
 مةتس ٍةلَدا.(67)وزِمةكةى بؤ ماوةى  بةيةكةوة بةضت يدوو ثةجنة اىيَك لةٍاويَشتين زِو يازيص -1

 مةتس كاتة كةمةكةى بؤ ٍةذمازكسا.888لةكاتي بووىي دوو كاترميَس بؤ كات طستيةوةى يازيصاىي زِاكسدىي -2

 .دزيري باالي يازيصاٌيازيصاىاٌ لةٍاويَشتين زِو زِيصبةىد دةكسيًَ بةطويَسةى  -3

 ودواي وةوة )ضةىرةز(ثمةى دووةو و يازيصاىيَكي تسي بةزدايةوة دةيويطت ليَي دةزباشبيب1588َ)عنس( يازيصاىيَكة لةزِاكسدىي -4

 بةدةضتَيَيا.

 )باضي قؤىاغي طستين زِو بكة.    -6

 . يةك لةدواي يةكيةكاىي ٍاويَشتين زِو برميَسة  ٍوىةزي قؤىاغة ٘ىَا ت -7
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 و(54 –

 و كاتي:1588كات ٍةذمازدةكسيَ لةزِاكسدىي   -9
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 -ذلاّل٘        د7 -ذلاّل٘      ج 4 -ذلاّل٘    ب 5 -; ) ألةثاالَوتين ٍاويَشتين زِو ذمازةي ٍةولةكاٌ بؤ ٍةزيازيصاىيَك -:

 ذلاّل٘(6

 بةش(5 -بةش        د2 -بةش                ج 4-بةش           ب  3 -) أزِو ثيَك ديَت لة :. -18

 و.1588يَ يةو بكة لة زِاكسدىيباضي قؤىاغي ٍوىةزي ض  -11

 و تةىَا برميَسة.888ي زِاكسدىي قؤىاغة ٍوىةزيةكاى -12

 .....................مي ئافسةتانكَيصي ِز -31

 م بسيتيةلة.............3311سدنيقؤناغي هونةزي دووةم لةِزاك -32



 ؤتاييلةدووزي ........لةهَيمي كم دةضت ثَيدةكات 611قؤناغي كؤتايي لةِزاكسدني -33

 اني ضَي يةم وضوازةم ...........م ماوةى نَيوان يازيص611جياواشي يةك قوس لةِزاكسدني -34

 .م3311قؤناغي هونةزي ضوازةمة لةِزاكسدني .................................... -71

 لة ........... بؤ.........دزَيري ِزمي ثياوان  -71

وو ضؤن كاتةكةى م دوو كاترمَيس كاتي بؤ طرياب611يازيصانيني كيف حتتسب وقتٌ؟)م بساعت188مت التوقيت لالعب ركض -71

 بؤ هةذمازدةكسَي؟

)ئةطةز ذمازةى يازيصاناني هاويصتين ِزم العبني يف رمي الرمح ما يو عدد احملاوالت للل العب 78ى عدد املتهافسنياك ذاا  -01

 يازيصان بوون ضةند هةليان ثَي دةدزَي( . 31

ز لةوكاتةى ِزمةكة هة )يازيصان شوَيين زاكسدني بةجَي هَيصتغادر الالعب ملاى الركضة التقربية والرمح مازال يف اهلواء -03

 لةهةواداي

 

 )باضي ِزَيطةكاني طستين ِزم بكة( تللم عو طرق مسم الرمح  -00
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 بسيتيةلة.............(
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لةوكاتةى ِزمةكة هةز  صت)يازيصان شوَيين زاكسدني بةجَي هَيغادر الالعب ملاى الركضة التقربية والرمح مازال يف اهلواء -07

 لةهةواداية

م دوو كاترمَيس كاتي بؤ طريابوو ضؤن كاتةكةى 611يازيصانيم بساعتني كيف حتتسب وقتٌ؟)188مت التوقيت لالعب ركض -08

 ؟(بؤ هةذمازدةكسَي

ةز ذمازةى يازيصاناني هاويصتين ِزم )ئةطالعبني يف رمي الرمح ما يو عدد احملاوالت للل العب 78ى عدد املتهافسنياك ذاا -13

 ن بوون ضةند هةليان ثَي دةدزييازيصا 31

 )باضي ِزَيطةكاني طستين ِزم بكة( تللم عو طرق مسم الرمح -10

  مةتس ٍةلَدا. (78)بةبيَ ٍؤ( زِمةكةى بؤ ماوةى ) بةيةكةوة بةضت يدوو ثةجنة يازيصاىيَك لةٍاويَشتين زِو  -33

