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 (اتدرج 01: ) تنس الطاولة أوال :

 رات األتية :أ ــ أكمل العبا

 . م 2.74 طول سطح الطاولة   -1

 . م 0.76اع سطح الطاولة عن األرض ارتف  -2

 .من ضمن مجموعة الشبكة  القائمينيعتبر   -3

 . مادة السليولوز أو مادة بالستيكية شبيهةتصنع الكرة من   -4

 . من تكوين المضرب من الخشب الطبيعى % 85البد ان يكون   -5

 . كى يمتص اإلضاءة لون داكن ومعتمذو سطح الطاولة البد أن يكون   -6

 . مم 40قطر الكرة   -7

 . سم 2تبر ضمن مساحة الطاولة بسمك الخطوط النهائية والجانبية تع  -8

 . مم 3قسم الطاولة إلى نصفين بسمك خط المتنصف ي  -9

 بالمنافس عمود الشبكة وقفزت فى نصف الطاولة الخاصلماقرارك كحكم عند رد كرة أصطدمت بالجزء العلوى   -10

  استمرار اللعب

 مع تصحيح العبارة الخاطئة :)×( او )√( ضع عالمة  ــب 

 ( √سطح الطاولة يجوز أن يصنع من أى مادة. ) -1

 ( √سطح الطاولة ال يشمل الجوانب الرئيسية أو العمودية عليها. ) -2

 ( √يجوز عبور الكرة أسفل العمود االفقى أو جانب العمود الرأسى للشبكة. ) -3

 ( √أو أزرق غامق. ) لون الشبكة أخضر -4

 ( √عند رفعة الكرة فى اإلرسال البد ان تكون خالية من أى دورانات. ) -5

 ( √يعتبر اإلرسال صحيح اذا كان مرفق الالعب داخل سطح الطاولة. ) -6

 ( √لون الكرة يجب أن يكون معتم. ) -7

 ( √خط المنتصف جزء من الجهة اليمنى لسطح الطاولة العلوى. ) -8

 ( √بعد عمود الشبكة عن الحد الجانبى للطاولة. ) إرتفاع الشبكة يساوى -9

 ( √الجزء األقرب لمقبض المضرب والذى تقبض عليه األصابع يمكن أن يترك عاريا أو يغطى بأى مادة.)  -10

 

 (اتدرج 01) اإلسكواش :ثانيا

 مع تصحيح العبارة الخاطئة :)×( او )√( ضع عالمة  –أ 

 صح ( . Strokeطى الحكم قرار )( اذا أعRallyيفوز الالعب بالرالى ) - 1

 صحمن شروط الرد الجيد رد الكرة دون ان تسقط مرتين على االرض .    - 2

 صح . (Not let)( اذا اعطى الحكم قرار Rallyيفوز الالعب بالرالى ) - 3

    اهخطأ للفوز بالمبارالى ان أحد الالعبين مطالب بنقطة للفوز بالشوط .    Match ballـ يشير مصطلح   4

 خطأ اليفوز وتعاد النقطة   . (let)( اذا اعطى الحكم قرار Rallyـ يفوز الالعب بالرالى ) 5

 خطأ أحد القدمين كلتا القدمين داخل مربع االرسال للمرسل .ـ من شروط االرسال الجيد ان تكون 6

خطأ تحتسب إعادة  ير متعمد .( إذا لم يستطيع الالعب اللعب بسبب التداخل الغrallyيفوز الالعب بالرالى ) - 7

(let) 

 صح ( إذا فشل المنافس فى أداء االرسال .rallyيفوز الالعب بالرالى ) - 8

خطأ  ث( بين نهاية االحماء وبداية الشوط وبين كل شوط ال يمكن لالعب ترك الملعب . 30توجد فترة بينية ) - 9

 ثانية( ويمكن لالعب ترك الملعب 90)

خطأ تحتسب إعادة  ( إذا لم يقم الضارب بضرب الكرة خوفا من إصابة المنافس .Strokeقطة )ـ يفوز الالعب بن10 

(let) 

