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 أجب عن األسئلة التالية:
                 ـ :السؤال األول
 (ةدرج 21) :مع تصحيح األخطاء أمام العبارة اخلاطئة( X( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )√ضع عالمة )

 (.  )  قبل أداء التمرير.  بين الالعب الممرر والمستلم ألداء تمرير ناجح يجب أن يكون هناك تواصل بصري   .1

 (.  )  يعتبر تكرار المحاورة بالكرة مخالفة قانونية وتكون العقوبة رميتين حرتين.    .2

 (.  )  بتمريرة الفريق لكثرة استخدامها في المباراة. صدريةتسمي التمريرة ال  .3

 (.  )  تؤدي التمريرة الطويلة من الكتف باليدين معاً لتكون سريعة وقوية.  .4

 (. )   صعب التغلب علي الفريق الذي يجيد العبية مهارات التمرير المختلفة.  ي  .5

 (. )   يكون النظر على الكرة أداء المحاورة المتوسطة.  .6

 (. )   تلعب أصابع رسغ اليد  دور في أداء مهارتي المحاورة والتصويب في رياضة كرة السلة.  .7

 (.  )   يكون اإلبهامان ألسفل والكفان للخارج فى نهاية التمريرة الصدرية.  .8

 (.  )  تتحرك القدم الخلفية لألمام فى حركة المتابعة للتمريرة الصدرية لتعطى التمريرة قوة.  .9

 (.  )  متر. X 51متر 02ملعب كرة السلة مسطح مربع الشكل خالي من العوائق طوله   .11

 )   (. سم رأسى.51سم أفقى و 15مقاييس المستطيل المرسوم في لوحة هدف كرة السلة   .11

 )   (. .لبعض الرياضات الجماعية نظرية التحليل والتركيب للمهاراتتم إختراع كرة السلة باستخدام   .12

 )   (. .نموذج لمهارة المحاورة هو الخطوة األولي عند تعليمها للمبتدئين والناشئينأداء   .13

 )   (. تكون المحاورة عالية فى نصف الملعب الخلفى للفريق نظراً لوجود مدافع بالقرب من الالعب المحاور.  .14

 )   (. هى العالية والمتوسطة والمنحرفة.للمحاورة ثالثة أنواع   .15

 )   (. التمرير.ات الدقة، التوقيت من المبادئ األساسية التي يجب مراعاتها عند القيام بمهارالسرعة،   .16

 )   (. دقيقة. 03تنقسم مباراة كرة السلة ألربعة فترات متساوية زمن كل فترة   .17

 )   (. تكرار المحاورة من المخالفات فى رياضة كرة السلة.  .18

 )   (. الكرة للتصويب.( عند مسك Tيصنع اإلبهامان حرف )  .19

 )   (. تعد التمريرة الصدرية أحد أنواع التمرير باليدين فى رياضة كرة السلة.  .21

 
 مع متنياتنا بالتوفيق

 ،،،،،،شعبة كرة السلة

 م0303 – 0355لعام الجامعي الفصل الدراسي األول ل - ألولىلطالب الفرقة ا (5) مقرر كرة السلةل (5) أعمال سنة اختبار


