
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 

 ة العامة للتربية والتعليم  بمحافظة مسقطالمديري

 دائرة تنمية الموارد البشرية

 مدرسة        

 الرياضة المدرسية               

 

 

 
 

 

  

 ملدرسية للصف  الثاني عشرملادة الرياضة ا  (1)قصريالختبار اال
 (ثوإنا ذكور) –األول  الفصل الدراسي م 4112م/4112ام الدراسي للع    

  * السؤال األول:
 بني البدائل املعطاة فيما يأتي:اخرت اإلجابة الصحيحة من 

 

 

2  

 ( متر ويكرر، تمرين لتنمية :02-02العدو لألمام لمسافة ) ] امامالوضع أ -وقوف[تمرين -1

    .السرعة -ب الرشاقة . -أ 

   القوة .   -د المرونة.  -جـ 

 

 يتم التخلص من الحمض المتراكم في العضالت  الناتج عن الجهد البدني المبذول عن طريق الجهاز : -2

   .لتنفسي -ب البولي. -أ 

   الدوري والتنفسي. -د .العصبي -جـ 

 دفع الجلة هي مرحلة : المرحلة التي تنتقل فيها السرعة المكتسبة من الجسم الى الجلة اثناء اداء  -3

   االتزان . -ب الزحف والدوران . -أ 

   االستعداد والتحفز. -د لدفع والتخلص.ا -جـ 

  وضع القوانين واللوائح المنظمة للبطولة يعتبر من مهام لجنة : -4

   المراسم وتوزيع الجوائز. -ب التنسيق . -أ 

   الفنية . -د االشاعة -جـ 

  : الثاني* السؤال 
 

 

 اذكر ميزتين يمتاز بها الفرد الالئق بدنيا من حيث الجلد الدوري التنفسي: -أ  2

 1-................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 0-................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ( العبين ، لذا :8نفذت بطولة في مسابقة دفع الجلة لعدد ) -ب

  . .............................................................................يتم ترتيبهم الداء محاوالتهم ب: -1 

  محاوالت .  ..........................................يمنح كل متنافس عدد    -0 

     ،،،،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               

 

 

 

  

 ملدرسية للصف  الثاني عشرملادة الرياضة ا  (1)قصريالختبار االمنوذج  إجابة  
 (ثوإنا ذكور) –األول  الفصل الدراسي م 4112م/4112ام الدراسي للع    

 

 

 

 السؤال االول ) االختيار من متعدد (: أجابه

 الدرجة الصفحة الدرس االجابة االجابةرمز  المفردة

 نصف درجة 3 اللياقة البدنية وتدريباتها .السرعة ب 1

 نصف درجة 6 الجلد العضلي الدوري والتنفسي. د 0

 نصف درجة 10 دفع الجلة بطريقة الزحف الدفع والتخلص. جـ 3

 نصف درجة 00 دفع الجلة إدارةوتنظيم  الفنية . د 4

 

 (: املقايل القصري)  السؤال الثاني  أجابه

 الدرجة الصفحة الدرس االجابة الجزئية

 كمية أكبر من دفعات الدم. - أ

 نبضة يكون أقل سرعة من نبض الفرد العادي . -

 ضغط دمه منخفض . -

 مساحة اكبر لمسطح الرئتين . -

 موجلوبين .من الكرات الحمراء والهيكمية أكبر  -

 . يذكر اثنان منها 

 

الجلد) التحمل( 

 الدوري التنفسي
 درجة 8

 
)لكل مفردة 

 نصف درجة (

تنظيم تنظيم و بالقرعة . -1 ب

وإدارة مسابقة دفع 

 الجلة 

 نصف درجة 02

تنظيم تنظيم و ست محاوالت . -0

وإدارة مسابقة دفع 

 الجلة 

 نصف درجة 02

 

 نهاية نموذج االجابة ،،،

 

 