 بؤ وةجنامداىي ٍةولَةكةىة ىاو باشىةى فسِيَداىي ضاث يازيصاٌ لة الي ثيَشةوة ٍات -34

 لة ضيَ باش يازيصاٌ ثيَي بةز تةختةى)صمضال( كةوت لةكاتي باشداٌ. -46

 ( ٍةولَياٌ دةدزييَت.6زيةكةو )يازيصاٌ بووٌ ٍة (18وةطةز لة يازي ٍاويَشتين زِو )  -47

     مةتس كاتة كةمةكةى بؤ ٍةذمازكسا. 888كاترميَس بؤ كات طستيةوةى يازيصاىي زِاكسدىيضيَ لةكاتي بووىي  -48

          ) عدد املساحل الفئ٘ لسمٕ السمح ( شتين زِو برميَسةقؤىاغة ٍوىةزيةكاىي ٍاويَ  -49 

 )تهله عً مسحل٘ ّضع اجلرع ّحسنات و1588باضي قؤىاغي ٍوىةزي شيَوةى كةمةز وجوالىةوةى قؤلَةكاٌ بكة لة زِاكسدىي -:4  

   و(1655الرزاعني يف زنض

جالثٔ٘ مع ّضع )ازضه مهاٌ فعالٔ٘ الْثب٘ ال    زي بكةين يازي ضيَ باش بكيَشة ضةزجةو ثيَواىةكاىي لةضةز دياشويَويَيةى   -55

        (.مجٔع الكٔاضات علُٔ



 ...........................،.............................، ..............زِو ثيَك ديَت لة :.................. -41

 ماوةى ىيَواٌ يازيصاىي تسِاكي يةكةو ويازيصاىي تسِاكي دووةو بسيتية لة............و 888لةضةزةتاي زِاكسدىي  -54

 دةضت ثيَ دةكةٌ لةضةزةتا................ و 1588ييازيصاىاىي ثيَشربكيَ -54

 دزيَري ضةزة كاىصايي يةكةى زِمي ثياواٌ لة ىيَواٌ ..................تا...............ضه.  -55

 

 ((و.1588سدىيباضي قؤىاغي ٍوىةزي ضيَ يةو بكة لة زِاكو.)) 1655اشسح املسحل٘ الفئ٘ الجالج٘ يف زنض -56

 و تةىَا برميَسة.((888قؤىاغة ٍوىةزيةكاىي زِاكسدىي و  فكط  ))955عدد  املساحل الفئ٘ لسنض  -57

                         باضي قؤىاغي ٍوىةزي كؤتايي بكة.      اىي زاكسدىي بةزبةضت برمرية قؤىاغة ٍوىةزييةك  -58

مةتسي ٍةبوو ثمةى يةكةمى بةدةضت  59ٍةولَي ضةىةكةوتوي ٍةبوو وٍةولَيَكي 5لةكؤتايي ٍاويَشتين زو يازيصاىيَك  -48

 ٍيَيا.

 .مةتس كاتةكةى ىاوةىدي بؤ ٍةذمازكسدةكسي888يكاترميَس بؤ كات طستيةوةى يازيصاىي زِاكسدى 3لةكاتي بووىي  -49

 .دزيري باالي يازيصاٌيازيصاىاٌ لةٍاويَشتين زِو زِيصبةىد دةكسيًَ بةطويَسةى  -58

(ثمةى تازادةيويطت ليَي دةزباشبيبَ ودواي وةوة ) كة بةزدايةوة يازيصاٌ)اظني(يو 1588( يازيصاىيَكة لةزِاكسدىيتازا) -51

 بةدةضتَيَيا. دووةمي

 بكة(زِاكسدٌ بة زِو  –ضيَ يةو ٍوىةزي  )باضي قؤىاغياجلسٖ بالسمح  -لجالج٘ا الفئ٘سحل٘امل ٕاشسح -52

 برميَسة( و بةزِيصبةىد1588. )قؤىاغة ٍوىةزيةكاىي زِاكسدىيو بالرتتٔب1655لسنضاملساحل الفئ٘   عدد -53

م دوو كاترمَيس كاتي بؤ طريابوو ضؤن 611؟)يازيصانيم بساعتني كيف حتتسب وقت188ٌمت التوقيت لالعب ركض - -32

 كاتةكةى بؤ هةذمازدةكسَي؟(



 ِزم )ئةطةز ذمازةى يازيصاناني هاويصتينالعبني يف رمي الرمح ما يو عدد احملاوالت للل العب 78ى عدد املتهافسنياك اذا -33

 بوون ضةند هةليان ثَي دةدزَي(  يازيصان 31

كاتةى ِزمةكة )يازيصان شوَيين زاكسدني بةجَي هَيصت لةوغادر الالعب ملاى الركضة التقربية والرمح مازال يف اهلواء  -34

 هةز لةهةواداية

م 611)بةِزيصبةند قؤناغةهونةزييةكانيم ثم اشرح املرحلة الفهية الجالجة188اكتب بالرتتيب املراحل الفهية لركض -35

