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اختبار الدور الثاني يف مادة الرياضة املدرسية للصف الثاني عشر للعام الدراسي 1121/1122م
يتكون االختبار من(  ) 3أسئلة يف (  ) 6صفحات زمن اإلجابة  /ثالث ساعات الدرجة النهائية من ( ) 211درجة
مالحةة  :اإلجابة يف نفس ورقة األسئلة

السؤال األول:

( 01درجة )

أ) ضع عالمة ( √) أمام اإلجابة الصحيحة وعالمة (× ) أمام اإلجابة اخلاطئة :

( 21درجات )

 .2يف القوة العضلية تكون لون العضلة مائلة لالمحرار الداكن

(

)

 .1تعترب احملاولة ظاشلة إذا سقطت اجللة على خطي مقطع الرمي

(

)

 .3تؤدى حركات الدوران واألرجحة للشريط يف التمرينات الفنية من مفصل الكتف (خاص إناث )

(

)

 من العوامل املؤثرة لتنفيذ خطط اللعب مستوى اللياقة البدنية ودرجة إتقان املهارات األساسيةلكرة القدم ( .خاص بالذكور) .
 .0عند حساب عدد املباريات يف طريقة الدوري من مرحلة واحدة تكون املعادلة كتايل

(

)

(

)

عدد الفرق × ( عدد الفرق املشاركة – )2
3
 .5من مميزات طرق الدوري يف املسابقات الرياضية طول الفرتة وكثرة املباريات.

(

)

 .6يف الكرة الطائرة حيق لالعب املداظع احلر اإلرسال

(

)

 .7عند إنشاء ملعب كرة السلة يراعى أن يكون االاجتا مشاليا جنوبيا

(

)

 .8نتيجة السلوك الغري رياضي من أي العب يف كرة اليد يكون جزاء إيقاف ملدة دقيقتني

(

)

 .9ضغط الدم املثايل للجسم يكون ( ) 61 / 201

(

)

.21حيتاج الرياضيون إىل حوايل ( ) 3,5 -3لرت من املاء يوميا

(

)

ب ) اكتب املفهوم العلمي املناسب للتعريفات اآلتية:

( 21درجات )

 .2املدى احلركي ملفصل أو جمموعة من املفاصل يعرف بــــ . .............................
 .1املرحلة اليت يتم ظيها نقل السرعة املكتسبة من اجلسم إىل اجللة وحتقيق أكرب مساظة دظع ممكنة هي...........
 .3تعمل على إثارة البهجة والسرور يف نفوس الطالبات عند أدائها مع اإليقاع واملوسيقى هي التمرينات بـــ .............
( خاص باإلناث)
 هي التحركات واملهارات األساسية يف كرة القدم الذي يؤديها الالعب مبفرد ( كاحملاورة  ،اخلداع  ،التصويب ) ( خاص بالذكور). ............................
 .0هي إحدى طرق تنةيم املسابقات الرياضية وظيها يقابل كل ظريق الفرق األخرى مرة واحدة...............
 .5من طرق تنةيم املسابقات الرياضية يقابل ظيها كل ظرد أو ظريق األظراد أو الفرق مرتني..................
 .6يطلق على حائط الصد يف كرة الطائرة الذي يكون يف ثالث العبني يف اخلط األمامي..................
 .7هو مناورة هجومية يف كرة السلة هتدف إىل إعاقة طريق أحد مداظعي الفريق املناظس بطريقة قانونية..........
 .8هي عبارة عن خطة هجوم تتميز بالسرعة اخلاطفة حلةة انتقال الفريق من الدظاع إىل اهلجوم...............
 .9يعين زيادة نسبة السكر يف الدم نتيجة نقص االنسلوين ظيه .........................
.21هو تعطل مؤقت يف وظيفة الدماغ  ،وقد يؤدي إىل نزيف داخل ........................

جـ) اختار اإلجابة الصحيحة من بني البدائل املعطا :

( 11درجة )

 .2مجيع ماذكر من األنشطة اليت تنمي اجللد الدوري التنفسي ماعدا :
أ .السباحة ملساظات طويلة

ب .اجلري ملساظات طويلة

ج  .دظع اجللة

د  .ركوب الدراجة اهلوائية

 .1من االختبارات االكثر شيوعا لقياس كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي والقدرة على العمل اهلوائي هو :
أ .اختبار تيمس

ب .اختبار نيوتن

ج .اختبار مندل

د .اختبار كوبر

 .3يرتاوح طول الشريط املستخدم يف التمرينات الفنية للصغار( :إناث)
أ )3-2,5( .مرت

ب ) 8 – 5( .مرت

ج )3-1,5( .مرت

د ) 0,5 -3( .مرت

 .تعد هذ الطريقة من الطرق احلديثة يف لعبة كرة القدم( :للذكور )
أ) 3:3:0( .

