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 أسئلة فقط : أربعةللمالحظة / اإلجابة على 
 

 درجة(5)                                                                           :الفراغات التالٌة / أمأل 2س
      

 ٌمكنه إعطاء الرأي فً اإلنذار أو التثبٌت .                      -2

 و      و                 ٌها بالتكنٌك هً               هناك نقاط ٌجب التأكٌد عل -2
 الركض هو احد التمارٌن التحضٌرٌة العامة للسرعة وتكون مسافة الركض فٌها بٌن -3
 وشارة االتحاد على الصدر .                 وقمٌص                  ٌرتدوا حكام المصارعة  -4
فما تبقى من  رها                والمنطقة السلبٌة بعرض                 فً بساط المصارعة دائرة قط -5

  قطر الدائرة هو
 

 درجة(5)                                                                      تً :         أ/ أجب عن ما2ٌس
                                                                                        درجة(                                                                         3)                         . (سحب الذراع)فً الرومانٌة من مسكات الجلوس مسكة وضح  - أ

 درجة(2)            اشرح كٌفٌة ادائها . (،التقاط القدم) حرةمن مسكات الوقوف بالمصارعة ال -ب

                                                                                                                                                              درجة(                                                                                     5)                             :                                                          وضح ما  /3س
                                                                      

                          خاصة بالمصارعة .العامة والممنوعات ال  - أ

 ( .الدائرة -    -     K -) الرموز -ب 

               . التفوق الفنً أو الفارق الفنً للمصارعة الحرة والرومانٌة -ج 

                   

 درجة(5)                                                                 :                  ًما ٌأت/ علل 4س

 ٌن مع الزمٌل هً األفضل فً بعض النواحً التكنٌكٌة فً المصارعة ؟لماذا تكون التمار -أ      

 استخدام العاب ) كرة السلة ، كرة الٌد ، كرة القدم ، كرة التنس األرضً ( فً التمارٌن العامة ؟ -ب     

 دفع الحائط بالتمارٌن الثابتة ؟ -ج     
 

 

 درجة(5)            وجد :   إن الخطأ مصححا  أمام العبارات التالٌة ( خطا( او )صح)ضع كلمة / 5س
 

 هذه المسكة .  مسكة الكتف تحسم النزال ورئٌس البساط هو الذي ٌقرر نتٌجة -1

 ٌمكن للمصارع أن ٌلعب فً الوزن التالً فً فئته العمرٌة والوزنٌة . -2

 وجود ٌخضع المصارعٌن فً بطوالت القارات والعالم واالولمبٌات لفحوص وأخذ العٌنات من أي طبٌب م -3

 ٌجوز إشراك المصارعٌن الذٌن هم دون السن للفئات العمرٌة بسنة أو سنتٌن . -4

 ٌمكن تغٌٌر أسلوب التطبٌق فً بعض المبارٌات لقانون المصارعة الدولً .  -5
 

 مع تمنٌاتً لكم بالنجاح والموفقٌة
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 / 2ج س
 

 القاضً . -1

 تعدد التكنٌك و ضٌط التكنٌك و سعة تنوع التكنٌك . -2

 متر . 03- 33 -3

 جاكٌت كحلً وقمٌص ازرق فاتح . -4

 متر . 7متر هو 1متر و  9 -5
 

 / 2ج س
 

 ج الفرع )أ(  مسكة سحب الذراع :
 

خصمه واضعاً ركبته الٌمنى تحت خصمه وثانٌاً االخرى لالستناد ومن هذا الوضع ٌمسك بذراعه ٌجلس المهاجم بجانب     

الٌسرى ذراع الخصم البعٌدة عنه ومن مفصل الزند , أي ذراع الخصم الٌمنى وٌسحبها الٌه وٌغٌر مكانه الى الجهة الثانٌة 

اً حركة خصمه بواسطة ضغطه بوزن جسمه بعدها ٌهبط تدرٌجٌاً بمسكته لٌمسك الرسغ بعدها ٌسحب من خصمه محدد

وقبل ان ٌذهب  ,وهذا السحب ٌجلب الخصم الى البساط وظهره مواجهاً الٌه  ,خصمه وبقوة من مفصل الرسغ لجهته 

 فالت هً حركة الدفاع لها ., واالالخصم الى وضع القوس تترك ٌد المهاجم الٌمنى كتف الخصم لٌستند بها  
 

 ج الفرع )ب( : مسكة التقاط القدم :

