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 مالحظة / اجب عن اربعة اسئلة فقط 

 

 أٌأل اوفشاغاخ اوراوٍح وخٍظ فقػ/   1ط 

 ٌثىغ غٗن ظىغ دىثح اوٍاللٍح ٌُ داخه دذٖد اوذثان الٌقه ػُ ــــــــ عً  ٖالٌضٌذ ػُ ـــــــــ عً . -0

 ــــــــــــــــــــــ لغً .ٖصَ خفٍف اوٗعػ  فٗق  ــــــــــــــ لغً درى  -6

 اومثٗ ٔٗ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . -3

 ٖصَ ذثذأ ٌُ ــــــــــــ لغً ٖدرى ـــــــــــــــــ لغً . 06فً ٌاللٍح اوغٍذاخ ٌمَٗ ػذد االٖصاَ  -4

 اوذىثح تاوىَٗ ـــــــــــــــــ ٖاالٌغش اوقشٌة تاوىَٗ ـــــــــــــــــــــ .ٌمَٗ اوشلُ اوقشٌة ػىى ٌٍٍُ  -5

 .  ٖقفح االعرؼذاد ًٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -6

ٌجااة ػىااى اوٍغاااػذاَ االورااضاي تٕااا   ٌااأً ٔاازْ  / ّٔاااق قٗاػااذ ِااا ػىٍٕااا اوقاااَِٗ فااً سٌاظااح اوٍاللٍااح6ط

 دسجاخ(5اوقٗاػذ .ػذدٔا؟                                                                                              )

 

 ؟                                                                                                                           ٌّٕا ِٗع له اوٍاللً ٌغرخذي ٌٖرى روك ٖظخ ؟ تاوٍاللٍح )دشلاخ اوقذٌٍُ(  اورذشق أِٗاع ٌأً/   3ط 

 دسجاخ(5)                                                                                                      

 

غرقٍٍح تٍٍٍضاخ جؼىد ٌّٕا االلثش اعرخذاٌا فً ِضاالخ اوٍاللٍح   ٌأً ٔازْ اوٍٍٍاضاخ / ذرٍٍض اوىمٍح او4ٍط

 دسجاخ(5ػذدٔا ؟                                                                                            )

 

ٌاللٍاٍُ ٌرّافغاَٗ ػىاى تطٗواح 9/ تاػرثاسق ٌطىؼا ػىى قٗاٍُِ سٌاظح اوٍاللٍح  ٖظخ ػٍىٍح االقرشاع ن5ط

 دسجاخ(5لغً   ٌؼضصاً اجاترك تاوشعً ٖذشقًٍ اوٍثاسٌاخ ؟                              )44اوقطش وٗصَ 

 

 

 ٌغ ذٍٍّاذً تاوّجاح ٖاورفٗق 

 

 ٌذسط اوٍادج                                                                                                                                                                         سئٍظ اوقغً                   

 

 ػثٍظأ.ي.د عٍٍش ساجً                                                            ا.ي.د الشي دغٍُ جثش           

                                                     

 

 
 



 

 

 

 

 

 االجٗتح

 /0ج ط 

 ع601ً      -عً     491  - 0

 لغ60ً     -لغً 52 -6

 الذمَٗ ِرٍجح ومٍح ٌؤثشج ٌُ اوخصً.ٌالٌغح أي جضء ٌُ جغً اوٍاللً السض اوذىثح  اي ًٔ -3

 لغ40ً-لغً 46 -4

 ادٍش     ----اتٍط  -5

 اوٗظغ اوزي ٌرخزْ اوٍاللً غٍىح اوّضان ٌُٖ خالوٓ ٌؤدي له اوٍٕاساخ اوٕجٌٍٗح ٖاوذفاػٍح  – 6

 

/  3ج ط 
 

1-
 حركات القدمين بالزحف:   

 :التحرك لالمام -اوال
 (سم تقريبا 02تتحرك القدم االمامية اماما مسافة )-1 
 وفي نفس االتجاه ليعود المالكم الى وضع وقفة االستعداد . تتبعها القدم الخمفية نفس المسافة-0

 : التحرك لمخمف–ثانيا 
 (سم تقريبا الى الخمف 02تتحرك القدم الخمفية مسافة ) -1

 تتبعها القدم االمامية نفس المسافة وبنفس االتجاه ليعود المالكم الى وضع وقفة االستعداد

 

  2ج/ س /4ج ط

 خطط المنافس .لكمة استكشافية لمبحث وكشف  -1
 لكمة تمهيدية لمكمات االساسية لممالكم . -0

 لكمة تفتح ثغرات في جسم المنافس لتنفيذ الواجبات الخططية . -3

 لكمة تخمص وتأمين المالكم بعد تنفيذ المكمات االساسية , وأيقاف الهجوم المضاد.  -4

 المحددة .تستخدم لقياس المسافة لتنفيذ الواجبات الهجومية , واالحتفاظ بالمسافة  -5

 لكمة لتشتيت أنتباه الخصم وتربك خططو الهجومية . -6

 تستخدم كمكمة جوابية أو مقابمةلجمع النقط  . -7

 تؤدى في خط مستقيم الصابة الهدف . -8

 أقل أستنفادًا لمطاقة من المكمات االخرى

 



 / 5ج ط 

 ( لغً 44قشػح ٖصَ )  

 _ ػذد اوٍاللٍٍُ  (6اوٍّرظشٌُ = االقشب وؼذد اوٍاللٍٍُ ٌُ ٌعاػفاخ اوؼذد )

 اوٍّرظشٌُ 2=  06-9     

 اوٍرثاسٌُ فً اوذٖس االٖن = ػذد اوٍاللٍٍُ _ ػذد اوٍّرظشٌُ 

 ٌرثاسي اوذٖس االٖن  6=   9-2  

  0ػذد اوٍثاسٌاخ = ػذد اوٍاللٍٍُ _ 

 ٌثاسٌاخ 4=  0 – 9

 6االقشب االصغش ٌُ ٌعاػفاخ اوؼذد  –ػذد ٌثاسٌاخ اوذٖس االٖن = ػذد اوٍاللٍٍُ 

9-4  =0 

 

 

 

 

 

 

 


