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 أربعة أسئلة فقط.مالحظة : اإلجابة على 

 -عرفً ماٌأتً: /1س

                                                                   -االهمٌررررر االعللٌررررر اللعرررررلريا-االسرررررتعلاي-التشررررر ٌ  -العرررررلريااللٌ  رررررٌ 

 (درجات5)                                                        االستعلاياالبسٌط

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

ا(درجات5)ااااااااااااااااااااام هًاشلرطار عاالست لةاالخلفٌ اللعليا-أ/ااا2س

ااااااااااااااااااااااااااااا؟المس ئٌ اعلىااللغمامناتف ٌله ااذ لٌه ؟هن كاعٌرباللعلرياا-ب

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

اٌجبااالهتم مابعملٌ اخلرجاالمشرتل ٌنارخ ةر ا رًااالعرااااال بٌرلةاالخر  /اا3س

 (درجات5)م  ناالعليارٌ رناالخلرجامناالملعبابعاةاطلقارام  نااذ لياذلك؟

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

                   ( درجات5؟)تؤاىاالعلريااللٌ  ٌ اعلىامسترٌ  اعاةات لمًاب ٌج زاعناذلك / 4س

ا-----------------------------------------------------------------------------

 (درجات5)                 ؟ٌ رناالاخرلاالىاالملعبابعاةاطلقاراش  لام هً/اا5س

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

 مع تمنٌاتنا لكم بالموفقٌة والنجاح

 أ.م.د هشام هنداوي هوٌدي     اكرم حسٌن جبرأ.م.د               بسمة توفٌق  م.د

اد   ــــالعمٌ               س الفرع         ــرئٌ      مدرس المادة                  



 -:االجوبة

مجموعة من التمرٌنات البدنٌة حرة او باالدوات  -العروض الرٌاضٌة:/ 2ج س

وضعت طبفا للمبادئ العلمٌةوالفنٌة والجمالٌة بواسطة مجموعة من االفراد مع 

 ارتباط االداء بالمصاحبة الموسٌقٌة لغرض عرضها امام المشاهدٌن.

تمرٌنات هً االشكال التً تكونها مجموعات من المشتركٌن الداء  -التشكٌالت:

 جمٌلة فً احدى فقرات العرض .

العرض الذي ٌسٌر بة المشتركون من مختلف الهٌئات وبعض  -االستعراض:

الطوائف تمثل نشاطا ٌتصل بالمناسبة او فرع من فروع الرٌاضة وٌكون داخل 

 او بالشارع .الملعب 

الل تسهم العروض الرٌاضٌة فً التربٌة العقلٌة من خ -االهمٌة العقلٌة للعروض:

حفظ الحركات والربط الذهنً بٌن الحركاتبعضها بالبعض االخر وبٌن الحركات 

والموسٌقى ومن خالل سرعة التفكٌر والتصرف واالستجابة وزٌادة المعارف 

 والمعلومات.

هو ان ٌسٌر المشتركون فً تشكٌل دقٌق ومنظم مع  -االستعراض البسٌط:

فة اوعلى هٌئة تشكٌل معٌن استخدام االعالم ومالبس ملونة فً صفوف متراص

قوات -جامعات-عمال–وتستخدم فً االحتفاالت السنوٌة الهامة للدولة )كشافة 

 مسلحة(

 /أ/ 1ج س

 لكً تحجب المشتركات حتى ٌحٌن دورهن فً االداء -2

 مفاجئة المشاهدٌن  -1

 اخفاء المشتركات عقب انتهاء اداء حركات معٌنة -3

 ب/

 قد تطفأ االنوار فجأة بسبب عطل -2

 ٌرا جدا اذا ادت بروفات كثٌرة قبل الحفل االخٌرتكلف كث -1

 

 /3ج س

 الخروج من الخلف والجانبٌن فً وقت واحد -

 من الجانبٌن او من من جانب واحد -

 من الخلف -



 من االمام اذا سمح بالمرةر امام منصة -

 من الخلف ومن االمام فً وقت واحد -

 من الجانبٌن واالمام فً وقت واحد -

 

