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  2019ویرایش سوم : آگوست 

  2019در آگوست   I H Fهمراه با اصالحات منتشر شده توسط 

 توجه :

 کلیه سئواالت حداقل یک پاسخ صحیح دارند .

 با این وجود ، برخی سئواالت بیش از یک پاسخ صحیح دارند . 
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 مندرجاتفهرست 

 صفحه عنوان ردیف

 4 قانون یک 1

 5 -22 قانون دو 2

 23 -24 قانون سه 3

 25 - 47 قانون چهار 4

 48 - 52 قانون پنج 5

 53 -60 قانون شش 6

 61 - 72 قانون هفت 7

 73 -101 قانون هشت 8

 102- 105 قانون نه 9

 106 - 108 قانون ده 10

 109 -110 قانون یازده 11

 114-111 قانون دوازده 12

 115 -120  قانون سیزده 13

 121 -129 قانون چهاده 14

 130- 137 قانون پانزده 15

 138- 146 قانون شانزده 16

 147- 149 قانون هفده 17

 150 - 152 قانون هجده 18

 153 مقررات منطقه تعویض 19

 154 -169 پاسخ نامه  20
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   4صفحه 

 

  1قانون سئواالت 

  ؟ است مقدار چه بازی زمین اندازه مقررات و قوانین با متناسب(   1-1

  متر 40*20:  الف

  متر 42*20:  ب

  متر 38*18:  ج

  متر 22 تا 18 بین عرض ، متر 42 تا 38 بین طول:   د

  ؟ است مقدار چه ها دروازه داخلی ابعاد ( 1-2

  متر  92/2*  92/1:  الف

  متر  00/3*  00/2:  ب

 متر  05/3*  05/2:  ج

  متر  08/3*  08/2:  د 

  ؟ است مقدار چه دروازه های پایه مابین خط پهنای(  1-3

 متر سانتی 5:  الف

  متر سانتی 6:  ب

  متر سانتی 8:   ج

  متر سانتی 10:  د
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   5صفحه 

 

  2قانون  سئواالت 

و بالفاصله پس از به صدا درآمدن  سفید ، یک شوت به سمت دروازه را دفع می کند 1دروازه بان ( 2-1

داوران متوجه می شوند . رود  توپ از خط بیرونی دروازه به خارج زمین میعالمت پایانی ساعت عمومی  ، 

داشته بازیکنان همچنان در زمین مسابقه حضور  در حالیکهدقیقه زودتر اعالم شده است .  5که پایان مسابقه 

 بوسیله :  کند مسابقه ادامه پیدا می  باشند ، 

 دروازه بان برای تیم سفید -الف : پرتاب   

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب   

 وت ج : بدون عالمت س  

 د: پس از عالمت سوت   

پس از عالمت خودکار پایان نیمه اول توسط ساعت عمومی داوران بالفاصله متوجه می شوند نیمه (  2-2

 اول یک دقیقه زودتر خاتمه داده شده است . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : نیمه دوم بمدت یک دقیقه طوالنی تر می شود 

 می توان برای آن کاری کرد ب : یک دقیقه از دست رفته است و ن 

نیمه اول ، یک دقیقه بازی استقرار تیمها در ج : پس از اتمام استراحت بین دو نیمه ، ابتدا در شرایط مشابه 

 انجام می شود ، پس از آن زمینها تعویض و نیمه دوم بصورت معمول آغاز می گردد .

 د : کلیه بازیکنان را در زمین نگهداشته و یک دقیقه باقیمانده بازی می شود  

در  -می گیرد مشکی توپ را  1بان  سمت دروازه پرتاب می کند . دروازهه سفید یک شوت ب 11 (  2-3

صدا در می آید . داوران به وقت نگهدار یادآوری می ه همین لحظه عالمت پایانی بوسیله ساعت عمومی ب

باقیست . همه بازیکنان همچنان در زمین مسابقه حضور دارند مسابقه نیمه دوم وقت ثانیه از  30هنوزنمایند که 

 . شروع مجدد مسابقه به چه صورتی خواهد بود ؟ 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب 

  مشکی  دروازه بان برای تیم-ب : پرتاب 
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   6صفحه 

 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 د : پس از عالمت سوت  

 : بدون عالمت سوت  ه 

         آزاد پس از عالمت پایانی مسابقه است . به همین منظور ابتدا-تیم سفید آماده اجرای یک پرتاب (  2-4

سفید بعنوان بازیکنان تعویضی  6سفید و  5ترتیب ه سفید زمین را ترک می نمایند و ب 4سفید و پس از آن  3

 ؟وارد زمین بازی می شوند  کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است 

  می کنداعالم تیم سفید را الف : وقت نگهدار سوت زده و خطای تعویض 

 سفید بعلت خطای تعویض  4دقیقه تعلیق برای بازیکن - 2ب : 

 سفید بعلت خطای تعویض 6دقیقه تعلیق برای بازیکن - 2ج :  

 هیچ دلیلی برای سوت زدن وقت نگهداروجود ندارد  د :  

 آزاد برای تیم سفید-پرتاب ه :  

 آزاد برای تیم مشکی-پرتاب و :  

اجرا به سمت دروازه  آزاد را به صورت شوت مستقیم-در لحظات پایانی مسابقه یک پرتاب  مشکی تیم(  2-5

ومی بصدا در می آید قبل از آنکه توپ وارد دروازه شود عالمت خودکار پایانی ساعت عم درستمی نماید .

 چیست ؟  . تصمیم صحیح

 الف : پایان مسابقه 

 آزاد برای تیم مشکی بدون عالمت سوت -ب : تکرار پرتاب  

 مشکی با عالمت سوت  تیم برای آزاد- پرتاب ج : تکرار 

 متر برای تیم مشکی  -7د : پرتاب   

و می آورد مشکی در پشت خط منطقه دروازه تیم سفید توپ  را بدست  2کمی قبل از پایان مسابقه (  2-6

وسیله خطا متوقف ه صاحب یک موقعیت مسلم گل می شود . او برای بثمر رساندن گل تالش می کند ولی ب
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   7صفحه 

 

ه ساعت عمومی بخارج شود عالمت خودکار پایانی  مشکی 2می شود . قبل از آنکه توپ از دست شماره 

 صدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : پایان مسابقه 

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 متر برای تیم مشکی  7 -ج : پرتاب 

 د : پایان مسابقه ، در برگ مسابقه گزارش نوشته می شود  

              سفید  9ا است . متر برای تیم سفید در حال اجر 7 -رتابکمی قبل از پایان نیمه اول ، یک پ ( 2-7

و توپ پس از برخورد با میله افقی دروازه برگشته و به پشت دروازه بان که می دهد متر را انجام  7-پرتاب 

متر جلوتر از دروازه خود ایستاده است برخورد نموده و وارد دروازه می شود . همزمان که توپ  3حدودأ 

ه در هوا و در حال برگشت از میله افقی به سمت دروازه بان است ، عالمت خودکار پایانی وقت مسابقه ب

 صدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : گل 

  متر باید تکرار شود 7 -ب : پرتاب 

 ج : هیچ تصمیمی گرفته نمی شود ، استراحت بین دو نیمه  

داوران در انتظار نتیجه آنی و بالفاصله  .متر در حال اجراست - 7پس از پایان وقت مسابقه ، یک پرتاب  ( 2-8

 وقت مسابقه را اعالم نماید ؟ پایانپرتاب هستند ، پس از آن کدامیک از داوران باید 

 الف : داور اول  

 یکی از داوران ب : 

 زمین  ج : داور 

 د : داور خط دروازه  

 مسابقه چه زمانی آغاز می شود ؟ (  2-9

 که داور اول سوت می زند  الف : وقتی 
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   8صفحه 

 

