
 نستيَبابةت :                                                                       هةوليَر   -زانكؤى سةالحةددين 
 سىَ يةم:  قؤناغ                                            كؤليَذى ثةروةردةى وةرزش                                   
 كات ذميَر  (2) كـات  :                                                                                      تاكةكان يارييةلقى /  

      2022-2021 تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَى                                          

 
 درجات( 5)                                         لفردي .لعب الزوجي و االخطوط الريشة الطائرة مع توضيح كافة  / أرسم ملعب1س

   رجةم هيَلَةكانى يارى تاك و جووت .ويَنةى ياريطاى بادمينتون بكيَشة لةطةلَ روونكردنةوةى سة       
 
 درجات( 5)                                                                                 . .ئةم بؤشاييانةى خوارةوة ثرِبكةوة أمأل الفراغات األتية / 2س

 . .............. وال تنقص  ............... أن ال تزيد وزن الريشة جيب -1
 .وة كةمرت نةبيَ لة ............... .................. لة رِيشة زياتر نةبيَ ثةرِىدةبيَت كيَشى  
 ......................... .ئرة يف الريشة الطايكون عرض خطوط امللعب  -2
 ................................ .ثاني هيَلَةكانى ياريطاى بادمينتؤن   دةبيَت   
 ................................ .يكون طول املضرب يف الريشة الطائرة . -3

 ........... ......................دريَذى ريَكت لةيارى بادمينتؤن  ..   
 . يكون أنواع مسكة املضرب يف كرة التنس الطاولة ........................ و..............................  -4
 . جؤرةكانى طرتنى ريَكت لةيارى تيَنسى سةرميَز برييت ية لة ........................ و ...........................    
 . ( و سيطلق احلكم عليهما ....................40-40نما يصل كالهما لنقطة )ني الالعبني حيحيدث التعادل بيف التنس األرضي  -5

 . ( و داوةر ثيَيان دةلَيَت .................40-40يةكسان بوون رِوودةدات لةنيَوان ياريزانان كاتيَك دةطةنة خالَى )  لة تيَنسى سةرزةوى    
 
 
 درجات( 5)رضي بالتفصيل .                                                   حة يف التنس األن األوقات الرا) أ ( تكلم ع   /3س

 .باسى كاتةكانى ثشوو بكة لة يارى تيَنسى سةر زةوى                   
 تكلم عن اهم املهارات األساسية يف كرة املنضدة بالتفصيل.)ب(             

  .سةرةكيةكانى يارى تيَنسى سةر ميَز بكة ين كارامةباسى طرنطرت                  
        

 
 
 درجات( 5)                                                       تكلم عن مجيع احتماالت الفوز واخلسارة يف كرة املنضدة ./ 4س

 سةرميَز( )باسى هةموو ئةطةرةكانى بردنةوةو دؤراندن بكة لة تيَنسى       
 
 
 

 وي مامؤستا واذوان
      

 



 جواب سؤال الدور )         ( للمرحلة الرابعة

 / ختطيط ملعب مع حتديد التالي :1س
 م 5.18عرض امللعب الفردي .   م  6.10لعب الزوجي عرض امل.  م   13.40طول امللعب    -

 م 4.72طقة األرسال الفردي من طول.  م 3.05عرض منطقة األرسال الزوجي م .  3.96طول منطقة األرسال الزوجي 
 سم 76املسافة بني نهاية منطقة األرسال الزوجي وخط نهاية امللعب .  م 2.59 عرض منطقة األرسال الفردي 

 م 1.98املسافة بني الشبكة و بداية خط األرسال .  سم 46افة بني جانيب امللعب الفردي والزوجي املس
 .سم  4عرض خطوط امللعب 

 
 واب/ اجل2س

 غم.5.50 -غم   4.74  -1
 سم.4  -2
 سم. 68 -3
 . ألسيويةاملسكة ا – ألوروبيةاملسكة ا -4
5- Deuce 
 
