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 م 7102-7102أسئمة االمتحان النهائي لمعام الدراسي                         

 درجات( . 5)مالحظة /اإلجابة عن أربعة أسئمة فقط ، لكل سؤال      

 ق الالعبين ؟عدد عشرا من حقو  1س / 

 أذكر األخطاء الشائعة وتصحيح ىذه األخطاء الحاصمة عند أداء ميارة الوقوف عمى اليدين ؟  –أ  2س / 

 عدد ووضح المحاور الداخمية والخارجية مع األمثمة من ميارات الجمناستك ؟ –ب       

ساميا الثالثة ، واشرحيا واذكر حمل ميارة الطموع بالدوران الخمفي لإلرتكاز عمى جياز العقمة الى أق 3س / 
 الخطوات التعميمية ليذه الميارة ؟

 اشرح اداء ميارة الوقوف عمى الرأس مع ذكر األخطاء الشائعة . 4س / 

 ما ىو اليدف والغرض من قواعد التقويم ؟ وبين كيفية جموس الحكام حول الجياز بمخطط فقط . 5س / 

  

 تمنياتنا بالموفقية والنجاح 

 

 لحسين ماجد محمد   د عمي بديوي طابور   د. حامد نوري عمي   د. أكرم حسين جبر   م. عبد ا

 مدرس المادة                 مدرس المادة           مدرس المادة         رئيس الفرع  

 

 

 



 اإلجابة 

/ أ 2  

-أالخطاء الشائعة :       

 وضع الٌدٌن على االرض بمساند أقل من إتساع الصدر .  -1

 الذراعٌن .ثنً  -2

رفععع الععرأى الععى االمععان ألثععر مععن الععظهن مععع تلععوى الوعععر دثنععً الععرلبتٌن وعععدن  ععد   -3

 الم طٌن  أو عدن رفععا أماما مما ٌؤدي الى سلوط الجسن أماما . 

 ثنً الرلبتٌن وعدن  د الم طٌن  .  -4

دفع عدن دفع االرض بالدرجة اللافٌة بلدن االرتلاء للمساعدة بالوقوف على الٌعدٌن د أوالع -5

 ألثر ن الظهن مما ٌؤدي الى  للبة الجسن أماما . 

 بتحرك اللتفٌن خارج قاعدة االرتلاه . ˚181هاوٌة مفصل اللتف أقل من  -6

 

 ب / 

 المحاور 

 المحور الطولً ...دوران الجسن حول نفسه )نصف دورة حول المحور الطولً .-1

 المحور العرضً : الدحرجة األمامٌة والخلفٌة . -2

 ور العمٌق : العجلة الب رٌة .المح -3

 

،   1978)يوووركن ريوورش ونخووران، الطموووع بالوودوران ال مألووي ل رتكوواز عمووق جهوواز العقمووة/ 3ى
263- 265  )  

النواحي الألنية  –أ   



يمكننا القول بأن حركات الطموع ىوي حركوات دائريوة عموى المحوور العرضوي الثابوت أو الشوبو 
المرجحة إذا كانت العقمة عالية ومن النيوض الفردي أو ثابت ، ويمكن أداء ىذه الحركة من 

ن أبسوووط وأسووويل أداء ليوووذه الحركوووة يكوووون مووون النيووووض  الزوجوووي إذا كانوووت العقموووة واطئوووة ، وال
الفردي ،إذ يمسك الطالب العارضة مسكة عموية بعرض الصودر موع ثنوي الوذراعين ومون ىوذا 

الوى ارموام األعموى موع الودفع بالرجول الوضع يمرجح الرجل الطميقوة )القائودة ( الوى الخموف ثوم 
الناىضووة )رجوول اررتكوواز (،فيرتفووع الووورك الووى ارعمووى ويثنووي الجسووم موون مفصوول الووورك حووول 
العقموووة والووودوران لمخموووف ويجوووب السوووحب باليووودين أثنووواء أداء الحركوووة حتوووى ريبتعووود مركوووز ثقووول 

تمووود الوووذراعان  الجسوووم بعيووودال عووون العارضوووة ، بووول يجوووب أن يكوووون دائموووال أقووورب موووا يمكووون وثوووم
ومفصوووول الووووورك عنوووودما يكووووون الجسووووم فوووووق العارضووووة  يقوووواف سووووير الحركووووة و تخوووواذ وضووووع 
 ا رتكاز ارمامي )نياية الحركة ( .

