
 الرابعة   المرحمة :          جامعة القادسية                                                       

 الكرة الطائرة   المادة :                                              كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 

     ساعتان الوقت :                                                                                      

 6102 -6102أسئمة  االمتحان النهائي الدور األول لمعام الدراسي                 

              ................................................................................. 

 ماهو عدد التبديالت في الكرة الطائرة؟     -/    أ 0س 

 ماهي عدد االوقات المستقطعة في الشوط؟   -ب       

 ان وجد: /  اجب بكممة )صح( أو)خطأ( لمعبارات التالية ,مع تصحيح الخطأ6س

,ويجب المحافظة عمى هذا الترتيب طوال يشير الترتيب األساسي لمفريق ,ترتيب دوران الالعبين في الممعب -0
 .أشواط المباراة 

يحق لالعبين غير المشاركين في المعب االحماء بالكرات اثناء األوقات المستقطعة الفنية في المنطقة الحرة  -6
 خمف ممعبهم .

 لمنساء . 6.62لمرجال , و 2..6توضع الشبكة عموديا فوق خط المنتصف وتكون حافتها العميا بارتفاع  -3

 غرام . 661 – 621سم . ووزنها  26 – 22يكون محيط الكرة الطائرة مابين  -.

 م(.0×م 0تحدد منطقة الجزاء في الكرة الطائرة عمى امتداد الخط الهجومي وتكون بقياس)  -2

 / اجب عن مايمي :3س

 عدد واجبات الحكم األول قبل واثناء المباراة فقط بشكل مفصل . - أ

 القانوني واالحالل لالعب الحر )الميبرو(.عدد اربع اختالفات بين التبديل  - ب

 / اذا كنت حكما ماهو قرارك في الحاالت التالية :.س

قام الالعب الحر باعداد الكرة باالصابع من المنطقة الخمفية وقام زميمه المتواجد في المنطقة االمامية  -0
 بالهجوم وكانت الكرة اعمى من الحافة العميا لمشبكة.

ارتطمت الكرة القادمة من فريق )أ( في وسط الشبكة مما أدى الى اصطدام الشبكة والكرة اثناء تداول الكرة  -6
 بالعب من فريق )ب(.

 ضرب الالعب المرسل من فريق )ب( الكرة الى فريق )أ( ولكن المست الشبكة من األعمى وعبرت الى فريق )أ( . -3

قام الالعب المرسل برمي الكرة الى األعمى محاوال ضربها ولكنه لم يفعل,  اثناء صافرة الحكم األول لالرسال -.
 ثواني(. 6وترك الكرة تسقط عمى األرض , ثم استممها ونفذ االرسال قبل )

 اثناء االرسال من فريق )أ( لمست الكرة العصا الهوائية من الداخل اثناء عبورها الى فريق )ب(. -2

 / عرف خمسا مما يأتي :.س 

نظام  -2العصا الهوائية .  – .الضربة المساعدة .  -3خط تقيد المدرب .  -6ل والتداول المكتمل .  التداو -0
 الثالث كرات .

 ا.م.د سالم جبار عبد              ا.م.د عمي مهدي هادي           حسين ا.م.د بشير شاكر        

 مدرس المادة                             مدرس المادة                       رئيس الفرع           