 ثانية( 20رسال التالي )بعد نهاية النقطة و بداية األ -/ )أ( 3س

 ثانية( 90في نهاية األشواط ) -             

 ثانية( 120ما بين المجموعات ) -             

 دقائق( للشفاء . 3عند حدوث االصابة هناك ) -             

 

 عالي ---حسب قذف الكرة *             قصري  ---حسب منطقة سوقط اكرة يف ملعب املنافس *- ----------األرسال  -  )ب(      
                                                            واطئ ---                                    لطوي ---                                                                                        

 دوران أمامي ---حسب دوران الكرة *                                     
 دوران خلفي ---                                                             

 دوران جانيب ---                                                             
 اجلواب   / 4س

  جامعة دهوك جامعة صالح الدين
ح لصاحل جامعة صال 3-0

 الدين
A فوز X خساره 
B فوز Y خسارة 
C  فوز Z خسارة 

 
  جامعة دهوك جامعة صالح الدين

لصاحل جامعة صالح  3-1
 الدين

A فوز X خساره 
B    خسارة Y فوز 
C فوز Z خسارة 
A  فوز Y خسارة 

 
  جامعة دهوك جامعة صالح الدين

لصاحل جامعة صالح  3-2
 الدين

A فوز X رةخسا 
B    خسارة Y فوز 
C خسارة Z فوز 

A  فوز Y خسارة 
B فوز X خسارة 

 



 بابةت : يارييةكانى ريَكت                                                               هةوليَر                     –زانكؤى سةالحةددين 
 قؤناغ : ضوارةم                                                                   كؤليَذى ثةروةردةى وةرزش                      
 (  كات ذميَر2كـات  :   )                                                                              لقى / ياريية تاكةكان                     

 2016-2015تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَى 

 
 درجات( 5)              للعب الفردي والزوجي مع حتديد اماكن احلكام . طوطملعب التنس األرضي مع توضيح كافة اخل/ أرسم 1س
 رجةم هيَلَةكانى يارى تاك و جووت و جيطاى داوةران .ويَنةى ياريطاى تيَنسى سةر زةوى بكيَشة لةطةلَ دياريكردنى سة       

 
 درجات( 5)                                                                                       . ئةم بؤشاييانةى خوارةوة ثرِبكةوة.  األتية  / أمأل الفراغات2س

 كة األسيوية ب ................. .تسمى املسكة األوروبية بـ ......................... واملس يف كرة املنضدة -1
 ى دةوتريَت ................... .وى ثيَانسى سةرميَز طرتنى ئةوروثى ثيَى دةوتريت ................... وة طرتنى ئاسيلة تيَ 
 ها ............................ .دة ........................ و عرضة كرة املنضطول طاول -2
 ةكةى .......................... ...و ثانيدريَذى ميَزى تيَنسى سةر ميَز ......................    
 ....و......................... .........يف الريشة الطائرة جيب تبديل جهة امللعب يف .....................و.............. -3
 .......و.................... ....لةيارى بادمينتؤن ثيَوستة ئالَوطؤرى اليةكانى ياريطا بكريَت لة ..................و.......  
 ..ثانية .كون ....................( يف الريشة الطائرة ت11الفاصلة الزمنية األسرتاحة بعد نهاية نقطة ) -4
 ...........................ضركة .( لةيارى بادمينتؤن بريتية لة 11كاتى ثشوو دواى كؤتايى خالَى )  
 .............................. .تنس األرضي ..................................و.........تكون أنواع املسكات يف ال -5
 ....و.......................... .......زةوى بريتية لة .................. جؤرةكانى طرتنى ريَكت لةتيَنسى سةر  

 
 درجات( 5)                                                               . بكة الَةتانةى خوارةوةحداوةرى بؤ ئةم .  / حكم احلاالت األتية 3س

