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 نيایل جوـ اواكي دیل كواوا(4 نياخر نوجوـ اوا كيدخر كواوا(3

 فتد.اميق تفااساقه …… در.…..نياستخواكز امران در ستخواتولد نمو طولي از پس -54

 ینتهاـ دو اثانویه  4) سطـ وثانویه  3) سطـ وليه او 2) ینتهاـ دو اليه او 1)

 



 ؟صحيح نميباشدز حلقة بال با سيستم كنترط تبادر ارگزینه ام كد-55

 ار دارد.قرز سيستم حلقة باو جزل بسكتباپ توب پرتا (1

 ین حلقه باشد.در اند انيز مي تو هستهت آشد حركار كادخود هنگامي كه فرار دارد و قرز حلقة بادر سریع ت حركا(2

 كنيم.ل كنتررا نيم حركت اميتوز حلقة بادر (3

 د.نميگيرار قرده ستفاارد موا جرل احادر حركت ل كنتر یابررد خوزین حلقه بادر ا(4

ود حدر در نخستين با یابافت چربي بر-56

.... 

در تولد و بدن در چربي بدد و وزن جنين ظاهر ميشودر

 ست.ا ..ود حد

 كيلو 0/5ـ ماهگي  4) 2/5 كيلو 1ـ ماهگي  3) 3/5 كيلو 0/5ـ ماهگي  2) 3/5 كيلو 1ـ ماهگي  1) 2/5

 

سپس و شوند ه كنداپرن نگشتاه، اشدز پاها باو ستها دكه د موجب ميشو، لشهسته به باآسر یا ضربه ن دادن تكا«-57

 ؟ستافلكس ام ربه كدط ین عالیم مربوا »م ميشوندـا خـپاهو ا ـستهد

 رومو 3) ردنیكه خو 2) بابينسكي 1)

(4 

 بابكين

و چشمها بسته ز، بان ها، دست(دو دبه كف هر ر وارد آوردن یر )با فشازفلكس ام ركددر -58

  د؟خم ميشو سر

 گونه 4) بابينسكي 3) البيرنتي 2) بابكين 1)

صحيح رت عباام كد-59

    ؟ميباشد

 د. هد بواموني خورهو یربا بيمااه ندگي همرز یبعد یهادر دورهطفوليت  یفلكسهاره ربان دوظاهر شد(1

 ماهگي ظاهر ميشوند. 4از ضعي عموماً بعد و یكنشهاوا(2

 نند.داعصبي ميه ستگادنمو و شد ر هداشورا فلكسها ن رناپدید شدو  نظریه باليدگي ظاهروان پير(3

 تنفسي كمك ميكند.ت حركاوع به شردن گرض نقبارن افلكس غير متقار(4

 ؟صحيح نميباشدز سيستم حلقه باره بادرگزینه ام كد-61

(

 2) د.ميشوم نجااین حلقه در اسریع ت بيشتر حركا 1

ركت ح یاجراز ابعد ان ميتوز حلقه بادر 

 رد داد.خوزبا

(

 د.ميشودر كل حركت صاز حلقه بار د 4) د.كرل كنتررا حركت ان ین سيستم ميتودر ا 3

 شود؟پدیده بازگشت در رشد حرکتی به کدام یک از عوامل زیر مربوط می-61

 ( باال نبودن سطح مشکلی2 ( جدید بودن الگویی حرکتی1

 ( همه موارد4 ( اعتماد به نفس زیاد اجراکننده هنگام اجرا3

 آید؟از الیة ژرمینال مزودرمی چه چیزی به وجود می-62

 بینی و چشم ( پوست، مثانه، پوشش حسی گوش،1

 ( کبد و لوزالمعده و دستگاه عصبی2

 ( دستگاه عصبی مرکزی و محیطی3

 هاای، غضروف و استخوان( بافت ماهیچه4



 شود؟از چه سنی شروع می براساس شواهد موجود رفتارهای حرکتی در جنین حدوداً -63

 هفتگی 11( 4  هفتگی 8( 3 هفتگی 6( 2 هفتگی 4( 1

 های ادراکی انسان است؟کدام یک از موارد زیر جزو توانایی-64

 ( همه موارد4 (هماهنگی چشم و دست3 ( دقت شنوایی2 ( آگاهی از بدن1

 خاصره حول محور طولی بدن .............. .ها در الگوی بنیادی راه رفتن چرخش لگن همراه با افزایش طول گام-65

 یابد.( افزایش می2  یابد.( کاهش می1

 ها بستگی ندارد.( کاهش و افزایش آن به طول گام4  کند.( تغییری نمی3

 شود؟های زیر در پسران آشکار میهماهنگی و ناشیگری حرکتی در کدام یک از دوره-66

 نی( دوره پیش دبستا2  ( دوره دبستانی1

 ( دوره طفولیت4  ( دوره نوجوانی3

 های فردی قابل شناسایی است؟های تحقیق در رشد حرکتی تفاوتدر کدام یک از روش-67

 ( تحقیق مقطعی2  ( تحقیق بلندمدت1

 ( تحقیق متقاطع4  ( تحقیق متوالی3

 ترین منحنی تغییرات بالیدگی کدام است؟دقیق-68

 شکل S( منحنی 2  ( منحنی شتاب1

 ای( منحنی فاصله4  منحنی سرعت( 3

 مسیر حرکت دست در مرحله آمادگی ابتدایی پرتاب کردن چگونه است؟-69

 ( از جلو به سمت پایین و عقب2 ( از عقب به سمت پایین و جلو1

 ( از عقب به سمت جلو و باال4 ( از جلو به سمت باال و عقب3

 . دهد که .....................منحنی رشد نشان می-71

 شود.( رشد دستگاه عصبی به طور یکنواخت انجام می1

 های اولیه زندگی بسیار سریع است.( رشد دستگاه عصبی در سال2

 شود.تر میهای اولیه زندگی بسیار آهسته است و به تدریج آهسته( رشد دستگاه عصبی در سال3

 شود.ج سریع میهای اولیه زندگی آهسته است و به تدری( رشد دستگاه عصبی در سال4

 مدل یادگیری حلقه بسته آدامز براساس کدام یک از موارد زیر است؟-71

 ( مکانیزم بازخورد2  ( رفتار حرکتی1

 ( پردازش اطالعات4  ( ادراک3

 وجه تمایز مهارت و تکلیف چیست؟-72

 ها هدفی برای دستیابی وجود ندارد.( مهارت دارای هدف خاصی است اما در تکلیف1

 ها اینگونه نیست.شود در صورتی که در مهارتف به صورت ارادی تولید می( تکلی2

 ( تکلیف حرکتی برای دستیابی به هدف نیاز به حرکت بدن و اندام دارد.3

 کدام( هیچ4



 باشد؟توان قائل شد به چه علت میتفاوتی را که بین آگاهی از نتیجه و بازخورد می-73

 ود اطالعات( زمان ور2  ( وقت دادن اطالعات1

 ( درک یادگیرنده از اطالعات4  ( منبع اطالعات3

 دهد؟کدام یک از موارد زیر، اطالعاتی در خصوص وضعیت فضایی و زمانی اعضای یادگیرنده در اختیار او قرار می-74

 ( آگاهی از نتیجه4  ( آگاهی از اجرا3( بازخورد درونی2 ( بازخورد هم زمان1

 اجرای مهارت باید طوری تمرین کرد که ................... .برای تکامل خودکار شدن -75

 های زیاد منجر شود.( یک محرک همواره به پاسخ1

 های زیاد همواره به یک پاسخ منجر شود.( محرک2

 ( یک محرک همیشه به یک پاسخ منجر شود.3

 ( پاسخ و محرک با هم ناسازگار شوند.4

 بارتند از:های یادگیری عترین ضعف منحنیمهم-76

 های فردی( پنهان ماندن تفاوت2 ( نمایش امتیازات فرد به طور یک جانبه1

 ( وجود اشکال متفاوت4 ( مشخص نمودن قانون تمرین3

 شود؟های تمرینی زیر به عملکرد بهتر یادگیرنده منجر میکدام یک از روش-77

 متغیر( تمرین 4  ( تمرین تصادفی3( تمرین مسدود2 ای( تمرین زنجیره1

 باشد.تمرین با حرکت آهسته از نوع تمرینات ....................... می-78

 ( مسدود4 ( تصادفی3 ( ثابت2 ( متغیر1

 نماید؟ای استفاده میکنندهدهد از چه نوع تقویتمربی که ورزشکار خود را مورد تعریف و تمجید قرار می-79

 ن( تقویت کننده نخستی2  ( تقویت کننده تصادفی1

 ( تقویت کننده منفی4  ( تقویت کننده ثانوی3

 ها مضمون تقویت منفی است؟کدام عبارت-81

 ( ارائه یک محرک نامطلوب1

 ( ارائه یک محرک مطلوب2

 ( پایان دادن یا ترک یک محرک مغایر با ایجاد پاسخ مطلوب3

 رود.( برای تقلیل یک پاسخ نامطلوب به کار می4

صحيح رت عباام كد-81

    ؟ميباشد

 ميباشد.ه مستقيماً قابل مشاهد یگيردیا 2) هستند. یگيردیا یمنحنيهاا، جرا یمنحنيها 1)

 یگيردیاه هندن دنشارت مهاار در نسبتاً پایدات تغيير 3)

 ست.ا یگيردیاد خو یدبه خود، عملكرد بهبو 4) هستند.

  ؟ستا تكليفي نسبتاً مشابه با تكاليف تمریني یگيردیال، نتقاام اكدف هد-82

 منفيل نتقاا 4) مثبتل نتقاا 3) یكدنزل نتقاا 2) ل دورنتقاا 1)



 یگيردیااز مرحله ام كددر  یبصرو سایل سمعي ده از وستفا، انمایشها، لعملهاراستود-83

  ؟مفيد هستند

 شناختي 4) كالمي 3) یركادخو 2) حركتي 1)

    ؟ستاصحيح رد موام كد-84

 یش ميیابد. افزاثربخشي تمرین بخش بخش ، اتكليف یاجزایش تعامل بين افزابا (1

 دارد.بستگي رت ثربخشي تمرین بخش بخش به ماهيت مهاوت در اتفا(2

 د.ميشورت مل حركتي مهااهني باعث تسهيل عوذتمرین (3

 ست.اتمرین بدني و هني ذتركيبي تمرین م نجااز امؤثرتر ، هنيو ذتمرین بدني  یاجدم نجاا (4

 اه دارد؟به همررا یر ر زثاام آتمرین كد یبين نوبتهاحت استراكاهش -85

شته داثر مثبتي نيز ا یگيردایدر ست احتي ممكن ارد، نميگذ یگيردیاا و جرابر  یثراتقریباً د، مجرو تكاليف سریع در (1

 باشد

 ا دارد.جرابر  یربسياد ثر بهبواوم، امدت مددراز تكاليف در (2

 ا دارد. جرابر  یراثر تضعيفي بسيد، اتكاليف مجردر (3

 ارد.ندا جرابر  یثراوم، امدت مددراز تكاليف در (4

د در خو یستهان دیددبه  یزیگر نيادطفل و ست زم احركت ال یاجرا یاست بردبه  یمرحله توجه كمترام كددر -86

 ارد؟ندء به شيزدن  ستدميز آموفقيت یاجرا

 یبصره شده نداخواسترسي فر( د4ركادسي خوستر( د3یبصره یت شداسترسي هد( د2ازدسترسیپيش ت ( حركا1

   ؟ستافتن پيشرفته راه ریژگي رد از وموام كد-87

 یش ميیابد.افزاتمایل تنه به جلو د و بهتر ميشودل تعا 1)

ره بان دوقفل شد یلگوا 2)

  نوزا

 ونپا به بير ییش تمایل پنجههاافزا 3)

عقب حركت و به جلو ن همزمار فق بهطوامو یهاامندا 4)

 يكنند.م

 ؟نميباشدن یددویي ابتداشكل  ییژگيهارد از وموام كد-88

منة حركتي ( دا2نیدوع دوشردر سيع و یتكاا( سطح 1

   ودمحد

 عقب.و جهت مخالف پاها به جلو در حركت و ست انج آرمفصل در جه در D 9یه زاوشتن یك دا(3

 هكوتام گال طو(4

 ؟صحيح ميباشدرت عباام كد-89

 شته باشد.دا یدعموش گر قصد پراي ميكنند حتوع شرل را طوش سنين پایين پرن در اكدكواز  یربسيا(1

 ميكنند.ز كامل بارا پا ، به باالن بدب پرتا یابر یدعموش پرن در كادكو(2

 ست.امين ن از زشدا موقع جدع آن در تفااز اربلندتر ن، پریداوج لحظه در سر ع تفان اركادكودر (3

 حفظ ميكنند.ل زدن ضعيت بارا در ونها ه آكنندش پرو كمك نميكنند ش ستها به پرن، دكادكو یدعموش پردر (4

   ....... . پيشرفتهدن ليلي كردر -91



 یت ميكند.اهدرت را مها یاجره ، اپایي كه خم شد 1)

ه تكا باید كامالً كشيدا یپا 2)

  د.شو

فق پاها حركت ميكنند اجهت مودر ستها كه از دباید  3)

 .دنموده ستفاا

م نجال افعار به پا به باال بهطوب پرتا 4)

 د.نميگير

  د؟ميگيرم نجاوب امتنار یك لي با یك پاست كه بهطوم و شامل یك گارد موام كد-91

 نیددوسكسكه  3) ردنسر خو )2 فتنرتمه ریو 1)

لي لي  4)

 دنكر

  .زدموآميدك ست كه كورن ایي نامتقاحركت جابهجا یلگوالين او.........-92 

 دنلي لي كر 3) ردنسر خو 2) نیددوسكسكه  1)

تمه ریو 4)

 فتنر

 ؟ستایي ضربه با پا ابتداشكل  ییژگيهارد از وموام كد-93

 ست.ه ا)ضربه( خميدس لحظه تمادر  پبه توه نندزضربه  یپا ینوزا(1

 د.ميشووع شررت مها یاجر، اگيدماآبا یك مرحله (2

 حركت ميكنند.، خالف حركت پاهات مجهدر ستها و دست ایك چرخش  یداراتنه (3

 طي ميكند.را حركت از منة كامل دامفصل لگن یك در ند زضربه ميپ پایي كه به تو(4

زده تخمين ، كنددرك به خوبي د را خون بدء و شيااتا مسافت بين زد ميسادر قان را نسا، ایبصراز ادراك جنبه ام كد-94

 ؟هددتشخيص ء را شيادن ابو یسه بعدو 

 ازهندا یارپایدادراك  3) حركتادراك  2) فضایي بجهتیا 1)

ادراك  4)

 عمق

گزینه صحيح ام كد یركادبا مرحله خوط تبادر ار-95

   ؟نميباشد

رت مها یاجرا یاین مرحله براد در افرا 1)

  . فكر نميكنند

ین مرحله ابه اد فراهمه  2)

  سند.رنمي

 نه ميباشد.راین مرحله هوشيااد در افرد اعملكر 3)

ك ندا یركادمرحله خوا در جرا یتغيير پذیر 4)

 ست.ا

ق صدرت مهاع از نوام با كدط تبادر ارجنتایل  یگيردیال مددر با محيط متغير ا جراتطبيق -96

  ؟ميكند

 زبا 3) شناختي 2) بسته 1)

تصویر  4)

 یزسا

اق مصداو با ط تبادر اریر ز یمنحنيهااز یك ام ميبخشد كدد بهبود را كنش خون وامازسرعت ه نددوهنگاميكه یك -97

 ؟ميكندا پيد

 

(1   2)    (3   (4 

 

گزینه صحيح ام كدا جرت ابا فالط تبادر ار -98

 ؟نميباشد

 

 

 د.ميپيوندع قووبه  یگيردیات فالدر دوره  2) 



    

یا و ثر سقف است حاصل اممكن ا جرت افال 1)

  كف باشد.

ط مربوا جرا ییژگيهاوند به اميتوت فال 3)

 باشد. یگيردیاا و جراند متغير اميتوت فال 4)  شد.نبا

    ...ا بتدرت ایك مها یگيردیام به هنگان مبتدیا-99

رو بهرومحيطي ط نامربو یتوجه به نشانههااف نحرابا  1)

 هند.دطالعاتي جهت ميامنابع  یبه سود را بينایي خو 2) ميشوند.

 رتبا مهاط مربو ینشانهها یبه سود را بينایي خو 3)

 نظر متمركز ميكنند.رد موه تر بر پدیدرا زودتوجه بينایي  4) هند.دميق سو

    ؟ستام اكدش پرع ترین نوارشود-111

 یود روفرو به جلو با یك پا ن پریدن و یددو 1)

 پادو  یود روفرو پا دوبه جلو با ن پرید 2)  پادو 

 یود روفرو به جلو با یك پا ن پریدن و یددو 3)

 پادو یود روفرو پا دوبه پایين با ن پرید 4)  یگرد یپا

 ؟صحيح میباشد یشدات رتغييررد مودر گزینه ام کد-111

(

 غيرقابل پيشبينی میباشد.و لی امتو ییندآشد فرر 1

مشابه اد فراهمۀ در  یشدات رسرعت تغيير 2)

 میباشد.

(

 .فقط کيفی میباشدات تغيير 4) چند عاملی میباشد.دار و جهت یشدات رتغيير 3

 رود؟نمیر سنجش باليدگی به کا یاگزینه برام کد-112

 اننددر آوردن د 4) امندامحيط  یگيرازهندا 3) ثانویۀ جنسیت صفا 2) سکلتیاسن  1)

 ؟هنددیگر ترجيح مید یبه فعاليتهارا فعاليتها از بعضی ه شرکت کننداد فراتخصصی ت حرکااز مرحله ام کددر -113

 شدل رحادر مرحلۀ  4) لعمردامامادة ستفاامرحلۀ  3)  دبررمرحلۀ کا 2) رمرحلۀگذ 1)

 ؟گزینه صحيح میباشدام کد-114

ن کادشد برحرکت کوت راثرافقط به ، شدریربنایی ز ییندهاآتوجه به فرون بدن متخصصا، یرتوصيف هنجا یدر دوره (1

 دازدمیپر

 ند.دازنين مختلف میپرست در یابی کمی حرکاارزشد به ن رمتخصصا، توصيف بيومکانيکی یدر دوره (2

 حرکتی میگویندر فتاآن رشد ه رندهم کنافر، ندآوریرتر بدست میزم را دشد الربه سيستمهایی که (3

 مینامند.ن بد یبندسمقيارا نی د دروبعاا ینی به جاوبيرد بعاده از استفاا(4

    تحقيق طولی:ح طردر -115

 ارد.ند یدفر یهاوتمحقق توجهی به تفا 1)

د جووهی وهم گرو يختگی سن مآهم در  2)

 دارد.

تی ورضر یارتکرن موآز 3)

 ست.ه امستقيم قابل مشاهدر شد به طور 4)  ارد.ند

   ؟یر صحيح میباشدرت زعباام کد-116



 ست.ص ابه خام صل عان اهمادال سفالوکو 2) ند.ارندل قبوس را حسا یدورهباليدگی ه یدگاد 1)

نظر گرفته در  یدفر یهاوتتحقيقی مقطعی تفاح طردر  3)

 د.نمیشو

باليدگی عموماً در یژگی ر ولی ظهواتو4)

 تغييرپذیرند.