 بهوضةوقؤناغي ضَييةم باس بكة(

 قؤىاغة ٍوىةزيةكاىي زِاكسدىي بةزبةضت يةك لةدواي يةك برميَسة ويحا باضي)بازي جةضتة لةضةز بةزبةضت بكة(-58

 ةىديةكاىي ضاثي ثياواٌ ووافسةتاٌ بيووضة.بةخشتةيةك ضةزجةو تايبةمت -59

 و( بيووضة488و و188و( وٍي وافسةتاٌ لةزِاكسدىي)488و  و118بةخشتة تايبةمتةىديةكاىي بةزبةضيت ثياواٌ  لةزِاكسدىي)  -68

 اث يةك لةدواي يةك بيووضة وباضي قؤىاغي ٍوىةزي يةكةو بكة.قؤىاغة ٍوىةزييةكاىي ٍاويَشتين ض -61
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   كره 1، 68 –د         كره 2، 68 –ج             كره 4، 68 –ب          كره 3، 68 –أ 
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 ضه.144و  ٓهٌْ عسض دلال السنض 155يف ضبام زنض  -:8

 إذا إزتكٙ الالعب  يف الْثب الطْٓل قبل لْح٘ اإلزتكاٛ حتتطب احملاّل٘ فاشل٘. -95

 امتاز. 15جيب أٌ تهٌْ املطاف٘ بني لْح٘ اإلزتكاٛ ّىَآ٘ ميطك٘ اهلبْط   -91

 ٙ نل متطابل عدو مغادزٗ الداٜسٗ إال بعد ضكْط الكسص علٙ األزض.جيب عل -94

 لليطاٛ ٍْ ........نغه. ّشٌ الكسص للسدال ٍْ ..........نغه  ّ -94

 عيد اإلزتكاٛ علٙ احد دْاىب لْح٘ اإلزتكاٛ يف الْثب الطْٓل تعترب احملاّل٘.......... -95



 ٓته تْشٓع الالعبني علٙ دلاالت السنض يف ضبام العشازٓ٘ حطب .................. -96

 و( حْادص لليطاٛ ٍٕ...............155ص لطبام )املطاف٘ الكاىْىٔ٘ مابني احلْاد -97

 اخلطْات الفئ٘ للْثب الطْٓل ٍٕ اإلقرتاب ّاالزتكاٛ ّ.............. ّاهلبْط. -98

 زتب فعالٔات االلعاب العشازٓ٘ ّالطباعٔ٘ للْٔو األّل ّالجاىٕ حطب تطلطلَا قاىْىاً.                            -99

                                    اذنس ثالخ ذلاّالت فاشل٘ يف قرف الجكل                                                                  -:9

                                اذنس اخلطْات الفئ٘ لسمٕ الكسص.                                                                           -5:

 و(.45و( ّالٓكل عً )4756ٓيبغٕ اٌ ال ٓصٓد طْل طسٓل اإلقرتاب للْثب الطْٓل علٙ ) - 1:

 اذا ازتكٙ الالعب علٙ احد دْاىب لْح٘ االزتكاٛ يف الْثب الطْٓل. -4:

 ٗ الطبام.و( زنض الٓشرتط علٙ الالعب أٌ ٓلتصو مبذالُ طْل فرت555يف ضبام ) -4:
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 نغه85475 -نغه                    د85465 -نغه                       ج85146 -نغه                     ب 8 -أ  

 ٓبلغ عسض لْح٘ االزتكاٛ يف الْثب الطْٓل -8:

 ضه46 -ضه                            د45 -ضه                           ج45   -ب          ضه           46  -أ    

 ٓهٌْ تطلطل فعالٔ٘ الكفص بالصاىُ لأللعاب العشازٓ٘ ; -9:

بام اخلامظ الط -الطبام الجاىٕ للْٔو الجاىٕ       د  -الطبام السابع للْٔو األّل     ج -الطبام الجالح للْٔو الجاىٕ      ب -أ  

 للْٔو الجاىٕ     

 ٓتشابُ مْقع إحدٚ فعالٔات األلعاب العشازٓ٘ ّالطباعٔ٘ للْٔو األّل ّ ٍرِ الفعالٔ٘ ٍٕ; -::
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 و( يف األلعاب الطباعٔ٘ لليطاٛ;455ٓهٌْ مْقع فعالٔ٘ زنض) -155
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      انتب املساحل الفئ٘ للفعالٔات التالٔ٘  مع شسح رلتصس إلحدٚ املساحل الفئ٘                        -151

 فعالٔ٘ قرف الجكل -أ   



 و( حْادص115فعالٔ٘ زنض )  -ب  

 عدد فعالٔات األلعاب العشازٓ٘ ّالطباعٔ٘ للْٔو الجاىٕ فكط حطب تستٔبَا                                     -154

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 


