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  :على الجهاز العصبً نشاط الرٌاضًتأثٌر ال ثالثا:

 .العملٌات العملٌة المختلفة كاالنتباه والتذكر وترتٌب األفكار زٌادة كفاءة -1

 . االستجابة وزمن رد الفعل زٌادة سرعة -2

 .اكتساب اإلحساس الحركً واإلدران الحسً -3

 .ظاهرة التعب العصبً واإلرهاق تأخٌر -4

 

 :تأثٌر النشاط الرٌاضً على الدمرابعا: 

 .)الجٌد)فً الدم الكولسترول عالً الكثافة ارتفاع مستوى -1

  .الثالثٌة فً الدم انخفاض مستوى الدهون -2

 .) انخفاض ضغط الدم الشرٌانً ) إذا كان مرتفعا -3

 .زٌادة انحالل مادة الفٌبرٌن فً الدم، مما ٌساعد على سٌولة الدم -4

 .التصاق الصفائح الدموٌة، مما ٌخفض من فرص حدوث الجلطة اإللالل من -5

 .الجسم لألنسولٌن، مما ٌخفض سكر الدم زٌادة حساسٌة خالٌا -6

 .كسجٌنواأل م على حمل كمٌة أكبر منزٌادة كفاءة الد -7

  .كسجٌنوزٌادة عدد كرات الدم الحمراء المسئولة عن نمل األ -8

  .كفاءة كرات الدم البٌضاء فً مماومة األمراض زٌادة -9

 

  :الملب تأثٌر النشاط الرٌاضً على خامسا :

 . زٌادة حجم الملب -1

  .بمٌة األجهزةنحو  تزداد لدرة الملب على دفع المزٌد من الدم -2

  .انخفاض معدل دلات الملب أثناء الراحة -3

 . األوعٌة الدموٌة فً التخلص من الكولسترول الضار العالك بها زٌادة كفاءة -4

 

 

ٌبٌن الفرق فً معدل نبضات الملب بٌن اإلنسان العادي واإلنسان الرٌاضً ، فمعدل  والمثال التالً    



(  نبضة 72 )نبضة فً الدلٌمة ، وفً الٌوم تكون 72التمرٌن ٌكون  الملب لإلنسان العادي لبل نبضات

 نبضة فً الٌوم تمرٌبا . 163686=  ( ٌوم ساعة 24 ) × ( ساعة دلٌمة 66) × دلٌمة 

 نفً الدلٌمة تمرٌبا ففً الٌوم تكونبضة  65لإلنسان الرٌاضً لبل التمرٌن فهً  أما معدل نبضات الملب 

الفرق  نبضة فً الٌوم تمرٌبا 93666=  ( ٌومساعة 2 ) × ( ساعة دلٌمة 66) × )دلٌمة ( ةنبض 65

أي أن للب اإلنسان الرٌاضً ٌموم بألل مجهود عند  .  16686=  93666 -163686 بٌن المعدلٌن

الٌوم  نبضة فً 16686من اإلنسان الغٌر الرٌاضً فً ضخ الدم الى بمٌة أجهزة الجسم وٌمتصد  الراحة

 . ن ألل عرضة ألمراض الملب والشراٌٌن، فهو بالتالً ٌكو