  دد؟گرف ثر تمرین منحراليل دست به اهش ممکن وپژ، تحقيقع نوام کددر -117

 عرضی 4) لیامتو 3) مقطعی 2) تبلند مد 1)

و شی ارگو یستمهاسيه ندزسا ……و هد دتشکيل میرا حسی  یهگيرند، یمرکزب عصااسيستم  ………الیه-118

 ست.اتنفسی 

 ودرممزـ متر یپر 4) ودرمنددرم ـ آکتوا 3) ودرمندودرم ـ آمز 2) مایومتردرم ـ کتوا 1)

 ؟صحيح میباشدرت عباام کد -119

 د.میشووع هفته ششم شراز تپش قلب (1

 د.میگيررت یانی صورومرحله در عت بيشترین سر(2

 هد.دیتشکيل مرا شی ارگو یسيستمهاودرم، الیه مز (3

 دارد.مه اداهفته هشتم ن تا پایاوع و شردوم هفته ن پایااز  یزعضاساامرحله (4

شد رحل امررد مو، در یرارد زمواز یک ام کد-111

 ؟ستاست درنا

حل قبلی اهمجوشی مرو نتيجه پيوستگی  یحل بعدامر 2)

 ست.ا

صلی هر مرحله تغيير کيفی اخصلت  1)

   ست.ا

 نتقالی هستند.ا یها، دورهحلامر 4) د.ظاهر میشوره کبابه یر فتارهر مرحله در  3)

از یک ام کد، یت کنداهدف هد یبه سوآن را تا رود توپی می یبه سور شکاورزقتی ، وگلف یزبان جریادر -111

 د؟میشواو جنتایل شامل  ییژگیهاو

(

 2) کوششین شتن تغيير ميااند، یط تنظيمی ثابتاشر 1

ن يير مياشتن تغك، دایط تنظيمی متحراشر

 کوششی

(

 4) کوششین شتن تغيير ميا، دایط تنظيمی ثابتاشر 3

ن شتن تغيير ميااندك، یط تنظيمی متحراشر

 کوششی

رودمیر به کاه کنندا جرا یرهشيا وگاهی ون آبد یگيردیا یاصطالحی براحرکتی چه  یگيردیاه یدگااز د-112

 

نطباقیا یگيردیا 4) فیدتصا یگيردیا 3) ضمنی یگيردیا 2) رشکاآ یگيردیا 1)



 

 هيک ............... .ن طبق قانو-113

 د.بر میشوابردو نتخابی اکنش ن واماد، زبر شواپاسخ چند برك ـ محراد تعدر هر با(1

 د.بر میشوابردو نتخابی اکنش ن واماد، زبر شوابردو پاسخ ك ـ محراد تعدر هر با(2

 میکند.ا یش پيدافزاثابتی ان ميز نتخابی بااکنش ان وماد، زبر شوابردو پاسخ ك ـ محراد تعدر هر با(3

 میکند.ا یش پيدافزاثابتی ان ميز نتخابی بااکنش ن واماد، زبر شواپاسخ چند برك ـ محراد تعدر هر با(4

 ؟میباشددن گرض نقبارن افلکس متقام رمکانيزرد موام کد-114

 ف طرن هما یپاو ست ن دشده کشيد←ف سر به یک طرن چرخيد(1

 دنگرن خم شد←پنجه تا پاشنه از ضربه به کف پا (2

 پا ن شد، دراز ستن دخم شد، پان خم شد، ستن دشددراز  ←دن گرن ست شدو راخم (3

 پاهان شدز با ←مين ف زسر به طردن بر(4

 قت فضایی ......... میباشند.د یداراند دارحرکتهایی که سرعت متوسطی -115

 یدیازخيلی  4)  یبيشتر 3) متوسطی 2) یکمتر 1)

 ؟صحيح میباشدرت عباام کد-116

 به نتيجه برسد. یرکان مازقل احد در یژنراکثر احدف صرو معين ن طمينااست که با اقابليتی رت، مها(1

 نظر برسد.رد موف به هدن طمينام اباید با عده کنندا جراست که این معنی ابه دن ماهر بو(2

 سد.رخاصی نمیف محيط به هددر تاً ورحرکت ضر(3

 میکند.ده ستفاف ابه هدن سيدر یاسيله برویک ان به عنورت مها، از حرکت یهکنندا جرا (4

 ؟هایی هستندرتمهاع چه نوا هودر  پگرفتن توو یمناستيک ژ یبرنامههادن تعقيب کر، به ترتيب-117

 یهانجيرد ـ زمجراوم ـ مد 2) اوممدـ  یهانجيرد ـ زمجر 1)

 دمجرـ  یهانجيراوم ـ زمد 4) درمجـ  یهانجيرـ ز یهانجيرز 3)

 ه دارد؟به عهدرا نو زافلکس حرکت پرشی مفصل ریر مسئوليت رد زموام کد-118

(1 

 پاسخ m1 (2 پاسخ
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2 

ترکيب با در 

 پاسخ

m

1 

(3 

 پاسخ m2 (4 پاسخ

m

2 

ترکيب با در 

 پاسخ

m

3 

 سد تبحر بین کدام دوره های رشد حرکتی وجود دارد؟-119

 (دوره حرکات بازتابی و مقدماتید2 و تخصصی(دوره حرکات بنیادی 1

 (تمام دوره های رشد حرکتی4 (دوره حرکات مقدماتی و بنیادی3

 بر اساس نتایج تحقیقات ، ورزشکاران نخبه مرد در کدام رشته ورزشی ، ورزش قهرمانی را زودتر شروع می کنند؟ -121

 ( قایقرانان4 (وزنه برداران 3  ( کشتی گیران2 ( شناگران وشیرجه روها 1

 کدام گزینه در انگیختگی یو وارونه صحیح نمیباشد؟-121

 (مهارتهای درشت به انگیختگی باال نیاز دارند2(مهارت ظریف به انگیختگی پایین نیاز دارند1



 (درجه مطلوب انگیختگی به نوع مهارت وابسته است3(تفاوت های فردی در انگیختگی وجود ندارد3

تشکيل را گسالی ربزدوره صد درندگی چند ه اول زمار دحس بينایی د عملکر-122

  ؟هددمی

 صددر 4) 15 صددر 3) 10 صددر 2) 5 صددر 1) 2

را سش احوا و مينه پيدزبر یک را هد تا محل یک شئ دمیزه جاه اکننده بر مشاهد یبصرادراك  یجنبههااز یک ام کد -123

 ؟مترکز کندآن بر 

 مينهو زشکل  4) عمق 3) شيااتماميت  2) ازهندا یارپاید 1)

ب یش یا کاهش شتاافزاتشخيص  یاحسی بر یهاهگيرند یویر حاز یهاامنداز ایک ام کد-124

  ؟ستاحرکت سر 

  یگلژ یهاهگيرند 2)    شکل کوچک یاکيسه 1)

 شگودر نی شکل وحلز یهایردانيم یرمجا 4)    یهليزه دستگاد 3)

 ؟ستاگزینه ام مناسب عصبی مبين کدن بخشيدن مازسارد مودر ر الکتو دمن دوحرکتی ـ کی ادرا یانظریه-125

 ءشياا یرستکاد 4) تسلط جانبی 3) جانبی یبرتر 2) گاهی جسمیآ 1)

   ؟ستام اچگی بين حسی کدرباالترین سطح یکپا -126

 ساسیاحسی  یهاكتحرر کادچگی خوریکپا 1)

 یبا خصلتهاه یژك وچگی بين حسی یک محرریکپا 2)

 كیک محر

  مشابهك شناسی یک محرزبا 4) حسی مختلف یهاامندن اميادر مفاهيم ل نتقاا 3)

گزینه ام تقویت کد یابر »فبردر فرشتهها « یزبا -127

   ؟ستامناسب 

 گاهی فضاییآ 4) جهتیابی 3) تسلط جانبی 2) جانبی یبرتر 1)

ب گی جسمانی به حسادماآ یهارفاکتوء گزینه جزام کد-128

   ؟یدآنمی

 نترکيب بد 4) یپذیرفنعطاا 3)   رتقد 2) رعتس 1)

ثر چه عاملی رده در اسالخود افردر اظرفيت حياتی -129

   ؟کاهش مییابد

  هانمورکاهش ترشح هو 2)    عضله یدهکاهش تو 1)

ار یوو دششی  یتجاعی بافتهاارفتن خاصيت ربين از  3)

  یپذیركتحرم عد 4) فقسه سينه

  ؟ستایر قابل توجه ت زعضالوه از گرام کددر گی ردسالخو یرت در دورهکاهش قد-131

 شکمت عضال 4) قپشت سات عضال 3) ت رانعضال 2) شانهو کتف ت عضال 1)

گزینه نقش ام حرکتی کد یهارتمها یاجرم ابه هنگا-131

   دارد؟غالب 

 توليتیام اندا 4) یرفشا یهاهگيرند 3) حس عمقی 2) بينایی 1)

به .................... ان ست میتووارد اشميت احرکتی  یه به برنامهتی کادایراجمله از  -132

  د.کرره شاا



 یبندنمادن زتغييرناپذیر بو 1)

  RTیش افزا 2)    نسبی

  رفتادر رغيرخطی ات تغيير 4)    تحرکادن بدیع بو 3)

گزینه صحيح ام کد-133

      ؟نمیباشد

   

RT (1 یگيرازهندس امقيا 

    میباشد.ا جرا توليد

   میباشد.ك ندود و امحدر بسيا MTو  RTهمبستگی بين  2)

   دارد.مشکل حرکتی د یش یابد فرافزا MTگر ا 3)

   مش حکفرماست، آراپيشحرکتین مادر ز 4)

  میباشد ..............ه چيدپي یهارتبه مهاط که مربو یامرحلهت در طالعادازش اپر-134

 ستا یارادغير و یهانجير، زهستهآ 1)

 یو اراد یهانجير، زهستهآ 2)

  ستا

    ستا ی، ارادیازمو، سریع 3)

 یارادغير ، یازمو، سریع 4)

  ستا

 ؟ستاصحيحتر رت مها یاجراحين در قت و دسرعت رد مودر یر ارد زمواز ميک اکد-135

 د.أکيد شوعامل تدو هر  یروید بر بان ند همزمادارقت و دبه سرعت ز هایی که نيارتمهادر (1

 ست.اقت مهم دتوجه به ز با یحلقه یهارتمهادر (2

 د.شو یسرعت تأکيد بيشتر یروبر ت رمها یاجراحين در ست که ابهتر ل هایی مانند بسکتبارتمهادر (3

مز آدانظریه حلقه بسته در  -136دتأکيد شو، قتد یروست بر اند بهتر دارقت و دبه سرعت ز هایی که نيارتمهادر (4

 د؟میشوه یابی کند چه ناميدا را ارزجرل احادر ضعيت حرکت وند امرجع که بتوم زمکاني

 برنامه حرکتی تعميمیافته 4) پاسخاره طرحو 3) یاحافظهرد  2) کیرد ادرا 1)

  ؟كي چه ميبا شددك ون در دوران جتماعي شداصلي ا یونير-137

 سهرمد 4) لدینوابا دن صحبت ك ر 3) گيدماآ یبرنامهها 2) دنكر یزبا 1)

 ه د.دميرخ فعاليت . ......... از تابعي ان به عنوان ستخود امجد یشكلگير-138

 2و  1گزینه  3) ستؤبالستا 2) ستؤكالس تا 1) ا مهيچكد 4)

 ؟نيستن سكاموا یمنحني هاو یر جزز یمنحنيهااز یك ام كد-139

 منحني عمومي (1

 يمنحني عصب (2

 ي تناسليمنحن (3

  یامنحني فاصله (4

 دارد؟ یثر بيشترافتن رپيشرفت سينهخيز در یر زتكاليف از یك ام كد -141



 قامتل كنتر 2) پاهال كنتر 1)

و سر ت العضل كنتر3)

 دنگر

ت عضالل كنتر 4)

 شكم

شد حركتي به چه در ركنشي  –كي ه اد رایدگاد -141

   ؟تمعناس

 ست.راك ااز ادمستقل حركت م مفهو 2) ست.احركت از مستقل م ادراك مفهو 1)

د جووحركتي تعامل تنگاتنگي و كي ادراسيستم دو بين  3)

 ست.ردار ابرخو یلویت بيشت راز اوت گاهي حركادراك و (گاهي 4 دارد .

  ؟ستاقيقي تحح طرام كد یبرترز و متيااماني زگي دفتااعامل پس -142

 یردمو 4) تدطوالني م 3) ليامتو)2 مقطعي 1)

  ؟ستاه نایي ماهراپيشرفته ضربه هو ییژگيهااز ونه گزیم اكد -143

  ءتكاا یجهش با پا 1)

پ از تودن ها كرر 2)

  ك مرع تفاار

 پپا با تو س لحظ ه تمان در طرفين بددر ستها دگرفت ن ار قر 4) ج هدر 90ازه ندابه ه نندزضربه  یپادن خم كر 3)

 ؟شدحيح نميباشميت صاره انظریه طرحورد در مو امكد -144

 ست.ل اعمات اطبقاك شترم ییژگيهاوتنظيم رت و نظال پا سخ حركتي مسئو ارهطرحو(1

 د.ميگيره به عهدرا هماهنگي حرك ت د ر  یت آزادجادرحل مسئله  2) 

 ست.اهماهنگ ت حركال كنتر یاچگونگي عمل برنامه حركتي تعميمیافته برره باه درین شدویك نظریه تد(3

ها ترمهال كنترو یگيردیادرلي ركنتبخش دوتوصيف  یابراره طرحوازشميت (ا4

  د.كرده ستفاا

یژگي برنامه حركتي تعميمیافته ام وسویه مبني بر كدل دو نتقااتوضيح كنترلي  -145

  ؟ستا

 اجزالي اتو 3) دهستفارد اموت عضال 2) نسبي یونير 1)

 یونير 4)

 كل

 د؟مي گيرار قرده ستفارد ابيشتر مود یت فراهدر به منظو یراگفتد فعاليت خو یگيردحل یاامراز ی ك ام كددر  -146

 شناختي –مرحله كال مي  3) یركاد مرحله خو 2) تباطيارمرحله  1)

 –مرحله ح ركتي  4)

 كيادرا

 ؟هددمي ن نشارا  یسوگيرو  یتغييرپذیراز  یقيقتردشاخص ها تركيب ع نوام محاسبه كد -147

 (E)كلي  یتغييرپذیر 4) (RE)من شعب  یخطا 3) (CE)ثابت  یخطا 2) (AE)مط لق  یخطا 1)

 ؟سته اح ركتي تشبيه شداد ندوحس ي به براد نددروتبدی ل م به مكانيزت طالعادا زش احل پرامراز یك ام كد-148

 كشناسایي محر 4) پاسخ ییزربرنامه 3) عملز غاآ 2) گزینش پا سخ 1)

 ؟ست ارزش ابا ه ارطرحو یگيردیا یابر، تمریني یشكلهااز یك امكد-149

 فيدتمرین تصا 3) ودتمرین مسد 2) تتمرین ثاب 1) هستهآتمرین ب ا حركت  4)

 ؟ستامهم ر بسيازان موآنو ت الاپاسخگویي به سو یابررد خوزئه با، ارایگيردرحله یامام كددر -151

 عيامرحله تد 4) یركادمرحله خو 3) تيمرحله حرك 2) مرحله شناختي 1)



  ؟شناختي نميباشد -مرحله كالميدر  یگيردحل یاامرء جز نهگزیام كد-151

 ست.ه اپيچيدرت چند مهازش موف آهد 1)

   (از تمرین مسدود استفاده شود2

مؤثر رت نمایش مها  3)

 د.شوده ستفا د ایاد زعملكررد خوزبا 4)  ست.ا

 ؟هني صحيح نيستذتمرین رد مودر گزی نه ام كد-152

 ست.ا یموثرش ت روتسهيالد كمبوم هنگا 2)ت. سامرتبط رت ناصر مفهومي مهاعو  یتصميمگير، یگيردبا یا1) 

 ست.امؤثرتر  یگيردیااول مرحله در  4)يكند. في عمل مدي همانند تمرین تصاهنذتمرین  (3

 ؟تصحيح نيسن موزآ تمرین ت ساجلرد مودر نه گزیام كد-153 

 ت.ساهميت اتمرین با ت جلساا در جراكيفيت  2) ست.این مؤثرتر حل تمرامر 1)

 ست.انگيزشي امایي دآزحل خوامر 3)

یش افزام را اتأثير هر كدا جرو اتمرین  یتقسيمبند 4)

 هد.دمي

 ؟صحيح نيست رد موام كد -154

 راهنمایی بدن احساس حرکت را تغییر می دهد(1

  ست.اي یاجراهنمایي یك متغير را (2

 ست.ا یرگيدهنمایي یك متغير یارا(4 هد.د تغيير ميرا حر كت س حسان اهنمایي بدرا (3

 ؟تمرین نميباشدت جلسا یابره گيرندارفاف هدء اجزرد موام كد -155
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 پاسخ تشریحی
 

 3نه یگز -1

 یدگین بالن سییتع یبرا ین شاخص قویوجود ندارد، بنابرا یرابطه قو یدگیو بال یمین سن تقویاست . ب یفیك یامر یدگیبال

د و محدود یه، روش سنجش مفیثانو یستفاده از مشخصات جنسبا ا یدگین بالیی، تعیدگین بالییتع یان روش هایست و از مین

: شوند.)مبحثیاستفاده م  ین سن اسكلتییتع یدست و مچ معموال برا یاستخوان ها یوگرافیاست .راد یخاص یبه دوره سن

 (یدگیبال

 3نه یگز -2

 یكند و دارایز جدا م یافیا از دز ریف یاپ یكند. صفحه رشدی، استخوان بلند در طول رشد م یت صفحه رشدیبه موازات فعال

ده است یز استخوان چسبیف یاست كه به اپ یغضروف یسلو ل ها یه اختصاصیره : الیه ذخیناح-1ه مجزا است.ین ناحیچند

 قیكند و از طر یفه مینده انجام وظیآ یغضروف یه بهعنوان منبع سلول هاین الیرفعال (. ایغ یا سلو ل هایره یه ذخی)ناح

ت یم حاصل فعالی: نمو به طور مستقیغضروف ید سلو ل هایه تزایناح -2شود.  یه میرسد تغذ یز میف یه اپیناحكه به  یخون

و دوم  یغضروف یجاد سلول هایشود: اول ا یت انجام میه، دو فعالین ناحیاست . در ا یغضروف ید سلول هایه تزایناح یها

استخوان دارد .  یدر رشد طول یت ارزش منحصر به فردین دو فعالیا یبین، اثر تركی. بنابرا ینده داخل سلولیبسط ماده زا

و  یر عوامل هورمونیش سن و تاثیدهد. به هر حال با افزا یدر هر استخوان رخ م یزان متعادلیه به مین ناحیر درایتكث

مرتب  ییشكل ستون ها ه بهین ناحیدر ا یغضر وف یم شده : سلول هایه حجیناح-3كند . یر مییز تغیند نین فرایا یه ایتغذ

بزرگ  یجه سلو ل هایشوند و در نت ینه آشكار میدرماده زم یكالژن به زود یبرهایشوند . ف یم میرند و حجیگ یقرار م

وند. ش یآمده م یقاستخوان به خوبیاز طر یبعد ینساز یجانش ینه برایب غضروف و ماده زمین ترتیشوند. به ایفه م یكلس

ن یند . درایگو یز م یا متافیز یم شده صفحه نمو با تنه استخوان را فرافیه حجین: اتصال ناحشد یاستخوان یه ایناح -4

ن كه یشوند. تعجب آور ا ین میگزیجا یاستخوان یروند و سلو ل ها ین میفه شده از بیكلس یغضروف یه، سلو ل هایناح

ه یدر ناح یغضروف یجاد سلول هایبا ا یابد. ضخامت صفحه رشدی یش نمیهمراه با رشد استخوانضخامت صفحه رشد افزا

ر یكثن تین، تعادل بیماند. بنابرا یم شده ثابت م یه حجیه ناحین الین ترییسخت شده درپا یر محل سلو ل هایینده و تغیزا

ك یكند، اما با نزد یدارد.هر چند، استخوان رشد م یر محل غضروف ضخامت صفحه رشد را ثابت نگه م ییغضروف و تغ

 ز ادامهیصفحه فراف یت هایشود، اما فعال ینده كندتر م یه زایناح یت هایاستخوان به مرحله توقف، فعال یطولشدن رشد 

ن یمتوقف و تمام صفحه رشد به ا یغضروف یر سلو ل هایك و سرانجام تكثیج بارین، صفحه رشد به تدریابد. بنابرای یم

 شود.)مبحث: صفحه نمو( یده میال نامیزیف یاپ یكپارچگیند ین فرایشود. ا یب پرمیترت

 4نه یگز-3

 ن ویلیشدن آن ها از م یو انتقال آن ها قبل از تولد و انشعابات و غالف یعصب یع تعداد سلو ل هایش سریقسمت عمده افزا

 (یستم عصبیدهد.)مبحث: رشد س یبعد از تولد رخ م ییایگل یش سلول هایافزا

 2نه یگز-4

ه در یهمه كودكان هستند، اما زمان ظاهر شدن حركات پا یمن ظم و مشابه برا یك توالی یه داراین كه حركات پایبا وجود ا

