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 ع :استطال 2لحق م

 -----------------------------تاريخ االكمال                            -------------------رقم هوية الدراسة 

 علم المربع المناسب من فضلك 

 بعين االعتبار الشهر االخير من فضلك ؟ خذواحدة من الفعاليات المدرجة ةأيب هل تستطيع القيام 

 1   

 نعم          ال                     واحدة من الفعاليات المدرجة في كل سؤال علم نعم من فضلك  ةيبأا كنت تستطيع القيام ذا

  صعود درجة بوتيرة سريعة 

 ( 40-20كغم / 20-10رفع حقيبة سفر  ) باوند 

  الركض 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o اغراض البيت  ,تحريك اثاث 

o  رفع احمال خفيفة 

o  االطفال او الحيوانات بمجهود مكثفالركض, اللعب مع 

o  سباحة ترفيه 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  الصعود على الدرج حامال البقالة 

 المشي السريع 

  لعب كرة القدم او كرة مضرب للترفيه 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  نزول الدرج 

 ة ر  س  ترتيب األ 

  عاديةكنس االرضية بمكنسة كهربائية او 

  المشي مع الكلب للمتعة 

  اللعب مع االطفال بمجهود متوسط 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  صعود الدرج بوتيرة بطيئة 

  على المنشرتعليق الغسيل 

  تنظيف الحمام 

  بالمقص الكهربائي  قص العشب 

  او كنس خارج البيت  جرف العشب 

  ركوب دراجة هوائية للترفيه 

  المشي على سبيل التدريب, بمستوى مسطح بوتيرة متوسطة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o شاهدة التلفاز, االستماع للموسيقى الجلوس, القراءة, م 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  رفع اغراض المنزل وحمل صناديق على الدرج 

 باوند  40كغم /  20  >تسلق تالل رافعا 

  السباحة بسرعة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

o  التنزه مشيا بالبالد 

o  المشي صعودا كتدريب 

o هاب/العودة للعمل بدراجة هوائية بوتيرة من اختيارك الذ 

o االرضية بيديك او ركبتيك بمجهود كثيف  فرك 

o )قص العشب )مقص يدوي 

o  ازالة الثلج 

o  تقطيع العشب بمجهود كثيف 

----------------------------------------------------------------- 

  المشي بالجوار مثال حول بيتك 

  لبس خلع المالبس 

----------------------------------------------------------------- 

o  حقيبة سفر ( 2باوند )على سبيل المثال: اثاث  50كغم /  25 =>رفع احمال 

o . والصعود بها على الدرج 

o  م/س .الحظ من فضلك :6كم /س  10الركض بسرعة 

o 10 م/س هي اسرع من دراجة هوائية بوتيرة مريحة .6كم/س او 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 كم طابق تستطيع ان تصعد بشكل مستمر دون ان تتوقف للراحة     2

 4اكثر من  ☐          4 ☐         3 ☐         2 ☐           1 ☐         1اقل من  ☐     

 

 ( ...ال طبخ لبس الخكم تعتمد على المساعدة في نشاطات الحياة اليومية )مث   3

 معتمد كليا ☐   معتمد جزئيا ☐                   غير معتمد كليا ☐    

 

 كيف تصنف لياقتك القلبية التنفسية مقارنة بابناء جيلك   4

 اكثر  ☐          مساوي ☐          اقل ☐    

 

     اليات واحدة االكثروصفاً لنمط فعالياتك البدنية اليومية, يتضمن فعاليات تتعلق بالمنزل او مجموعة فعاختر    5

 رعاية العائلة, وسائل النقل, المهنة, التدريب, العافية, الراحه او غايات الترفيه.    

 

 غير فعال او فعالية صغيره غير الفعاليات اليومية.        

 

  اسبوع(في فعاليات بدنية تتطلب مستوى جهد منخفض الذي بسبب ارتفاع بسيط/يوم≤اشترك بانتظام )        

 .في أي وقت على االقل دقائق 10 في عدد نبضات القلب والتنفس لمدة          
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ب لمشي سريع ,عدو , ركوب دراجه هوائيه, سباحه او تمارين مكثفه بوتيرة مريحة او أية فعالية اخرى تتط

 .مستوى مجهود مشابه

 دقيقه في االسبوع 60الى  20لمدة  

 

 ساعات في االسبوع 3الى  1لمدة 

 

 ساعات في االسبوع 3لمدة اكثر من 

 

 تعيق نشاطك البدني؟, هل هناك خلل او امراض عظمية, عضلية, عصبية 6

  ال                                          عضالت                                    نعم, اعصاب    /نعم, عظام   

 

 شكرا لك التمام االستماره !

 

 

 

 

 

 

 

 
 


