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 (درجة 61)        السؤال األول:                                                           

 -اكمل العبارات التالية: -أ
 سم(604قدم ) 2 وعارضة تبعد عن األرض(سم022ياردة ) 4 يتكون مرمى الهوكى من قائمين المسافة بينهما -0

 حارسا  للمرمى على أن يكون من بينهم على األقل العبا  أحد عشر العبا   يتكون الفريق في رياضة الهوكي من -6

كرة القدم  العبيقدامى  حيث استعان بـالمرحوم محمود مختار )التتش( نشأة الهوكي بأندية مصر فبدأت على يد -0

 م(0302) في تكوين أول فريق هوكي عام األهلي بالنادي

مدرسة  وفاز فريق م(0303) عام مدرسة السعيدية والزقازيق الثانوية فى مصر كانت المباراة الرسمية األولى بين -4

 الزقازيق الثانوية

 م(0325) مالعب النجيل الصناعي هي المالعب الرسمية وفقا لقرار االتحاد الدولي للهوكي منذ عامت أصبح -5

ثمانية مرات وقد حظيت الهند في الحصول علىم(0311) بداية ضم لعبة الهوكي لدورة األلعاب األولمبية سنة -2

 بالفوز بالميدالية الذهبية

 -:ع تصحيح الخطأ م× ( و عالمة ) أ√ ( ضع عالمة )  -ب
 √ (م0312في مصر أنشئ أول ملعب للهوكي مغطى بطبقة النجيل الصناعي عام )

فيما عدا حاالت الطرد المؤقت أو النهائي، ووقت تنفيذ الضربة الركنية ى وقت أيسمح بالتبديل فى 

 √ الجزائية

 √ ن إنجلترا وايرلندام( بي0135أول مباراة في لعبة الهوكي كانت عام )

 √ (م0340تكون االتحاد المصري للهوكي فى عام )

 √ كل أربع سنوات وتكون عقب بطولة دورة األلعاب األولمبية كأس العالم بطولة تنظم

على  صويببواسطة مضرب مهاجم من داخل دائرة الت تعتبر الكرة هدف عن طريق إدخال الكرة في المرمى

 √ أن تعبر الكرة بكاملها خط المرمى أسفل العارضة

 √ يشترط فى مهارة التقدم بالدحرجة بمالصقة الكرة للمضرب باستمرار وفي كل فترات التقدم

 √ يحكم المباراة حكمان كل منهما مسئول عن نصف ملعبه

 √ (م0110قام نادي ويمبلدون بلندن بوضع األسس والقوانين التي جعلت اللعبة بصورتها الحالية فى )

 √ م(0303بدء ظهور لعبة الهوكي فى مصر بصورتها الحالية عام )

فى جدول أسماء معدات وأدوات حارس المرمى التى أمامك باللغة أذكر  -جـ 
 -:العربية واالنجليزية 

 الخوذه )واقى الرأس(

helmet Quality 
 واقى األسنان

guard Mouth 

 ينواقى الصدر والذراع

Body Armor 

واقى الساقين 

المصنوعه من 

 لفوم المضغوطا

High density 

pads foam 
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 (درجات 01)          :                                                       الثانىالسؤال 
تعد مهارة ضرب الكرة بالوجه المسطح من أهم الضربات في رياضة الهوكي، وذلك 

التصويب علي المرمي لما تتمتع به هذه  وة نسبياً في تمرير الكرة لمسافات بعيد هاالستخدام

 -أجب على االسئلة االتية:العبارة  ضوء هذه فى المهارة من قوة في األداء
 ضرب الكرة بالوجه المسطحاذكر المراحل الفنية لمهارة  -أ

 ليمني خلفا  والمسافة بينهما حسب ارتياح الالعب.القدم اليسري أماما  والقدم ا 

 .ثقل الجسم يقع علي القدم اليسري والقدم اليمني مرتكزة علي المشط 

 .الركبتين بهما انثناء خفيف 

 .الجذع مائل قليال  لألمام وألسفل ولكن ليس بنفس نسبة المهارات السابقة 

  إليه.الكتف األيسر لالعب مواجه للمكان المراد وصول الكرة 

 .النظر موزع علي الكرة والمكان المراد وصول الكرة إليه 

  اليد اليسري تقبض علي المضرب من أعلي واليد اليمني مالصقة تماما  لليد اليسري وذلك لزيادة

 ذراع القوة مما يؤدي إلي قوة وسرعة األداء.

 . الكرة أمام مشط القدم اليسري وللداخل قليال 

 ب إلي الجانب األيمن حتي يصل إلي مستوي الكتف مع نقل ثقل الجسم يقوم الالعب بمرجحة المضر

علي القدم اليمني الخلفية، علي أن يكون الوجه المسطح للمضرب في هذا الوضع مواجه لألرض، ثم 

يقوم الالعب بإنزال المضرب بسرعة وقوة علي الكرة )من المنتصف( مع عمل حركة المتابعة 

جسم مرة أخري علي القدم اليسري، ويراعي أن يشير المضرب في بالمضرب للكرة مع نقل ثقل ال

حركة المتابعة علي المكان المراد وصول الكرة إليه علي أال يتخطي المضرب ارتفاع الكتف األيسر 

 ويكون الوجه المسطح للمضرب في هذا الوضع مشيرا  ألعلي.

 مع التوضيح بالرسم   ثالث تدريبات مهارية مركبة للتقدم بالكرة ثم التصويبضع  -ب
 اإلخراج التدريب م

0- 

وعند  دائرة التصويبيان داخل الملعب وأمام قطاران متساو

ول من القطارين سماع صفارة المدرب ينطلق الالعب األ

 ىعل ىالمرم فى ويصوب ىالعكس القمعبالكرة ليدور حول 

سرع( أ) ليه أوال  إتصل  ىن يتعامل الحارس مع الكرة التأ

 ى.ويعود كل العب ليقف خلف زمالئه أو خلف القطار العكس

 

6- 

مام ثم يمرر هات ويتقدم بها لألالمدرب ( الكرة من 0)يتسلم 

 ىمام حتالتقدم بالكرة لأل ى( ويستمر ف6( مع )6-0وخذ )

( 0) ىلإثم يمرر الكرة  المحدد للمسافة األولى،خط اليعبر 

بها  ويتقدم ى( ثم يستقبل الكرة مرة أخر6-0هات وخذ )

 ثم يصوب الكرة. دائرة التصويبداخل 

 

0- 

الكرة  المدرب( يبدأ التمرين بتمرير 4،0،6،0) العبين 4

 ى( الذ6) ىلإمام ثم يمررها يتقدم بها لأل ى( الذ0) ىإل

مام ثم يمررها يتقدم بها لأل ى( الذ0) ىلإيمررها للخلف 

 ىمام الذ( المتقدم من الخلف لأل4مامية لالعب )أعرضية 

 ى.المرم فىالكرة ويتقدم بها ثم يصوبها  ىيسيطر عل
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 مع التوضيح بالرسم   قوة ضرب الكرة بالوجه المسطحلقياس  ضع اختبار -جـ 

 

 

 خط البداية

 م(2441ياردة ) 2

 

 حائط