 ب : وقتیکه توپ از دست پرتاب کننده رها شود  

 که وقت نگهدار ساعت عمومی یا کورنومتر را بکار اندازد  ج : وقتی 

 د : پس از سوت داور زمین برای اجرای پرتاب شروع  

کدام دروازه باید که چه فردی تصمیم می گیرد متر ،  7 -در روش تعیین برنده مسابقه بوسیله پرتاب(  2-10

 مورد استفاده قرار گیرد ، ؟ 

 تیمی که در پرتاب سکه برنده شده باشد  الف :  

 باشد تیمی که در پرتاب سکه برنده نشده  ب :  

 ج : داوران  

 د : داور اول  

آزاد ، -آزاد را اجرا نماید . قبل از اجرای پرتاب -پس از عالمت پایانی ، تیم مشکی باید یک پرتاب (  2-11

سفید و بالفاصله  10وسیله ه ترتیب ابتدا به آنها ب. سفید همزمان از زمین مسابقه خارج می شوند  9سفید و  8

 . کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است ؟ تعویض  می شوندسفید  11با پس از آن 

 الف : وقت نگهدار سوت می زند و به داوران اعالم می نماید که تیم سفید مرتکب خطای تعویض شده است 

 سفید بعلت خطای تعویض  10دقیقه تعلیق برای - 2ب :  

 تعویض خطای بعلت سفید 11 برای تعلیق دقیقه- 2ج :  

 ز قانون رخ نداده است و وقت نگهدار نباید سوت بزند د : تخلفی ا 

 سفید می توانند به زمین بازی برگردند  9 یا سفید  8سفید باید به محوطه تعویض برگردد همچنین  11ه :  

تهاجم بدنی قرار می دهد  و حمله و مشکی را مورد  5سفید ،  7کمی قبل از پایان نیمه اول ، (  2-12

بدینوسیله یک موقعیت مسلم گل را از بین می برد . قبل از آنکه داوران فرصت سوت زدن پیدا نمایند ، 

 عالمت خودکار پایان وقت بصدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 پذیر نیست  سفید امکان 7الف : نیمه اول پایان یافته است و جریمه پیشرونده علیه 

 پذیر نیست  متر امکان -7آزاد یا پرتاب -ب : نیمه اول پایان یافته است و پرتاب  
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   9صفحه 

 

 ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده می شود ( همراه با گزارشسفید ،  7ج : دیسکالیفه   

 متر برای تیم مشکی  7 -د : پرتاب  

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید 7  ه : دیسکالیفه 

 ؟ ایند اعالم شده است ، باطل نمند گلی را که قبأل می توانداوران چه زمانی تا (  2-13

 شروع  -الف : تا قبل از سوت پرتاب

 ب : تا قبل از سوت پایان مسابقه  

، حتی اگر  نمودباید باطل آنرا ج :  پس از متوقف نمودن مسابقه توسط وقت نگهدار اگر گلی بثمر برسد ،  

 جرا شده باشد اپرتاب شروع  قرار گیرد ، داوران قبل از آنکه توقف مسابقه مورد توجه 

 باطل نمود  آنراد : هرگز نمی توان  

مسئول تیم تیم سفید اعالم می نمایند . در همین لحظه سرپرست نفع ه اوت ب-داوران یک پرتاب  ( 2-14

 تیمی می نماید . کدامیک از گزینه های ذیل درست است ؟ اوت -سفید درخواست تایم 

 پذیر نیست زیرا توپ قبال از بازی خارج گردیده است  الف : تایم اوت تیمی امکان

 را نشان می دهد  15ب : وقت نگهدار سوت می زند ، ساعت را متوقف می کند و عالمت دست شماره  

 اوت تیمی را برای تیم سفید تائید می نمایند -ج : داوران درخواست تایم 

 اوت تیمی را در برگ مسابقه وارد می نماید -د : منشی تایم  

 اوت الزامیست ؟ -در کدامیک از موقعیتهای ذیل تایم  (  2-15

 متر  7 -الف : پرتاب

 دقیقه تعلیق -ب : دو  

 ج : وجود عوامل خارجی  

 د : دیسکالیفه  
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   10صفحه 

 

 همزمانمشکی توپ را می گیرد ،  12شوت به سمت دروازه پرتاب می کند ، دروازه بان سفید یک  9(   2-16

می نمایند که   وقت نگهدار سوت زده و پایان مسابقه را اعالم می نماید . داوران به وقت نگهدار یاد آوری 

ثانیه از وقت نیمه دوم باقیست ، کلیه بازیکنان در زمین نگهداشته می شوند . شروع مجدد مسابقه چگونه  30

 خواهد بود ؟ 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب 

 برای تیم مشکی بان دروازه -ب : پرتاب  

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب  

 د : پس از عالمت سوت  

برابر است ، برای تعیین برنده ، این مسابقه باید   20 – 20پس از پایان وقت معمول مسابقه نتیجه  (  2-17

 ادامه یابد . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف :  پس از یک دقیقه استراحت ، وقت اضافه آغاز می گردد 

 ب : پس از پنج دقیقه استراحت ، وقت اضافه آغاز می گردد  

 وقت اضافه اول  اول نیمهدر پایان  ج : یک دقیقه استراحت 

 وقت اضافه اول نیمه اول د :  پنج دقیقه استراحت در پایان  

 اوت الزامیست ؟  -در کدامیک از موقعیتهای ذیل تایم(  2-18

 دقیقه تعلیق  2الف : 

 آزاد -ب : پرتاب  

 ج : بازی غیر فعال  

 د : خطای تعویض  

 ه : اخطار  

 اوت -و : پرتاب  
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   11صفحه 

 

              متر -7پس از  تساوی تیمها در پایان وقتهای اضافی ، چه افرادی مجاز به حضور در پرتابهای(   2-19 

 باشند  نمی

 علیه داوران گردد  فحاشیالف : بازیکنی که در پایان وقتهای اضافی مرتکب 

 ب : دروازه بانها  

  سپری نشده باشد در پایان وقتهای اضافی او دقیقه تعلیق - 2ج : بازیکنی که  

 شده دیسکالیفه  ی کهد : بازیکن 

ه : بازیکنی که پس از مصدومیت در زمین مسابقه تحت مداوا قرارگرفته باشد و هنگام پایان وقت اضافی  

 شد باحمله طی نشده  3هنوز 

توپ به سقف باالی ع می نماید . دفسفید یک شوت را  12دروازه بان ، ثانیه قبل از پایان مسابقه  5 ( 2-20

اوت شود عالمت خودکار -منطقه دروازه برخورد می نماید . قبل از آنکه تیم مشکی موفق به اجرای پرتاب 

 پایانی وقت مسابقه بصدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : پرتاب اوت برای تیم مشکی پس از عالمت سوت 

 اوت -ب :  تایم  

 ج : مسابقه خاتمه یافته است  

 اوت شده و پس از آن مسابقه خاتمه  می یابد -د : منتظر  نتیجه پرتاب  

مشکی قبال یک اخطار دریافت نموده است . در خالل یک تایم اوت تیمی ،  وی در حالیکه بر  8 (  2-21

. تصمیم صحیح  ض می کند به داوران اعتراخارج از روحیه ورزشی  روشروی نیمکت ذخیره نشسته است با 

 ؟ چیست 

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  8الف : دیسکالیفه 

 مشکی  8دقیقه تعلیق برای - 2ب :  

 مشکی  8ج : اخطار برای  

 پذیر نیست  د : هیچگونه عکس العملی امکان 
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دقیقه  2بمدت زمین بازیکن  1مشکی با اوت تیمی و در شروع مجدد مسابقه ، تیم -ه : پس از پایان تایم  

 کاهش می یابد 

 می باشند ؟ ،  متر تعیین کننده برنده مسابقه - 7حضور در پرتابهای مجاز به چه افرادی (  2-22 