 /4ج س

 العروض الرٌاضٌة على مستوى المدرسة او المصنع -2

 العروض الرٌاضٌة على مستوى المدٌنة -1

 العروض الرٌاضٌة على مستوى المحافظة -3

 العروض الرٌاضٌة على المستوى القومً -4

 

 /5ج س

 من الخلف  -

 الدخول قاطرات متجاورة لكل انحاء الملعب -

 الدخول كتلة واالنتشار على شكل شعاع -

 من الجانبٌن -

 ت متداخلة بطول الملعبقاطرا -

 قاطرات على شكل مثلثٌن متالصقٌن -

 الدخول كتلة الى المنتصفثم االنتشار شعاع -

 مثلثٌن مفتوحٌن من الخارج للداخل -

 الدخول من الجانبٌن كتلتٌن ثم االنتشار اشعة -
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   / /التارٌخ                               الرٌاضة وعلوم كلٌة التربٌة البدنٌة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 1026/1027( للعام الدراسً    االولأسئلة االمتحان النهائً ) الدور  

================================================== 

 أربعة أسئلة فقط.مالحظة : اإلجابة على 

راحاةال لاعٌرباالمزاٌ ارالامعاتر ٌحااعااٌه اطلائقاالتعلٌماام هًااا//1س

ا(الج  5)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانل طال لاا3منه اعلىااناالٌللاعنا

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

االج  (ا5)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام ٌ تً/ااجٌبًاعنا2س

 م ماةاالتم لٌنا مناق نرناالجمن ستكااالٌل عًا-اأ
ابٌنًاااهماالمس   اب لطرقااااااااااااااااااااااااااااااا-اب

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

ات لمًاعنااسسااختٌ لاالتش ٌل االحل ٌ احسباالشلرطاالل نرنٌ اااا-أا/ا3س

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(الج  5)ااااااااااااااًم هرااثلااالٌل عاالمرسٌلًا ًاالتعلماالحل ا\ب

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

 ر حًاب للسما لطام هراالفلقابٌناالجمن ستكاالفنًارالجمن ستكااالٌل عًاا/4س

ا---------------------------------------------------------------------------

اااااااااااااااااااااااااا(الج  5)اااااااااااا؟م هًامراةف  ااااةاالحبلارم هًا  ئاتهاللجسماااا/5س

 مع تمنٌاتنا لكم بالموفقٌة والنجاح

 أ.م.د هشام هنداوي هوٌدي   اكرم حسٌن جبر   أ.م.د              بسمة توفٌق  م.د

 د   ــــالعمٌ        س الفرع         ــمدرس المادة                رئٌ   

 