 : أكمل العبارات التالية –ب 

 مراحل خالل الموسم ومدة كل مرحلة اسبوع فقط اربعيتم إقامة بطولة الدورى على  - 1

 سموتكون فى نهاية المو  5شهر مايو يتم إقامة بطولة كأس مصر فى  - 2
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   نادى االهلى ، الصيد ، وادى دجلة ، الجزيرة   البطوالت التى يشرف عليها االتحاد المصرى لالسكواش بطولة  - 3

بطولة الدورى ، بطولة كأس مصر ، بطوالت  طولة البطوالت التى ينظمها االتحاد المصرى لالسكواش ب - 4

 المناطق

 عمومى ( - 19 - 17 - 15 - 13)  سكواشحاد الدولى لالالمراحل السنية التى أقرها االت - 5

 

 

 درجات( 10ثالثا : الريشة الطائرة )

 درجات( 10أوال: الريشة الطائرة )

 إختر اإلجابة الصحيحة : –أ 

 قبل البدء باللعب، يجب أن تجري القرعة بعملة معدنية يقوم بها..... – 1

 العام    الحكم  -حكم االرسال  جـ  –ب   حكم الكرسى –أ

 يجب أن تنادى اإلعادة من قبل الحكم أثناء اإلرسال اذا كان ...... – 2

 المستقبل مخطئ      -المرسل مخطئ       جـ  –ب   المرسل والمستقبل مخطئان -أ 

 (11ال تزيد االستراحة عن .......... خالل كل شوط ،عندما يصل الالعب إلى النقطة ) – 3

 ( ثانية  120) -( ثانية  جـ  90) -ب   ( ثانية 60) -أ 

 الريشة المتعلقة فى الشبكة من جهة المستقبل فى االرسال تحتسب ......-4

 تقديرية للحكم     -إعادة        جـ   -ب        خطأ  -أ   

 الريشة المتعلقة فى الشبكة من جهة المستقبل أثناء التداول تحسب..... – 5

 تقديرية للحكم     -جـ          خطأ  -ب إعادة        -أ   

 حصلت مصر على بطولة افريقا للريشة الطائرة هذا العام ......–6

 لرابع مره في تاريخها  -لثانى مره في تاريخها   جـ   -ب   الول مرة في تاريخها–أ

 

االت وقعت اقيمت مبارة للريشة الطائرة بين الالعب )احمد صالح( والالعب )على الخطيب( ، وفيما يلى ح –ب 

 خالل المباره 

 –:أكتب رقم العباره واسم الالعب الفائز بالنقطه فى كراسة االجابه 

 على الخطيب()ارسل )احمد صالح( دون أن يكون هناك اتصال بين قدمه مع األرض أثناء التنفيذ -1

 )على الخطيب(ارسل )احمد صالح( وضرب الريشه منالريش -2

 )احمد صالح(يشة فى الشبكة من االعلىارسل)على الخطيب( وعلقت الر -3

 )احمد صالحارسل)على الخطيب( وعلقت الريشة فى الشبكة من جهة)صالح( -4

 )على الخطيب(اثناء التداول ضرب )احمد صالح(الريشة فاستقرت الريشة على المضرب والتصقت به -5

)على وقعت في نصف ملعب )على(اثناء التداول ضرب )احمد صالح(الريشة فمرت الريشة بجوار القائم ثم  -6

 الخطيب(

اثناء التداول ضرب )احمد صالح(الريشة ضربه ساحقة فاستقرت في ملعب )على( ولكن على لم يكن  -7

 )احمد صالحمستعد.

اثناء التداول ضرب )احمد صالح(الريشة فلمست حكم الكرسى ثم وقعت فى ملعب )على ( ولكن )على( لم  -8

 )على الخطيب(يلحقها

 )احمد صالحثناء التداول تجاوزت قدم)على الخطيب( تحت الشبكها -9

)احمد اثناء التداول سمع الحكم مدرب )على الخطيب(  وهو يقول له ال تضرب الريشه فهى خارج الملعب -10

 (صالح
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