 مسابقه ثبت شده است برگ الف : کلیه بازیکنانی که نام آنها در  

 ب : بازیکنانی که دیسکالیفه نشده باشند  

 دقیقه ای نباشند - 2اضافی ، در وضعیت تعلیق ج : بازیکنانی که در پایان وقت  

 ان اجازه حضور گرفته باشند داوراز : بازیکنانی که  د 

  در حال اجرا است.آزاد -ساعت عمومی ، یک پرتاب توسط پس از اعالم خودکارپایان وقت مسابقه  ( 2-23

 هنگامیکه توپ از دست     مشکی در موقعیت صحیح اقدام به شوت به سمت دروازه تیم سفید می نماید .   9

توپ در حال ورود در حالیکه ،  ید آعالمت سوت از سوی وقت نگهدار بصدا در می  رها می شود مشکی  9

داوران اعالم به نگهدار  وقت . سفید هیچگونه شانسی برای دفع توپ ندارد 1دروازه بان به دروازه است و 

، قبل از  بودهآزاد بعنوان مدافع در زمین مسابقه حاضر-سفید که در هنگام اجرای پرتاب  7که می کند 

 سفید شده است . تصمیم صحیح چیست ؟  6بصورت بازیکن تعویضی  جایگزین  آزاد-اجرای پرتاب

 سفید  7دقیقه تعلیق برای - 2الف : 

 ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( سفید  7ب :  دیسکالیفه  

 ج : گل برای تیم مشکی  

 متر برای تیم مشکی  -7د : پرتاب  

 زاد برای تیم  مشکی پس از عالمت سوت آ-ه : تکرار پرتاب  

پس از پایان وقتهای اضافی  ، مسابقه همچنان مساوی است و مقررات ایجاب می کند که برنده (  2-24  

دقیقه  2آخرین وقت اضافی یک تعلیق  9در دقیقه که سفید  7متر تعیین شود . - 7مسابقه بوسیله پرتاب های 

. تصمیم صحیح  معرفی می شود متر-7پرتاب های توسط سرپرست مسئول تیم ، جهت شرکت در گرفته بود ، 

 چیست ؟ 

 است پرتاب ها سفید مجاز به شرکت در  7الف :  
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 پرتاب ها نیست سفید مجاز به شرکت در  7ب :  

 اوت الزامیست ؟ -چه مواقعی تایم (  2-25 

 دقیقه تعلیق می گیرد - 2الف : هنگامیکه مسئول تیم  

 دقیقه ای خود را می گیرد  -2ب : هنگامیکه یک بازیکن سومین تعلیق  

 ج : پس از تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی  

 د : هنگامیکه داوران جهت اتخاذ یک تصمیم مشترک ، نیاز به مشورت با یکدیگر دارند  

 ه : پس از یک رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی  

 و : پس از نشان دادن کارت زرد به مسئول تیم  

مشکی می شود و بدینوسیله  5سفید مرتکب تهاجم بدنی علیه شماره  7کمی قبل از پایان نیمه اول ،  (  2-26 

یک موقعیت مسلم گل را از بین می برد ، قبل از آنکه داوران فرصتی برای سوت زدن پیدا نمایند عالمت 

 خودکار پایان وقت ساعت عمومی بصدا در می آید . تصمیم صحیح  چیست ؟ 

 مه اول به پایان رسیده است و هیچ اقدامی نمی توان کرد الف : نی 

 سفید بدون گزارش ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  7ب : دیسکالیفه شماره  

 متر برای تیم مشکی - 7ج : پرتاب  

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب  

 و آبی توسط داوران نشان داده می شود ( سفید همراه با گزارش } کارت قرمز  7ه : دیسکالیفه شماره  

 دقیقه کاهش می یابد  2بازیکن زمین بمدت  1  و : تیم سفید در آغاز نیمه دوم با 

، چه بازیکنانی مجاز  حت بین دو نیمه اآزاد پس از عالمت سوت برای استر-در هنگام اجرای پرتاب  (  2-27

 به تعویض می باشند ؟ 

 الف : کلیه بازیکنان هر دو تیم  

 ب : فقط بازیکنان تیم دفاعی  
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 ج : فقط بازیکنان تیم مهاجم  

 تیم مهاجم  ازد : فقط یک بازیکن  

در صورتیکه تیم مدافع در هنگام سوت پایان ، بدون دروازه بان در زمین مسابقه بوده آنگاه یک بازیکن ه : 

 ن تعویض شود زمین این  تیم می تواند با دروازه با

 ؟ مستقر شوند د پس از پایان وقت ، بازیکنان در چه موقعیتی می توانند آزا- در هنگام اجرای پرتاب(  2-28

 .الف : کلیه هم تیمی های پرتاب کننده باید بیرون خط پرتاب آزاد تیم مقابل باشند 

 ب : کلیه هم تیمی های پرتاب کننده باید در نیمه زمین خودی باشند  

دروازه خودی -خط منطقه پشت یا باشند  فاصله داشتهمتر از پرتاب کننده  3ج : بازیکنان تیم مقابل باید  

 قرار گیرند 

 متر از  پرتاب کننده فاصله داشته باشند  3د : کلیه هم تیمی های پرتاب کننده باید  

 آزاد حریف باشند -ط پرتاب شت خپه : کلیه هم تیمی های پرتاب کننده می توانند نزدیک پرتاب کننده  

اوت تیمی   -تایم  در همین لحظه وقت نگهدار برای اعالم  .سفید پاس می دهد  8سفیدتوپ را به  7  (  2-29

 10سفید توپ را به  8وند و نش نمیرا سوت وقت نگهدار  سوت می زند . داوران و بازیکنان صدایسفید 

مشکی  5سفید بصورت غیر قانونی توسط شماره  10می دهد . سفید که در موقعیت مناسب گل  می باشد پاس 

مشکی  5برای دقیقه تعلیق - 2و  متر برای تیم سفید 7 -متوقف می شود . داوران سوت زده و یک پرتاب

می نمایند . در این لحظه داوران متوجه میشوند که وقت نگهدار برای اعالم تایم اوت تیمی قبال سوت  اعالم 

 چیست ؟ حیح م صزده است . تصمی

 متر برای تیم سفید - 7الف : پرتاب 

 مشکی  5دقیقه تعلیق برای شماره - 2ب :  

 اوت تیمی برای تیم سفید -ج : تایم  

 دروازه بان برای تیم مشکی -د : پرتاب  

 ه : عالمت سوت در  شروع مجدد مسابقه  



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   15صفحه 

 

سفید در هنگام عالمت سوت  7آزاد برای تیم سفید از محلی که شماره -و : شروع  مجدد مسابقه با پرتاب  

 وقت  نگهدار قرار داشته است 

، توپ در  عالمت سوت در هنگام  دقیقه زودتر بصدا در می آید . کی سوت پایان نیمه اول عالمت(  30-2

ده است . توپ بر روی زمین اتفاق نیفتانیز و هیچگونه تخلفی از قوانین ،  مالکیت هیچکدام از دو تیم نیست

 قرار دارد . هر دو تیم همچنان در زمین بازی هستند . تصمیم صحیح چیست ؟  منطقه مسابقه

 دقیقه را نمی توان بازی کرد  1الف :  

 می شود بازی دقیقه  1نیمه دو ب : قبل از استراحت بین  

 دقیقه  قبل از شروع نیمه دوم بازی می شود  1ت بین دو نیمه ، ج : پس از استراح 

 دقیقه به نیمه دوم اضافه می شود  1د :  

 دقیقه مشخص می شود  1ه : بوسیله پرتاب سکه تیم صاحب توپ در شروع  

دقیقه ، صاحب توپ  1در شروع مجدد،  مالکیت توپ را داشته تیمی که آخرین بار قبل از قطع بازی و :  