 یریق فراگیت، كودكان از طریاست . در نها یطیط محیه وابسته به شرایرا زمان ظاهر شدن حركات پایاطفال متفاوت است،ز

 ت(یك و محرومیرند.)مبحث: تحریگ یط خود را به دستمیه كنترل محیحركات پا

 1نه یگز-5

كودك ( نشان دهنده آن است  یا بستن وزنه به پای)استفاده از نوارگردان  یطیرات محییش و كاهش قدم برداشتن با تغیافزا

دن د شیا ناپدیر هستند . اگر منع یدخالت دارند و درگ ین جنبه از رشد حركتیز در این یر ازدستگاه عصبیغ یكه دستگاه ها



قدم برداشت را  ید پاسخ هاینبا یطیمح یها یباشد، دستكار یدستگاه عصب یدگیوط به بالتنها مرب یانتقال یرفلك سها

 یطیط محیاز شرا یا گروهی ی، وزن بدن، قدرت عضالنیشدن ناكاف ینیلیبدن، م یچون نسبت ها یش دهند . مواردیافزا

 ا(شوند.)مبحث: بازتاب هیم  یبه مقدمات یرشد حركات بازتاب یا بازداری یشرویسبب پ

 4نه یگز-6

 دن عبارت است از:یشرفته دویمرحله پ یها یژگیو

 واضح بودن مرحله پرواز-2 دن طول و سرعت گا مهایبه حداكثر رس-1

 اتكا یباز شدن كامل مفاصل اندام تحتان-3

 ردیگین قرار م یبا زم یمتحرك، هنگام برگشت به حالت اول، مواز یران اندام تحتان-4

 خورندیتاب م  یتحتان یدر جهت مخالف اندا مها یطور عمودب ه یفوقان یاندام ها-5

 شوندیدرجه از مفصل شانه خم م  91با به اندازه یبازوها تقر-6

 رسد.یمتحرك از مفصل ران در مرحله برگشت به حالت اول به حداقل م  یاندام تحتان یچرخش خارج-7

 دن(یدو یحركتن)مبحث: رشد یدونده در لحظه تماس با زم یاتكا یخم شدن پا -8

 3نه یگز-7

مردان مسن به  یل پنجه ها پاهایكوتاه تر بود . تماcm3 ن باره نشان داد كه طول گام مردان مسنیق در ایك تحقیج ینتا

زان باز شدن مفصل مچ پا در مردان مسن كمتر از مردان جوان بود. یشتر از مردان جوان بود. میدرجه ب 3با یخارج بدن تقر

 راه رفتن بزرگساالن( یافته بود.)مبحث: الگویل یان مسن تقلچرخش لگن در مرد

 1نه یگز-8

 (مبحث: رشد قبل از تولد)كنند.یرشد م  یانیشوند و در دوره رویز م یل تخم متمایدر دوره تشك یسلول یه هایال

 (یمبحث: رشد حس)  1نه یگز-9

 3نه یگز-11

و خودكار در پاسخ به  یرارادینسان هستند كه به صورت غن اشكال حركت در ای: رفلكس ها، اول یدوره حركات رفلكس

ل شده است یاطالعات تشك یاطالعات و رمزخوان ین دوره از مرحله رمزگردانیشوند . ا یمختلف ظاهرم یخارج یمحرك ها

تاب ها در ابد، بازی یپس از تولد ادامه م یماهگ 4آغازشده تا  ینیاز دوره جن یبی، كه به طور تقری. در مرحله رمزگردان

طالعات در مغز در حال رشد  یره سازیبه منظور ذخ یاطالعات یمقدمات یگردآور یبرا یله ایكودك وس ین نقطه از زندگیا

 یرد. هرچه مراكز عال یگ یرا دربر م یسالگ 1تا  یماهگ 4 یا پردازش اطالعات دامنه سنی یباشند. مرحله رمزخوان یم

. شود یآورند، طفل قادر به پردازش موثرتر اطالعات م یبه دست م یو حركت یحس یدستگاه ها یرو یشتریترمغز كنترل ب

، عالوه بر حس نمودن محرك ها و پاسخ به آ ن ها، محرك ها ادراك و یعنیاست؛  یحركت– ین مرحله ادراكیت در ایفعال

 یكپارچگیف در یظر یشها یرود و پاالیش م یپ یبه موازات رشددرون حس یحس یكپارچگین، یگردند. بنابرا یپردازش م

 (گاالهو یمبحث: ساعت شن)ابد.ییادامه م  یو جوان ینوجوان یتا سال ها یحس

 3نه یگز-11

 یحركت ید دارد . در مهار ت هایف تاكیتكل یدر اجرا یو شناخت یعناصر حركت یت نسبیبر اهم ینوع دوم نظام طبقه بند

جا، ادراك نیباشد. در ا یم یشناخت ید كمتر بر جنبه هایحركت با تا ك ت خودیفیت حركت، كین كننده موفقییتع ن عاملینخست

ن یله بپرد، مهم تریم ید از رویداند كه با یبا دخالت ندارد . پرنده ارتفاع ر ا كامال میتقر درباره نوع حركت یریم گ یو تصم

د . از یاجرا نما یدن ارتفاع عمودرادر جهت به حداكثر رسان ین است كه بتواند حركاتیا ین ورزشكاریچن یمس اله برا

ت یآورد، نسبت به ماه یكه حركت رابه وجود م یوه و راهبردیا شی یریم گیتصم یشناخت یگر، در مهارت هاید یسو

شوند،  جابه جا یا به آهستگین موضوع كه مهره ها به سرعت یشطرنج ا یجاد حركت (، مهم تر است . در بازیحركت )ا

به حداكثر برسد .  یروزیها است تا شانس پ در مورد نوع حركت و مكان مهره یریم گیتصم یه اصلدارد . مسال یت كمیاهم

» بر  یكه مهارت حركت یكند، در حال  ید میتاك« ح یانجام صح»  ین طبقه بندید. در اینما ید میبه طور خالصه،تاك

وان گفت ت یرا نمیم؛ زیوستار قائل هستیك پیها  یدر طبقه بنیز مانند سایبرن یمهارت شناخت« د انجام شود یدانستن آنچه با



د حداقل حركت یاست با یل شناختیر مسایچقدر درگ نكهیرغم ا یاست . هر مهارت عل یا حركتی یك مهارت صددرصد شناختی

 یه بندم به طبقیتوان ین بحث مامیدارد . از ا یریم گیتصم یاز به نوعیز حداقل نین یرا ب ه وجود آورد . هر مهارت حركت

ده یچیساده و پ یت مهار ت هایم، در واقع، ماهیده بپردازیچیپ یساده در مقابل مهارت ها یمهارت ها به صورت مهارت ها

ساده به  یبنا نهاد شده است . مهارت ها یشناخت یه هایه نظریرد بر پایگ یمورد استفاده قرار م یحركت یریادگیدر  كه

ده مستلزم یچیپ یكه مهار ت ها یازمندند، در حالین یپردازش اطالعات كمتر یندهایفرآ شود كه به یگفته م ییمهارت ها

 یریم گیت تصمیبه ماه یاز كمیكه ن ییمهار ت ها یازهایك تفاوتمسلم در نین همه، یهستند . با ا یشتریپردازش اطالعات ب

از است، عامل ین یپردازش اطالعات كمتر كه یدارند، وجود دارد . هنگام یشتریاز بیكه ن ییسه با آن هایدارند، در مقا

 یعامل اصل ت شخصیك متناسب با موقعیمهم است، انتخاب تكن یریم گیكه تصم یباشد. زمان یك میتكن یدیكل

 (یحركت یمهارت ها یمبحث: طبقه بند)باشد.یم

 4نه یگز -12

كنند، را دوره  یپاسخ جد اگانه را طلب م ك به هم كه دویه دو محرك در فاصله نزدیر در پاسخ به محرك دوم، هنگام ارایتاخ

 (یروان شناخت یپاسخ یمبحث: دوره ب)دهد.یپاسخ رخ م یزیر نامند كه در مرحله برنامهیم یشناخت روان یپاسخ یب 

 2نه یگز-13

تع ادل ، ب كردنی، تعقیابیف رد ی، تكالینیش بیرقابل پیغ یط هایكند در مح یستم حلقه بسته چون از بازخورد استفاده میس

 (مبحث: كنترل حلقه بسته)است. یموثر یستم كنترلیآهسته س یت هایو قرار گرفتن دروضع

 2نه یگز-14

ن ین مرحله، هدف ایاست . در ا یرود: مرحله اول مرحله هماهنگ یش میدر دو مرحله پ ین مدل، مهارت آموزیبراساس ا

ن مرحله، كنترل است . فرد پس از یته شود . دومدن به هدف حركت آموخیرس یشده حركت برا هماهنگ یاست كه الگو

زه یت به پارامترین موقعیت را به آن اضافه كند . اضافه كردن ایموقع یها یژگیو دیعضو، با یمناسب هماهنگ یكسب الگو

حركت  یادیبن یك به الگوینماتیك و كینتیك یازارزش ها یحركت معروف است كه شامل اضافه كردن رشته ا یكردن الگو

 (یریادگیمبحث: مراحل )ت اجرا هماهنگ باشد.یات موقعیاست كه با مقتض یه صورتب

 1نه یگز-15

 ینیانواع هدف گز

كنن د؛  یسه میگران مقاید یخود را با اجرا یكنند كه در آن اجرا ین مییجه را تعیاهداف نت یجه : افراد گاهیاهداف نت

 منطقه. یدرمسابقات قهرمان یروزیمانند، پ

 شود. یفرد نسبت به گذشته توجه م یشرفت اجرایشود كه در آن به پ یگفته م یبه اهداف ی: اهداف عملكردیكرداهداف عمل

 است. % 75تا  % 71ح از یآزاد صح یش درصد پرتاب هایكن بسكتبال افزایك بازی یبه طور مثال،هدف عملكرد

كن یك بازی یندیمثال، هدف فرآ ید دارند . برایت تاكمهار یاز اجرا یخاص یهستند كه بر جنبه ها یی: آن هایند یاهداف فرآ

 (ینیمبحث: هدف گز)س است.یس تمركزچشم ها به توپ در هر بار سرویتن

 2نه یگز-16

 یزیداند كه بخش ها به چه چ یرنده نمیادگین است كه یشرو این بخش بخش پین بخش بخش و تمریاز مشكالت تمر یكی

 زهین انگیرا كسب كند و عدم اطالع از سرانجام تمر یرنده اعمال نامناسبیادگیود كه ش یحالت باعث م نیشوند . ا یمنجر م

ن حالت، برا یشود. در ا یشنهاد میجزء كل پ –ن مشكل روش كل یآمدن بر ا فائق یدهد. برا یر قرار میز تحت تاثیفرد را ن

م. سپس، یكن یه طور خالصه امتحان م را ب یكل ف مناسب است، روشیتكل یكجا اجرا یواقع یم در بازینینكه ببیا ی

 یبخش ها را به هم متصل م جیشوند و به منظور برگشت به كل، به تدر یم میتقس یدار یمعن یمجزا ینات به بخش هایتمر

 (ن بخش بخشیمبحث: تمر)م.یكن

 3نه یگز-17

ن است كه یما ا یریجه گی؟ نتكنند یاشاره م یتیبه چه واقعKR ریت در فاصله تاخی: اثرات متفاوت فعال یحیجواب تشر

 یادیجاد بنیف و ایتكل ی؛ مانند، درك بازخورد درونیریادگی ییندهایفرآ ی، فعاالنه در برخین فاصله زمانیورزشكار در ا

تداخل  یریادگی یاساس یندهایانجام شود، با فرآ یگریت دیر است . اگر درهمان هنگام، فعالیخطا درگ ییت شناسایقابل یبرا



ت در یكه فعال یگر، هنگامید یمحدود است. از سو فیهم زمان هر دو تكل یاجرا یت توجه فرد برایرا ظرفی، زابندی یم

 (مبحث: بازخورد)ابد.ییبهبود م یریادگیش دهد، یرا افزا یر در بازخورد درونیدرگ یندهایفاصله موردنظر، فرآ

 4نه یگز -18

ك بازخورد خالصه شامل كوش یگر، اگر ید یرسد. از سو یحداكثر م به یاگر بعد از هر كوشش بازخورد داده شود، وابستگ

ن، در یشود. بنابرا یت میرنده كمتر به طرف هدف هدایشود، اما فراگ یآور آن كم م یار باشد . آثاروابستگیبس یشها

ار یبس یف هایر تكلشود. د یف مین تكلییتع یدگیچینه براساس پین تعداد بهینه وجود دارد، ایك تعداد بهیبازخورد خالصه 

ده تر، یچیپ یف هایرد، اما در تكلیگ یم یشتر( در بازخورد خالصه جایا بیكوشش  21)  یادینسبتا ز یساده كوش ش ها

ف، یتكل ده تر شدنیچی، همگام با پیكل یرا به همراه خواهد داشت . به طور ینه ایبه یریادگیبازخورد خالصه كوتاه تر 

 یكمتر یها د كوششیب باین ترتیازمند است و به این یشتریبازخورد ب ییمناسب به راهنما انجام حركت یرنده برایفراگ

 (مبحث: بازخورد خالصه)خالصه شوند.

 2نه یگز-19

 تیاز مهار ت ها ترب یعیتر در دامنه وس یعموم یت هایشرفت قابلیپ یرندگان را برایخواهند فراگ یان میاوقات مرب یگاه

را یده به انتقال دور معروف است، زین پدیاند. ا تجربه شده ینیتمر یتها ین مهار تها در موقعیازا یكنند كه فقط تعداد اندك

 (مبحث: انتقال)ار متفاوت است.ین بسیتمر ینه اصلیبا زم یهدف اساس

 4نه یگز-21

 یشده ا یمزگذاراطالعات ر یشامل فعال ساز یذهن یرسازیكند كه تصو یالنگ: النگ اظهار م«  یستیاطالعات ز» ه ینظر

است، سبب  یك و رفتاریولوژیزیف ین اطالعات كه مرتبط با واكنش هایره شده است . ایاست كه در حافظه درازمدت ذخ

ك یهمراه است . در  یختگیشود كه پردازش آن ها به طور هم زمان با انگ یم رفتار مورد نظر یبرا یجاد نمونه مشابهیا

ز ثبت یكنند و به طور هم زمان ضربان قلب آنان ن یرسازیموضوع را تصو 4شد كه  ها خواسته یاز آزمودن یطرح پژوهش

ده جان آور بویشان هیآن هابرا یپرداختند كه تجربه واقع یموضوعات یرسازیها به تصو یآزمودن یج نشان داد وقتیشد . نتا

 (ین ذهنیمبحث: تمر)افت.یش یو ضربان قلبشان افزا

 2گزینه-21

شناختی و تجربیات باعث می شود تا افراد براساس  یسالگی است، افزایش قابلیت ها 13الی  11 مرحله کاربرد حدود

کنند. در این مرحله افراد شرکت  یمختلف تقسیم بند ی، محیطی و عوامل مربوط به تکلیف در مورد فعالیت هایعوامل فرد

سال بعد  1، زیرا 3می کنند.ودر گزینه  یوددارخاص خ یکننده برخی فعالیت ها را ترجیح داده و از شرکت در فعالیت ها

مربوط به مبحث ساعت شنی گاالهو از فصل چهارم می باشد و منبع آن رشد حرکتی )شجاعی(  (وارد این مرحله می شوند.

 )می باشد.

 3گزینه-22

یب می شود. )مربوط به در هر مرحله رفتار به طور تدریجی ظاهر می شود و با رفتار مرحله قبل از طریق فرآیند تحکیم ترک

 زاده می باشد( یمی باشد و منبع آن رشد و تکامل حرکتی، دکتر نماز 1مبحث مراحل از فصل 

 2گزینه-23

خارجی است و  ی)محیطی( فرد را یک موجود واکنشی می داند که تحت تأثیر محرك ها یدیدگاه رفتار یبیشتر نظریه ها

اساسی رفتار می باشند. این  یز این منظر، ارتباط محرك و پاسخ، واحدهانسبت به آنها از خود واکنش نشان می دهد. ا

، زیرا این دیدگاه عوامل ارثی را تعیین کنندة 4ندارند.درگزینه  یدیدگاه افراد را موجوداتی غیرفعال می داند که از خود اختیار

 زاده( می باشد( ید و تکامل حرکتی )نمازرشد از فصل اول و منبع آن رش یرشد انسان می داند.)مربوط به مبحث دیدگاه ها

 2گزینه-24

 می توان به چند روش مقدار چربی بدن را پیش بینی کرد: 

 ضخامت زیر پوست یاندازه گیر-3 41پتاسیم  -2وزن بدن در زیر آب یاندازه گیر -1

 بدن یپهنا-5محیط اندام یاندازه گیر- 4



تعیین چربی است. اما در گزینه به صورت ناقص  ییر آب از روش هاوزن بدن در ز یدیگر گزینه ها، چون اندازه گیردر

 و منبع آن رشد و تکامل حرکتی، هی وود می باشد.( 2آمده.) مربوط به مبحث ترکیب بدن از فصل 

 3گزینه-25

می ی بالیدگی جسمی ناش یزیستی است. بالیدگی عموماً از پیشرفت در راستا یبلیدگی جسمی پیشرفت کیفی در ساختارها

تولید مثل است. به عبارتی  یمختلف بدن یک فرد و توانایی برا یشودکه در واقع حالت بهینه یکپارچه شدن سیستم ها

افزایش کیفی از لحاظ عملکرد سیستم ها را بالیدگی می گویند که تحت تأثیر ژنتیک است.)مربوط به مبحث دیدگاه رشد از 

 زاده و خلجی( می باشد.( یفصل اول و منبع آن رشد و تکامل حرکتی )نماز

 4گزینه-26

 یاگر چه سلول ها در طی نمو خود شکل پذیر شده، عملکرد اختصاصی خود را به دست می آورند. برخی از سلول ها دارا

شد ایجاد کنند.)مربوط به مبحث ر یهستند. یعنی این قابلیتی که می توانند عملکرد جدید یکیفیت عجیبی به نام شکل پذیر

 و منبع آن رشد و تکامل حرکتی، هی وود می باشد.( 2فصل  جنینی از

 3گزینه -27

 سنجش یمحیط اندام برا یبدنی  اسکلتی  دندانی و جنسی مورد سنجش قرار می گیرد اندازه گیر یبالیدگی به صورت ها

حث نمو )مربوط به مبپیشرفت کمی رشد مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که سنجش بالیدگی پیشرفت از نظر کیفی است.

 زاده( می باشد.( یجسمی از فصل دوم و منبع آن رشد و تکامل )نماز

 4گزینه-28

و منبع آن  2بالیدگی، پیشرفت به سمت بلوغ کیفی می باشد و نمو کمی در آن مدنظر نیست. ) مربوط به مبحث رشد از فصل 

 رشد و تکامل حرکتی، هی وود می باشد(

 1گزینه -29

مهم این نوع تحقیق این است که  یتحقیق در زمینۀ رشد انسانی، تحقیق بلند مدت است . از ویژگی ها یرابهترین طرح ب

توجه کند با وجود این پروژة تحقیق  یفرد یمحقق می تواند رشد را به طور مستقیم مشاهده کند و هم چنین به تفاوت ها

اندازه  یمی دهد که آزمودنی ها بیش از اندازه با ابزارهاممکن است به دلیل اثر تمرین منحرف شود. این اثر موقعی رخ 

، زیرا ترکیبی از روش بلند مدت و مقطعی است. )مربوط به مبحث دیدگاه رشد از 3و ارزیابی آشنا شوند.درگزینه  یگیر

 زاده( می باشد.( یفصل اول و منبع آن رشد و تکامل )نماز

 3گزینه -31

باالتر از مغز است مراکز پایین تر مغز  یاعی در بدو تولید پیشرفته تر از ساختارهاپایین تر مغز و طناب نخ یساختارها

مؤثر  ی، عملکرد قشر مغز در حرکات اراد2می کنند.درگزینه  یاز واکنش ها و رفلکس ها واسطه گر یهمچنین در بسیار

 نخوانی می باشد.(زاده  اصال یاست.)مربوط به مبحث نمو جسمی، بالیدگی از فصل دوم و منبع آن نماز

 4گزینه -31

RT یا زمان عکس العمل مدتی قبل از شروع حرکت شکل می گیرد و MT  یا زمان پاسخ پس از پایانRT  شروع می شود

( Response timeفاصلۀ زمانی بین شروع و پایان حرکت است. باید به این نکته مهم توجه داشت که زمان پاسخ) یعنی

 ،1.در گزینهرا در برمی گیردMT وRTکل فاصلۀ زمانی است که  

RT  .یمربوط به مبحث پردازش اطالعات از فصل دوم و منبع آن یادگیر)شروع محرك غیرمنتظره تا شروع پاسخ است 

 (حرکتی )مگیل( می باشد.

