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 (ذكورعشر)الحادي ف ـان الصـامتح

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور 
 

 

 .اتصفح (2االمتحان: ) أسئلة صفحات عدد●                       رياضة مدرسية المادة:●

 .نفسها الورقة في اإلجابة●                                            ساعتان :اإلجابة زمن●

 

  اسم الطالب
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 (ذكور)الحادي عشرامتحـان الصـف 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418م الدراسي للعا

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور          رياضة مدرسية المادة:

 

 .صفحات (2)أسئلة االمتحان:  صفحات عدد●                                       رياضة مدرسية المادة:

 .نفسها الورقة في جابةاإل●                                      ساعتان :اإلجابة زمن●

 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
 

  -األول: السؤال 

أمام العبارة  (×خطأ ) العبارة الصحيحة وعالمة مأما√( ) صح عالمة ضع

                                                                                                                  :            فيما يأتي الخاطئة
 (        )      مرات باألسبوع.           4 التكرار المناسب لتنمية اللياقة القلبية التنفسية -1

 (  )         تعتبر المحاولة صحيحيه إذا سقط الرمح على أحد خطى مقطع الرمي.  -2

 (   )       .مهارة مسك الكرة المتوسطة لحارس المرمى يقع ما بين الركبتين والقدم -3

4- (Organization هو الترتيب المننم  للمههنوا الهمناعي اني اةاارة الريا نية )

 (     )                                            للوصول إلى هدف مشترك.              

 اعال منعند و ع استعد اي سباقات المسااات القصيرة يكون مستوى الحوض  -5

                                                                                )     (                                                              مستوى الكتفين.         

 الدور األول.ريقة خروج المغلوب من مرة واحدة بنمام التر ية تستخدم اي ط -6

                                                                                          (     ) 

 

السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مفردة من 

 المفردات االتية:

 من أاضل أنواع التمرير اي كرة القدم التمريرة: -1

 

 ما سبق ا( كل        ج( البينيةالطويل العالي       (الحائطية       ب (أ

 

 
 2يتبع/

 

 

 

 

6 
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 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور          المادة: رياضة مدرسية

 
 .صفحات (2)أسئلة االمتحان:  صفحات عدد●                                       رياضة مدرسية المادة:

 .نفسها الورقة في اإلجابة●                                       اعتانس :اإلجابة زمن●

 

 -الثاني: تابع السؤال 
 

خالل بين الفصول  اليدبتنمي  مسابقة اي كرة  الصف الحااي عشر طالبُكلَّف  -2

 :اإن أاضل طريقة هينوامبر(  22نوامبر إلى  1الفترة من )

 مرتينالمغلوب من  خروج-ب                                         التر ية-أ

 االستبقاء-ا            مرة واحدةالمغلوب من  خروج-ج     

 

 أسس تنمية عناصر اللياقة البدنية تتضمن العناصر التالية ما عدا: -3

 ب( الخصوصية                التدرج                                 (أ

 ا( زيااة الحمل                                                  ج( التوقيت
 

اإن  اً،( اريق15) بمشاركةإقامة اورة بنمام خروج المغلوب من مرة واحدة تم  -4

 :هي الثانيدا المباريات التي تقام اي الدور ع

             7ب(                                                     4 (أ

 14ا(                                                  11) ج  

 الختبار القوة العضلية لدى البنين نستخدم: -5

 كل 22لمسااة  ضب( الرك   ثني الهذع من و ع الرقوا             (أ

 التعلق على العقلة مع ثني الذراعين (ا         كغ      122حمل ثقل يزيد عن ( ج
 

 3/يتبع
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 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418الدراسي  للعام

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور          المادة: رياضة مدرسية

 .( صفحات2)أسئلة االمتحان:  صفحات عدد●                                       رياضة مدرسية المادة:

 .نفسها الورقة في جابةاإل●                                       ساعتان :اإلجابة زمن●

 

 -الثاني: تابع السؤال 
ثمانية  أاضلتأهل ، و( متسابق11أقيمت مسابقة اي رمي الرمح بمشاركة ) -6

 هي:اإن إجمالي عدا المحاوالت التي حدثت خالل المسابقة  ،متسابقين

 09-د                 63-ج             62-ب                   57 -أ

  - الثالث:السؤال 
 

 :علل -1

على الفرا عند ممارسة النشاط البدني أن يبدأ بتمرينات اةحماء وينتهي  يهب -

 ؟بعملية التهدئة
................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4يتبع/
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 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور                                          المادة: رياضة مدرسية   

 .( صفحات2)متحان: أسئلة اال صفحات عدد●                                       رياضة مدرسية المادة:

 .نفسها الورقة في اإلجابة●                                       ساعتان :اإلجابة زمن●

 

  -الثالث: تابع السؤال 
 :ما االلة األرقام التاليةاي  وء القواعد العامة لمسابقات رمي الرمح  -2

 (؟متراً 32 –جرام  622–أمتار  4 –ارجة  22 –أمتار  1 –س   262) 
................................................................................................................. 