 خواهد بود 

تخلفی از هیچگونه ه کاین در حالیست  . دقیقه زودتر خاتمه داده می شود 1مسابقه نیمه اول قت و(  31-2

دروازه بان توپ را پس از عالمت سوت منطقه دروازه است . باالی قوانین بوقوع نپیوسته و توپ در فضای 

 هر دو تیم همچنان در زمین مسابقه حضور دارند . تصمیم صحیح چیست ؟   .می گیرد 

 کرد بازی توان نمی را دقیقه 1 : الف

 شود می بازی نیمهدو   بین استراحت از قبل دقیقه 1:  ب

 شود می بازی دوم نیمه شروع از قبل  دقیقه 1 ، دو نیمه بین تاستراح از پس:  ج

 شود می اضافه دوم نیمه به دقیقه 1:  د

 ،خود داشته است مالکیت دررا   توپ،  بازی قطع از قبل بار آخرین که تیمی ، دقیقه 1 مجدد شروع : دره 

 بود خواهد توپ صاحب

 دروازه بان خواهد بود -مسابقه با پرتاب شروع مجدد : و
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 قوانین از تخلفی که حالیست در این . شود می داده زودتر خاتمه دقیقه یک مسابقهنیمه اول  وقت  ( 2-32

پس از عالمت سوت از روی خط توپ . دروازه در فضا است  منطقه باالی فضای توپ در ، و اتفاق نیفتاده

   هر دو تیم همچنان داخل زمین بازی حضور دارند . تصمیم صحیح  دروازه به خارج زمین  می رود .  بیرونی

 ؟ چیست 

 کرد بازی توان نمی را دقیقه 1 : الف

 شود می بازی نیمهدو   بین استراحت از قبل دقیقه 1:  ب

 شود می بازی دوم نیمه شروع از قبل  دقیقه 1 ، دو نیمه بین تاستراح از پس:  ج

 شود می اضافه دوم نیمه به دقیقه 1:  د

 ،خود داشته است مالکیت دررا   توپ،  بازی قطع از قبل بار آخرین که تیمی ، دقیقه 1 مجدد شروع : دره 

 بود خواهد توپ صاحب

 دروازه بان خواهد بود -مسابقه با پرتاب شروع مجدد و: 

.  کند شروع را اجرا-سرعت پرتاب ه مر می رساند ، و تیم مشکی تصمیم دارد بثتیم سفید یک گل ب (  2-33

سرعت در مسیر مرکز زمین در حرکت ه ب توپ را به زمین می زند  ی که مشکی در حال 5به همین منظور 

می کند و توپ به   سفید عبور می کند ، نامبرده با دستان باز  با توپ بازی  3است . هنگامیکه از کنار شماره 

مشکی برخورد می کند و از نیمه زمین عبور کرده و وارد زمین تیم سفید می شود . تصمیم  5پای شماره 

 صحیح چیست ؟ 

 اوت -الف : تایم  

 شروع برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 سفید  3ج : جریمه پیشرونده برای شماره  

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب  

 باشد ؟ ی من اوت الزامی-در کدامیک از موقعیتهای ذیل ، تایم (  34-2

 الف : توپ از زمین مسابقه دور شود 
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 ب : وقت نگهدار سوت بزند  

 ج : بنظر آید که یک بازیکن مصدوم شده است  

 د : هنگامیکه داوران پس از سوت ، جهت های متفاوتی در خصوص تیم صاحب توپ نشان دهند  

 دروازه بان ،  یک بازیکن زمین با دروازه بان تعویض شود -ه : برای اجرای پرتاب  

 وت تیمی نماید ؟ ا-می تواند درخواست تایم در صورت تمایل ، چه فردی   ( 2-35

 الف : یکی از مسئولین تیم  

 ب : یک بازیکن  

 ج : فقط سرپرست مسئول تیم  

 د : کاپیتان تیم  

 است ؟ صحیح اوت تیمی کدامیک از گزینه های ذیل -در ارتباط با تایم (  2-36

 اوت تیمی نماید -م یالف : فقط سرپرست مسئول تیم می تواند درخواست تا

اوت تیمی هنگامی درخواست شود که تیم مقابل در مالکیت توپ است آنگاه وقت نگهدار -ب : اگر تایم  

 باید کارت سبز را به مسئول تیم بازگرداند 

 اوت تیمی از هنگامی آغاز می شود که وقت نگهدار سوت زده است -ج : زمان یک دقیقه تایم  

را در بر دارند که در وقت بازی  یب و نتایجاوت تیمی همان عواق-در جریان تایم از قوانین د : تخلفات  

 دارند 

             اوت تیمی ، شروع مجدد مسابقه همواره با یک پرتاب برای تیمی که درخواست -ه : در ادامه تایم  

 خواهد بود  کرده ، اوت تیمی -تایم 

               تیم مشکی با قرار دادن کارت سبز بر روی میز مقابل  C مسئول. تیم سفید صاحب توپ است (  2-37

 تیمی می نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ -قت نگهدار ، درخواست تایم اوت و

 الف : کارت سبز بر روی میز گذاشته شده است 

 محض اینکه توپ در مالکیت تیم مشکی قرار گرفت ، وقت نگهدار سوت می زند ه ب : ب 
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 نگهدار کارت سبز را به مسئول تیم مشکی عودت می دهد ج : وقت  

 د : فقط سرپرست مسئول تیم مجاز به درخواست تایم اوت تیمی است  

توپ بر روی زمین محوطه ، علیرغم این به دروازه انجام دهد کند یک شوت  مشکی  تالش می 3 (  2-38 

سرپرست مسئول تیم مشکی  همزمانود . دروازه متوقف می شود بدون آنکه توسط دیگر بازیکنان لمس ش

 اوت تیمی می نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ -درخواست تایم 

اوت تیمی تیم -ساعت را متوقف می نماید و درخواست تایم همزمان الف : وقت نگهدار سوت می زند ،  

 مشکی را به اطالع داوران می رساند 

 ب : وقت نگهدار کارت سبز را به سرپرست مسئول تیم مشکی عودت می دهد  

 برای تیم مشکی  آزاد–ج : شروع مجدد مسابقه بوسیله پرتاب  

 دروازه بان برای تیم سفید -د : پرتاب  

            است و فقط  نزدیک منطقه دروازه تیم مشکیسفید که  8 برایسفید توپ را  1دروازه بان (   2-39

 برسد ،سفید  8به توپ قبل از آنکه  لحظه ای. دروازه بان تیم مشکی را مقابل خود دارد ، پاس می دهد 

اوت تیمی -سفید درخواست تایم تیم  Aوقت نگهدار بصدا در می آید زیرا مسئول  عالمت سوت از سوی

 نموده است . مسابقه چگونه باید ادامه پیدا کند ؟ 

 آزاد برای تیم سفید از بیرون منطقه دروازه تیم سفید -الف : پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید از منطقه تعویض تیم سفید -ب : پرتاب  

 متر برای تیم سفید  7 -ج : پرتاب 

 خط پرتاب آزاد تیم مشکی پشت آزاد برای تیم سفید از -د : پرتاب  

توپ به سقف باالی منطقه دروازه برخورد می کند  .مشکی را دفاع می کند  11سفید یک شوت از  4(  2-40

تیم مشکی کارت سبز را بر روی میز مقابل وقت نگهدار قرار می دهد .  Aمسئول بالفاصله پس از این ، . 

 تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : تایم اوت تیمی بالفاصله به تیم مشکی واگذار می شود 

 د زیرا توپ به سقف برخورد کرده است ب : نمی توان تایم اوت تیمی به تیم مشکی دا 
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 داد زیرا در شروع مجدد مسابقه توپ در مالکیت تیم سفید است  مشکی تیم به تیمی اوت تایم توان ج : نمی 

 د : تایم اوت تیمی به تیم مشکی واگذار می شود ولی پس از شروع مجدد مسابقه  

داوران . بعلت سروصدا ، اوت تیمی می نماید -توپ در مالکیت تیم سفید است و در خواست تایم  (  2-41

ثانیه که توپ در مالکیت تیم مشکی است داوران  10پس از فقط وند . ننمی شرا سوت وقت نگهدار صدای 

 متوجه صدای سوت وقت نگهدار می شوند . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 اوت تیمی -تایم اعالم الف : 

 م مشکی خواهد بود برای تیآزاد -مسابقه با پرتاب شروع مجدد ب :  

 ود ی شاوت تیمی اعالم نم-ج : تایم  

 م سفید خواهد بودآزاد برای تی-مسابقه با پرتاب شروع مجدد د :  

دقیقه ای می گیرد . مسابقه با نتیجه تساوی به پایان می رسد - 2تعلیق یک  00/78در دقیقه سفید  7 (  2-42

سفید را  7. سرپرست مسئول تیم ، مشخص شود متر  7 -وسیله پرتابهایبباید مسابقه و طبق مقررات برنده 

ثمر ه متر را انجام داده و یک گل ب -7سفید پرتاب  7متر معرفی می نماید .  7جهت شرکت در پرتاب های 

 می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 سفید مجاز به شرکت در پرتابها بوده  7الف : گل پذیرفته می شود ، 

 سفید مجاز به شرکت در پرتاب ها نبوده  7پذیرفته نیست ،  ب : گل 

 ج : این پرتاب از دست رفته است  

 سفید  7د : دیسکالیفه برای  

      اوت تیمی می نماید ، این دومین -سرپرست مسئول تیم سفید درخواست تایم  00/55در دقیقه (  2-43

اوت تیمی را  -صورت سومین تایم همانه بسئول تیم سرپرست م 00/59اوت این تیم است . در دقیقه -تایم 

 درخواست می نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 پذیر است  اوت تیمی امکان-الف : تایم 

 پذیر نیست  اوت تیمی امکان-ب : تایم  
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  هاوت تیمی ، باید کارت سبز سوم را اخذ می نمود-ج : سرپرست فنی در هنگام درخواست دومین تایم  

اوت تیمی نماید –تیم سفید در نظر دارد درخواست تایم   A. مسئول تیم سفید در حال حمله است  ( 2-44

، لذا بمنظور قرار دادن کارت سبز بر روی میز مقابل وقت نگهدار ، بسمت میز منشی می رود . کارت سبز بر 

مشکی شوت  می کند و  سفید به سمت دروازه تیم 4روی میز و مقابل وقت نگهدار قرار می گیرد .همزمان 

     گل بثمر برساند . کمی پس از آنکه توپ از خط دروازه تیم مشکی عبور  می کند ، موفق می شود یک 

 اوت تیمی سوت می زند . تصمیم صحیح چیست ؟ –وقت نکهدار برای اعالم تایم 

 الف : گل برای تیم سفید 

 اوت تیمی نموده -ب : گل مورد قبول نیست زیرا تیم سفید درخواست تایم 

 تیمی برای تیم سفید -ج : تایم اوت 

 تیمی برای سفید امکانپذیر نیست ،  زیرا آنها توپ را در مالکیت خود ندارند –د: تایم اوت   

 ه : کارت سبز باید به تیم عودت داده شود   

 شکی و : پرتاب شروع برای تیم م  

 59:25اوت تیمی خود را دریافت می نماید . در دقیقه -دومین تایم 55:10تیم سفید در دقیقه (  2-45  

اوت تیمی خود را درخواست نماید ، لذا کارت سبز را بر –تیم سفید تصمیم دارد که سومین تایم  Aمسئول 

ست . وقت نگهدار سوت می زند و روی میز و مقابل وقت نگدار قرار می دهد . توپ در مالکیت تیم سفید ا

 اوت تیمی برای تیم سفید اعالم می کند . تصمیم صحیح چیست ؟ -وقت بازی را متوقف کرده و تایم

 اوت تیمی برای تیم سفید -الف : تایم

 اوت تیمی –ب : عدم واگذاری تایم  

 تیم سفید  Aج : جریمه پیشرونده برای مسئول  

 د : شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد برای تیم سفید  

 وع مجدد بازی با پرتاب آزاد برای تیم مشکی : شرو  

اوت تیمی نماید . مسئول تیم سفید کارت سبز را برروی میز -تیم سفید تصمیم دارد درخواست تایم(  2-46 

مشکی شوت می زند . د رحالیکه سفید به سمت دروازه تیم  9مقابل وقت نگهدار قرار می دهد . همزمان 



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   21صفحه 

 

مشکی توپ را دریافت  12توپ در فضا است ، وقت نگهدار سوت می زند . کمی پس از سوت ، دروازه بان 

 می نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 ، زیرا تیم سفید در مالکیت توپ نیست  نمی باشد اوت تیمی امکانپذیر-ایمتالف : 

 اوت تیمی برای تیم سفید -تایمب :  

 ج : کارت سبز به تیم سفید عودت داده می شود   

 د : شروع مجدد بازی با پرتاب دروازه بان تیم مشکی   

  ه : شروع مجدد بازی بوسیله پرتاب آزاد برای تیم سفید   

اوت تیمی نماید . مسئول تیم سفید کارت سبز را برروی میز -تیم سفید تصمیم دارد درخواست تایم   ( 2-47

توپ را به سمت دروازه تیم مشکی شوت می کند . توپ توسط سفید  9 مقابل وقت نگهدار قرار می دهد . 

اوت تیمی  -تایم دروازه بان دفع شده و د رمنطقه دروازه در حال غلطیدن است . وقت نگهدار برای اعالم

 سوت می زند . تصمیم صحیح جیست ؟ 

 اوت تیمی امکانپذیرنمی باشد  ، زیرا تیم سفید در مالکیت توپ نیست -الف : تایم

 اوت تیمی برای تیم سفید -ب : تایم 

 ج : کارت سبز به تیم سفید عودت داده می شود   

  تیم مشکیبرای د : شروع مجدد بازی با پرتاب دروازه بان   

 ه : شروع مجدد بازی بوسیله پرتاب آزاد برای تیم سفید    

اوت تیمی نماید . مسئول تیم سفید کارت سبز را برروی میز -تیم سفید تصمیم دارد درخواست تایم(  2-48

سفید توپ   9اوت تیمی سوت بزند ،   -مقابل وقت نگهدار قرار می دهد . قبل از آنکه وقت نگهدار برای تایم

در حالیکه در  می کند و عمشکی  ، توپ را دف 12مت دروازه تیم مشکی شوت می کند . دروازه بان را به س

              فضای منطقه دروازه تیم مشکی است ، وقت نگهدار برای اعالم در توپ  اثر این عمل دروازه بان ، 

 اوت تیمی سوت می زند . -تایم

 اوت تیمی امکانپذیرنمی باشد  ، زیرا تیم سفید در مالکیت توپ نیست -الف : تایم

 اوت تیمی برای تیم سفید -ب : تایم 
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 ج : کارت سبز به تیم سفید عودت داده می شود   

 د : شروع مجدد بازی با پرتاب دروازه بان برای تیم مشکی   

 سفید    ه : شروع مجدد بازی بوسیله پرتاب آزاد برای تیم 

اوت تیمی نماید . مسئول تیم سفید کارت سبز را برروی میز -تیم سفید تصمیم دارد درخواست تایم(  2-49

سفید  11اوت تیمی سوت بزند ،  -مقابل وقت نگهدار قرار می دهد . قبل از آنکه وقت نگهدار برای تایم

