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 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية

 السنة الثالثة ليسانس تربية حركية ختصص تربية وعلم احلركة: املستوى

 (السباحة)امتحان السداسي اخلامس يف مقياس ختصص رايضة فردية 

 : ..........................................االسم واللقب 
  نقاط 30 :السؤال االول

 ". للهيكل للعودة املياه معاجلة نظام خالل من مغلقة حبلقة فيه املياه تتداول هيكل مبثابة ان املسابح"تعترب ادارة جورجيا للصحة العمومية      

فيهربرباف فمايهربربا املسربربابح العامربربة وا ا ربربة ملمربربار  وتعتربربرب املسربربابح مربربن اهربرب  املايضربرب يف الال ربربية ي اختربربال الال ربربس ونتلربربل وتتايربربو   سربرب  نربربو  الايضربربا  ا
 ومسابح املسابقايفف اذكا اباز مستخدمس هذه املسابح ؟

 عمال احلماية املدنية / الغوا ني / املوظفني ي اطار الال ة والعمل / السبا ني التايافسيني / املتعلمني من طاف املدار  واجلامعايف / االطفال 

 . عامة الايا / املسايون وا حاب اال تياجايف ا ا ة 

  نقاط 30 :السؤال الثاين

 :املقاييس واملعايري الصحيحة واملاياسبة  ( (xللمسابح مقاييس ومعايري عاملية حمددةف  دد بعالمة

 عمق املسبح االومليب   عدد املمرات يف املسبح االومليب  االانرة   درجة احلرارة 

 x م x 40 مراتم 04  لوكس  x 044 درجة  52الى  52

  x م x 40 مرات م  x 42 لوكس  x 244 درجة  52الى  52

  م  x 5.2 مرات م x 40 لوكس  044  درجة  50

 نقاط 30 :السؤال الثالث

الصور اليت تعرب عن التقايية الصحيحة مع حتديد االخطاء ي  ( (xبعالمة ف  دد"سبا ة  اة"رب عن تقايية السبا ة على البطن الصور التالية تع
 التقايية ا اطئة ؟ 

 

 

 30الصورة                                                  30الصورة                                    

 :االخطاء

متوازية مع  كلها حتت املاء اي غريضرابت الرجلني  /  اجلسم يف حركة مقاومة للماء/   على مستوى الرجلني /  على مستوى احلوض
 . السطح اخلارجي مما يزيد من املقاومة وتعطل احلركة

 ابلتوفيق للجميع: استاذ املقياس

x 



 جامعة دمحم خيضر بسكرة

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية

 السنة الثالثة ليسانس تربية حركية ختصص تربية وعلم احلركة: املستوى

 (السباحة)امتحان السداسي اخلامس يف مقياس ختصص رايضة فردية 

 : ..........................................االسم واللقب 
  نقاط 30 :السؤال االول

 ". للهيكل للعودة املياه معاجلة نظام خالل من مغلقة حبلقة فيه املياه تتداول هيكل مبثابة ان املسابح"تعترب ادارة جورجيا للصحة العمومية      

انآوان   فيهآا  وتقسآم املسآابح اال ةالةآةملمآار  وتعترب املسابح من اهم املنشآت  الايضيآية ا الآال الايضيآت و تلآن وتتنآون عسآل نآون النشآا  ا
 فما هت؟ 

 ......منافسات........مسابح / 0               ........     خاصة.....مسابح / 2           .......       عامة....مسابح / 1

  نقاط 32 :السؤال الثاين

 :املقاييس واملعايري الصحيحة واملناسبة  ( (xللمسابح مقاييس ومعايري عاملية حمددة  عدد بعالمة

 االوملبية والنصف االوملبيةابعاد املسبح 

   ( (xاالجابة  العمق  العرض  الطول 

 اومليب  X م 50 م 50 م   05

  م 55 م 05 م 50

 نصف اومليب  X م 5.0 م 55الى  05من  م 50

 نقاط 30 :السؤال الثالث

الصور اليت تعرب عن التقنية الصحيحة مع حتديد االخطاء ا  ( (xبعالمة   عدد"سباعة عاية"رب عن تقنية السباعة على البطن الصور التالية تع
 التقنية اخلاطئة ؟ 

 

 

 32الصورة                                                  31الصورة                                    

 :االخطاء

 يف حركة مقاومة للماء اجلسم  -على مستوى اليدين   –مستوى الرجلني على  –مستوى احلوض على  –على مستوى الراس  -

 ابلتوفيق للجميع: استاذ املقياس
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