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

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

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

التأخر واالحتفاظ بالكرة أكثر من الالزم قد يؤاي إلى التمرير اي الوقت )أ(  -3

 ؟ذلك لتالايبقة و ح ما يهب القيام به الغير مناسب. من خالل العبارة السا

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

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

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

من المهارات األساسية لحارس المرمى وهناك  مهارة مسك الكرة األر ية)ب(  

 تناول احداهما بالشرح؟  ألاائهما. أذكرهما. معطريقتين 
................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 5يتبع/
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 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور  المادة: رياضة مدرسية                                           

 .( صفحات2)أسئلة االمتحان:  صفحات عدد●                                       رياضة مدرسية المادة:

 .نفسها الورقة في اإلجابة●                                       ساعتان :اإلجابة زمن●

 

 -الثالث: السؤال تابع 
)أ( عند تنمي  وإاارة بطولة ريا ية اإن مسؤولية المنممين اختيار الطريقة  -4

 وامل؟هذه الع عوامل. عداا البطولة واقاً لعدة التي تقام به
................................................................................................................. 

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

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

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

 

إذا نمام االستبقاء  ستبقاء. اشرحاالمن طرق تنمي  المسابقات الريا ية نمام )ب(      

 التالية:خالل الشرح النقاط  حمو اريق. ( 11كان عدا المشتركين )

يين وعدا المباريات / عدا الالعبين المتباراستخدام النمام مع عدا االستبقاء)سبب 

 عدا الالعبين/ عدا الالعبين المتباريين وعدا المباريات بالدور الثاني/ بالدور األول

االستبقاء/عدا المباريات اريين وعدا المباريات بالدور الثالث/ طريقة توزيع المتب

 بالبطولة(. الملعوبه
................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

 6يتبع/
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 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور  المادة: رياضة مدرسية                                           

 .( صفحات2)أسئلة االمتحان:  صفحات عدد●                                       رياضة مدرسية المادة:

 .نفسها الورقة في اإلجابة●                                       ساعتان :اإلجابة زمن●

 

 -تابع السؤال الثالث: 
   ............................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح



   
 

 

 

 

 

 

 (ذكور)الحادي عشر امتحان الصف نموذج إجابة 

 م6137/م6132-هـ  3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور 

 رياضة مدرسية المادة:

 .درجة (11)الدرجة الكلية:                                   مـدرسيـة المـــــــادة: ريـاضــة

 .( صفحات4)ابة في تنبيــــــــه: نموذج اإلج

 ( درجات2)                                 (:األول )صح أو خطأإجابة السؤال    

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة

 34 درجة √ 3

 67 درجة √ 6

 44 درجة × 1

 26 درجة × 4

 11 درجة √ 6

 73 درجة √ 2

 ( درجات2) المجموع

 ( درجات2)         من متعدد             اختيار  الثاني:إجابة السؤال     

 الصفحة الدرجة اإلجابة المفردة

 17 درجة البينية-ج 3

 76 درجة المغلوب من مرتين خروج-ب 6

 31 درجة التوقيت-ج 1

 24 درجة 4-أ 4

 34 درجة د( التعلق على العقلة مع ثني الذراعين 6

 67 درجة 67 2

 ( درجات2) المجموع

 6يتبع/

 

 



 

 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف بع نموذج إجابة تا

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور          المادة: رياضة مدرسية

 ( درجة38)                                     المقالية(  األسئلة السؤال الثالث ): إجابة ثانيا
            

 

 1يتبع/

 

 

 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة زئيةالج

1  

 ألن اإلحماء يعمل على: 

 رفع حرارة الجسم والعضالت العاملة. -1

 تهيئة الجهاز القلبي التنفسي للجهد البدني. -2

 زيادة جريان الدم إلى العضالت العاملة. -3

زيادة سرعة توصيل اإلشارات العصبية ومجموعة أخرى  -4

 من التغيرات الفسيولوجية.