وت بزنند ، وقت نگهدار برای اعالم مرتکب خطای حمله می شود . قبل از آنکه داوران برای خطای حمله س

 اوت تیمی سوت می زند . تصمیم صحیح چیست ؟ -تایم

اوت تیمی اعالم نمود ، زیرا قبل از آنکه وقت نگهدار برای -الف : داوران اعالم می نمایند که نمی توان تایم

 اوت تیمی سوت بزند ، خطای حمله بوقوع پیوسته است -تایم

 تیم سفید اوت تیمی برای-ب : تایم 

 ج : کارت سبز به تیم سفید عودت داده می شود 

 د : شروع مجدد بازی بوسیله پرتاب آزاد برای تیم مشکی  

 ه :  شروع مجدد بازی بوسیله پرتاب آزاد برای تیم سفید    
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  3سئواالت  قانون

 توپ هندبال  در  چند رنگ  می تواند باشد  ؟ ( 3-1

  1الف : 

  2ب :   

  3ج :   

 نامحدود د :   

 توسط داوران برای مسابقات مردان انتخاب شود ؟ باید های ذیل کدامیک از توپ ( 3-2

 گرم  450سانتیمتر ،  وزن  57الف : محیط 

 گرم 400 وزن  ، سانتیمتر 58 ب :  محیط

 گرم 425 وزن  ، سانتیمتر 59 ج :  محیط 

 گرم 500 وزن   ، سانتیمتر 60 د:  محیط 

 ؟ شود انتخاب خانمها  مسابقات برای داوران توسط بایدهای ذیل توپ  از کدامیک(  3-3

 گرم 350 وزن  ، سانتیمتر 53 الف : محیط

 گرم 300 وزن  ، سانتیمتر 54 ب : محیط 

 گرم  425 وزن   ، سانتیمتر55 ج : محیط 

 گرم 375 وزن   ، سانتیمتر 56 د : محیط 

  گیرند  که توپ ذخیره مورد استفاده قرار گیرد . چه زمانی  مجددا توپ اصلی می داوران تصمیم  ( 3-4

 می تواند مورد استفاده قرار گیرد ؟ 

 الف : در اولین فرصت پس از توقف مسابقه 

 ذخیره ممکن  ب : این توپ مجددا نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه امکان ادامه استفاده از توپ 

 نباشد 
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 : هنگامیکه داوران ضرورت استفاده مجدد از آن را تشخیص دهند ج  

 د : اگر یکی از تیمها استفاده مجدد از آن را در خواست نمایند  
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  4 سئواالت  قانون

نیست . تصمیم بازی به همین علت قادر ه سفید بسختی آسیب می بیند و ب 11 کمی قبل از شروع مسابقه (  4-1

 صحیح چیست ؟ 

 .شود تعویض سفید نمیتواند  11الف : 

 شود بشرط آنکه تیم مقابل موافقت کند  عویضتمیتواند سفید 11ب :  

شود و بازیکن جایگزین می تواند پیراهن  تعویضسفید می تواند در برگ مسابقه  11 معمولبصورت  ج : 

 بپوشد . بهرحال داوران باید دقت نمایند تا از برخی قوانین و مقررات سوء استفاده نشود  را 11شماره 

 را بپوشد  11شود اما جایگزین او نمی تواند پیراهن شماره  تعویضمی تواند سفید  11د :  

م مشکی بازیکن زمین حاضر می شود . در شروع مسابقه این تیم دروازه بان ندارد . تی 5تیم مشکی با (  4-2

در بر مشکی  5را بعنوان دروازه بان تعیین می نماید . این موضوع چه عواقبی برای مشکی  5 زمین  بازیکن

 خواهد داشت ؟

 مشکی در هر لحظه از مسابقه با یک تعویض صحیح می تواند بعنوان بازیکن زمین استفاده شود  5الف : 

 تفاده شود مشکی دیگر نمی تواند بعنوان بازیکن زمین اس 5ب :  

 می تواند بعنوان بازیکن زمین مورد استفاده قرار گیرد  مشکی 5ج : در صورت موافقت مسئولین تیم سفید ،  

مشکی میتواند بعنوان بازیکن زمین مورد  5د : بمحض اینکه دروازه بان مورد نظر حضور پیدا کند ، شماره  

 استفاده قرار گیرد 

مربی و ماساژور در ، ر باشگاه تیم سفید همراه با دو مسئول دیگر تیم کمی پس از شروع مسابقه مدی ( 4-3

 ؟ این موضوع چه عواقب و پیامدی در بر خواهد داشت منطقه تعویض روی نیمکت نشسته اند . 

 الف : دروازه بان ذخیره باید پشت نیمکت بایستد 

 ب : مدیر باشگاه باید منطقه تعویض را ترک نماید 

 ج : یکی از مسئولین باید منطقه تعویض را ترک نماید 

 د : هر فردی که نام وی در برگ مسابقه نیست باید منطقه تعویض را ترک نماید 
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 ه : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول تیم 

درج قه حداقل چند بازیکن  در شروع مسابقه باید در زمین مسابقه حاضر باشند و نام آنها در برگ مساب(  4-4

 شده باشد ؟

 زیکن الف :  پنج با

 دروازه بان  یکبازیکن زمین و چهار  ب : 

 وازه بان پنج بازیکن زمین و  یک در ج : 

 بازیکن زمین شش  د : 

 است ؟حضور در مسابقه چه فردی واجد شرایط  چها ر متن :(  4-5

 الف : بازیکنی که در هنگام شروع مسابقه در محل حاضر باشد و نام وی در برگ مسابقه نوشته شده باشد 

 باشد شده نوشته مسابقه برگ در وی نام لی و باشدن حاضر محل در مسابقه شروع هنگام در که بازیکنیب : 

 باشد شدهن نوشته مسابقه برگ در وی ناملی  و باشد حاضر محل در مسابقه شروع هنگام در که بازیکنیج : 

نوشته  مسابقه برگ در وی نام ولید : بازیکنی که برای حضور در مسابقه از وقت نگهدار اجازه گرفته باشد 

 باشد نشده

د . بالفاصله پس از شروع نبازیکن از تیم سفید در محل حاضر می باشدر هنگام شروع مسابقه فقط  شش (  4-6

مستقیمأ از  ، سفید که نام او در برگ مسابقه ثبت نشده است  7از راه می رسند .  بازیکنان  غایب ، مسابقه

 منطقه تعویض وارد زمین مسابقه می شود . تصمیم صحیح چیست ؟طریق 

 سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  7الف : دیسکالیفه 

 سفید ، او باید در برگ مسابقه اضافه شود  7دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 سفید باید در برگ مسابقه اضافه شود 7 ، با مقررات فدراسیون مربوطهتطبیق ج : در صورت 

 د : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول تیم سفید 
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در این تیم مشکی اعالم می نمایند . آزاد -خط پرتاب پشتآزاد برای تیم سفید از -داوران یک پرتاب(  4-7

.  می شوند  یا وجرا دلیل توقف مسابقه اعت را متوقف می کند . داوران وقت نگهدار سوت زده و سشرایط 

  ؟سفید مرتکب خطای تعویض شده است . تصمیم صحیح چیست 9اطالع می دهد که به داوران وقت نگهدار 

 آزاد تیم مشکی-ط پرتابخ پشتآزاد برای تیم سفید از -الف : پرتاب

 آزاد تیم خودی -خط پرتاب پشتاز آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب

 منطقه تعویض تیم سفید  محل از مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 سفید  9دقیقه تعلیق برای -2د : 

مشکی یک تعویض صحیح انجام می دهد . در این شرایط صدای سوت  14مسابقه ، توقف در هنگام (  4-8

در برگ مسابقه ثبت نشده است . این بازیکن نحو صحیح مشکی ب 14از میز وقت نکهدار بصدا در می آید . 