 

 

 

 

 

 

 

عمى جياز العقمة ميارة الطموع بالدوران الخمفي لإلرتكاز( يوضح 3الشكل )  



ال طوات التدريجية )التعميمية ( : -ب  

الحركة تقوية عضالت البطن والذراعين .من متطمبات ىذه  -1  

عقمووة بارتفوواع الصوودرمع وضووع صووندوق خشووبي أو قفوواز تحووت العقمووة ثووم يضووع الطالووب  -2
رجمووو الناىضووة فوووق الصووندوق الخشووبي أو القفوواز ويموورجح رجمووو الحوورة الووى الخمووف ثووم األمووام 

دفع بالرجوووول األعمووووى ، وأثنوووواء حركووووة الرجوووول الحوووورة الووووى األعمووووى يثنووووي الطالووووب الووووذراعين ويوووو
 الناىضة بقوة وتكون المسكة سفمية .

نفس التمرين السابق بدون صندوق خشبي أو قفاز . -3  

أداء الحركة بالمسكة العموية . -4  

أداء الحركة بالنيوض الزوجي . -5  

ة عالية ( . أداء الحركة من التعمق )عقم -6  

أداء الحركة من المرجحة . -7  

 الوقوف على الٌدٌن  5 4ى / 
1

( 31-29د 1985)صائب العبٌدي وإبراهٌن خلٌل د  

من المظحو أن تعلٌن الوقعوف علعى العرأى  ٌعتن أسعرع معن الوقعوف علعى الٌعدٌن وذلعك لمعا 

ٌتطلبه هذا الوضع معن إتعهان نوعراص لصعار قاععدة االرتلعاه وابتععاد مرلعه الثلعل نسعبٌا  ععن 

 األرض . 

-:القسم التحضٌري  -  

                                                           
1
  صائب العبيدي وابراهيم خليل : الجمناستك للصفوف الثانية ، مطبعة جامعة بغداد ،3291، ص92 -13 . 



من الوقوف تمرجح قدن االرتلعاء أمامعا لوضعععا علعى األرض معع مرجحعة العذراعٌن أمامعا 

وٌظحععو وضععع  –عالٌععا د ومٌععل الجععذع أمامععا  أسععفل مععع مرجحععة الرجععل الحععرة خلفععا عالٌععا 

الٌدٌن على االرض باتساع الصدر وفتح األصابع مع بلاء الذراعٌن ممدودٌن ولعف المرفعق 

 للداخل.   

-: القسم الرئٌس -  

تستمر حرلة الرجعل الحعرة إلعى األعلعى معع دفعع األرض بلعدن االرتلعاء بلعوة مناسعبة حتعى  

تلحععق بالرجععل الحععرة وتمععرجح الععرجلٌن إلععى أعلععى حتععى وضععع الوقععوف علععى الٌدٌن)وفٌععه 

مع ععدن حعدو  ˚181ٌلون الجسن عمودٌا على األرض مرتلها على الٌدٌن وهاوٌة اللتف 

  .تلوى بالوعر(

 -ئً: القسم النها -

وأصعبح ˚ 181بعد أن ٌصل الجسعن إلعى نلطعة السعلون ٌلعون قعد قطعع نصعف دائعرة قعدرها 

 عمودٌا على االرض فً وضع الوقوف على الٌدٌن . 

 الخطوات التعلٌمٌة :

 رفع الرجل الحرة خلفا . -)وقوف على أربع ( -1

 رفع الرجل الحرة خلفا مع الدفع بلدن االرتلاء والنهول علٌعا .  -)وقوف على أربع ( -2

( مع هٌادة قوة الدفع على أن تلحق قدن االرتلاء بلدن الرجل الحعرة دوأن ٌلعف 2ٌلرر) -3

 همٌل للسند بالمسك من مفصل الرلبة . 

 ( مع الثبات فً الوضع لفترة قصٌرة . 3ٌلرر) -4

 الٌدٌن باالستناد الى الحائط .تؤدى حرلة الوقوف على  -5

ٌؤدي الظععب الحرلعة معن وضعع الوقعوف أمامعا )قعدن االرتلعاء أمامعا ( علعى الحعائط   -6

 سن تلرٌبا .  41على أن تلون المسافة بٌن الٌدٌن والحائط 



( مععع سععحب اللتفععٌن للخلععف عنععد ذاك تتحععرر الععرجلٌن وتبتعععد عععن الحععائط 6ٌلععرر ) -7

 نه فً هذا الوضع .وعلى الطالب المحافوة على إتها

 