 1گزینه -32

 ی، مثالً، شخص براموفق دست می یابند یافراد در موقعیت هایی از اجرا که مستلزم انواع خاص کانون توجه است، به اجرا

و  گرفتن توپ به کانونی باریک یراه رفتن موفقیت آمیز در سالنی شلوغ و پر جمعیت، به کانونی گسترده و بیرونی، و برا

حرکتی از فصل هفتم و منبع آن کتاب مدرسان شریف  یمهارت ها یو اجرا یمربوط به مبحث آماده ساز)بیرونی نیاز دارد.

 (می باشد.



 3گزینه -33

پایۀ مخصوص بود ما شرایط تنظیمی ثابتی داشتیم و تغییر میان  یو رو یباز یر زدن ضربه به توپ گلف در ابتدااگ

 یمربوط به مبحث طبقه بند)جریان دارد تغییر میان کوششی نیز داریم. یکوششی نداشتیم ولی چون این عمل در میان باز

 .(ریف )تهرانی( می باشدحرکتی مدرسان ش یجنتایل از فصل اول و منبع آن یادگیر

 2گزینه -34

طرفدار اصلی دیدگاه شناختی ژان پیاژه است نظر او حاکی از آن است که فرد و محیط بر یکدیگر تأثیر می گذارند به عبارت 

 ی، دیدگاه این نظریه بر واکنش فرد تحت تأثیر محرك خارجی پایه گذار1گزینه درمی دهد. یدیگر بین فرد و محیط تعامل رو

 .(مربوط به مبحث دیدگاه رشد از فصل اول و منبع آن رشد و تکامل حرکتی مدرسان شریف می باشد)ده است.ش

 2گزینه -35

موفقیت آمیز   ینتیجۀ اجرا عبارتند از: زمان عکس العمل  تعداد یا درصد خطاها  تعداد تالش ها یاندازه گیر یمقیاس ها

مربوط به مبحث اهمیت )و زمان پایان یافتن پاسخ مثل ثانیه  دقیقه و ساعتحرکت مالك  یزمان انطباق میزان خطا در اجرا

 (حرکتی )مگیل( می باشد. یاز فصل دوم و منبع آن یادگیر یاندازه گیر

 صحیح است 4و  2و1گزینه های  -36

باشد و تحت بدن می  یباید توجه داشت که بالیدگی شامل افزایش کیفی از لحاظ عملکرد سیستم ها 3. در خصوص گزینه 

بدنی  اسکلتی  دندانی و جنسی مشخص می شود.)مربوط به مبحث دالیل مطالعه  یتأثیر ژنتیک است. بالیدگی به صورت ها

 رشد از فصل اول و منبع آن رشد حرکتی )دکتر خلجی( می باشد.(

 3گزینه -37

چنگ زدن شروع می شود و با  یاابتدایی زندگی با کنترل بدن و مهارت ه یمهارت ها در مرحله  یو اجرا ییادگیر

نخست زندگی  یبا مرحله  یممکن است تصور شود دستکار1 گزینهدرانتقالی ادامه پیدا می کند. یو مهارت ها یدستکار

 (زاده و اصالنخانی می باشد. یمربوط به مبحث دیدگاه رشد، از فصل اول و منبع آن نماز.)ارتباط دارد

 2گزینه -38

رت بسته، شخص می تواند حرکاتش را به طور دلخواه و موافق میل خود آغاز کند مانند سرویس یک مها یبه هنگام اجرا

 والیبال.

مهارت تغییر می کند  یمهارت باز : مهارتی است که شخص آن را در میحطی بی ثبات که شیء یا بافت )شرایط( طی اجرا

، زیرا گرفتن توپی یک 4گزینه  دزام می دهد، مانند :کشتی، راه رفتن در جنگل، شنا در دریا، گرفتن توپ و رانندگی.انج

ز حرکتی، ا یمهارت ها یمربوط به مبحث طبقه بند)حرکت ساده و سریع می باشد که با مهارت بسته اشتباه گرفته می شود.

 .(می باشد حرکتی مؤلف )مگیل( یفصل اول و منبع آن یادگیر

 2گزینه -39

 تداخل بین تکالیف حرکتی، هیچگاه واضح تر از آن نخواهد بود که اجرا کننده بخواهد دو عمل را که هر کدامشان به عملیات

ذهنی نیازمندند، به طور همزمان اجرا کند، مانند دریبل کردن در فوتبال در حالی که فوتبالیست به « ك» در یک کلمه فکر 

، زیرا 3گزینه درمی کند. چنین فرآیندهایی در طول مرحله گزینش پاسخ )انتخاب پاسخ( انجام می شود. ن حرفبودن یا نبود

مربوط به مبحث پردازش اطالعات از فصل دوم و منبع آن )بیشترین میزان تداخل تکالیف در این مرحله صورت می گیرد.

 (حرکتی و اجرا )اشمیت( می باشد. ییادگیر

 4گزینه -41

د و جابه جا کن یدیگر تغییر کند و شخص شیئی را دستکار یکه شرایط تنظیم کننده متحرك و از یک اجرا به اجراوقتی 

پیوستار قرار می گیرد و  یجنتایل در قسمت انتها یمربوط به انجام پیچیده ترین نوع مهارت ها می باشد که در طبقه بند

زیرا شاید تصور شود مدافع در حالت سکون توپ ها را دفع  ،3گزینه ردکامالً باز به شمار می آید. یجزو انجام مهارت ها

 (حرکتی مؤلف )مگیل( می باشد. یحرکتی، از فصل اول و منبع آن یادگیر یمهارت ها یمربوط به مبحث طبقه بند )می کند.



منه د، دامیشوه کششی ناميد یدکرر فلکس کارفلکس حلقه بلند یا رقع امواز بعضی در که  M2پاسخ  «2»گزینه -41

در تابی زبا یبه مبحث تعدیلهاط مربو)دارد. یبلندترن ماو زتوليد میکند  M1نسبت به  یشترـنقباضی بيا یونير

 میباشد( شميتا، اجرو احرکتی  یگيردیاآن منبع م و فصل سواز حرکتی  یهارتمها

سد. ربه جنين میز حد نيااز یا بيشتر و مونی کمتر رهوت ترشحاو یی اغذاد مو، یتامين هات وقااوبعضی  «2»گزینه -42

 فمصرن ما، زشد جنينیرجنين به مرحلۀ  یژن روتواترص ثر خااعمل میکند. ژن تواعامل تران به عنواد ین مواز ابرخی 

بيش فعالی و توجه د بوباعث کمدر ما یردارباژن( در دوران توالکل )ترده از استفاانکته: ست.ابسته ار آن وامقدژن و تواتر

 میباشد( خلجی(زاده ـ یزتکامل )نماو شد آن رمنبع و   دومفصل از به مبحث نمو جسمی ط مربو) دمیشو دكکو

و کی ادرا یناییهااثر متقابلی بر تواین سيستم اهمچنين دارد و ها رتکثر مهاا یاجردر ابينایی نقش مهمی  «2»گزینه -43

ء شيااتوجه به م مستلزفضایی و بينایی  یهارتشد طبيعی مهار د.میشوه سالگی باليددو سن در سيستم بينایی دارد. حرکتی 

شد و ربه مبحث بينایی ط مربو)د.یک میشودنزن گساالرین سن تيز بينی تقریباً به بزا در ایرز4،گزینه درست.ك امتحر

 میباشد( خلجیـ تکامل حرکتی و شدآن رمنبع و فصل هفتم از کی حرکتی ادرا

 فيتز میگوید:ن خالصه قانور به طو «3»گزینه -44

 ندکی.الی فقط ، ویش مییابدافزاحرکت ن ماز (A)د ضافه شوامنه حرکت داگر ا

 یش مییابد.افزاحرکت ن ما، ز(w)د کم شوآن  ییعنی پهناد، ضافه شواحرکت  یگيرفقت هددگر ا

 ست.احرکت ثابت ن ماز Wبه  Aهر نسبت  یابر

 ست.اثابت ن مختلف بد یهاامندو امختلف اد فر، امختلف یمحيطهال در صواین ا

ع ـمنبو فصل پنجم از سریع( ت حرکادر قت د یهاهقت حرکت )تعيين کنندو دمسافت حرکت ، به مبحث سرعت حرکتط مربو)

 میباشد(شميت ا، اجرو احرکتی  یگيردیاآن 

ر ـگن آن، ااـمو زت ـه حرکـمنن داگوناگو یترکيبهادر هد که دمین نشا، قتـ دله خطی سرعت دصل مباا «1»گزینه -45

ن مازکاهش و یش سرعت افزرو این از است. امشابه  یگيرف هد یخطا، د )ميانگين سرعت ثابت باشد(ـت باشـسبت ثابـن

قت ، دله سرعتدبه مبحث مباط مربوسریع حفظ کنند.) یتکليفهارا در ت ت حرکـقدا ـوند تـیشـه مـلدحرکت با یکدیگر مبا

 میباشد( شميتا، اجرو ای حرکت یگيردیاآن منبع و فصل پنجم از 

 ند.ا هیر بنا کمک کنندان زهایی حرکتی به عنوینااتواز  یادمعين تعدرت هر مهادر  «4»گزینه -46

 ند.ارند ینقش مؤثران یگر چنددحالی که برخی ، در نده دارنقش تعيين کنندرت یک مهادر یربنایی ز یناییهااتواز بعضی 

نایی با اتو چنددر نند امختلف میتورت مهادو تند. ومتفا یلگوهاا یدارامختلف رت مها، دو یر بناییز یناییهاانظر تواز 

 میباشد( شميتا اجرو احرکتی  یگيردیاآن منبع و   فصل ششماز نایی اتوابه مبحث فرط مربوباشند.)ك یکدیگر مشتر

محيط ـ ثت وار یبه نامهار اکتوسه فاز متأثر ن نسات احرکا یاجرل و اپویا کنتر ینظریۀ سيستمهاس ساابر «1»گزینه -47

ین نظریه اران است. طرفدابرنامۀ حرکتی س سااحرکت برل کنتر یبا نظریه ها یشدیدد تضاه در یدگادین اتکليف میباشد. و 

یستی یا فيزیکی عمل ة زپيچيدم هایی مشابه با هر نظاروشنند که به دامی یهادـپيچيم اـنظن را ساـنات ـحرکل رـکنت

 میباشد( حرکتی )مگيل( یگيردیاآن منبع م و فصل سواز هماهنگ  یبه مبحث نظریههاط مربو)میکند.

به ه را یژومفاصل ت و عضال یرعمالً همکاد عصبی فرهستگادسد که رمیم نجاانه به امانی عمل ماهرز «3»گزینه -48

ین است اممکن د هد. فرم دنجااموقعيت ت ماومتناسب با ملزرا ند عمل ابتود نماید تا فرود محدك شترـعملی مم دادن نجاا

طی تمرین ، دشته باشد داجووطبيعی ر ست بهطواممکن و ند هاشده گ ناميدـهماهنر اختاـه سـکرا  یدرـعملک یهایرهمکا

حرکتی و کی ادرا یهابا متغيرف ستيابی به هدد یاحرکتی برل کنترم یژگی نظاوین ا در ایر، ز4گزینه درهد.دیا تجربه توسعه 

 میباشد( حرکتی )مگيل( یگيردیاآن منبع م و فصل سوت از حرکا یبه مبحث نظریههاط مربو)تعامل میکند.

ز ـقرم یهالکاهش گلبواز کم خونی ناشی ان( و ستخواسطح  یروبر ر ستویس چند گانه )تشکيل تومووگزا «4»گزینه -49

 ست.اغالب  یبینظمیهااز ایی ـههـننمون وـخ

 ست.ب اغلوم یبینظمیهااز نوعی وز سيستيک فيبر

 به جنس میباشد.ط مربو یبینظمیهااز فی عضالنی ویسترو دنگی ر رکو



نتيکی ژبه مبحث علل ط مربوجنس می باشد)ه ـبط ما مربواست ب امغلو ینظمیهابیاز نگی نيز ر رکون چو، 3گزینه در

 میباشد( وودتکامل حرکتی هی و شد آن رمنبع دو و فصل از تولد از پيش ر شد نابهنجار

یژگیهایی نيز مدنظر ( ویجوهره جو)وست اتغييرناپذیر برنامۀ حرکتی که ثابت  ییژگیهاوبر وه عال «2»نه گزی-51

رت و مها یاجردر اگير ت درعضالن ـ مات زکل مدو ـ نيراز:تند ریژگیها عباوین اهستند.  ه متغيرـن برنامـیدر امیباشند که 

و   مفصل سواز هماهنگ  یبه مبحث نظریههاط مربو)يز میگویند.نره ماآیا و  یظاهره جوونها آمنۀ کلّی حرکت که به دا

 (نی( میباشد.اشریف )تهرن سارحرکتی مد یگيردیاآن منبع 

به مبحث ط مربونمو میشوند.)ل در ختالاموجب دو هر  Dیتامين و یدیاو ز Aیتامين وسایی رناد و کمبو «2»گزینه -51

 میباشد( وودکتی هیتکامل حرو شد آن رمنبع دوم و فصل از ها ژنتواتر

 د.میشوز غاآسالگی  11ود حدان ست. جهش نمو پسرآن ا یبندنماو زنمو ده گستردر صلی اجنس عامل  «3»گزینه  -52

 ند.دار یباليدگی سریعترو کی نمو دکودوران طی ان در خترد

 میگویند.واز سن پرآن که به د میشوز غاآسالگی  9در معموالً ان ختردجهش نمو 

 (میباشد.وود تکامل حرکتی هیو شد آن رمنبع و  دومفصل از حث جنس به مبط مربو)

 نیایل نوجواواوتولد از ست بعد :درفتد امیق تفاابيشترین سرعت نمو که  یدورها «2»گزینه -53

 میباشد( وودتکامل حرکتی هیو شد آن رمنبع دوم و فصل از تولد از نمو بعد و مل محيطی ابه مبحث عوط مربو)

آن هد که به دمیرخ ساقه  ینتهادر دو انی ثانویه استخواکز امردر ها انستخوانمو طولی ، تولداز پس  «4»گزینه -54

و شد آن رمنبع دوم و فصل از سکلتی ه استگادبه مبحث ط مربو)د.نمو گفته میشو یا صفحههاـپیفيز یا یاحی صفحهانو

 میباشد( وودتکامل حرکتی هی

ه را شد ییزرحرکت برنامهم نجاا یابر یمجر یهاام ندز انيارد موت طالعااتمامی ، هان فرماز حلقۀ بادر  «3»گزینه -55

د . نمیشوده ستفاا اجرل احادر حرکت ل کنتر یابرد گيرار هم قرس سترد و در دتوليد شورد خوز گر بااشامل میشوند. حتی 

د ین حلقه هنگامی که فردر اکنيم. ل کنتررا آن یگر دنيم اپس نمیتوپ توپ د پرتاـمانند وـیشـمدر ین حلقه کل حرکت صادر ا

م و فصل سواز هماهنگ  یبه مبحث نظریههاط مربوباشد.)و آن ند جزاه میتوهستآچه و چه سریع باشد ت شد حرکار کادخو

 میباشد( نی(اشریف )تهرن سارحرکتی مد یگيردیاآن منبع 

ه ما 2در پس به سرعت د و از آن جنين ظاهر میشودر ماهگی  3/5ود حدر در نخستين با یابافت چربی بر «2»گزینه -56

از به مبحث بافت چربی ط مربو)ست.انيم کيلو ود تولد حدو بدن در چربی بدل وزن ین حاایش مییابد. با افزا یردارخر باآ

 میباشد وودعمر هیل طودر تکامل حرکتی و شد آن رمنبع دوم و فصل 

ه کنداپرن نگشتاه، اشدز پاها باو ستها ، دهسته به بالشآضربه  سر بان دادن ال تکاروفلکس مودر ر «3»گزینه -57

تکامل و شد آن رمنبع م و فصل سواز یی ابتدا یفلکسهاربه مبحث ط مربو) پاها خم میشوند.و ا ـستهدسپس و میشوند 

 میباشد( وودهی، حرکتی

 فکی )بابکين(:ـ ستی دفلکس کف ر «1»گزینه -58

 ستدو دهر به کف ر وارد آوردن فشاك: محر-

 د.سر خم میشوو چشمها بسته ز، با نهادپاسخ: -

 سالگی 3تا  1ن: ماز

 (میباشد.وود هی، تکامل حرکتیو شد آن رمنبع م و فصل سواز یی ابتدا یفلکسهاربه مبحث ط مربو)

د. وهد باعصبی خو یربا بيمااه ندگی همرز یبعد یهادر دورهطفوليت  یفلکسهاره ربان دوظاهر شد «3»گزینه -59

 د.ماهگی ظاهر میشواز دو ضعی عموماً بعد و یکنشهاوا

تکامل و شد آن رمنبع م و فصل سواز به مبحث کل فصل ط مربوتنفسی کمک میکند.)ت حرکاوع به شر روفلکس مور

 میباشد( وودهی، حرکتی



مانند د میشور دکل حرکت صان چو، حرکت یاجراحين در ست که این ز اسيستم حلقه با ییژگیهااز و «3»گزینه ـ 61

ین سيستم حرکت رد داد. در اخوزباان حرکت میتون پایادر لی د ونمی گيرار قرده ستفارد امورد خوزبال سکتباـبپ وـتب پرتا

برسد چه حرکت  یرکادبه مرحله خود گر فرد و امیشوا جراین حلقه در اسریع ت اـشتر حرکـبيد و رـکل رـکنتان وـنمیترا 

ط مربو)د.نمیگيررت صورد خوزین حلقه بادر اتعریف س ساابر ا یر، ز(2)گزینه  درد.میگيرم جاناهسته آچه و سریع باشد 

 میباشد( شميت()احرکتی مؤلف  یگيردیاآن منبع م و فصل سو، از حرکتد یجاابه مبحث 

 گویند.در رشد حرکتی جدید بودن الگوی حرکتی را پدیده بازگشت می« 1»ی گزینه-61

 شوند.بندی و دستگاه گردش خون و دفع ساخته مییه مزودرم، ماهیچه، استخواناز ال« 4»ی گزینه-62

 « 3»ی گزینه-63

 «4»ی گزینه-64

 « 2»ی گزینه-65

 یابد.ها در الگوی بنیادی راه رفتن چرخش لگن خاصره حول محور طولی بدن افزایش میهمراه با افزایش طول گام

 شود.حرکتی در پسران، در دوره نوجوانی آشکار میناهماهنگی و ناشیگری « 3»ی گزینه-66

 « 1»ی گزینه-67

 « 1»ی گزینه-68

 مسیر حرکت دست در مرحله آمادگی شکل ابتدایی پرتاب کردن از جلو به سمت باال و عقب است.« 3»ی گزینه-69

 بسیار سریع است. های اولیه زندگیدهد که رشد دستگاه عصبی در سالمنحنی رشد نشان می« 2»ی گزینه-71

 «.2»ی گزینه -71

 «.1»ی گزینه-72

 « 3»ی گزینه-73

 « 2»ی گزینه-74

برای تکامل خودکار شدن اجرای مهارت باید طوری تمرین کرد که یک محرک همیشه به یک پاسخ منجر « 3»ی گزینه-75

 شود.