 االجوبة /

ا/2ج س

 الطرٌقة الجزئٌة 

اااالمزاٌ 

 تلاعًاالفلرقاالفلاٌ  -1

 تفهمااق ئقاالحل   -2

ااالمح  ظ اعلىاس م االمتعلمٌن-3

اااااالعٌرب

 تفلااالتلابطاالةحٌحابٌنااالجزا  -1

 عامار رحاالفلياالع م -2

 الٌم ناتجزئته  -3

 الطرٌقة الكلٌة

االمزاٌ 

 تر حاالغلياالع مامناالحل  اللمتعلم ٌن -1

 تلتةااب لرق ارالجهاا -2

 التب ط  اعةبٌ ااالتحت ج -3

االعٌربا

 التلاعًاالفلرقاالفلاٌ ا -1

 ت ثلا ٌه ااالة ب   -2

 التستطٌعاالتل ٌزاعلىا لااجزا االحل   -3

 الطرٌقة المختلطة

االمزاٌ 

 تلاعًاالفلرقاالفلاٌ  -1

 تلللاحارثااالة ب   -2

 تبعااالمللارتلتةااب لرق  -3

االعٌربا

اعامار رحاالغلياالع م-1

اتستلزماالاق ا ًاتعلٌماالحل  -2

اتتطلباام  ن  اراارا -3

ا

ا



ا/أ2جاسا

رق االتم لٌناالفلاٌ ااقٌل اراحاةاالىااقٌل ارث ثٌناث نٌ ال لااااةاراقٌلتٌنا

اث نٌ ااخلىاالخذاال عب  اام  نهنا15رنةفاأياث ثااق ئقامعاا    ا

ا

اب/االمسكامنااالعلىا

االمسكامنااالسفلا

االمسكامناالااخل

االمسكامناالخ لجا

االالمسكاالمتب 

ا

ا/أا3جاس

 2ما12*اا12ر عاخط اللتحلكاعلىااليامس حته ا -1

 اخت لاالحل   امنا مناالل نرنا -2

 اختٌ لااالٌل عاالمرسٌلًاالم ئم -3

 ترازناالعملامعاجهتًاالعملاالع لً -4

 تن سباالحل   اقالا االمتعلمٌناالعملٌ ارالعللٌ  -5

اب/

 االرلىاالمرسٌلًا ح  زاراا عال اا اخ ة ا ًاالملحل اٌعملااالٌل عا -1

 ٌعملاعلىاتحسٌنااالاا االحل ًا -2

 ٌس عااالمتعلماعلىاسلع اا تس بااالحس ساب لحل   -3

 ٌعملاعلىاتأخٌلاظهرلاالتعباالع لً -4

ا

 

ا/4جاس

 الجمناستك الفنً

ا

احة نااللفز---اللج لااااااااع ل  االترازن—النس  

ااالل ٌ ا---ااااااااااااااااااااااااالل ٌ ا---اااااا

االمترازياااااااا---اااااااااااااااااااااارازيالمتا----ااااا

االحلقا---اااااااااااااااااااحة نااللفزا----اااا

االعلل ----اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

احة ناالمل بيا---ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا



 الجمناستك االٌقاعً

 

ا(العب  6جم عًا) لايااااااااااااااااااااا

ااختٌ لي—اختٌ ليااااااااااااااااجب لي—اجب لي

ابارنااارا ااااااااااااااااااااااااابارنااارا 

ا لةااااااااااااااااااااااااااااااااااااطرق

اطرقااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لةاا

احبلااااااااااااااااااااااااااااااااااااشلٌط

احبلاااااااااااااااااااااااااشلٌطااااااااااااا

اش خصااااااااااااااااااااااااااااااااش خصاااا

ا

/اٌعتبلاالحبلامناااللع باالشعبٌ ارانامٌزةاالس سلاب لحبلاهًا5جاس

اسه مه ابتحسٌنااالجهزةاالااخلٌ ارتلرٌ اقرةااللفزاعنااال عب  اللس قٌنا

عاالحبلامناخٌرطااللطنارتنمٌ االترا قاالعللًاالعةبًارزٌ اةاالذ   ارٌةن

رغٌلامحااابطرلاحٌثااناطرل اٌعتمااعلىاطرلاال عب ارطلٌل ارال ت نا

تر عاب طنااللامٌناعلىاالجز االسمٌكامناالحبلارتةلانه ٌته االىاقٌ س ا

مفةلاال تفارٌم نااناٌ رنااطرلامناال عب ارٌ رناذراح   ارارنا

لالاقب  اال عب امل بيارٌم نار عاشلٌطاالةقا ًانه ٌتًاالحبلاب

التجنباتف   اام الرن ااخت لياعاااالف ًا.

ا

ا

ا

ا

ا

ااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 1026/1027( للعام الدراسً    االولنهائً ) الدور  أسئلة االمتحان ال

================================================== 

 أربعة أسئلة فقط.مالحظة : اإلجابة على 

 ( 5)ااراحاام هًااالخط  االةغٌلةارالرسطارال بٌلةااعطًاامثل ال لا ///2س

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

 (الدرجة                                                                      5)اذكري ثالث واجبات الالعبه وثالث واجبات للمدربه         / 1س

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

يبببا م  يما ببب  طلبببن ي تبببم ج وبببجا جلبببمس ل ببباه جمتبببجا  بببم ب ملبببه جم ا ببب   / 3س
 (الدرجة5)         والعارضة واألرضجة يالقاضجات  م جهاز حصاه القفز والم ماز 

