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 بانك اسئلة مادة السباحة للمرحلة االولى

       ؟   أختر الجواب الصحيح في العبارات اآلتية/  س

 .)......(البنفسجية المكتسبة من الشمس تؤدي إلى إنتاج وتطوير فيتامين  تحتإن تأثير األشعة  -

 ( D) -د    (      E) -ج    (A) -ب    (B) -أ

 . درجة ........يجب أن ال تقل درجة حرارة الماء أثناء المسابقات السباحة عن -

 24 -د             28 -ج       26 -ب       25 -أ

 تسمى الوضع االفقي. من الوزن النوعي للماء...... عندما يكون الوزن النوعي للجسم  -

 )أ+ب(    -د   مساوي -ج     اصغر   -ب    أكبر -أ

- Stroke Freestyle )........ يعني سباحة(  

 الفراشة -د          الصدر -ج       الظهر -ب      الحرة -أ

 ......باحة في العراق عامانشئ أول حوض للس -

 1936 -د   1938 -ج    1956 -ب   1940 -أ

 
 درجة( 10)            ؟ أمام العبارات التالية×( ضع عالمة )/( أو )  / س

 (   )  .%80 تعتمد القوة الدافعة للجسم على الذراعين في سباحة الحرة بنسبة -

 (   ) بمدينة اوبساال السويد في (1896)تأسس أول ناد للسباحة في العالم عام  -

 (   ) .(1892رياضة حديثة يمارسها النساء فقط وظهرت في انكلترا عام )البالية المائي  -

 (  ) يسمح للسباح خالل مسابقات السباحة أن يلبس أو يستعمل النظارات المائية. -

 ( )  االنزالق على الماء.انسب أماكن لممارسة  بجنوب فرنسا شواطئ ريفيرا -

 

نشاط  والحماس والمثابرة والجدية في العمل لذلك يجب يجب ان تتوفر في المعلم القيادة الصحيحة المبنية على الس/ 

 فما هي تلك النصائح واالرشادات ؟ على المعلم اتباع نصائح وارشادات او تعليمات

 

 ؟العوامل التى تؤثر فى القياسات الجسميةس/ ماهي 

 
 س/ ما هي اهمية اختيار السباحين عددها فقط ؟

 

 فما هيئح وارشادات او التعليمات قبل البدء بتعليم السباحة للمبتدئين وال سيما قبل نزولهم فى الماء يجب اتباع نصاس/ 

 ؟تلك النصائح واالرشادات 

 
 بالتفصيل؟التحليل الفني للسباحة الحرة اشرح  س/

 
 عددها مع الشرح لكل واحد منها ؟ميادين وأنشطة الرياضات المائية  تنقسم س/

 
 بالتفصيل ؟ ن لسباحة الحرةالمرحلة االساسية في حركة الذراعيد عد س/

 
 عددها واشرحها؟القوانين الفيزيائية التي لها عالقة بتعجيل عملية تعليم السباحة  س/

 
 ؟ كثيرة عددها فقطوائد ان لسباحة ف س/

 



                             2022-2021                      صابر خؤشناو حتم .د.أ               السباحةبانك اسئلة مادة              

 

 

  

  عددها مع الشرح؟مرتبط بعدة العوامل من عوامل النفسية وهي عدم الرغبة س/ 

 
 عددها ؟ اسباب الغرق س/ ما هي

 
    ؟ واشرح واحدا منها السباحة ميالعوامل المؤثرة في عملية التعلعدد  /س

                       
مين كونهيا تشيكل الطيرق متعيددة للتقييم واسيتغالل  ىلف الرياضات المائية عن الباقي االلعاب الرياضيية األخيرتتخس/ 

 عددها مع امثلة؟ نفيذيم والمجاالت التظاعماق الماء ووسائل التن

 
 بالتفصيل ؟ العوامل المؤثر في عملية التعليم السباحةس/  عدد 

 

 
 عددها واشرح كل واحد منها بشكل مختصر؟ تاثيرات السباحة في الخلية الجسميةس/ ما هي 

 عديدة عددها مع الشرح ؟ مجاالت لسباحةس/ ل

 

كي  لو م( 50فيي حي س سيباحة  فيي المسيااتات الدوليية س/ عدد طرق السباحة مع ذكر المسافات المعتيرف بهيا قانونييا 
 ؟ الجنسين

 
 س/ عدد مراحل تاريخ السباحة واشرح مرحلة واحدة فتط ؟

 
(م 50فكييف ترتيب المتسيابقين فيي المجياالت ليدور النهيائي لسيباق ) ،أمامك أزمنة لسباحين أجرييت لهيم تصيفياتس/  

فيي سيباق النهيائي وهيذر األرقيام  للسيباحينوكيف تحسب نقاط  ،( مجاالت8علما أن عدد المجاالت هي )حرة، سباحة ال
             كاآلتي

(32,56( )33,11( )33,44( )35,53 ( )34,72 ( )38,55( )39,20 ( )38,12  ) 
(33,20( )33,36( )36,35( )34,41 ( )37,38( )38,32 ( )035,7( )36,17 ) 
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