 ای فرد است.ههای یادگیری پنهان ماندن تفاوتترین ضعف منحنیمهم« 2»ی گزینه-76

 « 4»ی گزینه-77

 « 1»ی گزینه-78

 کند.دهد از تقویت کننده ثانوی استفاده میمربی که ورزشکار خود را مورد تحسین و تمجید قرار می« 3» یگزینه-79

 تقویت منفی در پایان دادن یا ترک یک محرک مغیر با ایجاد پاسخ مطلوب است.« 3»ی گزینه-81

ه ـبد، عملكرد نيست. بهبوه مستقيماً قابل مشاهد یگيردنيست. یا یگيردیا یمنحنيهاا، جرا یامنحنيه «3»گزینه -81

آن منبع و فصل هفتم از  یگيردبه مبحث تعریف یاط مربو) ست.ا یگيردیاع قوة وهندندبلكه نشا، نيست یگيرداـید وـخ یدوـخ

دميباش شميتا اجرو احركتي  یگيردیا



 یاجرر اثاآبه مبحث ط مربو) ست.اتكليفي نسبتاً مشابه با تكاليف تمریني  یگيردیاف هد، یكدنزل نتقادر ا  «2»گزینه -82

 ميباشد( شميتاحركتي  یگيردیاآن منبع و فصل هفتم از تمرین 

ین مرحله شناختي در اكالمي ت طالعااسایر و  یبصرو سایل سمعي ده از وستفا، انمایشها، لعملهاراستود  «4»گزینه -83

 شميت ميباشد.(احركتي  یگيردیاآن منبع و فصل هشتم از  یگيردحل یاا) ه مبحث مرد.مفيدنر بسيا

 ثربخشي تمرین بخش كاهش ميیابد.، اتكليف یاجزایش تعامل بين افزابا   «2»گزینه -84

 د.ميشورت ین مهادنماـ مل شناختي اهني باعث تسهيل عوذتمرین 

 ست.اها به تنهایي ام از آنهر كدم نجاااز مؤثرتر ، تمرین بدنيو هني ذتمرین از تركيبي 

 ميباشد( شميتاحركتي  یگيردیاآن منبع و فصل هشتم از تمرین بخشبخش و هني ذبه مبحث تمرین ط مربو)

 ست.اخستگي از ثر ناشي این ا دارد، اجرابر  یرثر تضعيفي بسيااوم، امدت مددرازتكاليف در   «1»گزینه -85

 شته باشد.داثر مثبتي نيز ا یگيردیادر ست احتي ممكن ارد، نميگذ یگيردیاا و جرابر  یثرا تقریباًد، مجرو تكاليف سریع در 

 ميباشد( شميتاحركتي  یگيردیاآن منبع و فصل هشتم دار از فاصلهه و نبوابه مبحث تمرین ط مربو)

ت ـسدميز آموفقيت یاجرد در اخو یستهان دیددبه  یزیگر نيادطفل  یبصره شده نداخوا فرس ستردر د  «4»گزینه -86

فصل از سترسي دبه مبحث ط ) مربوست.زم احركت ال یاجرا یاست بردبه  یینكه توجه كمترایعني ارد.دـنء يـه شـبزدن 

 ميباشد.(وود تكامل حركتي هيو شد آن رمنبع م و سو

ا تمایل تنه به جلو كاهش پيدد و بهتر ميشودل تعا  «2»گزینه -87

    ميكند.

      ونپا به بير یهاكاهشي تمایل پنجه

عقب حركت و به جلو ن همزمار مخالف به طو یهاامندا

 ميكنند.

وود تكامل حركتي هيو شد آن رمنبع رم و فصل چهااز فتن راه ربه مبحث ط )مربو

 ميباشد( 

 

    نه ميباشد.اماهرن یددو ییژگيهااز و  «3»گزینه  -88

 ميباشد( وودتكامل حركتي هيو شد آن رمنبع و رم فصل چهان از یددوبه مبحث ط مربو)

     

طولي ش پر، ه باشندشتداگر قصد احتي ، ميكنندوع شررا  یدعموش سنين پایين پرن در كادكواز  یربسيا  «4»گزینه -89

 جمع مي كنند.را نها ، آكامل پاهادن كرزبا یبه جا، به باالن بدب پرتا یابر یدعموش پرن در كادكوكنند.ا جررا ا

تست  (مين نيستن از زشداموقع جدآن در  عتفااز اربلندتر ن، پریداوج لحظه در سر ع تفاار

 (تكامل حركتي هسي ميباشد.و شد آن رمنبع رم و فصل چهان از به مبحث پریدط مربوق فو

    

 پيشرفته:دن ليلي كردر   «2»گزینه -91

 ميكند. یتاهدرت را مها یاجر، استردن اخوب تال حادر پایي كه (1

 د.شوه تكا(باید كامالً كشيده )احمایت كنند یپا(2

 كند.ده ستفااپاها حركت ميكنند ف جهت خالدر ستها كه از دباید ه ليليكنند(3

 

 د.ميگيرم نجاوب امتنار یك لي با یك پاست كه به طوم و شامل یك گان یددوسكسكه   «3»گزینه  -91



 تكامل حركتيو شد آن رمنبع و   رمچهافصل ن از یددوبه مبحث سكسكه ط مربوق تست فو)

 ميباشد(

  

 زد.موآميدك ست كه كورن احركت جابهجایي نامتقا یلگوالين اوفتن رتمه ریو  «4»گزینه -92

آن منبع رم و فصل چهااز فتن رتمه ربه مبحث یوط مربو)ميگيرند.د تمه یارحركت یواز پس ردن را سرخو یلگون اكادكو

 ميباشد( ودوتكامل حركتي هيو شد ر

 یي ضربه با پا.ابتداشكل  ییژگيهاو  «1»گزینه -93

 هد.دبه جلو هل ميپ را فقط توه نندزضربه  یپاد و شته نميشوداتكا گامي برا یبا پا

 ست.ه اخميدس( نقطه ضربه )تماپ در به توه نندزضربه  یپا ینوزا

 ارد.دنگه مين بدر كناو در ساكن را ستها دك دكوارد و تنه هيچ چرخشي ند

 ميباشد( وودتكامل حركتي هيو شد آن رمنبع رم و فصل چهااز به مبحث ضربه با پا ط مربو) 

تا زد ميسادر قان را نساادراك، این است. احركتي مهم  یهارتمها یاجرا یابرص خار عمق به طوادراك  «4»گزینه -94

 هد.دتشخيص ء را شيادن ابو یسه بعدو ند زتخمين ، كنددرك به خوبي د را خون بدء و ياـشاين ـسافت بـم

 ميباشد( وودتكامل حركتي هيو شد آن رمنبع و فصل ششم از عمق ادراك به مبحث ط مربو)

مرحله ـ 3عي امرحله تدـ 2مرحله شناختي ـ 1از: تند رعبا یگيردحل یااپوسنر مرو فيتز ه یدگااز د «3»گزینه -95

جمله از ست. ا یگيردميشوند كه مرحله نهایي یاوارد  یركادرین به مرحله خوتمش و سالها تالاز پس اد فر. ایركادخو

در خطا ميباشد. همچنين ح صالو اقابليت شناسایي و یگر ده كوشش ـشي بـكوشد از اـیزساني ـه همـن مرحلـیا یاـیژگيهو

اد فراست كه همه اكر ذبه زم نند. الد فكر نميكـميكننا جرانچه كه آبه ا یرزنه ميباشد راغير هوشيااد فرد این مرحله عملكرا

 سند.رین مرحله نميابه 

ميز آموفقيت  یاجرا یابرد نجا كه شاگراز آست. امند زبه تغيير نياز با یتهارمها یاجرانظر جنتایل از  «3»گزینه -96

حركت  ییژگيهاودیل نایي تعاباید بر تكامل تودوم مرحله در )منطبق(. د شور گازا محيط متغير ساـت بـسر امجبوز بارت مها

 یارـجار ـبرا بسته رت مهاا یر، ز1 یگزینه .دربا محيط متغيرا جراتطابق  ⇐ز اـبرت اـر مهـتي تغييراـه عبـتمركز كند. ب

 دارد.اللت دحركت  یوـلگاختي اوـیكنو حيح ـص

 به مبحثط مربو)

 یگيردمگيل )یاآن منبع و هم  دفصل ا از جرا ییژگيهاوغيير ت

 (حركتي( ميباشد.

شاهد ، نحنيشيبي ماسرد جووميباشد كه با ا جرا یستثنایي منحنيهاارد اجمله مواز  3ره منحني شما  «3»گزینه -97

خطا ن و مازمانند:  یابستهوا یمتغيرهارد مودر ما است امنفي ب منحني همانند منحني شتاع ین نواميباشيم.ا جراپيشرفت 

و منحني همانند هم ميباشند دو ین ا ایر، ز1گزینه  درست.ابهتر د عني عملكره مـر بـكمت یاـا خطـین اـمزسب ـكدر آن كه 

حركتي  یگيردیاآن منبع و فصل ششم ميباشد از  یگيردبه مبحث محيط یاط مربوباهم فرق دارد.)  اـهآنت ـط جهـفق

 ني( ميباشد.(اتهر، شریفن سار)مد

ست اممكن ت فالدد. پيشرفت متوقف گررت یك مها یگيردایل طودر ست كه اماني زبه ط مربوت فاله پدید «4»گزینه -99

مر این د. اتحميل ميشوا جرایتهایي مرتبط باشد كه با سنجش به ودنباشد بلكه با محدط مربوا جرا ییژگيهاوصالً به ا

یژگي ت وست كه فالا یورین نكته ضراكر د. ذبر ميگيررا در ثر كف اقف یا ـثر ساء اجراكه سنجش اق دارد ماني مصدز

متغير ت فالا یر، ز3 یگزینهدرهد.دمين رخ همچنا یگيرداـیا، رـجت االـفدر دوره ي ـیعن یگيرداـي یـیژگوه ـت نـسایي اجرا

 ست.ایي اجرا

 به مبحثط مربو)

، شریفن سارحركتي )مد یگيردیاآن منبع و فصل ششم  از  یگيردمحيط یا

 ميباشد(ني( اتهر

ميكند كه ن را وادار ناآیش این گراميكنند. ه غلب به خيلي چيزها نگارت اهام یگيردیام به هنگان مبتدیا «1»گزینه -99

ط مربو ییت بينایي به نشانههاامدتي تمرین هداز لي بعد وكنند. ف محيطي منحرط نامربو ینشانهها یبه سون را بينایيشا

 د.ميشودار جهت اتي ـطالعاابع ـمن یوـه سـایي بـينمدتي تمرین باز بعد ا یر، ز2 یگزینه درد.متمركز ميشو



 به مبحثط مربو)

حركتي )مگيل(  یگيردیاآن منبع و هم دفصل ا از جرا ییژگيهاوتغيير 

 (ميباشد.

ع ترین نوارشودتر ميباشد. ارشودیگر د یگزینههااز پا دو  یود روفرو به جلو با یك پا ن پریدن و یددو «1»گزینه -111

به پایين با یك پا ن پریدش، پرع ترین نودهساو ست زون( اهماهنگ )موربه طوپا ن هما یود روفرو ا ـك پـبا یش پرن، پرید

در دوران حركتي ر فتاربه مبحث ط ) مربوست.ار اشود یپرشهاو جزا یر، ز2 یگزینه درست.ایگر د یپا یروبه ود فرو 

 ميباشد.(زاده(  یزتكامل )نماو شد آن رمنبع رم  و فصل چهااز كي دكو

با ترتيبی و لی میباشند امتو-2کمی یا کيفی هستند.-1یر میباشند: ز ییژگیهاو یدارا یشدت راتغيير «3»گزینه -111

گزینه درهستند.د منحصر به فر-6چند عاملی هستند-5میباشند.دار جهت-4جمعپذیرند.-3د.میشود یجااریباً قابل پيشبينی تق

ست به کلمه فقط اممکن نشجو داینکه ابه علت  4:د. گزینه ـیباشـحيح مـصاول آن ش ـینکه بخابه علت  1:گزینه ، 4و  1

گزینه -112کتر شجاعی ميباشد، دشد حرکتیرو منبع آن اول حل از فصل امرـ 2، شدـ ر1مربوط به مباحث توجه نکند.)

 یارـبام دـنايط ـمح یرـگيازهدـند. امیگيرار سنجش قررد جنسی موو نی اندـ دسکلتی ـ ابدنی  یهارتباليدگی به صو «3»

، 4گزینه  درست.انظر کيفی از حالی که سنجش باليدگی پيشرفت د در میگيرار قرده ستفارد اشد مورنجش پيشرفت کمی ـس

و منبع آن دوم مربوط به مبحث نمو جسمی از فصل ند.)ب آورشد به حساظ رلحااز کمی  سنجشان در آوردن را نددشاید 

 ميباشد( زاده(یزتکامل )نماو شد ر

تا د باعث میشوت تجربياو شناختی  ییش قابليتهاافز، استاسالگی  13لی ا 11ود حدد بررحله کامر «2»گزینه -113

ین مرحله در اکنند.  یمختلف تقسيمبند یفعاليت هارد مودر به تکليف ط مل مربواعوو محيطی ، یدمل فراعوس ساابراد فرا

ل سا 1ا یر، ز3گزینه درمیکنند. یددارخوص خا یهافعاليتدر شرکت از داده وترجيح را برخی فعاليتها ه ندشرکت کناد فرا

 شد حرکتی )شجاعی(رو منبع آن رم مربوط به مبحث ساعت شنی گاالهو از فصل چها)ین مرحله میشوند.وارد ابعد 

 ميباشد(

 ند.دازسنين مختلف میپرت در حرکا یابی کيفیارزشد به ن رمتخصصا، توصيف بيومکانيکیـ در دوره  «1»گزینه -114

حرکتی ر فتاآن رشد رسرعت  یهکنندل یا کنتره کنندود محد، ندآوریر بدست میزم را دشد الرسيستم یا سيستمهایی که به 

 میگویند.

 مینامند.ن بد یبندس مقيارا نی وبيرد بعاا یبه جان( بدازه ندانی )با توجه به د دروبعاده از استفاا

 (کتر شجاعی ميباشد، دشد حرکتیربع آن و مناول شد حرکتی از فصل ر یهاهیدگادمربوط به مبحث )

 به تحقيق مقطعی میباشد.ط مربو 3و  2و  1 یگزینهها «4»گزینه -115

مربوط به  توجه کند.) یدفر یهاوتند به تفااومحقق میتو ست ه امستقيم قابل مشاهدر شد به طو، رتحقيق طولیق طردر 

 ميباشد( شریفن سارو منبع آن مداول شد حرکتی از فصل رمطالعه  یهاروش

 ند.ارندل قبوس را حسا ین دورهیااگررفتاه ریدگاـ د «3»گزینه -116

 ست.اپایی ـ  یصل سرن اهمادال سفالوکو

 باليدگی عموماً تغييرناپذیرند.در یژگی ر ولی ظهواتو

 ميباشد( شریفن سارو منبع آن مداول شد از فصل ر یدمربوط به مبحث مفاهيم بنيا)

ع ین نوامهم  ییژگیهااز وست. ت اتحقيق بلند مد، نسانیاشد رمينۀ در زتحقيق  یابرح ن طربهتری «1»گزینه -117

د جووتوجه کند با  یدفر یهاوتهم چنين به تفاو کند ه مستقيم مشاهدر بهطورا شد رند اق می توـه محقـست کاین اتحقيق 

با ازه نداز انیها بيش دموآزهد که دمیرخ قعی ثر مواین د. اشوف رین منحرـر تمـثاليل دست به اتحقيق ممکن وژة ین پرا

مربوط به مبحث ست.)امقطعی ت و بلند مداز روش بی ترکيا یر، ز3گزینه درشنا شوند.آیابی و ارز یگيرازهندا یهااربزا

 (ميباشدزاده( یزتکامل )نماو شد رو منبع آن اول شد از فصل ه ریدگاد

 یه گيرنداز قسمت هایی ، هاان ندد یمينان، پوست بد، یمرکزب اعصاجی( سيستم ر)خادرم کتواالیه  «3»گزینه -118

ت ستاوپرو حم ، رمثانهه، نجرحد غدو تنفسی ، شیارگو ینی( سيستمهاودرم )دروندآهد.دتشکيل می را ناخن و و م، حسی

 ميباشد( شریفن سارو منبع آن مدم یانی از فصل سورومربوط به مبحث مرحله پيشست.)ا

الیه د ـ از میگيررت مرحله جنينی صودر شد ربيشترین سرعت د ـ میشووع شررم هفته چهااز قلب  تپش «4»گزینه -119

ن سارو منبع آن مدم تولد از فصل سواز شد جسمانی پس رمربوط به مبحث د.)شی شکل میگيرارگو یاـسيستمهرم ودندآ

 ميباشد( شریف



  3گزینه-111

 

یند آطریق فراز مرحله قبل ر فتاربا و  دیجی ظاهر میشورتدر به طور فتارهر مرحله ر د

 د.تحکيم ترکيب میشو

 ميباشد( زادهیزکتر نما، دتکامل حرکتیو شد رو منبع آن اول حل از فصل امربوط به مبحث مر)

 

و شتيم دایط تنظيمی ثابتی اما شرد بوص پایۀ مخصو یو رو یزبا یابتددر اگلف پ ضربه به توزدن گر ا «3»گزینه -111

مربوط به مبحث یم.)دارکوششی نيز ن تغيير مياارد ن دجریا یزبان ميادر ین عمل ن الی چووشتيم اشی ندـکوشن اـر ميـتغيي

 ميباشد( نی(اشریف )تهرن سارحرکتی مد یگيردو منبع آن یااول جنتایل از فصل  یطبقهبند

گفته ن ضمنی یا پنها یگيردیاد، شود یجاه اکننداجرا یرهوشياو گاهی ون آهایی که بدرت مها یگيردبه یا «2»گزینه -112

ضمنی  یگيردیاء نيز جزو ... فتن راه رقبيل از  یدبنيا یهارت مها یگيردند که یاه دارعقيدن محققااز  یرسياـبد. وـمیش

گزینه د.درمیگيرار موشی قرافرو تخریب ض رمعدر ست که کمتر این ا یگيردیاع وـن نـیا یاـیهـیژگد. از ووـیشـمب محسو

حرکتی و  یگيردمربوط به مبحث یا)میگيرند.ار تحليل قرو تجزیهرد هميشه با هم موع نودو ین ا یگيردمفاهيم یاا در ری، ز1

د، بر شوابردو پاسخ ك ـ محراد تعدر هر با هيک ن طبق قانو «3»گزینه -113 ميباشد( کتر شجاعیوه دمنبع آن جز

و منبع دوم از فصل  یتصميمگيرو کنش ن وامازمربوط به مبحث میکند.)ا یش پيدافزاثابتی ان ميز نتخابی بااکنش ن واماز

 ميباشد( شميتا یگيردآن یا

 دن: گرض نقبارن افلکس متقار «3»گزینه -114

 دنگرو سر ن ست شدو راخم  :ك محر

 پان شد، دراز ستن دخم شد، پان خم شد، ستن دشددراز  :پاسخ 

و منبع م طفوليت از فصل سو یفلکسهارمربوط به مبحث ست.)دن اگررن قانامتض نقباافلکس رم مکانيزن چو، 1گزینه در

 (ميباشدوود تکامل هیو شد رآن 

حرکتهایی که سرعت و میباشند را دارا قت فضایی دهسته بيشترین ر آبسياو سریع ر بسيا یحرکت ها «1»گزینه -115

ست که میگوید اقت ـ دله سرعت دصل مباا ازشت مطلق دابرف ها برخالدادهین است. اکمتر ن قتشا، دنددارمتوسطی 

 یگيردقت حرکت از فصل پنجم و منبع آن یادمربوط به مبحث قتترند.)دم ـضایی کـر فـنظاز شه ـر هميـریعتـس یاـحرکته

 ميباشد( شميت(ا )اجرو احرکتی 

 «3»گزینه  -116

 به نتيجه برسد. یرکان مازیا  یژرناقل احدف صرو معينی ن طمينااست که با اقابليتی رت مها-

 نظر برسد.رد موف به هد یابيشينهن طمينااباید با ه کنندا جرایعنی دن ماهر بو-

از رت مربوط به مبحث تعریف مها)میکند.ده ستفاف ابه هدن سيدر یاسيله برویک ان حرکت به عنورت، از مهاه کنندا جرا-

 (شميت ميباشد.احرکتی  یگيردو منبع آن یا  اولفصل 

     «4»گزینه -117

   اوممدرت مها ←نامشخص ن پایاوع و شر ←دن تعقيب کر

  یهانجيررت زمها ←متصل به هم د و مجرت حرکا ←یمناستيک ژ یبرنامهها

رت مها ←مشخص ن پایاوع و شر ←ا هوپ در گرفتن تو

   دمجر

 (.شميت ميباشداحرکتی  یگيردو منبع آن یااول ها از فصل رتمها یمربوط به مبحث طبقهبند)

 

  ،2گزینه-118

 