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

  م هًاراجب  االمس عاةاالفنٌه-2اجٌبًاعنام ٌ تًااااااااا/4س
ام هًاالخةرم  الخ ة ابر عاالطٌلاناااألرلا ًاجه زاحة نااللفز-2

 (االالج 5م هًاراجب  اح م االفةلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا)ا-3

ا----------------------------------------------------------------------------

م هراهافاراارلاق نرناالمس بل  ا ًاالجمن ستكاااااااااااااااااااااااا /5س

ا(الالج 5)

ا

ا

ا

ا

ا



ا

ااالجرب ا/

ا/1جاس

حل  ا-اللجلااللتخ  االجسماار- تحاخفٌفاب لس قٌنا–ااالخطاء الصغٌرة

ابسٌط اب لذلاعٌناارااللجلٌن

زٌ اةا-خط ا شلااالاا -انحلافارا حاب لت نٌكا–ااالخطاء الوسطٌة

االتخ  اقرياب لجسم-الملجح 

ر رحا بٌلا-االخط  االخ ة اب الجهزة-المس عاة-السلرط-االخطاء الكبٌرة

ااا ًاخط ات نٌ ً

ا/1ج س

 واجبات الالعبة 

  ٌمارتستجٌبالمتطلب ت اناتعلفاالل نرناالارلًاللتح -1

 اناتلتاياالزياالمطلربامعاشع لاالبلا -2

 الم بسامن سب اللبطرل  -3

 واجبات المدربة

 اناتعلفاق نرناالتح ٌماالارلًاللنس   -1

 له االحقاالتراجااعلىامنة االسب قالغلياتثبٌ ااالجهزة -2

 الٌسمحاله االسؤالاعناالج االعبته  -3

 

ااا/3جاس

احة نااللفز

ا6مس عاةاح م ا ةلااااااا-1

ا

اا5اااااااااا4اااااا3ااااااا2

االمترازيارالع ل  اراالل ٌ ا

ا

 ا6ح م ا ةلاااااامس عاةا-مس عاةا نٌ اا -1

ا

ااااا5ااااااااااااا4اااااا3ااااااااااااااااااا2

ا

ا

ا



اااا/ا4جاس

ا-:راجب  االمس عاةاالفنٌ ا

 هًاالتًاتحاااةعرب  االسلسل ا -1

 التتاخلا ًاالتح ٌم -2

 الخ ة المتطلب  ا -3

 ت تباالسلسل اب للمرز -4

 لاٌه اللنةٌح ا لط -5

بعااالبطرل اتل لنام ش هاته اب لفاٌرامعام م تربا ًاتتعلفا -6

 علىاالةحامناالخط 

ا

ا-الخةرم  االخ ة ابر عاالطٌلانااالرلا:

 اخط  ابر عاالجسم -

 ثنًا بٌلا ًااللجلٌن -

 عاماا تم لااللفاحرلاالمحرلاالطرلً -

اراجب  اح م االفةل

 ت عاالالج اارالاان -

 مسؤل اعنااق اعملاالل  ٌ  ا -

 ٌجبااناتفحصااالجهزةاراالبسط اقبلاالمس بل  -

 تلاقباالج  االل  ٌ   -

 تشٌلاالىالقمااللفزةارمعالاالالج  -

ا

ا/5جاس

 ترحٌااالتح ٌماللٌ   االجمن ستك -1

 زٌ اةامعلرم  االل  ٌ   -2

ٌس عااال عب  ارالمالب  اعناات رٌناالسلسل اراالعاااا -3

 س بل  للم

اللجن االفنٌ اللنس  ا ًااالتح ااالارلًاترةًاالارلا -4

 ب لرلةااستخااماالل نرنا

ح م  االفةلارالل  ٌ  اٌجبااناٌ رنابحرزتهنا -5

 اااااااااااااااااااالل نرنال ًاالاٌلجئناالىاتفسٌلا اشخةٌ .