 .كان قدمه على خط القاعدة  الثاني يذ االرسالالتنس األرضي يف حالة تنفالالعب املرسل يف  -1
 لَى كؤتايى ياريطا بوو .لةسةر هيَثيَى  ليَدانى سيَرظى دووةمياريزانى سيَرظــ ليَدةر لةيارى تيَنسى سةر زةوى لةكاتى  
 لريشة فوق الشبكة و بقيت مستقرة .يف لعبة الريشة الطائرة أثناء اللعب علقت ا -2
 شةبةكة طري بوو و لةسةرى مايةوة .ةكة لةسةر ةكاتى يارى ثةرِى ريشلة يارى بادمينتؤن ل  
 يقذف الكرة لألعلى أثناء األرسال .الالعب املرسل مل  يف كرة املنضدة -3
 بؤ سةرةوة لةكاتى سيَرظــ ليَدان . سيَرظــ ليَدةر تؤثى هةلَنةدالةيارى تيَنسى سةر ميَز ياريزانى   
  الطائرة .يف الريشة  أثناء اللعبفككت الريشة ت -4
 ةيةك جيابؤوة  .ثةرِى رِيشةى بادمينتؤن لةكاتى يارى لةيةكرتازا و ل  
 الالعب )أ(.وملست الكرة حافة املنضدة من جهة لكرة اىل ملعب الالعب )أ( الالعب )أ( سدد كرة. والالعب )ب(قام بصد ا -5 

 ميَزى اليةنى ياريزانى )أ( كةوت . ى داةيةوة بؤ ياريطاى ياريزانى )أ( وة تؤث بةر ليَوارىياريزانى )أ( لة تؤثى دا , و ياريزانى )ب( بةثةرضى تؤث  
 
 درجات( 5)                                                               لطائرة .األساسية يف لعبة الريشة اعدد أهم املهارات / 4س
 نتؤن بذميَرة .انى يارى بادميةكطرنطرتين كارامة سةرةكي    

 ناوي مامؤستا واذو
    

 



 جواب سؤال الدور )         ( للمرحلة الرابعة

 / رسم ملعب التنس األرضي مع حتديد التالي :1س
خط حتديد منطقة األرسال .  م1.37املسافة بني جانيب امللعب الفردي والزوجي .  م10.97عرض امللعب الزوجي  .م 8.23لعب الفردي  امل عرض.  م23.77 طول امللعب

انبني                اجلئم يفأرتفاع الشبكة على القوا.  سم91أرتفاع الشبكة يف الوسط  .  م6.40طول منطقة األرسال  م .4.10عرض منطقة األرسال .  سم15قاعدة على اخلط ال
 .سم 107سم و من اجلانبني  91.  أترفاع الشبكة من الوسط سم5عرض خطوط امللعب .  سم5عرض الشريط فوق الشبكة .   سم107
 

 
 
 
 / اجلواب2س

 مسكة القلم . -مسكة املصافحة   -1
 م1.52.5  -م   2.74 -2
 طة الثامنة يف الشوط الثالث .نهاية الشوط األول  و بداية الشوط الثالث  . النق -3
 ثانية . 60 -4
 . مسك املضرب بكلتا اليدين.       مسك املضرب بيد واحد -5
 
 
 / اجلواب3س

 (لالعب األخر نقطةخطأ القدم  . ) -1
 تعاد النقطة. -2
 خطأ االرسال و نقطة لالعب االخر. -3
 تعاد النقطة . -4
 نقطة لالعب )ب( . -5



 / اجلواب4س
 االرسال العالي الطويل   االرسال -أ

             االرسال الواطئ القصري 
 أمامي  الكبس -ب

             خلفي 
 الصد  -ج
 . الشبكة(الضربات األمامية  ) التخليص . االسقاط . املدفوعة  -ء

 الضربات اخللفية )التخليص . االسقاط . املدفوعة . الشبكة( -هـ
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ييةكانى ريَكتياربابةت :                                                                       هةوليَر   –سةالحةددين  زانكؤى
 سىَ يةم:  قؤناغ                                            كؤليَذى ثةروةردةى وةرزش                                   
 ذميَر(  كات 2) كـات  :                                                                                      تاكةكانياريية لقى /  