 در برگ مسابقه وارد شده است . تصمیم صحیح چیست ؟ 18با شماره 

 ول تیم مشکی الف : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئ

 کنار میز وقت نگهدار از سفید تیم برای آزاد-پرتابب : 

 در برگ مسابقه اصالح شود باید ج : شماره بازیکن 

 گزارش نوشته شود باید د : مسابقه با پرتابی متناسب با موقعیت ادامه پیدا می کند . 

می شود  اجازه ورود به زمین مسابقه داده  ) مسئولین تیم و/یا بازیکنان ( دو نفراز یک تیم به چه زمانی (  4-9

 ؟

 الف : در خالل توقف مسابقه 

 و اجازه داوران  مسابقه توقف خالل درب : 

 ج : هنگام مصدومیت یک بازیکن 

 د : با اجازه وقت نگهدار 

. داور می کند  اوت اعالم -و تایم زدهسفید سوت  12دقیقه ای -2 برای اعالم سومین تعلیقداور ( 4-10

بمنظور اعالم دیسکالیفه به منشی و وقت نگهدار به سمت آنها  بر می گردد  . سرپرست مسئول تیم سفید وارد 
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یک اخطار گرفته  تیم سفید قبأل Bمسئول  اعتراض می کند .  تعلیق اعالم شدهن مسابقه می شود و به زمی

 است . تصمیم صحیح چیست ؟

سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( و تیم سفید الف : دیسکالیفه سرپرست مسئول تیم 

 دقیقه کاهش می یابد  2مدت یک بازیکن زمین  دیگر به اب

 سفید تیم مسئول ب : اخطار شخصی برای سرپرست

                    داده نشان داوران و آبی توسط قرمز کارت) گزارش  همراه با سفید تیم مسئول سرپرست ج : دیسکالیفه

 ( شود می

 سفید تیم مسئول سرپرست دقیقه تعلیق-2د : 

 پیدا می کند کاهش دقیقه 2 مدت بهدیگر   بازیکن یک با سفید تیمه : 

ه سفید بعنوان بازیکن اضافه ب 2اوت اعالم شده به سبب مصدومیت یک بازیکن ، -در خالل تایم(  4-11

 هیچکدام از داوران اجازه ورود نداده اند . تصمیم صحیح چیست ؟ داخل زمین مسابقه می رود در حالیکه

 سفید  2الف : اخطار برای 

 ب : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول تیم سفید 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  2ج : دیسکالیفه 

 یابد می کاهش دقیقه 2 مدت به زمینداخل  ازیکنب 1  با سفید تیمسفید و  2برای  تعلیق دقیقه-2د : 

نفر از تیم سفید  2اوت اعالم می کند و به -سفید در زمین مسابقه مصدوم می شود و داور زمین تایم 5(  4-12

تیم مشکی نیز وارد زمین مسابقه می شود و  Bاجازه ورود می دهد . مسئول  مصدومجهت کمک به بازیکن 

 ؟ چیست صحیح تصمیمبه دروازه بان خود نکاتی را گوشزد می کند . 

الف : تصمیمی گرفته نمی شود ، این عالمت به همه بازیکنان و مسئولین اجازه ورود به زمین مسابقه را          

 می دهد 

 تکرار،  همگی آنها باید دیسکالیفه شوندب : اخطار به هر چهار مسئول تیم مشکی و در صورت 

 مشکی  تیم مسئول سرپرست برای ج : اخطار
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 تیم مشکی  Bد : جریمه پیشرونده برای مسئول 

سفید باید بالفاصله زمین مسابقه را ترک نماید و فقط  5ه : پس از انجام مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه ، 

 پس از سومین حمله تیم خود می تواند وارد زمین مسابقه شود 

سفید پیراهن خود را تعویض  5سفید تعویض شود .  5سفید مصدوم شده است و باید با  16دروازه بان (  4-13

و ،  می کند حضور در زمین مسابقه راکسب سفید مجددا آمادگی  16ره دقیقه شما 20کند . پس از می 

و  می کند  سفید مجددا پیراهن خود را تعویض 5سفید یک تعویض انجام می دهد . شماره  تیم Aمسئول 

 ؟ چیست حیحص تصمیمبعنوان بازیکن به داخل زمین مسابقه فرستاده می شود . بدون اطالع منشی مجددا 

 ، او مجاز به این کار بوده الف : جریمه ای اعالم نمی شود 

 تیم مشکی آزاد برای-ب : پرتاب

 سفید  5دقیقه تعلیق برای شماره -2ج : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  5د : دیسکالیفه شماره 

از خط کناری وی  از خط منطقه تعویض از زمین مسابقه خارج می شود . در حالیکه  دورترسفید  4(  4-14

ط کناری عبور کرده خسفید به درستی از  11عبور کرده ولی هنوز به منطقه تعویض تیم خود نرسیده است ، 

 و وارد زمین مسابقه می شود . تصمیم صحیح پس از سوت وقت نگهدار چیست ؟ 

 سفید از زمین مسابقه خارج شده است  4ی تیم مشکی از محلی که آزاد برا-الف : پرتاب

 از منطقه تعویض تیم سفید  مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 سفید  4دقیقه تعلیق برای -2ج : 

 سفید  11 برای تعلیق دقیقه-2د : 

 سفید  11و  4دقیقه تعلیق برای شماره های -2ه : 

مسابقه بعلت توقف  مرتکب اولین خطای تعویض تیم خود می شود . مشکی 3در خالل توقف مسابقه ، (  4-15

                 ت و نه تعلیقدر این مسابقه نه اخطار گرفته اس قبأل  مشکی 3بوده . آزاد به سود تیم مشکی -اعالم پرتاب

 ؟ چیست صحیح تصمیم. شده است 

 مشکی 3الف : اخطار برای 
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 مشکی  3دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب

سفید که برای اجرای  27متر به سود تیم سفید اعالم می نمایند ،  7-پس از آنکه داوران یک پرتاب(  4-16

 تصمیم.  گردد پرتاب مذکور تعیین شده است در هنگام ورود به زمین مسابقه مرتکب خطای تعویض می 

 ؟ چیست صحیح

 آزاد برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 متر برای تیم سفید  7-ب : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی-ج : پرتاب

 سفید  27دقیقه تعلیق برای -2د : 

تیم سفید یک گل بثمر می رساند . در حالیکه داوران هنوز فرصت نیافته اند برای اجرای            (  4-17

مشکی از زمین خارج شود .  6کی وارد زمین مسابقه می شود قبل از اینکه مش 10شروع سوت بزنند ، -پرتاب

 ؟ چیست صحیح تصمیم

 شروع -الف : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب

 مشکی 10دقیقه تعلیق برای -2ج : 

 مشکی 6دقیقه تعلیق برای -2د : 

، هر دو دروازه بان تیم جزء  شودحاضر می در زمین بازیکن  12با  فقطتیم سفید در شروع مسابقه (  4-18

را زمین  بازیکن 12غاز می کند که یکی از تیم سفید در حالی مسابقه را آبه همین علت غایبین می باشند . 