را نو زافلکس حرکت پرشی مفصل رمسئوليت  m1ترکيب با پاسخ در  m2اسخ پ

 ه دارد.بر عهد

 یگيردو منبع آن یام حرکتی از فصل سو یهارتمهادر تابی زبا یمربوط به مبحث تعدیلها)

 ميباشد( شميتاحرکتی 



 1گزینه -119

 1گزینه -121

 3گزینه -121

 5تقریباً و ست ه اما پاالیش نشداحس بينایی مفيد د ندگی عملکرول زه امادر «2»گزینه -122

ود حدار در ین مقداهد دتشکيل میرا گسالی ربزدوره تيزبينی از صد در
𝟐𝟎

𝟖𝟎𝟎
تيزبينی س )مقيا

ست که تنها ا یازهاندابه ء شيات اجزئياص خصوزاد، در ست. تعميم بينایی نواسنلن( ا

به ط مربو)هد.دتميز  یسانتیمتر 50تقریباً  یفاصلهء را از اشيص و اشخارت اوـد صـنامیتو

 میباشد( صالنخانیزاده و ا یزنماآن منبع و فصل ششم ، از کی حرکتیادراشد رمبحث 

از ین جنبه است . امينه و زشکل ، ادراك یبصرادراك  یجنبه هااز یکی  «4»گزینه  -123

پرتی اس مينه که موجب حوزبر یک را  هد تا محل یک شئدمیزه جاه اکنندهبينایی به مشاهد

ب اـنتخدك در انایی کواسد که بر تورمتمرکز کند به نظر میآن بر اس را حوا و پيدد میشو

، کی حرکتیادراشد ربه مبحث ط مربو)د.میشووده فراشد رجهشی  یهال در دورهکاـشدن ارـک

 (صالنخانی میباشد. زاده و ا یزنماآن منبع و فصل ششم از 

تأمين را ضعيت سر وبه ط مربوت طالعااخلی ش داگود در موجو یهارساختا «4»ه گزین-124

ت حرکا یاحسی بر یهاه گيرند یوحاش وـگدرنی شکل وحلزو  یهایردانيم یرمیکند. مجا

 یهاهگيرند یوحا یهليزه دستگادست. احرکت سر ب یش یا کاهش شتاافزاتشخيص و چرخشی 

ار دارد و رـی قـخلش داگودر  یهليزه دستگاا دیرز ،3گزینهدرست.اخطی ت حرکاه یژوحسی 

شد ربه مبحث ط مربو)ست.ه اشدب نتخااست در یگزینهان ن گزینه به عنوـیل دارد ااـحتما

 «3»گزینه -125میباشد صالنخانیزاده و ا یزنماآن منبع و فصل ششم ، از کی حرکتیادرا

، مناسب عصبین بخشيدن مازسا یاست که براین االکتو مبين و دمن دوحرکتی ـ کی ادرانظریه 

ده ستفادر اباید  یمغزه سمت یانيمکرن نها معتقدند که هماآت. ـسز ااـنيرد وـتسلط جانبی م

ده ستفااف ـسلط مختلـتاز ه ـسانی کـد کـیگوینـنها مآچشمها مسلط باشد و پاها ، ستهاازد

جه ان با مشکل موسخن گفتن و نداحرکتی مانند خوـ کی ادرا یهااجردراست امیکنند ممکن 

 صالنخانیزاده و ا یزنماآن منبع و فصل ششم ، از کی حرکتیادراشد ربه مبحث ط مربو)شوند.

 میباشد(

 یهاامندن اميادر مفاهيم ل نتقااچگی بين حس شامل رباالترین سطح یکپا «3»گزینه -126

مانند ، حسی یهاام ندابه را  »نرمی«م وـد مفهـننایتوـمن ساالـگرت. بزـساف ـحسی مختل

ا ـماد ـکنيس حسارا انرمی ا بتداست ایی منتقل کنند. ممکن اشنوو بينایی حسی حرکتی 

ان به عنوا را نيد صداینکه میتواسيدند یا رمیم به نظر نرء شيااهيد که ارش دزـد گـنيایتوـم

ست اممکن اس حون شدر کادبه علت خو، (1)گزینه درمالیم توصيف کنيد.م و نر یایک صد

 یزنماآن منبع و فصل ششم ، از کی حرکتیادراشد ربه مبحث ط مربو)بيافتد.ه شتباانشجو به دا

 میباشد( صالنخانیزاده و ا

شخص ـمر ست( به طوو را)سمت چپ ن جانب بداز دو گاهی آجانبی  یبرتر «1»گزینه -127

فرشته « یزست باو راچپ  یرین سمت هاـتم یارـب بـمناس یاـتهـفعالياز ی ـت. یکـسا

ا ـفوقانی یام ندو درابند اتا به پشت بخود سته میشواخون کادکواز  یزین بادر است. ا »برفی

 یهاامنداز ابا ترکيبی را هند سپس همين عمل دقوسی حرکت ر مين به طوز یرا روانی ـتحت

و فصل ششم ، از کی حرکتیادراشد ربه مبحث ط مربو)هند.م دنجاامقابل ف یا طرف یک طر

 میباشد( صالنخانیازاده و  یزنماآن منبع 

رت قد، تنفسیـ ستقامت قلبی اگی جسمانی شامل دماه آهنددتشکيل  یاجزا «1»گزینه -128

گی جسمانی دماآ یهارفاکتوء میباشد. سرعت جزان تووچابکی ن و ترکيب بد، یپذیرفنعطاا

ار گی جسمانی قردماآ یهارفاکتوء جزد هر چند چابکی که شامل سرعت میشود نمیگيرار قر

گی جسمانی دماء آجزن ین باشد که ترکيب بدابرر ست تصواممکن ، (4)گزینه  درد.میگير

 صالنخانیزاده و ا یزنماآن منبع و   فصل ششم، از گی جسمانیدماآبه مبحث ط مربو)نباشد.

 میباشد(



ست. ظرفيت حياتی اتنفسی ظرفيت حياتی د کررمهم کا یشاخصهااز یکی  «3»گزینه -129

ظرفيت تنفسی از تابی زبا، ظرفيت حياتیو یک تنفس عميق از پس  زدمبا یاحجم بيشينه هو

ش ـبخن چود. ششی میشو یحبابچههادر به نحو بهتر ا ست که منجر به تصفيه هود ایاز

د میشوم نجااششی  یحبابچههااره یودر دخونی  یهاگ مویرن درکسيژب اجذو ش ـم پخـعظا

یش افزر اکال حات در عضالدر اً ـنهایتن و وـخدش رـگن در سيژـکار امقدا با تصفيه بهتر هوا لذ

تجاعی ارفتن خاصيت ربين از به ط گی مربوردثر سالخودر امییابد. کاهش ظرفيت حياتی 

کاهش د شور ست تصواممکن ، 1گزینه درسينه میباشد. یقفسهاره وـیو دشی ـش یاـتهـباف

در گی جسمانی دماآبه مبحث ط مربو)د.ظرفيت حياتی میشودر عضالنی سبب کاهش  یدهتو

 میباشد( صالنخانیزاده و ا یزنماآن منبع و فصل ششم ، از عمرل طو

د. هد بواچشمگير خور سالگی بسيا 60هه دسط ود اواحدرت در تحليل قد «2»گزینه -131

ین ایناميک کاهش مییابد. رت دقدو ک ـمتریویزرت ایعنی قدع نودو هر در عضالنی رت قد

رت در کلی ضعف قدر به طو،3گزینه  درست.ابل توجه قات ران عضاله در بویژرت کاهش قد

ب نتخااست درگزینه ان به عنوق پشت سات ت عضالـسان ـد. ممکـپایين تنه میباشت عضال

زاده و  یزنماآن منبع و فصل ششم ، از عمرل طودر گی جسمانی دماآبه مبحث ط مربو)د.شو

 میباشد( صالنخانیا

 یهارتمها یاجرم اهنگا، برتر بيناییو ش غالب نقده از ستفااتمایل ما به  «1»گزینه -131

مایش ل آزتأیيد میکنند. بهترین مثاه را دـین پدیاهد تحقيقی نيز است. شوه احرکتی ثابت شد

ت طالعا، ابيناییو حس عمقی  یهاهستگادقتی ومایش آزین در امیباشد. ك متحرق تاوف امعر

حس عمقی ده و وبه بينایی توجه نم نیهادمو، آزنددهم کراعصبی فره ستگاد یابررا  یدضاـمت

به ط مربو)دارد.حرکتی  یهارتمها یاجردر انقش مهمی ا یرز،2درگزینهگرفتند.ه یددنارا 

 میباشد( حرکتی )ميکگيل( یگيردیاآن منبع و  4فصل ، از بيناییو حس عمقی ـ 1مبحث 

بدیع و اشتگی نبامشکل ، ستوارد اشميت ا یتی که به برنامه دایراجمله از  «3»گزینه -132

و ست احرکتی  یبرنامهادات یراز ای یکی ـه حرکتـتگی برنامـنباشاست. مشکل ت احرکادن بو

ا ـشت پـپ یربهـبا ضزدن میشوند )گل ل چگونه کنترزه بدیع تات ست که حرکااین ایگر اد دیرا

ط مربو)یش مییابد.افزا RTرت مهان تر شدهبا پيچيدا یرز،2 درگزینهتمرین(.ون بدل اـقوتبدر 

 یگيردیاآن منبع و  3فصل ، از هماهنگت چگونگی حرکا یرهبادرنظریههایی ـ 1به مبحث 

 میباشد( حرکتی )ميکگيل(

ق ـ نطبان اماك ـ زحرکت مال یاجردر اخطا ان ميزـ  (RT)لعمل اعکسن ماز «1»گزینه -133

و ميز آقيتموف یهاشتالاد تعدـ صد خطاها درا ـیاد دـتعه ـ دـل شـتکمي یاـکوششهـ مسافت 

ا رـجا ینتيجه یگيرازهندا یهاسمقيا، ساعت، قيقه، دیافتن پاسخ مثل ثانيهن پایان ماز

یک به دنز MTو  RTن چو ،2 .درگزینه صحيح میباشد( 4و  3و  2 یند. )گزینههاـیباشـم

هميت ـ ا1به مبحث ط مربو )ند.دارا هم ـب یدیازهمبستگی د شور هم میباشند شاید تصو

 میباشد( حرکتی )ميکگيل( یگيردیاآن منبع و  2فصل ز ، ایگيرازهندا

، میباشدر کادخورت به صوت طالعادازش اپره پيچيد یهارتمها یاجردر ا «4»گزینه -134

خلی با اتدان چندون بدو به توجه ز نياون دـبـ ست اسریع ت روش طالعادازش اپرروش ین ا

 .یشگيرغلب غيرقابل پيو ا یرختيااغير ـ  یازموـ سایر تکاليف 

دمحقق میشود یازتمرین ار و تکر بار کادخودازش پر-



 میباشد( شميت(ا )اجرو احرکتی  یگيردیاآن منبع و  2فصل ت، از طالعادازش اپرـ 1به مبحث ط بو)مر

حين دارد در قت دهم و به سرعت ز هم نيان که همزمال پنالتی فوتبا یضربه زدن هایی مانند رت مها «1»گزینه -135

پ در ینکه تول احتماد اشوزده ضربه د یازسرعت و قت کم دگر با ا ایرد، زتوجه شور فاکتودو ر ـه هـمل باید بع یاجرا

ر مهارا ضربه ن بادروازهینکه ل احتماد اشوزده ضربه د یازقت و دم ـرعت کـا سـر بـگو است د ایاد زنگيرار قرب چورچها

ل صوـ ا1به مبحث ط مربو)قت مهم میباشد.دهم و ها هم سرعت ترین گونه مهاا در ایرز ،2 درگزینهد.میشود یازکند 

 (شميت( میباشد.)احرکتی  یگيردیاآن منبع و  5فصل ، از قت حرکتو دحرکتی ل کنتر

م نجااکه  یبعدت حرکاارد و هن ما باقی میگذرا در ذکی رد ادراهيم یک دمی م نجااهر حرکتی که ما  «1»گزینه -136

از  یبعدت حرکا یقع بعداموو در کی باقی میماند رد ادراتمرین یک ار و ثر تکرد. در امیشو سهـی مقایـا قبلـبد میشو

 شيت( میباشد.()احرکتی  یگيردیاآن منبع و  4فصل ، از بسته یحلقهـ 1به مبحث ط مربود.) میگيررت صوآن  یرو

 ت.ساكي دكون در د وران عي شدجتماا صليا یونيران، یگردچه با و چه به تنهایي د ك كودن كر یزبا،1گزینه -137

ن و .... با، زخالقيت، ههایي مانند حل مسئلرتشد مهادر ر هميت قابل توجهياست كه اضایت خوشایند ریك  یزنكته: با

 دارد.

رخ ستؤكالستيك و استؤبالستيك ات فعالياز تابعي ان به عنوان ستخوا »دمجد یگير لشك«عمرل طودر ،3گزینه 138-

 هد.دمي

 ستان استخوه اتخریبكنندان به عنوستؤكالست ان و استخوه اندزت ساستؤبالسانكته: 

نمو خالصه  یلگور اچهارامی توان در مختلف ونظام های نمو بافتها ن، سكاموا یمنحنيهاس ساار، ب4ینهگز -139 

 د:كر

ن( بدد بعااجيترین رخا، وزن و ق د یلگوا)نمو آن  یخشهابكثرن و الف( منحني عمومي: كه شامل نمو عمومي بدا

 دميشو

از بخشهایي ه و چهر یباال، یك نظير چ شمهادنز یهارساختاو سيستم عصبي و نمو مغز  ییژگيهاومنحني عصبي : ب( 

 مشخص  ميكندرا جمجمه 

 را نشان می دهدثانویه و ليه اوجنسي  ییژگيهاو یلگوامنحني تناسلي: ج( 

 توصيف ميكند.را در روده  یولنفات بافت وقطعاپاندیس ، آهازهلوس، تيمو ه منحني لنفوئيد: نمو غدد( 

 لنفوئيد مي باشد.و لي تناس، عصبي، عمو مي یامل منحنيهاشن سكاموا ینكته: منحني ها 

 ( 94- 99و  98زاده، ص  یزكتر نمادترجمه وو د(، عمر )هي ل طودر تكا مل حركتي و شد ر)

د جووبه را فتن ركه حركت س ينهخيز د وميشوع رماهگي ش 6تا  4ود جابجایي حد یاطفل برش لين تالاو،1گزینه -141

ش یافزافتن با رميباشد. توسعه سينهخيز دك ابجایي كوجت حركادر هدفمند ش لين تالاوفتن رحركت سينه خيز آورد. مي

با ده و مين بلند كراز زكمي را ميكند تنه ش یل طفل تالاواست.اه انه همرقفسه سيت عضالدن و گر، سرت عضال ل كنتر

یك دن مه با خم كردر ا داست. اجابجایي جزئي ارد و نقش ندام نداكه ود فوقاني جلو برام نددن اسپس خم كرو ختن انداجلو 

به عقب ن حتماالً با عث حركت بداميك ند كه وع شررا تحتاني ام ندده از استفا ایر تنه دن آن زجمع كردو ران و یا هر 

 یلگوآورد و ابدست ميرا تحتاني ام نداز اموثر ده ستفااایي ناتو طفلو ست ت امده غير موثر كوتا یلگواین د. اميشو

 آورد.بدست م يرا فق امو یپاو ست دهمسو یا 

 ند.دار یتحتاني مثل پاه ا نقش بيشتر یهاامندافتن رسينهخيز در نكته: 

(9 7صفحه ، كتر معصومه شجاعيدپنجم( پ شد حركتي )چار)



سيستم دو بين ه او در شد. به عقيدح مطرن يب سوعمل توسط گه ادراك و یدگاد،3گزینه-141 

عملي كه ع به نو ه یدگادین در ا یزهمساافرد دارد. واژه جوویكي دنزط تباارحركتي و كي ادرا

ت و خصوص يا، با محيطد فرد یاط زتباارليل دبه ره دارد. شا، اهم ميكندافر د فر یابرء یك شي 

ط تبا را در ارم حيط  ییژگيهااد وفرایگر رت دعبابه ، هددمعنا ميء شياابه اد فرا ییژگيها و

با توجه و خته داپلهها پرع تفاادراك اربه د فر، پلهاز فتن رباال ل در مثا یاميسنجند. برد با خو

وود عمر هيل طودر شد حركتي ر)ميكند.ب نتخااز آن را افتن رباال ه شيود، خون بدازه ندابه 

 41)ص تا  38زاده( ، ص  یزكتر نماد)ترجمه 

ماني زگي دفتااليل عامل پس دست كه به ا ین الي امتوح طر ییاامزاز یكي ،2گزینه - 142

م  د.ميشول كنتر هاوه گرورش محيط پرت و جربيات، تولدن مات زختالفااثر اماني( ز)تأخير 

 ست.اقيق تحدوره نسبت به ه شده منه سني مشاهددن دایگر بيشتر بودزیت 

تكا مل و شد ر)ستهها نيستند.دثر ل انتربه كدر ایر گزینهها قاسا یرزها: سایر گزینهرد علت 

كتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجماود، هيو ام، كاتلين ه: نویسند، عمرل طودر حركتي 

 (صالنخانيا

طریق از ست كه ا یاضربه یابيشتر برن ماو زشا مل فاصله پ ضربه به تو،1گزینه  -143

پ تود و ميشوز پا كامال باو ست احالت مخالف در ا ستهد. دهم م يشواتكيه فر یجهش با پا

 د.ها ميش وركمر از باالتر ع تفااز ار

ار یافته قر برنامه حركتي تعميمر ختياده را د ر اماآركتي پاسخ حاره طرحو،1گزینه -144

ل عمات اقاطبك مشتر ییژگيهاوتنظيم رت و نظال یافته مسئو برنامه حركتي تعميمو هد دمي

 ست.ا

   (3فصل ، شجاعي و  یعظ موسوواكتر دجمه تر، مگيل)

 

 یجوهره جوء وحركت جزه كننددیجات اال،عض2گزینه  -145

هایي هستند كه رهماآبرنامه حركتي تعميمیافته حركتي نيستند بلكه 

رو ین و از اضافه ميكند احركت به برنامه ف به هدن سيدر یابرد فر

ه یدگادین ابا  كنترلي حركتيه یك پدیدان سویه به عنول دو نتقاا

 یجنبههادادن ست كه برنامه تعميمیافته حركتي با تخصيص موافق ا

كنترلي عمل م یك مكانيزان فضایي حركت به عنوو ماني ز

 ( 289، ص شجاعي و  یعظ موسوواكتر دترجمه ، ميكند)مگيل

 

از مل عل ط ود در یت خواهدر به منظوه گيرندا شناختي فر -مرحله كالمي در ،3گزینه -146

 ميكند.ده ستفاابيشتر  یرگفتاد خو

 (255، ص یموسوزاده و  یزكتر نمادترجمه ، شميتا)



ست. به همين ا  یرسوگيو  یتغييرپذیراز قي قتر دتركيبي  (E)كلي  یتغييرپذیر،4گزینه -147 

 د.ميشوداده ترجيح  AEخ اطر بر 

ده موفق بوف به هدن سيدد در رفر قدركه چرا كلي ازه نداز اكلي شكلي  ینكته: شاخص خطا

 هد.دمي ن نشا، ست ا

 (اولفصل ، يقاسمو كتر حمایت طلب دلي تر جمه وشميت ا –حركتي ل كنترو  یگيردیا)

در ند كه دامي د فرد و تحليل ميشواد ندت دروطالعاك اشناسایي محراز بعد ،1گزینه  148-

كه چه د تصميم ميگيرد مر حله بعد یعني گزینش پاسخ فر، در ستده افتااتفاقي امحي ط چه 

واز پرل حاپ در تورد مودر باید ل گير بيسباپیكن توزبال مثاان كند. بعن وذ تخار ا اپاسخي 

مين به زبه پ تورد برخواز ینكه پس اضربه بزند یا آن به ا هودر كند كه  یسریعاً تصميمگي ر

بلند و  (STS)ت مده حافظه كوتادر كه ت طالعاای ن مقایسه ابنابر، ض ربه بزندآن 

كند را ادرا ك یافتي ت درطالعااهد كه د ميزه جاد انه تنها ب ه فرد مي شوم نجاا(LTM)تمد

هد. م دنجارا ایك موقعيت معين چه عملي در كه د هد كه تصميم بگيردميزه جاد ابلكه به فر