          2016-2015 تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَى                                          

 
 درجات( 5)                                                      . نضدة و مع حتديد مجيع القياساتأرسم طاولة كرة امل/ 1س

 جةم ثيَوانةكانى لةسةر دياري بكة .و سةرويَنةى ميَزى يارى تؤثى سةرميَز بكيَشة       
 
 درجات( 5)                                                                                 . ئةم بؤشاييانةى خوارةوة ثرِبكةوة تية .أمأل الفراغات األ/ 2س

 .... و بفارق ..............نقطة ...............حني يصل اىل نقطة .بالشوط الريشة الطائرة الالعب حيتسب فائزَا ب -1 
 بة جياوازى ..........خالَ . . وةلة يارى بادمينتؤن ياريزان براوة هةذماردةكرىَ لة طيَميكدا  كاتيَك دةطاتة خالَى...................  

 ........................ . ئرةيف ملعب الريشة الطا يكون املسافة بني خط امللعب الفردي و الزوجي من اجلانبني -2
 تؤن ............................لة بادمين تاك و جووت يطاىماوةى نيَوان هيَلَةكانى تةنيشت لة يار  

 .............................. .مللعب يف التنس األرضي بـ ..........تسمى خط نهاية ا -3
 ت بة ........................ .وى ناو دةبريَهيَلَى كؤتايى ياريطا لة يارى تيَنسى سةرزة 

 ................................ يكون طول املضرب يف كرة املنضدة  -4
 ........................... .ز ....دريَذى ريَكت لة تيَنسى سةر ميَ   

 عدد مراقيب اخلطوط يف التنس االرضي ...................... . -5
 وديَرى هيَلَةكان لةيارى تيَنسى سةر زةوى ..................  .ذمارةى ضا   
 

 درجات( 5)                                                       . عدد احلاالت اليت تعاد بها النقطة بالريشة الطائرة )أ( /3س
 .  دمينتؤنبائةو حالَةتانة بذميَرة كة خالَ دووبارة دةبيَتةوة لة يارى             

    
 تكلم عن مجيع احتماالت الفوز واخلسارة يف كرة املنضدة .)ب(           
 نسى سةرميَز .باسى هةموو ئةطةرةكانى بردنةوةو دؤراندن بكة لة تيَ               

 
 درجات( 5)                  ؟  ماناى ئةم دةستةواذانة ضية لة يارى تيَنسى سةر زةوى ما معنى املصطلحات األتية بالتنس األرضي ؟/ 4س
(Advantage  -  Smash  -  Court  -  Deuce  -  Let  - Volley Stroke  -  Out  -  Lob ) 
 
 
 

 ناوي مامؤستا واذو
    

 



 ل الدور )         ( للمرحلة الثالثةجواب سؤا

 / رسم طاولة كرة املنضدة مع حتديد القياسات التالية:1س
م 7ملم . طول مكان منطقة اللعب 3سم . خط منتصف الطاولة 2م  . خطوط الطاولة 1.52.5م . عرض الطاولة 2.74طول الطاولة 

 م .1.83سم . طول الشبكة 15ع الشبكة م . أرتفا14م . أرتفاع سقف القاعة 4. عرض مكان منطقة اللعب 
 
 
 / اجلواب2س

 نقطة .2    ------نقطة   21 -1
 سم .46 -2
 . Base Lineخط القاعدة أو  -3
 سم .17 -4
 وط .( مراقيب اخلط10)  -5
 
 / اجلواب3س

 أرسل املرسل قبل أن يكون املستقبل مستعداَ  . -)أ(                    

 تفككت الريشة اثناء اللعب وأنفصلت القاعدة عن بقية الريشة متامَا . -                      
 اثناء األرسال علقت الريشة فوق الشبكة و بقيت مستقرة . -                      