 ةالت واألوتار العضليزيادة مطاطية العض -5

 التهيئة تقي من التقلصات العضلية -6

 نصف درجة لكل مفردة

 

 

 

3 

 درجات

 

 

 

 

9-12 

2  

 طول الرمح للرجال )سم 260(

 قطر قوس دائرة الرمي. نصف) أمتار 8 (

 مقطع رمي الرمح. زاوية) درجة29)

 بين خطي طريق االقتراب. المسافة) أمتار 4)

 وزن الرمح للسيدات. م(اجر 600 (

 االقتراب.متراً( طول طريق 30)

 نصف درجة لكل داللة رقم 

مع ضرورة ذكر الداللة كامله مثال: في حالة ذكر وزن او 

 طول الرمح دون تحديد الجنس تعتبر اإلجابة خاطئة

 

 

 

 

3 

 درجات

 

 

 

 

29 

3 

 أ

  عبارة. درجة( لكل)نصف 

 التدريب على التمرير في الوقت المناسب. -

 المدافع.بعد المناسب عن ال -

 الجري بعد التمرير ألخذ المكان المناسب. -

 

درجة 

 ونصف

 

40 

 ب

 درجة( لكل طريقة: )نصف 
 وألسفل.وضع الوقوف مع ثني الجذع لألمام  مسك الكرة من -أ

 مسك الكرة باالرتكاز على ركبة مع ثني الرجل الثانية. -ب

  يتم الرجوع لكتاب لشرح أي من الطرقتين ونصف(درجة .

الطالب ومراعاة ذكر جميع النقاط الفنية للمهارة من حركات 

 المسكة.الكرة نهاية  والجذع ووضعالقدمين والجسم والذراعين 

الخاصة فنية ال النقاط أهم ويخصم )نص درجة( عند عدم ذكر

 بالمسكة والمأخوذة من مسماها.

 درجتان

 ونصف

 

48-49 



 

 الحادي عشر)ذكور(امتحـان الصـف تابع نموذج إجابة 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور          المادة: رياضة مدرسية

 : إجابة األسئلة المقالية:      ثالثاتابع 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 أ 4
الوقت المتاح. –عدد الفرق المشتركة  –المكان  العوامل:  

 نصف درجة لكل عامل 

درجة 

 ونصف
63 

 ب 4

 أسباب استخدام طريقة االستبقاء: 
( 2ألن عدد المشتركين في الدورة ليس من مضاعفات الرقم)

اً للنهاية فيستخدم نظام فإن جدول المباريات ال يسير منتظم

   االستبقاء حتى ينتج عدداً منتظماً في الدور الثاني.

 :الطريقة حشر ذكر للسبب* درجة على 

 ( 2( ليس من مضاعفات الرقم )11الرقم ) -

لكي نحصل على عدد من يستبقون من الدور األول فإننا نطرح 

( 2عدد المشتركين في الدورة من أقرب مضاعفات للرقم )

( يجب أن 16( هو )11( من الرقم )2ب مضاعف للرقم )أقر

( 5= 11-16)هو يكون عدد المستبقين من الدور األول 

 العبين من الدور األول. 5يستبقى 

( عند شرح طريقة تطبيق )نظام االستبقاء درجة واحدة

 بطريقة صحيحة. االستبقاء وعدد

 في حالة عدم الشرح بطريقة صحيحة واالكتفاء بذكر فقط

 د االستبقاء تعطى نصف درجة فقطعد
 األول.العبين فقط في الدور  6يشترك  -

 مباريات. 3عدد المباريات بالدور األول  -

 درجة( لعدد الالعبين المتبارين بالدول األول. )نصف 

 بالدور األول.  )نصف درجة( على عدد المباريات 

ين ينظم الخمسة المتبقون للثالثة الفائزين فيكون عدد المتبار 

( 4بالدور الثاني ثمانية وعدد المباريات بالدور الثاني تكون )

 مباريات وهنا تسير الدورة بانتظام.

درجة( لعدد الالعبين بالدور الثاني )نصف  

(على عدد المباريات بالدور الثاني )نصف درجة 

وعدد المباريات بالدور  (4عدد المتبارين بالدور الثالث )-

 ( 2تكون ) الثالث

 رجة( لعدد الالعبين بالدور الثالثد )نصف 

 (.على عدد المباريات بالدور الثالث )نصف درجة 

 

 

2 

 درجات

 ونصف

 

24-71 

 

 4يتبع /                                                                                                                      

 



 

 الحادي عشر)ذكور(صـف امتحـان التابع نموذج إجابة 

 م6137/م6132-هـ 3417/3418للعام الدراسي 

 األولالدراسي  الفصل- األولالدور          المادة: رياضة مدرسية

 : إجابة األسئلة المقالية:      ثالثاتابع 

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية

 ب 4

 ( 6توزيع االستبقاء وعددها )- -

الستبقاء عدد فردي وهو خمسة فإن القسم السفلي بما ان ا -

 .استبقاءانوالجزء العلوي ينال  ( استبقاءات3ينال )

 درجة( لعدد االستبقاء الصحيح بالجزء العلوي. )نصف 

  نصف درجة( على عدد االستبقاء الصحيح بالجزء(

 السفلي.  

 عدد المباريات الملعوبه بالبطولة -

 مباراة 34=  3 – 36=  3 –)ن 

 المباريات الملعوبه )نصف درجة( لعدد 

 24-71 

 نهاية نموذج اإلجابة


