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 ملدرسية للصف  الثاني عشرملادة الرياضة ا  (2)قصريالختبار اال
 ()إناث –األول  الفصل الدراسي م 2102م/2102ام الدراسي للع    
 * السؤال األول: 

 (أمام العبارة اخلاطئة فيما يأتي: xأمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ )  ( √)  عالمة صح  يضع

 

 

1  

 )      ( . الشريطن أو االرجحات بحركة تكميلية لحركات الدورابالتمرينات الفنية يط رفرفة الشر  ةتعتبر حرك -1

 )      (             يتم ترتيب الفرق في جدول الدوري ترتيبا تصاعديا في اتجاه عقارب الساعة ثم ترتب تنازليا. -2

 تي:بني البدائل املعطاة فيما يأاخرت اإلجابة الصحيحة من :  السؤال الثاني* 
 

  : عدا في التمرينات الفنية  جميعها من الحركات التي يمكن أداؤها بالشريط  -1
 رفرفة الشريط. -ب .زحلقة الشريط -أ 
 .دوران الشريط -د  الشريط. أرجحه -جـ 

 عرض شريط التمرينات الفنية يتراوح بين : -2
 ( سم .3-2) -ب ( سم .4 -1) -أ 

 . سم  (5-2) -د .(سم4-3) -جـ 

 :ة نحسب عدد المباريات بطريقة الدوري من مرحلتين باستخدام المعادلة التالي -3
 .(1+عدد الفرق المشتركة ×)عدد الفرق المشتركة -أ

 
 . 2÷ (1-عدد الفرق المشتركة ×)عدد الفرق المشتركة ب

  -.           د(1-عدد الفرق المشتركة ×)عدد الفرق المشتركة -جـ
 

 .(1-)عدد الفرق المشتركة ÷  عدد الفرق المشتركة

 ق تنظيم الدوري :تعتبر من أعدل طر -4
 طريقة التمايز. -ب ريقة الترضية.ط -أ 

 خروج المغلوب من مرتين . -د .الدوري من مرحلة واحدة -جـ 
 

 

2  
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 السؤال الثالث : 

 مكان الفراغات :من مرحلة واحدة رك فيها خمس فرق ، اكمل جدول الدوري تم تنظيم مسابقة شا

 الميزان لدور الخامسا الدور الرابع الدور الثالث الدور الثاني الدور االول
 عمان× ي      الطليعة× ي   ظفار× ي      

 ظفار×  االهلي  االهلي× فنجا  فنجا× عمان 

 فنجا× الطليعة  عمان× ظفار  الطليعة× االهلي 

 

 

     ،،،،وندعو   اهلل لكم بالنجاح والتوفيق انتهت األسئلة  

 إعداد/ جنيب املشاخيي                                                                                                                                                      
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 ..........................................التاريخ /      ................................................الشعبة :         ...................................  .......................................................................................االســـــــــم : 

 

 



  
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
  

 ة العامة للتربية والتعليم  بمحافظة مسقطالمديري

 دائرة تنمية الموارد البشرية

 مدرسة        

 الرياضة المدرسية               

 

 

 

  

 (  ملادة الرياضة املدرسية للصف  الثاني عشر2منوذج  إجابة  االختبار القصري)
 ()إناث –ول م  الفصل الدراسي األ2102م/2102للعام الدراسي     

 

 

 (:الصواب واخلطأ السؤال االول )إجابة 

 الدرجة الصفحة الدرس االجابة المفردة

1 √ 
 نصف درجة 54  التمرينات بالشريط 

2 x 
 نصف درجة 41 تنظيم مسابقة الدوري من مرحلة واحدة 

 

 

 

 

 ) االختيار من متعدد (: ل الثانيالسؤا إجابة

 الدرجة الصفحة الدرس االجابة ةرمز االجاب المفردة

 نصف درجة 54 التمرينات الفنية االيقاعية زحلقة الشريط أ 1

 نصف درجة 54 التمرينات الفنية االيقاعية  سم  (5-2) د 2

عدد ×)مشتركةعدد الفرق ال جـ 3

           (1-الفرق المشتركة 

تنظيم مسابقة الدوري من 

 مرحلتين 
 نصف درجة 42

التنظيم واالدارة في  واحدة الدوري من مرحلة جـ 5

 الرياضة المدرسية
 نصف درجة 54

 

 ) املقايل القصري (:  السؤال الثالث إجابة

 

الدور  الدور الرابع الدور الثالث الدور الثاني الدور االول

 الخامس

 الميزان

عمان×   ي      االهلي× ي  فنجا× ي      

ظفار×  االهلي   عمان× الطليعة   الطليعة× ظفار  

  ظفار× فنجا  االهلي× عمان  فنجا× الطليعة
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 ثالث درجات 

 
 )لكل دور درجة (

*يشترط ان يكون 

الدور صحيحا 

بالكامل حتى 

يمنح درجة واال 

 اعتبر خطأ.

 

 نهاية نموذج االجابة ،،

 

 