 أثناء اللعب أو األرسال علقت الريشة على اجلانب األخر من الشبكة . -                      
 ا مل يتمكن حكم اخلط من الرؤية ومل يتمكن احلكم من أختاذ القرار .إذ -                      

 
 )ب(                 

  جامعة دهوك جامعة صالح الدين
لصاحل جامعة صالح  3-0

 الدين
A وزف X خساره 
B فوز Y خسارة 
C  فوز Z خسارة 

 
  جامعة دهوك جامعة صالح الدين

لصاحل جامعة صالح  3-1
 الدين

A فوز X خساره 
B    خسارة Y فوز 
C فوز Z خسارة 
A  فوز Y خسارة 

 
  جامعة دهوك جامعة صالح الدين

لصاحل جامعة صالح  3-2
 الدين

A فوز X خسارة 
B    رةخسا Y فوز 
C خسارة Z فوز 

A  فوز Y خسارة 
B فوز X خسارة 

 
 / اجلواب4س

Deuce     ( 40-40تعادل .  )Lob  بة العالية . الضرAdvantage   . مرشح للفوزSmash  الكبس 
Out   .  خارجLet    .   إعادةCourt   .  ساحة اللعبVolley Stroke   .الضربة الطائرة 



 ى ريَكتيارييةكانبابةت :                                                                       هةوليَر   –سةالحةددين  زانكؤى
 سىَ يةم:  قؤناغ                                            كؤليَذى ثةروةردةى وةرزش                                   
 (  كات ذميَر2) كـات  :                                                                                      نياريية تاكةكالقى /  

          2016-2015 تاقيكردنةوةى كؤتايى سالَى                                          

 
 درجات( 5)         دي والزوجي وحتديد اماكن احلكام .كافة اخلطوط للعب الفرأرسم ملعب التنس األرضي مع توضيح  /1س
 وشوَينى هةموو داوةران . ى سةرجةم هيَلَةكانى يارى تاك و جووتويَنةى ياريطاى تيَنسى سةر زةوى بكيَشة لةطةلَ دياريكردن     

 
 درجات( 5)                                                                                       . ئةم بؤشاييانةى خوارةوة ثرِبكةوة.  أمأل الفراغات األتية / 2س

 ............ .تكون ............. قطر كرة املنضدة -1
 نسى سةر ميَز .................. .تؤثى تيَ تريةى  
 ن ............................. .طول املضرب بالريشة الطائرة تكو -2
 .......... .كت لةيارى بادمينتؤن .......................دريَذى ريَ    
 . ..............حكماََ . و يف لعبة كرة املنضدة حكماََ..يتكون عدد حكام لعبة الريشة الطائرة من ............. -3
 . ةر زةوى ثيَك ديَت لة ..........داوةرداوةر , وة لةيارى تيَنسى سذمارةى داوةران لة يارى بادمينتؤن ثيَك ديَت لة ...............   
 نس االرضي ..................... .يكون وزن الكرة يف الت  -4

 سةرزةوى ...................... . ؤث لة تيَنسىكيَشى ت     
 

 درجات( 5)                                                               . الَةتانةى خوارةوة بكةحداوةرى بؤ ئةم .  حكم احلاالت األتية / 3س
 اخلصر.كان املضرب أعلى من مستوى  الالعب املرسل بالريشة الطائرة نفذ االرسال و -1
 يَكت بةرزتر بوو لة ئاستى كةمةر .ياريزانى سيَرظـ ليَدةر لة يارى بادمينتؤن سيَرظى ليَدا و ر   
 العب املرسل واقفَا يف نفس منطقة االرسال الذي يرسل منه .يف اللعب الزوجي بالريشة الطائرة كان زميل ال -2

 .   ةر لة هةمان شويَنى ئةو وةستا بوو كة سيَرظى تيَدا ليَدةدادى سيَرظــ ليَلة يارى جووتى بادمينتؤن هاوريَى ياريزان   
 أثناء اللعب أصطدمت املضرب بالطاولة من قبل أحد الالعبني يف كرة املنضدة . -3