ان مسكات القدم تعتبر من المسكات غٌر المعقدة فٌمكن تطبٌقها فً حالة حركة الخصم أماماً أو خلفاً وان الهجوم ٌوجه    

وسحب القدم ٌدفع الخصم من  الى الرجل األمامٌة التً ال ٌقع علٌها ثقل الجسم , فعن طرٌق ضغط الرأس بقوة الى األسفل

وال بد للمهاجم من االنتباه على قدمه الٌسرى من احتمال  ,وضع الوقوف نصفاً ٌمسك المهاجم رقبة خصمه بذراعه الٌسرى 

وأن ضغط الرأس وسحب القدم ٌجب ان ٌستمر خالل تطبٌق المسكة وعند سقوط الخصم ٌسحب المهاجم  ,هجمة مضادة 

 ,م وٌغٌر من مسك القدم الى الساق تحت مفصل الركبة لٌدفع ساق الخصم بقوة باتجاه صدره ركبته الى جانب جسم الخص

 . وأخٌراً بسحب المهاجم رجله الٌمنى أماماً لٌضغط بها على لرجل الٌسرى للخصم
 

 /3ج س
 

 ج الفرع )أ( : 

 الممنوعات العامة : -

صابع الٌدٌن أو القدمٌن أو إرتكاب عمل لتعذٌب الخصم ألجباره لً ا ,والجلد  ,واالعضاء التناسلٌة  ,واالذنٌن  ,شد الشعر 

وتنفٌذ مسكات تعرض حٌاة الخصم للخطر أو تسبب كسراً أو خلع  ,على التسلٌم وممنوع الضرب والرفس والنطح والخنق 

الالعبٌن على نٌجة أو اتفاق  ,أو وطأ الجسم بالقدمٌن أو لمس الوجه بٌن الحاجب والفم أو غز الكوع أو الركبة فً البطن 

 المباراة , ومسك الماٌوه ومسك البساط أو مسك مشط قدم المنافس أو التكلم خالل المباراة .

 الممنوعات الخاصة : -

جضء مه جغم  أو اىشفع ثمالمغخ اىغٍقبن الي ،اىعغػ  ،فً اىشومبوً ممىىع مغل اىخصم رحذ اىىعػ أو إعزعمبه اىغبقٍه 

وفً اىحشح ممىىع عمو مقص ثبىغبقٍه ،  خ اىخصم حزى االسض ثعنظ اىمصبسعخ اىحشح ومه اىعشوسي مصبحج ،اىخصم 

 مزقبغعٍه عيى اىشأط أو اىشقجخ أو اىجغم .

 ج الفرع )ة( :
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واألوزاس ىيهشوة مه اىجغبغ أومه مغنخ أوىشفط اىصشاع أو بدائرة ورحبغ وقػ اىخطفخ اىزً أدد اىى رثجٍذ اىنزفٍه 

واىىقطخ  ( K) واىمصبسع اىزي ٌجذأ االشزجبك أوالً ٌشمض ىً ،  (O)اىخشىوخ اىمزعمذح ٌشمض ىهب  اىمغنبد غٍش اىقبوىوٍخ أو

 .بمربع اىىبرجخ عىً رحبغ 

 

 ج الفرع )ج( :

 ( .....الخ .2-13( , )1-9صفر( , ) -0نقاط( على سبٌل المثال ) 0فً المصارعة الرومانٌة ٌكون ) -

 ( ...الخ .2-12( , )1-11صفر( , ) -13لى سبٌل المثال )نقاط( ع 13فً المصارعة الحرة ٌكون ) -
 

 / 4ج س

ورىل ىنىن اىيعجخ رعزمذ عيى اىصشاع مع اىمىبفظ وثبىزبىً رنىن شجٍهخ ىالداء وصٌبدح رشمٍى االوزجبي وسد اىفعو  ج الفرع )أ( :

 وحى اىمىبفظ .

 هبو اىذوسان واىزىفظ واىجهبص اىعصجً اىععيً .ورىل ىزطىٌش ىيمطبوىخ واألجهضح اىىظٍفٍخ ىيجغم مثو ج ج الفرع )ة( :

 ىزطىٌش اىقىح اىعبمخ اىثبثزخ ورقىٌخ اىزساعٍه واالمزبف . ج الفرع )ج( :
 

 / 5ج س

 خطأ )اىقبظً( . -1

 خطأ فقػ فئخ اىمزقذمٍه . -2

 خطب مه غجٍت معزمذ . -3

 . صح -4

 صح . -5
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