حمله ای می باشد . و به دو نوع درایو لوپ  و های لوپ تقسیم 

می شود .
 ضربه ی فورهند یکی از مقدماتی ترین مهارت ها در ورزش تنیس 

روی میز است.
 در تنیس روی میز، در مهارت  سرویس »کات«، توپ دارای 

چرخش پیچ از باال به طرف پایین است.
  در تنیس روی میز چنان چه بازیکنی دو بار پشت سر هم به توپ 

ضربه بزند، خطا نموده است.
و  حرکت  سرعت  توسعه ی  بر  میز  روی  تنیس  ورزش   

عکس العمل تأثیرگذار   است.
 یکی از خطاهای تنیس روی میز آن است که به توپ قبل از 

برخورد به میز ضربه زده شود.

نکات کلیدی فصل هفتم��
  مهارت های اصلی بسکتبال: دریبل، پاس، شوت.

 زمانی که بازیکن بسکتبال بخواهد با سرعت و همراه با توپ 
مسافت زیادی را در زمین طی کند، از دریبل بلند استفاده می کند.

  در بسکتبال، دریبل کوتاه برای حفظ توپ و بیش تر در زمانی که 
بازیکن توسط حریف محاصره شده استفاده می شود.

 در بازی های رسمی بسکتبال، پاس دو دست باالی سر بیش تر 
توسط افراد بلندقد استفاده می شود.

 طول ذوزنقه موجود در زمین بسکتبال 5/80 متر است.
 در بسکتبال از پاس بیسبالی بیش تر برای رساندن توپ در 

مسافت های زیاد استفاده می شود.
 بسکتبال عالوه بر گسترش استقامت عمومی، موجب توسعه ی 

سرعت عمل و عکس العمل و دقت و هماهنگی می شود.

نکات کلیدی فصل ششم��
  در فوتبال در اجرای پرتاب اوت، پاها باید با زمین تماس داشته باشند.

  در فوتبال کنترل توپ با کف پا نسبت به سایر کنترل ها عمومیت 
کم تری دارد. 

  فاصله ی استراحت بین دو نیمه بازی فوتبال 15 دقیقه است.
  در فوتبال در صورت انجام خطا در محوطه جریمه )از جمله هل 

دادن بازیکن در این محوطه( داور اعالن ضربه پنالتی می دهد.
  در فوتبال حرکت توپ که همراه بازیکن با ضربات آهسته و 

متوالی انجام می شود، دریبل نام دارد.
  مهارت های اساسی فوتبال: پاس دادن، شوت زدن، هد زدن.

  در فوتبال، پرتاب اوت به شکل صحیح آن توسط دو دست و از 
روی سر انجام می شود.

 فوتبال باعث تقویت استقامت عمومی بدن و افزایش قدرت 
عضالت اندام تحتانی می گردد.
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بین 10 تا 30 ثانیه است.
  اثرات و فواید گرم کردن: افزایش جریان خون و فراهم شدن 
اکسیژن، کاهش صدمات، افزایش سرعت انقباض، کاهش زمان 

بازتاب، تسهیل واکنش های سوخت و سازی.
  در آخرین مرحله گرم کردن باید فعالیت هایی را انجام داد که 

فرد در روش مورد نظر به تمرین آن ها می پردازد.
 کشش عضالت ناحیه داخلی ران بیش تر با هدف جلوگیری از 

صدمات ناحیه کشاله ران انجام می شود.
  انعطاف پذیری یعنی قابلیت کشیده شدن عضالت و تاندون ها 

برای تأمین دامنه حرکتی بیش تر مفاصل.
  تمرینات کششی عمدتاً گروه های عضالنی درگیر در فعالیت 

اصلی را مورد توجه قرار می دهد.
  کشش عضالت ناحیه شانه در ورزش هایی چون بدمینتون، 

تنیس، شنا، والیبال و هندبال مؤثرتر است.

  در تنیس روی میز برای اجرای ضربه ی فورهند، پاها به اندازه ی 
عرض شانه باز، بدن کمی خم و پس از ضربه به سمت چپ حرکت 

می کند .
 در تنیس روی میز برای اجرای ضربه ی فورهند، پای راست کمی 
عقب تر از پای چپ قرار می گیرد و قبل از رسیدن توپ به راکت 

بازیکن حرکت چرخش خود را شروع می کند.
برای اجرای ضربه ی فورهند، وزن بدن   در تنیس روی میز 
بیش تر روی پای چپ منتقل می شود و در لحظه ی برخورد توپ، 

راکت تقریباً اریب و در راستای ساعد می باشد.
 در تنیس روی میز در مهارت درایولوپ، ارتفاع توپ کم و 

سرعت پیچ توپ زیاد است.
 در بازی تنیس روی میز در روش مدادی، راکت را مثل قلم در 

دست می گیرند.

 در بسکتبال، پاس سینه ای دو دست با چرخش توپ و حرکت 
همزمان پای عقب و دست به جلو انجام می شود.

  بازی بسکتبال توسط دو تیم پنج نفره انجام می شود و هر تیم 
از 5 تا 7 یار ذخیره برای تعویض بازیکنان اصلی استفاده می کنند.

  پرتاب آزاد در بسکتبال، یک امتیاز دارد.
  بازیکنان ماهر در بسکتبال کم تر از مهارت شوت دو دستی از 

سینه استفاده می کنند.
 پاس سینه دو دست در بسکتبال بیش تر مورد استفاده بوده و 

برای فواصل حدود 5 تا 6 متر به کار می رود.
 در بسکتبال وقتی که فاصله ی حریف از بازیکن زیاد باشد، برای 

انتقال توپ باید از دریبل بلند استفاده کرد.
  قطر دایره وسط زمین بسکتبال 1/8 متر است.

 در بسکتبال در پاس زمینی ، توپ به صورت مورب به زمین زده 
می شود و در برگشت به دست یار مورد نظر می رسد .

  در فوتبال، پاس دادن هنگامی که بازیکن در مقابل تهاجمات 
حریف قرار می گیرد و یا خطر از دست دادن توپ باشد، انجام 

می گیرد.
  انجام مهارت های فوتبال توسط دست مجاز نیست.

  اگر در ضربه آزاد مستقیم فوتبال، توپ پس از برخورد بازیکن 
حریف وارد دروازه شود، گل پذیرفته است.

 در فاصله 11 متری از خط دروازه روی خط فرضی که بر وسط 
خط دروازه عمود شده است ، نقطه ی پنالتی قرار دارد.

 در فوتبال هنگام ضربه زدن ، پنجه ی پا باید در جهت حرکت 
توپ و در کنار توپ باشد . 