 يةكيَك لة ياريزانةكان لةيارى تيَنسى سةر ميَز .ى يارى ريَكت بةر ميَز كةوت لةاليةن لةكات   
 ( .10 -11نتيجة الالعبان  )يف لعبة كرة املنضدة كانت  -4
 ( .10 -11ريزانةكان ئةجناميان  )لةيارى تيَنسى سةرميَز يا   
 رضي .يف التنس األ الالعب أرتدت الكرة األرض مرتني قبل أن يردها  -5
 ةوى .وةالَمى بداتةوة لة تيَنسى سةر ز تؤث دوو جار بةر زةوى كةوت ثيَش ئةوةى ياريزان    
  

 درجات( 5)                                        ( .Tie Breaker Systemل عن نظام كسر التعادل )تكلم بالتفصي /4س
 ( بكة .Tie Breaker Systemباسى سيستةمى شكاندنى يةكسانبوون )        

 
 ناوي مامؤستا واذو                                                                                                                   

 جواب سؤال الدور )         ( للمرحلة الثالثة

 



 رسم ملعب التنس االرضي مع حتديد القياسات التالية :/ 1س
خط حتديد منطقة األرسال .  م1.37املسافة بني جانيب امللعب الفردي والزوجي .  م10.97عرض امللعب الزوجي  .م 8.23عرض امللعب الفردي  .  م23.77 لعبطول امل

ئم يف اجلانبني               كة على القواأرتفاع الشب.  سم91أرتفاع الشبكة يف الوسط  .  م6.40طول منطقة األرسال  م .4.10عرض منطقة األرسال .  سم15القاعدة  على اخلط
 سم .107سم و من اجلانبني  91.  أترفاع الشبكة من الوسط سم5عرض خطوط امللعب .  سم5عرض الشريط فوق الشبكة .   سم107

 
 
 / اجلواب2س

 سم . 4 -1
 سم.68 -2
 حكم . 13حكم  .  13 -3
 غرام . 58اىل  56 -4
 
 
 / اجلواب3س

 نقطة و تبديل االرسال لالعب األخر . خطأ االرسال .  -1
 اعتيادي و يستمر اللعب . -2
 اللعب.قطة لالعب االخر وإذا مل يكن هلا تأثري سيستمر أثرت على سري اللعب سيكون خطأ ونإذا  -3
 سيستمر اللعب حلد فوز أحد الالعبني بفارق نقطتني. -4
 ( .Double Bounceنقطة لالعب املنافس و يطلق احلكم مصطلح ) -5
 
 

 
 



 / اجلواب 4س
 ( أشواط لكل منهما . وفيها يلي شرح نظام كسر التعادل :6-6عند حصول الالعبني على )

( 7-6( نقاط يفوز بالشوط واجملموعة حتتسب النتيجة )7جي عندما حيصل على )الالعب يف اللعب الفردي أو الالعبان يف الزو -أ
 لالعب الفائز.

 ( لكل منهما . فإن الالعب الذي يفوز بنقطتني متتاليتني فإنه يفوز باجملموعة .6-6)إذا حدث التعادل بالنقاط  -ب
( يصبح مرساَل ولنقطة واحدة )النقطة Tiebreakerالالعب الذي كان مستقباَل يف الشوط السابق لشوط كسر التعادل ) -ج

ىل ترسل من جهة اليسار والثانية ترسل من جهة األوىل( ومن جهة اليمني . يتم بعدها تبديل اإلرسال نقطتني متتاليتني األو
 اليمني . وهكذا تبدأ من اليسار ثم من اليمني حتى تنتهي نظام كسر التعادل .

 ب عند جمموع كل ستة نقاط ومضاعفاتها حتى نهاية شوط كسر التعادل .يعلن احلكم بتبادل جهيت امللع -ء
   