ب)0:0:1 ( .

ج)1:5:3( .

د)0:1:0( .

 .0يتم حساب عدد املباريات يف طريقة الدوري من مرحلتني حسب املعادلة التالية:
أ .عدد الفرق املشرتكة ×(عدد الفرق املشرتكة )2-

ب .عدد الفرق املشرتكة ×(عدد الفرق املشرتكة )3-

ج .عدد الفرق املشرتكة ×(عدد الفرق املشرتكة )1-

د .عدد الفرق املشرتكة ×(عدد الفرق املشرتكة )0-

 .5يتم تطبيق أسلوب تثبيت الرقم ( )2يف املسابقات الرياضية إذا كان عدد الفرق املشاركة :
أ  .ظردي وزوجي

ب  .مجاعي

ج .زوجي

د .ظردي

 .6املقصود مبصطلح ( )The libero playerيف كرة الطائرة هو :
أ .خطة اهلجوم ا خلاطف

ب .الستار

ج .حائط الصد

د .الالعب املداظع احلر

 .7احتكاك شخصي يعيق تقدم العب مناظس بالكرة أو بدوهنا هو:
أ .العرقلة

ب .املسك

ج .الدظع

د .االقتحام

 .8تعترب هذ الطريقة من الطرق دظاع املنطقة األكثر شيوعا وأظضلها يف كرة اليد :
أ .دظاع املنطقة () 2/5

ب .دظاع املنطقة ()6/1

ج .دظاع املنطقة () 3/3

د .دظاع املنطقة ()1/0

 .9تعترب التغذية بالنسبة للرياضيني جانبا بالغ األمهية لتحقيق:
أ.االجناز

ب .التفوق

ج .االجناز والتفوق

د .التفوق واالنتصار

 .21من أهم العضالت يف جسم اإلنسان :
أ .اللسان

ب .القلب

ج .الفخذ

د .الذراع

السؤال الثاني:
 -2اذكر عناصر اللياقة البدنية ؟

( 31درجة )
( 6درجات )

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

 -1عدد أربعة من حكام مسابقة دظع اجللة ؟

( 6درجات )

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

 - 3ماحلركات اليت ميكن أداؤها بالشريط يف التمرينات الفنية ؟ (إناث)
..................................................
...................................................
...................................................
...................................................

.3اذكر أهم العوامل املؤثرة يف تنفيذ خطط اللعب يف كرة القدم ؟ ( ذكور)
..................................................
...................................................
...................................................
...................................................

( 6درجات )

 .0مت تنةيم مسابقة رياضية يف كرة اليد شاركت هبا  6اندية من حماظةة مشال الباطن  .كون جدوالً للمباريات بطريقة تثبيت رقم ( . )2مع

( 8درجات )

حساب عدد املباريات ؟
الدور األول

الدور الثاني

الدور الثالث

.5ما مميزات طرق الدوري ؟
-

الدور الرابع

الدوراخلامس

امليزان

( 0درجات )

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

 .............................................. ............................................................................................ -

السؤال الثالث:
 .2ماهي تقسيمات حائط الصد من حيث :
أ .عدد الالعبني ............................. -
 ............................................................. -

ب .الشكل

 ............................... ................................................................ -

( 31درجة )
( 6درجات )

 .1اذكر مخسة من أنواع التشكيالت الدظاعية يف كرة السلة ؟ مع شرح إحداها ؟

( 6درجات )

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

.3ماهي األسس اليت جيب مراعاهتا عند القيام باملهمة الدظاعية الفردية يف كرة اليد ؟

( 6درجات )

 ................................................. ..................................................-

( 6درجات )

 . 0ماهي جمموعة العناصر الغذائية الرئيسية ؟
........................ -

............................-

.........................-

............................ -

........................ -

............................-

( 6درجات )

.5اذكر أنواع الكسور ،وأشكاهلا ؟
أنواع الكسور ........................ - :

............................-

أشكال الكسور........................ - -:

............................-

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالنجاح

