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 -: م13/1/2017الفصل الدراسي األول  2017/  2016نموذج إجابة المنازالت للفرقة الثانية 
.... الدرجة ................................................................................. -أوالً المبارزة :

 (10 ). 
     -عرف كالً من: -1

  gFencin :المبارزة -أ
 .هي رياضة الهجوم والدفاع بين متنافسين يحاول كالً منهما أن يسجل لمسات علي اآلخر بسالح معين         

 سيف المبارزة (. –سيف  –) شيش 

    L' Attaque simple:  الهجوم البسيط -ب
بغرض  تجاه المقابل لهاالفي في اتجاه التالحم أو تتم في توقيت زمني واحد هو عبارة حركة نصلية واحدة          

 .تسجيل لمسة علي هدف المنافس 

 -دفاع والهجوم في رياضة المبارزة وهي:غياب النصل ( لكالً من ال – ما هو فائدة ) التالحم -2

 وهو عبارة عن تالمس نصلي المتبارزين في المنطقة المتوسطة للنصل . -: L'Engagmentفائدة التالحم  -أوالً:

 عرفة نوايا المنافس من جهة هجومه .هي م -:وفائدته للدفاع

يعطييي الصر يية لعمييل حركييات معدااييية ماييل الاييرق والاييغو والسييحل والمسيي  والييربو واللييف  -وفائدتههه للهجههوم :

 والتااا مع سالح المنافس.

 وهي تباعد نصلي المتنافسين عن بعاهما أثناء اللعب . -: Apcense du fer غياب النصل -ثانياً:

 يدع فر ة لالعب لعمل هجوم مباشر بهجمة مستقيمة. -فائدته للهجوم:

 هروبه من التحايرات واالستعدااات التي تسبل هجوم المنافس. -فائدته للدفاع:

 اعوة المنافس للهجوم ) هجمة مباشرة ( مما يجعل لالعب الصر ة الناجحة لعمل الدفاع والرا.                  

 -هي:اضة المبارزة أذكر المبادئ األساسية للتدريب في ري -3

 مبدأ الشرح ) اإليضاح (. -3مبدأ اليقظة.            -2المبدأ العلمي.          -1

 مبدأ التنظيم ) التناسق (. -5مبدأ ربط النظري بالعملي.            -4

 مبدأ التعميم. -7مبدأ التحكم الدائم علي أسس رياضة المبارزة.            -6

 يترك للطالب حرية اختيار اثنين من المباائ وشرحها بالتصصيل.  -بالتفصيل :ثنين منها مع شرح ا 

 -ة اإلنبساطية في رياضة المبارزة هي:أذكر األخطاء الشائعة الواجب تالفيها في الحرك -4

 ماارة األمشاط للداخل أو للخارج أو ماارة الذراع األمامية أو الخلصية له أثره في تغيير اتجاه السالح. -1

 الركبة األمامية كامالً بل ثنيها قليالً أو عدم وجواها عمواية علي أمشاط القدم. عدم ثني -2

 أخذ الطعن أو السقوط ألسصل لدرجة ال تمكن الالعب من العواة ملي وضع التحصز بسهوله. في المغاالة -3

 أن يكون حركة الطعن قصيرة جدا عن المعدل الطبيعي لها فال تصل اللمسة. -4

 اقل من الرجل الخلصية ملي األمامية.لذراع المسلحة أو قبل نقل مركز العمل الطعن قبل فرا ا -5

 الزحف بالقدم الخلصية لألمام أو ماارتها للداخل. -6

 ثني الركبة الخلصية أثناء حركة الطعن أو عند عمل الحركة . -7

 نقل أو تحري  ثقل الجذع للخلف عند تنصيذ حركة الطعن. -8

 رفعة عند عمل الحركة. عدم النزول علي العقب أثناء الطعن أو -9

 ميل الجذع للخلف أو لألمام أو للجانب. -10

 وهي: اذكر الخطوات التعليمية للدفاع الدائري في رياضة المبارزة  -5

 -ثم أداء الخطوات التعليمية كاآلتي: متعلم ( –من وضع التالحم في السادس ) معلم 

 ع السااس من الداخل مع تقارق النصلين اون تالمسهما( المعلم يقوم بعمل تهويشة مغيره في اتجاه الوض 1في العدة ) 

( يقوم المعليم بيالطعن ) الحركية اسنبسياطية ( وفيي نصيس العيدة يقيوم الميتعلم بياخراج نصيل المعليم خيارج  2في العدة ) 

حدوا الهدف بحركة اائرية من أسصل نصيل سيالح المعليم وللخيارج وملي  ميع نهايية حركية الطعين وقبيل تسيجيل المعليم 

 مسة علي هدف المتعلم.لل

 ( يعوا كالً من المعلم والمتعلم لوضع االستعداا مرة آخري. 3في العدة ) 

 عدات ملي عدتين ثم عده واحدة . 3يتم التدريب علي امج العدات من 
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.. ................................................................................ -المصارعة : ثانيا

 .( 10رجة ) الد
 -أكمل ما يأتي :

 . رئيس البساط،  قاضي ،  يتكون طاقم التحكيم لكل مباراة في جميع المسابقات من حكم -1 

 . ثانية 30 ويتخللها فترة راحة دقائق 3 للكبار جولتان كل جولة تتكون من -2

 . األوتار،  العظام،  اس ابات الشائعة في رياضة المصارعة هي م ابات العاالت والمصا ل واألربطة -3

 . ، المايوه الشاخصاألاوات التي يستخدمها المصارع  -4

المهارات السبعة األساسية في رياضة المصارعة هي وضع الجسم ، تحركات المصيارع ، تغييير مسيتوي الجسيم ،  -5

ً ،  وقفة االستعداد،  الغطس واالختراق ، الرفع ألعلي  . التقوس خلفا

.. .......................................................................... -:القوس والسهمثالثًا 

 .( 10الدرجة ) 

 : تاريخ الرماية -أ
الرمايةةةالقةةةاللسهلسالعةةةدولللمقةةةولاسرالمدمةةةالسقةةةارةال ةةة لاةةةاريألالقمةةةريالةل دةةة لااتةةةول ةةة ل س ل مر ةةةال اا لل قلةةةا لاعةةةامم دال

تفعةةةدلاةةةالا  ةةةاا لالمنياةةةالقةةةدلمةةةأللالسنةةةسسلالاةةةاريالالاةةة لااتةةةولاعةةةا  لللاإلتعةةةاأللا س لل  ةةةيال سلللفةةةولل ةةةا ا ل ةةةأل
لالفر الل اراعدل سلع بلرةقدلةل سللنمايالتفعدلمألل قتا لجتعدلالذيأللقاليارق سأللقدل.

سقةال فةرل  مةةا لارفةةارل  ة لالدةة لمامةاا لافيةال أللاإلتعةةاأللاللةةايولاعةاداولاللةةسهلل  ةيالاللةةسهل ةة لنلةبلعةنيلالمةةألل
ل  لما لرعسماولامسالإل لآلفلالعتيألل  لادسفل  للسعال رتعالس عقاتيةالس  ريليةال.للالااريأ

سمأللالممرسفل أللقاام لالم رييأللاعادامس ال  لال يالسالنربلقالي لالرعسماولالا لااامفدالالم ما ل  ل
لارفارلالا لسجاول تدو.

ل

لةةاما لالم ةةرييألل ةةول س لمةةأللامةةادرسالسمدةةرسال ةة لا ةةتي لساعةةادااولاللةةسهلسالعةةدولالالةةال  ةة ل أللالمايةةالمةةأللا ل تةةا سل
النةةرسبلس ةة لال ةةيالنيةةىليةةا ل  ةة لذلةة لالمايةةالمةةأللالرعةةسولسالنفريةةاولالمسجةةسا لمتةةذل افةةرلمةةأللل ةة ل عاعةة اعةة  ل
مقةةالآمةسأللقالارتةة لالمتيةالسمل ة إلة لارألل  ةة لجةاراأللالمماقةالسالملةةاقرلالم ةريالاللايمةةاللسالاة لاسجةةالولعةتال..ل3000

لإناا الالم  ل نمهلس سل   لظدرل رقادلالنرقيالممعاالقلسعدل.ل  يظدرللسالا قمايتالا ق رل
ولسلاألل1989ل لسهلسالعدول اوللم ري مالاللسهلسالعدولقم رلالنايفال لالقا ولالفار لا سل للااسيألل س لااناال*ل

