
1 
 

                        
 

            
 

 

 

 

 

 
                                                                                        

 
 

 

 

 لرابعةاقة  ر لفا
 م0202/ 7 /81:  تاريخ االمتحان

السيد د / أحمد أنورأ.



2 
 

 درجة( 53) : األولالسؤال  إجابة
 الدائرة في ورقة إجابتك :  حيحة وظملإختار رقم اإلجابة الص   

 أختار اإلجابة الصحيحة : –أ 
  - C   م 05.72 ...........يبمغ طول ممعب التنس - 8
  - D   . م18  ...........ارتفاع الشبكة عند القوائم  - 0
       - B م82.17 ...........يبمغ عرض الممعب الزوجى  - 5
  - Aم 80.12 ...........يبمغ طول الشبكة  - 4

  - B م1.05  يبمغ عرض الممعب الفردى ........... - 5
 -A        إعادة اإلرسال لممرة الثانية ............قام الالعب باالرسال و أحد قدميو داخل الممعب  - 2
 ....إذا قام الالعب باالرسال والالعب المستقبل كان غير مستعد - 7

  - C     باإلحتفاظ بالمحاولتين إعادة اإلرسال مع أحقية المرسل

  B - Deuce ...........( يسمى 42:42التعادل ) - 1
             C - Tie break ...........شوط كسر التعادل يسمى  - 1

               - B    استمرار المعب ...........( 52:52تعادال الالعبين ) - 82
            - B   أستمرار المعب بطرقة الميزة ...........( 42:  42تعادال الالعبين فى النقاط ) - 88
                   - 85B   كانت رياضة التنس يمارسيا الطمبة الفرنسيون فى ساحات الكنائس فى القرن ...... – 80
                        - 83A  بدأ استعمال المضرب فى رياضة التنس فى القرن ..... – 85
               - B       انجمترا    قدم اتحاد لمتنس فى العالم فى ......ا – 84
                  - A  8102   تأسس االتحاد المصرى لمتنس عام ....... – 83
             - A المسكة الشرقية........ من اشير المسكات فى رياضة التنس – 82
 :  ح العربىاختر المصطمح االجنبى الصحيح لممصطم -ب 
 D- Masking tape( شريط الصق.   87)
                        B-Speed performance( سرعة األداء. 81) 
                              C- Multistage Fitness Test( اختبار المياقة متعدد المراحل. 81) 
                                      A-Advantage Receiver ( امتيازًا لممستقبل.02) 
 ( فى حالة االجابة الخاطئة من العبارات التالية:B( فى حالة االجابة الصحيحة ، وتظميل )Aقم بتظميل ) -ج 

                       (A)العامو ىى القبضة المفضمة فى معظم البالد االوروبية.   القبضة – 08
 (A) االمامية مواجية الشبكة عند ضرب الكرة .من االخطاء الشائعة في أداء الضربة  – 00
 (A) يفقد الالعب نقطة في حالة فشمو في إرجاع الكرة لممعب المنافس . – 05
 (A) مرة واحدة. يفقد الالعب نقطة في حالة لمس الكرة أو ضربيا بمضربو أثناء المعب، أكثر من – 04
 (A) الكرة وىي بعيدة عن الجسم. أداء الضربة االمامية ضرب خطاء الشائعة فيمن اال – 03
 (A) .يفقد الالعب نقطة في حالة رمي المضرب ناحية الكرة – 02
 (A) يجب أن يقوم الالعبان بتغيير جيتى الممعب فى نياية الشوط األول والشوط الثالث . – 07
 (B) من األخطاء القانونية في أداء الضربة األمامية تأخر أداء المرجحة لمخمف . – 01
 (A) قبيل بدء اإلرسال مباشرة يجب عمى المرسل الوقوف وكمتا قدمية مستقرتان خمف خط القاعدة. – 01
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 (A) من االخطاء الشائعة عند اداء الضربو االرضية الخمفية عدم االىتمام بحركة المتابعة بعد ضرب الكرة. – 52
 (B)بعيدًا لمخمف . من األخطاء القانونية في أداء ضربة االرسال قذف الكرة يكون  – 58
              (A)اثناء المرجحة عند اداء الضربو االماميو  يكون المضرب بمستوى الحزام.  - 50
       (A)إذا تيشمت الكرة أو انفجرت وىى فى المعب فيجب النداء باإلعادة .  - 55
 (A) ألداء اإلرسال. يجوز لالعب ذى الذراع الواحدة أن يستخدم المضرب لقذف الكرة فى اليواء - 54
 (A) ينال المستقبل نقطة. إذا قام المرسل بأداء إرسالين خاطئين متتاليين – 53

 درجات( 82) إجابة السؤال الثاني:
 : الرياضى المجال فى الموىوبين انتقاء محددات

  : يمى ما إلى تقسيميا ويتم االنتقاء عممية فى أساسية محددات ىناك
  بيولوجية محددات -8
  نفسية تمحددا -0
 الخاصة االستعدادات -5

   : أوال : المحددات البيولوجية لالنتقاء فى المجال الرياضى
تعتبر المحددات البيولوجية من األسس اليامة والضرورية التى تعتمد عمييا عممية التدريب 
ى الرياضى ،فيى تعد الركيزة األساسية فى عممية انتقاء الناشئين وتوجيييم إلى أحد االلعاب الت

تتوافق مع إمكانات وقدرات واستعدادات الناشئين وخصائصيم البيولوجية ،وىى بمثابة محددات 
رئيسية يجب مراعاتيا فى عممية االنتقاء بمراحميا المختمفة . ومن أىم المحددات البيولوجية 

 :التى يجب مراعاتيا فى عممية االنتقاء 
 الصفات الوراثية لمناشئ  -8
 الفترات الحساسة لمنمو  -0
 العمر الزمنى  -5
 العمر البيولوجى  -4
 الصفات الجسمية  -3
 القدرات البدنية  -2

  : ثانيا : المحددات النفسية لالنتقاء فى المجال الرياضى
إن معظم الالعبين ذو المستويات الرياضية العالية فى المنافسات الدولية يتقاربون لدرجة كبيرة 

خططى ، ونتيجة لذلك فإن ىناك عامال من حيث المستوى البدنى والفنى سواء المياري أو ال
ىاما يحدد نتيجة أدائيم أثناء المنافسات لتحقيق الفوز وىو العامل النفسي فيو يمعب دورا ىاما 

 ويتأسس عميو تحقيق التفوق والفوز بنتيجة المباراة . 
تيا تعتبر إن إجراء االختبارات والقياسات لتقويم القدرات البدنية والفنية لدى الناشءين فى حد ذا

غير كافية لتحديد الناشئين المتميزين والموىوبين بل يتحتم عمى المدربين ضرورة التعرف عمى 
نكارالذات والجرأة والمثابرة والقيادة والثقة بالنفس  السمات النفسية ليؤالء الناشئين كالتعاون وا 

امل بمثابة مؤشرات وغيرىا من السمات الشخصية المرتبطة بالجانب النفسي . حيث تعد ىذه العو 
ىامة يمكن من خالليا التنبؤ بإمكانيات الناشئ فى المستقبل باعتبارىا إمكانيات ايجابية لتحقيق 

 النجاح والتفوق والفوز فى المنافسات الرياضية .
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وفى إطار ذلك يرى العديد من  الخبراء والمتخصصين فى مجال االنتقاء الرياضى أن ىناك ثالث 
 يسية وىى : محددات نفسية رئ

 مستوى العمميات العصبية  -8
 مستوى العمميات النفسية  -0
 مستوى اتجاىات الشخصية   -5

 :فى المجال الرياضى  ثالثا : االستعدادات الخاصة
االستعداد ىو التجمع المتناسق لمصفات والخصائص الموروثة التى تدل عمى امكانية الالعب لمقيام بعمل معين 

ا استطعنا قياس استعدادات الناشئ قبل مرحمة اإلعداد المختمفة والمخططة أو نمط محدد من السموك ؛فإذ
تخطيطا عمميا طويل المدى لوفرنا عمى أنفسنا قدرا كبيرا من الجيد والوقت. فمعرفة االستعدادات أو القدرات 

من المرحمة  وىى عممية تبدأ مع الناشئ بداية –الخاصة لمناشئ تمعب دورا ىاما فى عمميات التوجيو واإلرشاد 
ين فى خطوط ومراكز المعب التى تتناسب كال منيم وطبقا حيث يتم وضع الناشئ  –الثانية من مراحل االنتقاء 

لمتطمبات ىذه الخطوط والمراكز ، وتمثل االستعدادات الخاصة لمنجاح فى لعبة رياضية معينة ركنا أساسيا فى 
عممية االنتقاء ،وىذه االستعدادات قد تكون بيولوجية أو نفسية وتمعب خبرة المدرب ومعرفتو الدقيقة لمتطمبات 

والقياسات دورا ىاما فى التعرف عمى استعدادات وقدرات الناشئين  بو ؛باالضافو إلى استخدامو لالختباراتالمع
 لممارسة لعبة معينة والوصول بيم من خالل االعداد المخطط طبقا لألسس العممية . 

ء جسميا نستخمص مما سبق أن منظومة صناعة الالعب أو الفريق ووصولو لممستويات العالمية تتطمب بنا
ساعة تدريبية خالل  8422_8822 مناسب وبرامج تدريب وممارسة مكثفة وصمت فى الوقت الحاضر من

يوما فى السنة تقريبا،ويعكف الخبراء والمتخصصين فى القيام بإجراء الدراسات والبحوث لمحاولة  522-502
رب ميما بمغت ميارتو لن يوما فى السنة . فالمد 522-542ساعة تدريبية خالل  0222الوصول بيا إلى 

يستطيع أن يصنع العبًا أو فريقًا متميزًا عمى المستوى العالمي من غسر جسم أو أجسام غير مؤىمة لذلك ؛ إذ 
يمزم األمر أن يكون الالعب /الالعبين يتمتعون ببناء جسمانى مناسب لنوع المعبة التى يمارسونيا حتى تصبح 

 عائد مضمون ،وفى ذلك توفير لمجيد والمال مع خامات مييئة لمنجاح .برامج التدريب والممارسة ليا جدوى و 
 محددات االنتقاء في التنس األرضي : 

 
 : هىمحددات االنتقاء في التنس األرضي  ( انم 0287يري محمد نصر الدين رضوان )و 

 نسب اجزاء الجسم :اوال : 
،وحتي االن لم تجري اي  لممسابقو المتعددة لمواجية المتطمبات المتغيرةلدي العبي التنس العديد من النسب 

،ومع ذلك يري المدربون ان االرسال والتصويب في التنس االرضي يتم تنفيذىما عن  الموضوع بحوث في ىذا
طريق االطراف العميا لمجسم التي تستخدم ك روافع لزياده فعالية االداء عن طريق مد الساعد عمي العضد القصي 

ع ممتد لتسييل التحكم في الكره وزيادة فاعمية األداء ، وقد تستخدم اليدين معا في ،ويثبت مفصل الكو  مدي
فانو في  الكافية بالقوة،واما في حالة الالعب الذي يتمتع  الضربات االرضيو لمتغمب عمي نقص القوه لدي الالعب

،ومن ثم  استخدام اليدين معا حالو استخدامو يد واحده فان ىذا يمكنو من اطالة رافعة االداء افضل منو في حالة
لزيادة فعمية االداء في التنس،لكونيا تعمل  الميمةلمذراع يعد من االجراءات  العضميةفان العمل عمي زيادة القوة 

عمي التغمب عمي ظاىرة استخدام اليدين معا ، زيادة الرافعو عن طريق مد الذراع الواحد الي كامل طولو ،يزيد من 
المتسابقون اصحاب الذراع الطويمو تكون ضربتيم اسرع ، المتسابقون اصحاب ، لكره قوة الضربة وسرعة ا

الروافع القصيره ، يمزميا لتعويض ىذا القصر ان يكون اكثر رشاقو وسرعو في التحرك داخل الممعب ، وذلك حتي 
ب عمي تطوير ،حيث يمثل التدري يعوضو النقص في قوة الصد والتصويب واالرسال نتيجة القصر في روافعيم

 ل التغمب عمي مشكمة الروافع القصيره.ئالرشاقة احد اىم وسا
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 القدرات البدنيو :ثانيا : 
 .(Speed of change of direction)سرعو تغير االتجاه عاليو جدا  .8
 .مرونو عاليو في مفصل الكتف ومفصل الركبو في حاالت الفرد والمد العمي .0
 نظام روافع فعال . .5
 عا في حالة الضربات االرضيو يعني نقص القوه والقدره العضميو ونقص طول الرافعو.استخدام اليدين م .4
 السرعو. .3
 السرعو الحركيو الجزاء الجسم. .2
 سرعو البداء واالنطالق ) متطمب رئيسي(. .7
 سرعةاالنطالق والتوقف. .1

 العضمية: القدرةثالثا : 
 ب رئيسي(.القدرة العضمية لمطرف السفمي لمجسم في حالة الوثب العمي )متطم .8
 القدرة العضمية لمذراع )متطمب رئيسي لمضاربين(. .0

 المرونو:رابعا : 
المرونة الدينامية لجميع او ربما معظم مفاصل الجسم )متطمب رئيسي( لتعدد االعمال والوجبات الحركية في  .8

 النشاط.
 

 موشرات االنتقاء المبكر في التنس االرضي:
لمتنبوء المبكر بالنسبة لالفراد صغار السن لتحقيق مستويات انجاز ىناك بعض الموشرات التي يمكن استخدميا 

ممتازة في المعبة. وتتوقف عوامل التنبو بالتفوق في المعبة عمي اساس اىم المتطمبات المرتبة بيذا التفوق والتي 
 من اىميا ما يمي :

 (Hand_ eye coordinationتوافق العين _واليد ) .8
يارات في المعبة ، وىناك العديد من الميارات الخاصة تتطمب توافق العين واليد . وىي توافق ضروري لتعمم الم

 مثال لالرسال والضربات االرضية االمامية و الخمفية.
 (Lower_ Body Skillsميارات الطرف السفمي من الجسم )  .0

 المبكر االتي : من الخصائص البدنية المتوقع ظيورىا بالنسبة لالعبي التنس االستثنائيين في مراحل السن
 سرعة االنطالق و الرشاقة . حيث اطمق عمييا بعض مدربي التنس اسم ) ميارات الطرف السفمي لمجسم ( .8
 التوازن وسرعة رد الفعل بالقدمين .0
الطفل الذي يظير سرعة متفجرة في التوجة نحو الكرة اسرع من زمالئة يعد االفضل ) السرعة المتفجرة  .5

 لمرجمين (
 ي اىم انواع السرعة بالنسبة لالعبي التنس االرضي.سرعة االنطالق ى .4
 القدرة عمي التحرك خطوتين اوثالث خطوات بسرعة .  .3
القدرة عمي تغير االتجاىات كثيرا  وانقاص السرعة عند استقبال الكرة جميعيا موشرات خاصة تعبر عن  .2

 الموىبة في التنس االرضي .
 ساسي لضرب الكرة في االرسال و التصويب.السرعة المتفجرة لمذراعين و المنكبين متطمب ا .7
 التحرك لمتابعة الكرة يتطمب سرعة و تغيير االتجاة كثيرا. .1
 (:Body Sizeالجسم ) حجم  .5

الكبيرة القوية من اىم الصفات التي يتميز بييا االبطال في التنس االرضي. اال ان ىذه الخاصية  االجسام
 سنو(.80بكرة ) تحت سن قد ال تكون موشرات ضرورية في مراحل السن الم

 (:(Visionالروية و االبصار   .4
 .االبصار الجيد من اىم العوامل الخاصة لزيادة االانتباة في االلعاب الرياضية و في مقدمتيا التنس االرضي . .8
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.يذكر مدرب الفريق القومي االمريكي في التنس االرضي ان الالعبين المصنفين عالميا. يتمتعون باعين  .0
ار حاد . وانيم قادرون عمي روية كل الممعب و معرفة كل ما يحدث فية ، وانيم قادرون كذلك قوية . وابص

عمي روية الكرة في يد المنافس. ورويتيا في جميع تحركاتيا في الممعب اثناء المباريات افضل من الالعبين 
 االقل في المستوي.

 االختبارات البدنيو : .3
مجموعة من االختبارات البدنيو  (USA Tennis Association) (USTAطبقت الجمعيو األمريكية لمتنس )

( سنة ، حيث يالحظ أن ىذه االختبارات لم توضع 82_80عمى العبي والعبات التنس فى المرحمو السنيو من )
نما كان اليدف منيا ىو إستخداميا كطريقو لمقارنو نتائج ىؤالء  بغرض التنبؤ بالنجاح فى المستقبل ، وا 

 ن يمثمون النخبو فى التنس األرضي بغيرىم ممن ىم فى نفس السن .الالعبين الذي
 

 مع خالص متنياتي بالتوفيق،،،،،،                      
                                          

 أمحد أنور السيد   /د أ.                                  
 

 