 هتي تشبيه شدحركاد ندوحس ي به براد نددرویل  تبدم ین مرحله گزینش پاسخ به مكانيزابنابر

 ست.ا

ك رد اسایي محرین شنانابربد ميشووارد حس ي اد نداول دروه مرحلدر سایر گزینهها: رد علت 

عمل ز غاو آپاسخ  ییزرین برنامه ابنابرد ي ظاهر ميشوحركتاد ندوبرم مرحله سود. در ميشو

 تند.حركتي هساد ندونمایانگر برا یرز ميشوندرد 

كتر ن: دمترجما، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند، تا تمرینل ص وا از اجرو اح ركتي  یگيردیا)

 (یعظ موسوواكتر سيد محمد كاظم زاده، د یزنما یمهد

یس ویك سر یاجرا یاچند ثانيه برف مانند صر؛ هستهت آتمرین با حركا،4گزینه  149-

یك  یداراست. یك برنامه حركتي تعميم یافته اهميت ابا اره طرحو یگيردیا یابرن، نتوبدمي

گر حركت كمي اتعيين ميكند.  راحركت  یلگون اشدم نج ااه سته یا سریع آست كه ا سرعت كلي

د، ميشوده ستفاا یدعا یرعتهاسدر برنامه عمومي كه ان از ميتو همز باد، ه شوهستآ

ني كه داشاگره یژوست. بهاهسته نوعي تمرین متغير ت آتمرین با حركا، ینابن ابرد. كرده ستفاا

ند. دار یبهترل كنترو هند دميم نجاا یكمتر یخطاروش ین اهستند با  یگيردليه یااوحل امردر 

ه گيرندافرد. شوميد نابوآن ساس ي اپویایي ، هسته كن يدآحد از بيش را گر حركت ات كنيد كه قد

كند. ا ست پيددهسته آحركت د یجا، ایعنيف؛ دميكند تا به هك تررا یس تنيس وسر یدبرنامه عا

 تعميم نميیابد. یدعات حركا یگيردیا یاهسته برت آتمرین با حر كا، طيا فرارد این مودر ا

 یزمترسارااتمرین متغير پ یمزیتهااز ست. یكي اتمرین متغير از هسته شكلي آنكته: تمرین 

رد یچاه: رنوی سند، تا تمرینل صوا از اجرو اح ركتي  یگيردیا)ست.اره اوتكامل طرحو حركت 

 (یعظ موسوو اكتر سيد محمد كاظم د زاده، یزنما یدكتر مهن: دمترجما ، شميت، ایا

به رو مانند چه كن م ؛ یرشناختي بسيات الابا سودان شاگر، مرحله شناختي در ،1گزینه -151 

و تي ركح یگيردباشد.)یات الاهمين سو یستادر راباید مربي نيز  یهاردخوزباا هستن د لذرو 



زاده،  یزنما یكتر مهدن: دمترجما ، شميت، ایرد ایچاه: رسندنوی، تا تمرینل صوا از اجرا

 (یعظ موسوو اكتر سيد محمد كاظم د

ست ده اسات خصوصيا یگيردیاو یب صلي تقرف اشناختي هد -مرحله كالميدر ،1گزینه -151

 ه.ه پيچيدن

حل امردر ما رت دارد اتمرین مها، یگيردیادر ني اوافرد برر هني كاذتمرین ،4گزینه -152 

سطح باال  یموقعيتهادر هني ذشناختي مثل تمرین  یهارتتم رین مهارد و اندد بررليه كااو

 دارد.هميت ا

فقط ف هدارد و هميت ندت اجل سال طوا در جراكيفيت  یگيردحل یاامرل طودر ،2گزینه 153

 ست. ت امدرت در د رازمهام نجاا یاجدید موثرتر بر یهاراهكشف 

 ههنمایي شددان راشاگرف آن حذاز كه پس ا چرست ایي اجرایك متغير  یگيردیا،4گزینه -154

 عمل ميكنند.ه هنمایي نشددان راشاگراز یا بدتر  یومسا

ه گير نددیاد فر یابرن مود آزخواف ه دء احركت جز یلگو دن اكرار پاید،2گزینه -155

 ميباشد.

خطا دن كرن نمایا یابر یردخوزمنابع بااز یك ام دین جنبه كه كرت را از ایك مها،3گزینه -156

 جلب كنيد.آن به ه را گيرندا سپس توجه فرو ست تجزیه كنيد اتر طمربو

های حساس، پذیرش و تأثیرپذیری از محیط به حداکثر میزان خود در دوره »4«گزینه -157

های رشد حرکتی شود موجب رسد بنابراین شرایطی که باعث محرومیت اطفال از فرصتمی

سازی محیط موجب تسهیل روند طبیعی رشد میو غنیتاخیر رشد و شرایط محیطی مناسب 

 (110ص( دکتر کاشانی و همکاران) کتاب سبز رشد و تکامل حرکتی(شود.

رشد دستگاه تناسلی تا قبل از نوجوانی و دوران بلوغ نسبت به دیگر دستگاه »1«گزینه -158

کتاب سبز رشد و .)رسدهای بدن بسیار کندتر است و همزمان با سن بلوغ به اوج رشد خود می

 (83ص (دکتر کاشانی و همکاران)تکامل حرکتی 

 های پویا عبارتند از:ی سیستمسه اصل پایه و اساسی در نظریه »2«گزینه -159

های بدن: براساس این اصل حرکت ناشی از سه عامل خود خودسازمانی همزمان سیستم1-

 های بدنسازمانی سیستم

های مربوط به انجام حرکت است. لذا در این دیدگاه روابط وتماهیت محیط اجرا کننده و تفا-

 شود.بسیار نزدیکی بین فرد، محیط و حرکت دیده می

اند: انجام یک حرکت مستلزم های بسیار پیچیده و هماهنگ تشکیل شدهافراد از سیستم 2-

ی موفقیت آمیز کنند و برای اجراها با هم رشد نمیهای زیادی است. این سیستمهماهنگی سیستم

 ها الزم است.ی آنیک حرکت رشد همه



رشد دارای ماهیت غیر مداوم است: با وجود تغییرات مداوم در برخی عوامل (قدرت  3-

)کتاب سبز رشد و تکامل حرکتی)دکتر عضالنی، تعادل و...) تغییر در رفتار کیفی مداوم نیست.

 (32کاشانی وهمکاران(ص

ک فرایند متوالی و دارای تغییرات دائمی در سرتاسر زندگی رشد حرکتی ی »4«گزینه -161

های زنده همیشه در دهد. اندامها روی میاست که به شکل تغییرات کمی و کیفی یا هر دو آن

رشد یک تغییر منظم یعنی الگوهای رشد شوند، همچنین گاه متوقف نمیحال رشد هستند و هیچ

 کسان است.ی افراد ی و ترتیب مراحل آن برای همه

ی نوجوانی است اما ی نمو جسمی در انسان معموال از زمان لقاح تا اواخر دورهنکته: دوره

به تمام عمر مربوط  (physical growth)برعکس نمو جسمانی  (Development)رشد 

 (5ص(دکتر کاشانی و همکاران)کتاب سبز رشد و تکامل حرکتی )شود.می

های رشد دستگاه  توان بعضی از ناهنجاریها میمحیط اندامگیری با اندازه »2«گزینه -161

ها درهر سن در یک دامنه ی محدودی قرار دارد و بینی کرد. اندازه محیط اندامعصبی را پیش

لذا کم و زیاد شدن بیش از حد آن ممکن است دلیل نابه هنجاری رشد عصبی باشد. بیماری 

هاست. فزایش محیط دورسر) یکی از این بیماریهیدروسفال ( جمع شدن آب در مغز کودک و ا

دکتر کاشانی و )کتاب سبز رشد و تکامل حرکتی(شود.گیری در باالی چشم انجام میاین اندازه

 (79ص (همکاران

 واضح بودن مرحله 1-های پیشرفته الگوی بنیادین دویدن عبارتند از: ویژگی »2«گزینه -162

اجرای الگوی دست و پای مخالف به  3-ها و سرعت گامبه حداکثر رسیدن طول  2-ی پرواز 

 6-ی سهمی ها در صفحهحرکت دست 5-موازی بودن ران با سطح زمین 4-صورت همزمان 

 یابد.باز شدن مفاصل لگن، زانو و مچ افزایش می

ها در صفحه ی افقی و چرخش خارجی پای نوسان در لگن نکته: نوسان محدود پا، نوسان دست

ی پرواز، باشند. نکته: مرحلههای مربوط به شکل ابتدایی الگوی بنیادی دویدن میگیاز ویژ

ی ای است که طی آن هیچ گاه دو پا همزمان بر روی زمین قرار ندارد، در واقع مرحلهمرحله

 240ص(دکتر کاشانی و همکاران)کتاب سبز رشد و تکامل حرکتیشود.)اتکا حذف می

=P ی فشاره رابطهبا توجه ب »3«گزینه -163
𝑭

𝑨
 (

نیرو

سطح 
فشار الزم است در =فشار(  برای کاهش 

لحظه ی تماس مسافت جذب نیرو را افزایش دهیم. بنابراین فرد پس از یک عمل پرش هنگام 

های پایینی، مسافت جذب نیرو را افزایش داده و نیرو را در سطح فرود با خم کردن مفاصل اندام

 کند.می تری از بدن پخشبیش

نکته: انجام عمل غلتیدن در لحظه ی افتادن برای کاهش فشار نیز با توجه به همین قانون انجام 

 (253ص (دکتر کاشانی و همکاران)کتاب سبز رشد و تکامل حرکتی(شود.می

کنند نسبت به کودکانی که در مناطق کم کودکانی که در ارتفاعات زندگی می »4«گزینه -164

ی کوچکتری هستند ولی ظرفیت تنفسی باالتری کنند دارای نمو کمتر و جثهی میارتفاع زندگ

توانند باشد. نکته: سایر عوامل محیطی نیز میدارند و علت آن فشار پایین اکسیژن در ارتفاع می



ی هوشی میدر روند رشد تأثیر گذار باشند مانند وجود سرب در هوا که که باعث کاهش بهره

 (92ص (دکتر کاشانی و همکاران)رشد و تکامل حرکتیکتاب سبز (شود.

تحقیقی است که در آن افراد تکالیف یا رفتارهای  (طولی)تحقیق بلند مدت  »1«گزینه -165

دهند. این نوع تحقیق معتبرترین طرح مشابهی را در طی یک دوره زمانی طوالنی مدت انجام می

آوری ی زمانی جمعوجود شکاف در فاصله ی رشد انسانی است. معایب:برای تحقیق در زمینه

ی زمانی یک گیرد حتی فاصلهدر مواردی که تغییرات رشدی به سرعت صورت می )اطالعات 

نی مدت و پر هزینه بودن و امکان تأثیر تمرین در طوال – (رسد. ماهه نیز زیاد به نظر می

های توجه به تفاوت – پروژه های تحقیق. مزایا: مشاهده تغییرات رشدی به صورت مستقیم

 (18ص (دکتر کاشانی و همکاران)کتاب سبز رشد و تکامل حرکتیفردی در روند تحقیق)

شکل حرکت، روش و طرح اجرای یک فعالیت است. شکل روندی است که  »2«گزینه -166

کتاب سبز رشد و تکامل آید.)حرکت در آن جریان دارد و با فعالیت بینایی به دست می

 (10ص (کاشانی و همکاراندکتر )حرکتی

ند ) کدهنده پیشرفت زیاد در ابتدای تمرین و پیشرفت کمتر قانون تمرین نشان »4«گزینه  167-

در انتهای تمرین است. دلیل پیشرفت زیاد در ابتدای تمرین وجود خطاهای زیاد و  (تشدن پیشرف

به سرعت پیشرفت می بزرگ در اجرا است که فراگیرنده با برطرف کردن هریک ا ز این خطاها

 دی ارائه شده استتوسط آقای انسو نکته: این قانون کند.



تمرین  1-های استراحت وجود دارد. ریزی تمرین و دورهدو نوع شیوه تمرینی براساس برنامه » 3«گزینه -168

ون فرد یک حرکت را به طور تکراری انجام های پیوسته چدر مهارتتمرین فاصله دار ) تناوبی( 2- (تداومی )انبوه 

های شود. بنابراین در مهارتتر می باعث خستگی فرد شده و موجب اجرای ضعیف (تداومی )دهد تمرین انبوه می

تر روی پیوسته بهتر است از شیوه تمرین تناوبی استفاده شود تا فرد فرصت کافی را برای تجدید قوا و تمرکز بیش

  باشد. اجرای خود داشته

ی خطی است که به پاسخ یک رابطه –رابطه بین زمان واکنش انتخابی و لگاریتم تعداد محرک  »3«گزینه -169

به  (RT)پاسخ، زمان واکنش  -گوید با افزایش تعداد محرکقانون هیک معروف است. در واقع قانون هیک می

رویس بدمینتون همیشه از یک نوع تکنیک مثال یابد. برای مثال اگر ما در اجرای سصورت لگاریتمی افزایش می

شود حریف پاسخ را برای حریف کاهش داده ایم که باعث می -سرویس کوتاه استفاده نماییم در واقع تعداد محرک

  تر بتواند به سرویس ما واکنش نشان دهد.تر و سریعراحت

ی گوید اطالعات افزوده ای است که به که به آن بازخورد جنبشی نیز م (KP)آگاهی از اجرا  »4«گزینه -171

 یابی به هدف حرکت تکیه ندارد.رود و بر دستمنظور اصالح الگوی حرکت به کار می

 :(KP)های بازخورد آگاهی از اجرا ویژگی

 (ساختن الگوی حرکتی)عاتی در خصوص چگونگی اجرای حرکت است اطال 2-است.  (بیرونی )بازخورد افزوده  1-

  توان به صورت بازخورد توصیفی یا تجویزی ارائه کرد.جرا را میآگاهی از ا 3-

های هر مهارت روش خاصی را های ورزشی مربی باید با توجه به ویژگیبرای آموزش مهارت »2«گزینه -171

کند برای مثال در ها با هم فرق میجهت تمرین و آموزش انتخاب نماید زیرا نوع یادگیری و زمان یادگیری مهارت

شود بنابراین بهتر است از بخش بخش کردن باعث تغییر الگوی زمانی حرکتی می (،سریع)های مجرد انجام مهارت

ای مثل حرکات زمینی ژیمناستیک که تعامل های زنجیرهشیوه کلی استفاده نمود در حالی که برای آموزش مهارت

 بخش استفاده کرد. -از شیوه بخش توانتر روی هر بخش از حرکت میاجزا آن کم است جهت تمرکز بیش

 نکته: تمرین کلی یعنی تمام اجزای یک مهارت را به طور کلی اجرا کنیم.

  نکته: تمرین بخش بخش یعنی مهارت را به چند بخش تقسیم و هر بخش را جداگانه تمرین کنیم.

به هدف یا نتیجه برسد. مهارت حرکتی قابلیتی است که با اطمینان باال و با حداقل انرژی  »1«گزینه  -172

 های اجرای موفق هنگام یادگیری عبارتند از:ترین ویژگیبنابراین از مهم

 همسانی در اجرا 4-رسیدن به هدف در اکثر موارد 3-پایداری در اجرا  2-صرف حداقل انرژی برای اجرا  1-

گویند و به فاصله زمانی می «زخوردتاخیر با »به فاصله زمانی بین انجام حرکت تا دادن بازخورد  »2«گزینه -173

ار مهم در زمان ارائه گویند. نکته بسیمی «تاخیر پس از بازخورد »از لحظه ارائه بازخورد تا انجام مجدد حرکت 

شاگرد این است که حتما باید با چند ثانیه تاخیر بعد از انجام حرکت داده شود تا به فرد امکان استفاده از بازخورد به 

  حسی تشخیص خطا و تجزیه و تحلیل حرکت را بدهد. هایسیستم

 (ماره)آدر برنامه حرکتی تعمیم یافته عناصر حرکت به دو دسته وجوه جوهری و وجوه ظاهری  »2«گزینه -174

های درگیر شوند. وجوه ظاهری مهارت شامل: دامنه کلی حرکت، نیروی کلی، زمان کلی، و عضالت یا اندامتقسیم می

وجوه جوهری شامل: ترتیب و توالی اجزای یک مهارت،  با پیشرفت  مهارت ممکن است تغییر یابند.باشد که می

 باشند.بندی نسبی حرکت و نیروی نسبی حرکت میزمان

مانند به عناصر تغییرناپذیر نیز نکته: وجوه جوهری به دلیل اینکه با وجود پیشرفت یک مهارت تقریبا ثابت باقی می

  معروفند.

شود. برای ای انجام حرکت گفته میهای زمینهتغییر پذیری تمرین به تنوع حرکت و تغییر ویژگی »3«گزینه -175

های مختلف و بر روی حلقه های مختلف. تغییر پذیری تمرین اگرچه با افزایش مثال انجام شوت بسکتبال از فاصله

فراگیرنده قابلیت خود را برای اجرای مهارت در  شود کهاجرا در حین تمرین همراه است ولی باعث می میزان خطای

 شرایط مختلف افزایش دهد و یادگیری بهتری صورت گیرد.



 

 تمرین متغیر تمرین ثابت

 اجرای ضعیف ( خطای زیادتر) اجرای بهتر

 یادگیری بهتر تریادگیری ضعیف

فراگیرنده داده می وشد تواتر مطلق ها به به تعداد بازخوردهایی که در تعداد مشخصی از کوشش »1«گزینه -176

است. تواتر نسبی که به درصد  25کوشش بازخورد داده شده تواتر مطلق  25گویند که در این سوال چون به می

 بیان

 100ها ضرب در عدد شود از تقسیم تعداد بازخوردهای داده شده بر تعداد کوششمی

 آید.یدست مبه

 تعدادبازخورد

 تعداد کل حرکت
 =تواترنسبی111× 

 

 

 

𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = ٪𝟐𝟓 

 

در ماني كه زست مثل اثابت ه یط تنظيم كننداشرت قااوجنتایل گاهي  یبعددو  یطبقه بندس ساابر -3گزینه-177

ت قااونيد. بعضي زضربه مي ار دارد قر یزباوع منطقه شردر پایه  یروگلفي كه پ ید یا به تورومي ده رو راه پيا

ه شدب ید یا به توپي كه پرتااربگذم پله برقي قد یروماني كه شما باید ل زست. مثااحركت ه در م كنندیط تنظياشر

تهایي كه رمهاد، مالحظه كررا حركت  یتهارمهاز باو بسته ت طبقاد برركاان ین بخش مي تودر اضربه بزنيد. 

یط تنظيم اشر یداراتهایي كه ركه مهاحالي در مي شوند ه بسته ناميدرت مها، ستانها ثابت ه آیط تنظيم كننداشر

كه را  یربسيا یتهارمنه مها، دابستهز و بارت جه تمایز مهاوین ل، این حااست. با ز ابارت متغير هستند مهاه كنند

را بافت محيطي از  ییگردیژگي وجنتایل ، یتودین محداليل دمي كند. به ود محدر بسيا، هنددمي م نجاروز اهر اد فرا

ین است به ا »كوششين تغيير ميا« یین طبقه بنددر ایژگي محيطي ومين د، دوضافه كرد اخو یبند طبقهول به جد

باشد. مي وت یا متفان ست یكساایگر ممكن د یاجرابه رت مها یاجرایك ا، از جراطي ه یط تنظيم كننداكه شرم مفهو

 یابر؛ یكدیگر متمایز كنيماز هستند كوششي ن تغيير ميا یداراینكه فاقد یا ابرحسب را حركتي  یتهارنيم مهااتو

، یگرف دطرارد. از ندد جووكوششي ن تغيير ميارود مي راه منظم ت و تاقي خلودر اقتي كه شخصي ل، ومثا

ليل كه ممكن دین ابه د دارد. جووكوششي ن تغيير ميارود مي راه پرجمعيت غ و تاقي شلودر ا یدهنگامي كه فر

 كند. یجلوگيران یگردبا دن، كررد برخواز ند اشته باشد تا بتوز دانيا تيومتفا ییژگي هاوبه د ست هر فرا

كتر معصومه ، دیعظ موسوواسيد محمد كاظم ، كترن: دمترجما، مگيل، یرد ایچاه: رنویسند، حركتي یگيرد) یا

 شجاعي(

 جنتایل یعملي بعد بافت محيطي طبقه بندد بررنكته تست:كا 

كوششي ن هم تغيير مياو ست احركت ه در یط تنظيم كنندایط تمریني هم شراین شرا در ایرزسایر گزینهها: رد علت 

 ست.ه اشتبااین سایر گزینهها ابنابرد دارد، جوونيز 

بدیع ميباشد. ت حركاوردن نياب به حساو نباشتن ابرنامه حركتي مسئله  ییتهاودترین محدرزبا- 1گزینه  -178

بدیع فرضيه ت فع مسئله حركار یابرو ید دگرح ي تعميم یافته مطرـحركته ـفرضيه برنام، نباشتنافع مسئله ر یابر

 ید.دئه گراراشميت اره اطرحو

كتر زاده، د یزنما یكتر مهدن: دمترجما، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند، تا تمرینل صوا از اجرو احركتي  یگيرد)یا

 برنامه حركتي ییتهاود( نكته تست: محدیعظ موسوواسيد محمد كاظم 



نيز  4و  3شد. گزینه ح یت مطرودین محدافع ر یابرنامه حركتي تعميم برا یر، ز2سایر گزینهها: گزینهرد ت عل

 د.بر مي گيررا در نها آبخوبي نظریه برنامه حركتي و ند اربرنامه حركتي نددر یتي ودمحد

ن نشاآن را  ینتهاادر پيشرفت بيشتر و تمرین  یابتددر اهسته آمثبت پيشرفت ب منحني شتا - 1گزینه -179

كتر ، دیعظ موسوواسيد محمد كاظم ، كترن: دمترجما، مگيل، یرد ایچاه: رنویسند، حركتي  یگيردهد.)یادمي

 اجرا یمنحني هااع نوامعصومه شجاعي( نكته تست: 

هر یعني ، ستاجرن امازپيشرفت متناسب با ه هندندمنحني خطي یا مستقيم كه نشا، 2سایر گزینهها: گزینه رد علت 

منحني از تركيبي ، 3گزینه د. منجر مي شو یدعمور محو یرویش متناسب افزافقي به ر امحو یرویش افزاحد وا

در  یپيشرفت كمترو تمرین  یابتددر ا یدیازمنفي پيشرفت ب منحني شتا، در 4ست. گزینه امثبت و منفي ب شتا

 د.یش كالسيك تمرین نيز گفته مي شواست كه گره اميشده یدآن د ینتهاا

 -تمرین شدیدع ید. نوآميد تمرین شدید بوجول سا 10قل انتيجه حددر شتهها م رتمادر خبرگي  - 4گزینه -181

آن به ن شده خبر یابرد كه فر یتمرین شدیدن، یكسوارنظر س ساابردارد،هميت ن اشده خبر یابر -ت آنمانند مد

چندین و یافت ميكند را درلعمل مناسب راستوروز دهر د فر، تمرینع ین نودر است. ه اتمرین سنجيدز دارد نيا

او ميكند كه فقط به ا پيدز تي نيارنظاو به تمرین د به خبرگي فرن یك شددبا نزدازد. ساعت به تمرین شدید ميپر

د ميشوود محد یامينهزبه ه خبر ییژگيهاوست یعني ابسته به حيطه واست كه خبرگي اكر ن ذشایاص دارد، ختصاا

، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند، تا تمرینل صوا از اجرو احركتي  یگيردست)یاه اموفق شدده و تمرین كردر آن كه 

تمرین ع نوو تمرین ت بطه مدرا( نكته تست:یعظ موسوواكتر سيد محمد كاظم زاده، د یزنما یكتر مهدن: دمترجما

  با خبرگي

ا یر، ز2تمرین مي باشد. گزینه ل سا 10قل ادمند حزبه خبرگي نيان سيدر یابرا یر، ز1سایر گزینهها:گزینه رد علت 

ه موفق شدده و تمرین كردر آن كه د ميشوود محد یامينهزبه ه خبر ییژگي هاوست یعني ابسته به حيطه واخبرگي 

 دارد.هميت ن اشده خبر یابر -ت آنمانند مد -تمرین شدیدع نوا یر، ز3ست. گزینه ا

یگر دیك كوشش به كوشش از تكليف  یحلهاراه موشي افرز افي ناشي دتصات تأثير تمرینا - 2گزینه -181

ميباشد.) اره طرحوم نين حركتي به نااقواز  یاتوسعه مجموعهازي ـر ناشـرین متغيـأثير تمـه تـالي كـحدر ميباشد. 

 كترزاده، د یزنما یكتر مهدن: دمترجما، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند، تا تمرینل صوا از اجرو احركتي  یگيردیا

یك كوشش به كوشش از تكليف  یحلهاراه موشي افرو في د( نكته تست:تمرین تصایعظ موسوواسيد محمد كاظم 

 یگرد

ا یرزست ه اشتبا، ا4هستند. گزینه  یگيردعامل تاثير تمرین متغير بر یا 3و  1 یسایر گزینهها:گزینههارد علت 

 ید.آمي د في بوجودبا تمرین تصاد یاز یامينهزخل اتد

د. كرده ستفااتمرین كلي از گفت كه هر كجا ممكن باشد باید ان ميتود موجو یبا توجه به نظریهها - 1نه گزی-182

باید و تمرین بخش بخش پيشراز باشد د یان زگيرندگادیا یابر یتصميمگيرو كي ادرا یهازگر نيا، ایند اجووبا 

باشد تمرین بخش بخش مؤثرتر د یان زدگاگيرندیا یاحركتي برل كنتر یهازگر نياابه همين ترتيب د كرده ستفاا

، مگيل، یرد ایچاه: رنویسند، حركتي یگيردیادارد.) باتجربه اد فرا یابرد را بررین تمرین بيشترین كا، اميباشد

سطح و كتر معصومه شجاعي( نكته تست: تمرین بخش بخش ، دیعظ موسوواسيد محمد كاظم ، كترن: دمترجما

 هگيرنداتبحر فر

مزیت تمرین بخش رت ین عبا، ا3ست. گزینه امزیت تمرین كلي رت ین عباا ایر، ز2گزینهها: گزینهسایر رد علت 

 ست.ایطي تمرین كلي بهتر اچنين شر، در 4گزینه و ست ابخش 

ني رد دروخوزیم قابليت تحليل باازچند ثانيه به تأخير بيندت به مدوده را فزرد اخوزهنگامي كه با- 2گزینه -183

كتر ن: دمترجما، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند، تا تمرینل صوا از اجرو احركتي  یگيرديیابد.) یابخوبي تكامل م

 ردخوزئه بادر ارا(نكته تست: تاخير  یعظ موسوواكتر سيد محمد كاظم زاده، د یزنما یمهد

حالي هنگامي كه  درند. دارتاكيد ن ني یا همزمار آبه طورد خوزئه باارانها به آهمه ن سایر گزینهها: چورد علت 

 ني بخوبي تكامل ميیابد.رد دروخوزیم قابليت تحليل باازچند ثانيه به تأخير بيندت به مدوده را فزرد اخوزبا



ه شناخته شد یاسيلهو یگيردیااز شكلي رت مها یگيردیا، یكاندرثر ثون اقانوس سااست بر اصحيح  4گزینه -184

پاسخ غلط پرهيز و از نه( اپاسخ صحيحي بدهد )یك حركت ماهرك، محراب جودر باید ه گيرندانوعاً فرا یر؛ زستا

را پاسخ ك و ست كه پيوستگي بين محرانتيجه نوعي تقویت از گاهي آمانند رد؛ خوزسد كه باركند. به نظر مي

، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند، تا تمرینل صوا از اجرو احركتي  یگيردمي بخشد یا تضعيف ميكند.) یام ستحكاا

 تقویتو ثر ن ا( نكته تست: قانویعظ موسوواكتر سيد محمد كاظم زاده، د یزنما یكتر مهدن: دمامترج

 ند.ارني نداثر همخون ابا قانوا یرزسایر گزینهها: رد علت 

یابي حركت ح به طرط مربو یخطاهاره بادرساخت تمرین مربي باید س سااین مرحله بر ا در ایرز- 1گزینه -185 

، تا تمرینل صوا از اجرو احركتي  یگيردكسب كند.) یارا حركتي صحيح  یلگوه اگيرنداهد تا فربدرد خوزباراً مكر

( نكته تست: یعظ موسوواكتر سيد محمد كاظم زاده، د یزنما یكتر مهدن: دمترجما، شميت، ایرد ایچاه: رنویسند

 كالمي-مرحله شناختيدر ساخت تمرین 

باید كم آن بستگي به واكاهش  یابررد خوزئه بااراتر اتو، یگيردیاول امرحله از بعد ا یرزسایر گزینهها: رد علت 

 د.شو

، انوـختن پياوـت. نـموخت را آاـحركاز ته ـشرك ـد یـحركتي بای یهارتمهااز  یربسيا یگيردیا یابر- 4گزینه -186 

ز دارد. لي نيااركت متوح یادتعد یگيردنها به یاآموختن آهایي هستند كه رتمهاء زـخ جـی یروكيت ـس، اتيكـیمناسژ

 یاشتهرثر موقعيت م ابه نا یاحافظهه یك پدیدان ميتو،اـهرت اـمهع ین نودر العمل مناسب راستودتهيه ر به منظو

مي د بهتر به یا، نداگرفتهار ا قرـنتها و ابتددر الي كه ایك توم قالاز استه ، آن دثراین د اجووليل دبه د. برر به كارا 

ا به ـهه دـپدیاز ته ـشریك دآوردن ست كه كيفيت به یااین اكلي م ست. مفهواتر ارشودمياني  مقالا یدآوریاو یند آ

كه آورد هند اخود به خوبي به یارا مياني م قالاین اماني دان زین شاگراست بنابرابسته والي ایك تودر نها آموقعيت 

ست این ایگر د دهبررانها جلب كند. آ یسو بهدان را كالمي توجه شاگرر نها تأكيد یا به طور آرـایش مكـمربي بر نم

گانه تمرین كنند. تمرین كافي اجدرا لي امختلف یك تو یا بخشهاـد تـشویق كنـتدان را اگرـد شـناكه مربي مي تو

 كنند.ا جراصحيح ر به طورا لي كلي اوـد تـنناه بتوـیكره طوـب، دـكنود محدرا  یاشتهرثر موقعيت اند اميتو

كتر معصومه ، دیعظ موسوواسيد محمد كاظم ، كترن: دمترجما، مگيل، یرد ایچاه: رنویسند ،حركتي یگيرد) یا

 یگيردیاو لي ایك توم در قالاشجاعي( نكته تست: موقعيت 

م قالا یگيردكه یان چو، 2ست. گزینه ده الي ساایي یك توابتدم اقالا یگيردیاا یر، ز1سایر گزینهها: گزینه رد علت 

یي ابتدم اقالاز اتر ارشودلي امياني یك توم قالا یگيردیا، 3ميكنند. گزینه ده ستفار اایش مكرنماز ست ار اشودمياني 

 ست.انتهایي و ا

نظریه د. شكل ميگير یتقليدو مستقيم  یبا تقویتهار فتاورا، رجتماعي بندا یگيردنظریه یاس ساابر  - 2گزینه -187

آن حركتي بر پایه د عملكرو مينه تقليد ت در زيشتر تحقيقاست كه به ایدگادین از امثالي ورا جتماعي بندا یگيردیا

هد دشكل ر را فتارند اتمند كه ميتورسيله قدویك ان به عنوك به تقویت پاسخ نسبت به یك محرورا ست. بندار استوا

و  شدرهد.)دميز نسبت ميآموفقيت یمدلهااز به تقليد ه را گرفته شدد یا یهارفتااز ر یرهمچنين بسياد. او مينگر

صالنخاني( نكته تست: اكتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجماود، هيوام، كانلين ه: نویسند، عمرل طودر تكامل حركتي 

 تقليد ورا و جتماعي بندا یگيردیا

 ند.ارتقویت تاكيد ندو بر تقليد  سایر گزینههاا یرزسایر گزینهها: رد علت 

در شها كه فقط روسایر ف برخالا یر، زستاباليدگي سنجش روش سكلتي مفيدترین اتعيين سن  - 3گزینه -188

قابل ، سالگي 19یا  18تولد تا از یعني ؛ سيعيوسني وده محدروش در ین ، اهستندا جراماني معيني قابل وده زمحد

، كتر حسن خلجين: دمترجما، یساكس، اید یرالو پاینه  یرگریگو، یه: ونویسندن، نسااشد حركتي رست.)ا اجرا

 نموم دوره تمادر سكلتي ا( نكته تست: تعيين سن یجواخوش یودار

مقابل سنجش باليدگي در ین عامل ا 2ست. گزینه اپر هزینه ر بسياروش ین ا ایر، ز1سایر گزینهها: گزینه رد علت 

 نيست.ده ما سااست امستقيمي ، روش 4گزینه د. نمي شوب محسو یبرتران در آوردن نددطریق از 

كمي ان ست. پسراقل احدو در كم ر كي بسيادليه كودر دوران اوجنسي نمو قد  یتهاوست تفااصحيح  3گزینه -189

ست. ان اختردر دسرعت نمو از كمي بيشتر ان پسردر ني انوجول طودر سنگين تر هستند. سرعت نمو و بلندتر 



ود، هيوام، كانلين ه: نویسند، عمرل طودر تكامل حركتي و شد رست.)ان اختراز دبيشتر ل سا 2ان شد طولي پسرر

 قددر جنسي  یتهاوصالنخاني( نكته تست: تفااكتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجما

نمو ا دوره یرز 4و 2بلندتر هستند. گزینه یارليه مقداوكي دكوان در پسرا یر، ز1سایر گزینهها: گزینهرد علت 

 ست.اطوالنيتر ل ساان دو پسر

ثر اماني( زماني )تأخير زگي دفتااليل عامل پس دكه به ست این الي امتوح طر ییاامزاز یكي  - 2گزینه -191 

ه منه سني مشاهددن دایگر بيشتر بودمزیت د. ميشول هها كنتروگرورش محيط پرت و تجربيا، تولدن مات زختالفاا

 ست.اتحقيق دوره نسبت به ه شد

صالنخاني( نكته اكتر اده، دز یزكتر نمان: دمترجماود، هيوام، كانلين ه: نویسند، عمرل طودر تكامل حركتي و شد )ر

 ستههادثر ل اكنترو لي ایا متو یهانجيرزتست: تحقيق 

 ستهها نيستند.دثر ل ابه كنتردر سایر گزینهها قاا یرزسایر گزینهها: رد علت  

تاكيد دك سن كواز  یهادورهین منحنيها بر د. انمو منعكس مي شوان ميزات تغييرب منحني شتادر  - 2گزینه -191

ود، هيوام، كانلين ه: نویسند، عمرل طودر تكامل حركتي و شد رست.)ده اسریع یا كند بو، ثابت، تغييران يزكه مدارد 

 تغييرب و صالنخاني (نكته تست: شتااكتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجما

 یاصلهیك سن معيني یا فان را در كادكوه از مدآبدست ازه ندا یامنحني فاصله ، 1سایر گزینهها: گزینه رد علت 

سرعت نمو ان ست كه ميزامنحني سرعت ، 3ند. گزینه دهاگسالي طي كررمسير قامت بزن در كادهد كه كودمين نشا

 ست.اقع منحني فاصله در وامنحني عمومي  4مي كند. گزینهن بيان مازحد را در وا

 یاند به گونهدارعي ليه نمو سریاوكي دكوو طفوليت آن در به ط مربو یهارساختاو سيستم عصبي  - 1گزینه -192

، عمرل طودر تكامل حركتي و شد )ركسب ميكند. د را گسالي خوربزاز وزن صد در 80سالگي  4در كه مغز 

سایر گزینهها: سایر گزینهها هر رد صالنخاني( علت اكتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجماود، هيوام، كانلين ه: نویسند

 سند.رنمي ن شادگسالي خوربزوزن صد در 80سالگي به  4ام در ند كه هيچكددار یه ایژونمو  یلگوایك 

ات تغييره( و ندومثبت )پيشرات تغيير( و یدكيفي )عملكر(، یركمي )ساختاات شد به كليه تغييرر- 3گزینه -193

مي كند  ییند تغييرااللت بر فردشد رقع در وامي كند. ره شاگ اتا مرح لقان ما، از زعمرل طوه( در ندومنفي )پسر

رد كامل نقش مور به طود یعني حالتي كه فرد، خاصي منجر ميشوار و ماندزبه ظرفيت عملي ساو ست امي ئداكه 

كتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجماود، هيوام، كانلين ه: نویسند، عمرل طودر تكامل حركتي و شد رهد.)م دنجارا انظر 

 شددن رئمي بوداصالنخاني (نكته تست: ا

با ا یرز 4گزینه و ست اتعریف باليدگي ا یر، ز2گزینه ، ستاتعریف نمو ا یر، ز1نه سایر گزینهها: گزیرد علت 

 ست.د اتضادر شد دن رئمي بوم دامفهو

، عمرل طودر تكامل حركتي و شد رميكنند.)وع شران پسراز تر ن را زودیددوسكسكه ان خترد - 4گزینه -194 

تر حركت پایه ان زودختردصالنخاني( نكته تست: اكتر ، دزاده یزكتر نمان: دمترجماود، هيوام، كانلين ه: نویسند

 ند.اربه نمایش ميگذن را یددوسكسكه 

د. ظاهر مي شون یددونهایت سكسكه ردن و در ر خوس، فتنرتمه ریوا بتداسایر گزینهها: به ترتيب رد علت 

 هستند.ه شتبااول این سه گزینه ابنابر

ند اعضالني بتو -ست كه سيستم عصبياپذیر نمكااماني زتمه رركت یوبه حن یدرت دومهال از نتقاا - 2گزینه -195 

 ام وارد آورد.ندابه هر و را نيراز مختلفي ح سطو

 زد.هم ساافررا تمه رلي حركت یودتعا یهازند نيااسكلتي باید بتوه استگاوه دبعال

صالنخاني( اكتر زاده، د یزكتر نمان: دمترجماود، هيوام، كانلين ه: نویسند، عمرل طودر تكامل حركتي و شد ) ر

 امنداهر و در مختلف نيرح به سطون یددوتمه رحركت یوز نكته تست: نيا



ست. گزینه ن ایدل در دوعامل كنتر، مينزكافي به  یونيروارد آوردن نایي اتوا یر، ز1سایر گزینهها: گزینه رد علت 

در بيشينه عامل مهمي  یونيرا یر، ز4زینه ست. گدن الي لي كرل در عامل كنتر، یك پا ین روبددل حفظ تعاا یر، ز3

 ست.ن اپرید

، درك مانند؛ مانيزبط روایجي رشكل گرفتن تداز درك ست رت اماني عبازگاهي آست اصحيح  4گزینه -196

س سااپرتابه بر ن سيدن رمازنایي پيشبيني اماني توزگاهي رد آین موپ. در اسریع تون یك شددنز ییژگيهاو

 یهمایند -پيشبيني یمانبندم زماني به نازگاهي آین شكل است. پ و ... اتوو وزن مسير ، یژگيهایي مانند سرعتو

ند اماني ميتوزگاهي د آجووین است. با انظر رد حركتي بدني مو یمهمترین جنبه هااز یكي ان بعنوو ست وف امعر

و مختلف عضالني  یيستم هابا تكامل هماهنگ س یهاپيچيدر ماني به طوزگاهي ، آهدرخ دني وبيرء شيااز امستقل 

ین اني ط دروتباس ارنعكاا یاپا سالهاست بر -چشمو ست د -هماهنگي چشم یهاواژهست. احسي مرتبط  یسطههاوا

 یكه چنين بعد یدهماهنگ ميگویيم. فر، شد یافتهربخوبي  یوماني د زبعااكه  یدند. ما به فرهاشدده ستفاایندها افر

 یعنصر یداراهيم دميم نجااهر چه ما د. مي شوه حركتي یا ناشي ناميدم خاان بعنوه، نشدد یجااكامل ر بطودر او 

ست. ن اهمزمار ها بطوقساو ها زوحفظ با یاماني برزگاهي م آعمومي كه مستلزن ست نظير باال پریدن امااز ز

 یهاهر عمل به شيود عملكردر یتم ، رستار اماني پایدز ینيادساسي یك اشد ریتم مهمترین جنبه رهمچنين 

 دارد.هميت ه اهماهنگ شد

ش یو، داركتر حسن خلجي: دنمترجما، یساكس، اید یرالو پاینه  یرگریگو، یه: ونویسندن، نسااشد حركتي ) ر

 (یجواخو