اسقفلتماادلقمال اةر للالذيل لسهلسالعدوللم ريدارل س لااناالولاولإم1997لولياابللدذهلالفار لالتجا لةلس  ل اول
 م لقفا  يال   لتمرلال مقالااد لجمدسريالم ةرلالمرقيةاللالذيولاولاميأللمج هلإاار لجايالسل1999ق ي الةلس  ل اول

 للللللللللللللللللللللول.للللللل2000اسر لعيات لل  ل ل لال  قيأللالم رييأللسمتدالالممارااللالاسل م لال اماولقالنااا ل
جةا ل ة لاللةرآأللالاةريول ة لل:لمةأللذلة لمةالس تا لت سصلإع ميالافير لانضل   لاقاتا لاللسهلسام ولالرمايال تدةال*

َقةةاِالالَدْيةةِ لا ْرِ ق ةةسأَللقِةةِدلَ ةةا سسللمةة أللإ ةةااالالمةةا لللاةةا لالممةةرايأل ةةأللق ةةسسَ لَسِمةةأللرِة ةةالاْعةةَاَاْما ولمِة ا ْولل:ل)َس َِ ةةااسالَلد ةةولمس لَسَ ةةا سس اَّللِس
لِإلَةةةةة لي ةةةةةَسفس ةةةةةسَتد و لاَّللس لَيْمَ م د ةةةةةْولَسَمةةةةةالا تِفل ةةةةةسالِمةةةةةأللَمةةةةةْ َ لِ ةةةةة لَعةةةةةِقيِ لاَّللِس ةةةةةسأَل لَسآَدةةةةةِريأَللِمةةةةةأللا سِتِدةةةةةْولَللَاْمَ م  للللللللللللللللللللللْيا ْولَسَ ْتةةةةةا ْولَللا ْظَ م 

ل  60، آية  األنصالل)
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رولاللس ل  ل ذهلاري اللسه.لسسراول ناايةىلافيةر لا م ة لمةأللمة أللالرمايةالساِمةالمةأللرمة لقلةسهلقةالق تدالالرمايالسقال  عِة
 جة ل ةذهللالرمايةالقةاللسهلسالعةدول تدةالا ايالسقالقا لاقةأللاللةيول ةألالدال مالم  لعقي لهللالقا جرلالمظيوةلس اال   لام 

ل.لاوالرياال تسا ل  ا س  ا دالةل يللاإلا .ا تسا ل   ل

ر لالرما لقالعداول  لالمايالمألل تسا لالمتا عاوةلس افرل ذهلالمتا عاولميس لال  لالا لااسألل ة لرمايةالالدةافليماسلللل
لرمايالالعداول  لالد  ؛لالاعايالقالعداولالاادر ؛لالاعايالقالرمياولاللسيالل عداو.لةقالعداو

 منافسات رماية الهدف بالسهام :
ول يدالالرما لقإا .لالعداول قرلمع  لاسي ل   لن ادرلمتعسجالمأللاللسلاعم ل افرل تسا لالمتا عاولميس لا.ليلسلل

مرام .لسي ا ل ذهلالمرام ل افلملعولإل لدمهلاسادرلم ستا.لسيلعولا للسأللمألل ذهلا لساأللدالر ي لإل لن لاةيألةل
 ةة :لال ةةسأللالةةذ ق ل:ل مةةرلانعةةبلاةة لمتدةةالقتايجةةالمدا فةةا.لساامفةة ل ةةذهلا لةةساأللس ةةاالالتلةةاالالاةة لاعةةج ل  يدةةال يمةةالي

ساع لتلااةلسا نمرل:لفماأللسعق لتلااةلسا ةر.ل:لعولسدمهلتلةاالةلسا عةسا:ل رقة لسفة ىلتلةااةلس ديةرلالا قةيضل:ل
لتلاااأللستلاالسانا .ل

 :ء ) الميادين المفتوحة (منافسات رماية السهام في الخال
 ةلمعاايأللعدامدولإلة لمةراولمةأللمعةا اولماقايتةا.لسالةسولالاا لمأللالماتا عيأللالعيرل قرلمع  لملاول  لميااأللمفاسل

جمميةةةالرمايةةةالالعةةةداول ةةة لالدةةة  لالساتيةةةالقإ ةةةاارلاللسا ةةةاللممظةةةولمتا عةةةاولرمايةةةالالعةةةداول ةةة لالدةةة  لالاةةة لالةةةاول ةةة ل
لقريااتيا.

 ةاافلذاولمرمة .لسااةسألل ةذهلالمرامة لم اةا لق ل14اااسأللالمعاقلالا عاعيالالا لاعم لجسلالالد  لمةأللمعة  ل يةدل
 سلل45 سلل30 سلل15قس ةةال)ل24 سلل18 سلل12قس ةةاول سلل6لةةستيألل عةةسالس قةةيضليق ةةرلاةةس لقاةةرلاةة ل ةةافلمتدةةال

عو لسيسجالااد لا ل ةافلفة ىلن لةاولادةايفلمعةااير لالمةا ةلن لةالمراةيةالعةساا لال ةسأللسامةاا لدمةهلتلةااةلل60
ارجةةاو.لسيعةةاالرمةةا لالعةةداولل3ا لال ةةسأللسامةةاا لسن لةةالسعةةا لقياةةا لال ةةسأللسامةةاا ل رقةة لتلةةااةلسن لةةالدارجيةةالعةةسا

إلةة لل6يةةارا لالريقلةةاةل)مةةأللل80إلةة لل7جةةسلايأللاةة لمتدمةةالماستةةالمةةألل رقمةةالعةةداول  ةة لاةة ل ةةافلسااةةراس لالمعةةا المةةألل
لو .72

 منافسات التسديد بالسهام الطائرة :
لدافلمتدالاقالالاعايا.لسيعادامسأللمتا عاليناس لرما لالعداولد لدالإا .لعدامدولإل ل قمالمعا المماتالسليهلال

الدا الذاولسةأللعنبلي  لإل ل اجو ةلسعداملال  ير لدفيفالالسةأل.ليلسولالرما ل91را ل)ل200  لذل ل قساعل
قالاعايالد  لالمتا عاولالماايالس ولسقسفةل مالإذالااتولالمتا عالنر لا ع سبل إتدوليرقاسألل   لظدسر ولسيماسألل

عادامسأللا االاليايألللعنبلاللسه.لسيعااي لرام لالعدولقدذهلالاريلاةل ألليعاالالعدوللمعا الاللسهلإل ل قاامدولسي
لو .640يارا ل)ل700اةيال   ل

 منافسات التسديد بالرميات القوية بالسهام :



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع تحيات                                                            

 سم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت ق                                                 
 

يمةةم ل ةةذالالتةةس لالاعةةايالإلةة ل ةةافل راةة ةل يل ةةافلمعةةارل  ةة لا رض.لسيلةةسولرمةةا لالعةةداولقةةإا .لالعةةداول ةة لل
 ةللادقال   لالدةافلا راة .لسامةاقدلقسا ةال ةذهلالمتا عةاةلساريلةالنعةابلتلاادةالا ة لاللسا ةالالاة لاعةريل  ة لالدسا

متا عالرمايالالدافلقالعداو.لإلل أللنجولالدافلا را ةلياسألل اقرلمأللالدةافلالمعةاداول ة لرمايةالالدةافلقالعةداول
لقافتا ل مر لمر .

 :بالكلمات التاليةخاصة المصطلحات ال -ب
  : Bowلقوس ا -

 . واألطرافوهي المقبض  أجزاءهو أااة مكونة من عدة 

 :  Limbذراع القوس   -

القوس ومصنوعة من مااة الكربون والصيبر و الخشب تلتحم بالمقبض وتتحدا قوة القوس بقوة األمرع  أطرافهي 

 ومرونتها

  : Stringوتر  -
 طرفي القوسهو مجموعة من الخيوط مصنوعة من مااة الداكرون ومابتة في 

 : Bow Sightمنظار القوس  -

 .نكاة في األسلحة الناريةعلي التصويب علي الهدف مال النش أااة توضع علي القوس لتساعد الرامي

 :  Nock Pointنقطة التثبيت  -

 .هي المنطقة التي يابت فيها قاعدة السهم أثناء وضعة في الوتر