 می کند  . کدامیک از گزینه های ذیل صحیح می باشد ؟ استفاده بعنوان دروازه بان 

در  16یا  12یا  1ازه بان شروع کرده است ، باید با شماره  الف : آن بازیکن زمین که مسابقه را بعنوان درو

 برگ مسابقه ثبت شود 
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، در ادامه مسابقه نیز می تواند  بعنوان  است کرده شروع بان دروازه بعنوان را مسابقه که زمین بازیکن آنب : 

 بازیکن زمین مورد استفاده قرار گیرد 

 در برگ مسابقه ثبت شوند  16یا  12یا  1ج : دروازه بانان تاخیری پس از حضور باید با شماره 

 د : یکی از دو دروازه بان تاخیری پس از حضور فقط می تواند بعنوان بازیکن زمین مورد استفاده قرار گیرد 

             . هنگام اعالم  سفید مرتکب اولین خطای تعویض تیم خود می شود 5اوت ، -در خالل تایم(  4-19

 اوت توپ در مالکیت تیم سفید بوده . تصمیم صحیح چیست ؟-تایم

 الف : هیچ جریمه ای اعالم نمی شود 

 سفید  5ب : اخطار برای 

 سفید  5دقیقه تعلیق برای برای -2ج : 

 آزاد برای تیم مشکی-د : پرتاب

 ه : تیم سفید همچنان مالک توپ خواهد بود 

دروازه از  محافظتبمنظور سفید  15 متر را اجرا نماید . 7-تصمیم دارد پرتابسفید  3دروازه بان (  4-20

می شود . تصمیم مسابقه وارد زمین با یک بازیکن زمین تعویض می شود و با پیراهن دروازه بان  خالی ،

 صحیح چیست ؟

 سفید 3 برای برای تعلیق دقیقه-2: الف : 

 سفید 15 برای برای تعلیق دقیقه- 2ب : 

 ج : جریمه ای اعالم نمی شود

 متر برای تیم سفید  7-د : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی از منطقه تعویض تیم سفید -ه : پرتاب

مشکی  3موقعیت مسلم گل برای این تیم ، در شرایط تیم سفید و توسط حمله -در خالل یک ضد(  4-21

         ی واکنشی نشان نمی دهند ولی داور زمین متوجه مرتکب خطای تعویض می شود . وقت نگهدار / منش

 ؟ چیست صحیح چه اتفاقی افتاده است  . تصمیممی شود که 
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 آزاد برای تیم سفید -مشکی و پرتاب 3دقیقه تعلیق برای -2الف : بالفاصله 

 سفید تیم برای متر 7-پرتاب و مشکی 3 برای تعلیق دقیقه-2 ب : بالفاصله

 آزاد برای تیم سفید -مشکی و پرتاب 3دقیقه تعلیق برای -2مسلم گل خاتمه یابد ، آنگاه  موقعیتتا تأمل ج : 

 مشکی و پرتاب متناسب با موقعیت  3 برای تعلیق دقیقه-2 آنگاه ، یابد خاتمه گل مسلمموقعیت  تا تأملد :  

بصورت غلطان بسمت سفید دفع می شود و توپ  1یک شوت به سمت دروازه توسط دروازه بان (  4-22

یک با شسته است  ، که روی نیمکت ذخیره نسفید  5. خط کناری نزدیک نیمکت ذخیره تیم سفید می رود  

قبل از اینکه توپ را سفید  میتواند  4به این ترتیب و توپ را متوقف می کند ، می شود داخل زمین مسابقه پا 

 ؟ چیست صحیح تصمیماز خط کناری عبور نماید بردارد . 

 مشکی  تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 اوت برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 سفید  5دقیقه تعلیق برای -2ج : 

 سفید )کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 5د : دیسکالیفه 

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2بازیکن زمین به مدت  1ه : تیم سفید با 

،  سفید خاتمه یابد ، وی وارد زمین مسابقه می شود  3دقیقه تعلیق -2ثانیه قبل از آنکه زمان  30(  4-23

 در جریان مسابقه داشته باشد . توپ در مالکیت تیم سفید است . تصمیم صحیح چیست ؟اثری بدون آنکه 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب

ثانیه کاهش  30مدت ه بدیگر بازیکن زمین   1سفید و تیم سفید بعالوه باید با  3برای علیق دقیقه ت-2ج : 

 پیدا کند 

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2بازیکن زمین بمدت  1سفید و تیم سفید با  3ثانیه برای  30د : 

 بازیکن 1 با باید بعالوه سفید تیم و ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)سفید  3ه : دیسکالیفه 

 یاید کاهش ثانیه 30 بمدت زمین
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ثانیه از زمان تعلیق او را به  45دقیقه و 1تیم سفید پس از  Aدقیقه تعلیق می شود . مسئول -2سفید  5(  4-24

 داخل زمین مسابقه می فرستد . تصمیم صحیح چیست ؟

ثانیه کاهش  15دقیقه و  2بازیکن زمین به مدت   1سفید و تیم سفید با  5دقیقه تعلیق دیگر برای -2الف : 

 پیدا می کند 

بازیکن زمین به  2و تیم سفید با  ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)سفید  5سکالیفه یب : د

 دقیقه کاهش می یابد  2بازیکن زمین به مدت  1ثانیه و  15مدت 

 بهزمین  بازیکن  1 و ثانیه 15 مدت بهزمین  بازیکن 2 با سفید تیم و سفید 5 برای دیگر تعلیق دقیقه-2ج : 

 یابد می کاهش دقیقهثانیه  45دقیقه و  1 مدت

دقیقه تعلیق تصمیم دارد به تیم خود که هم اکنون در حال -2مشکی پس از خاتمه 1دروازه بان (  4-25

بازیکن زمین  6بعنوان یکی از را به تن دارد خود او در حالیکه پیراهن دروازه بانی . دفاع است ملحق شود 

 . تصمیم صحیح چیست ؟در موقعیت بازیکن گوش وارد زمین مسابقه می شود تیم مشکی 

 الف : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 متر برای تیم سفید 7 -ب : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 مشکی  1دقیقه تعلیق برای دروازه بان -2د : 

ام یک از گزینه های ذیل در خصوص بازیکنی که در زمین مسابقه خونریزی دارد صحیح     کد(  4-26

 می باشد  ؟

 داوطلبانه از زمین خارج شود و الف : بازیکن باید بالفاصله 

 ب : بازیکن می تواند تا اولین وقفه بعدی در زمین مسابقه باقی بماند 

می تواند از بیرون خط منطقه تعویض وارد می شود ، جایگزین بازیکن دارای خونریزی  ی کهج : بازیکن

 زمین مسابقه شود 

 د : بازیکن تا اولین وقفه بعدی مسابقه نمی تواند مجددا وارد زمین مسابقه شود 
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او ، خودداری نماید در خصوص ترک زمین مسابقه داوران  دستوراتاز اجرای ه :  در صورتیکه بازیکن 

 باید بخاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی جریمه شود 

مشکی  11یک موقعیت مسلم گل دارد .  را مقابل خود دارد ، مشکی  1دروازه بان تنها  که سفید 5(  4-27

مشکی از زمین مسابقه خارج شود ، وی وارد زمین شده  9مرتکب خطای تعویض می شود زیرا  قبل از آنکه 

 . سوت می زنداین تخلف به علت وقت نگهدار سفید می خواهد شوت کند ،  5دقیقا هنگامی که است . 

 تصمیم صحیح چیست ؟

 مشکی  11دقیقه تعلیق برای -2الف : 

 مشکی همراه با گزارش ) داوران کارت قرمز و آبی را نشان می دهتد (  11ب : دیسکالیفه 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 متر برای تیم سفید 7 -د : پرتاب

.  پاس می دهد مشکی  4خود  و توپ را برای هم تیمیمی گیرد مشکی یک شوت را  1دروازه بان (  4-28

نزدیک منطقه تعویض تیم خود می رود و به وضوح از خط  طولی  به کنار خطمشکی  1اکنون دروازه بان 

می نوشد . او با هیچ دروازه بان یا بازیکن و حوله خود را بر می دارد و از بطری آب می کند کناری عبور 

 ؟ چیست صحیح تصمیمتعویض نشده است . دیگری زمین 

 مجاز به این کار بوده او مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند ، الف : 

 مشکی بخاطر خطای تعویض  1دقیقه تعلیق برای دروازه بان -2ب : 

 آزاد برای تیم سفید از منطقه تعویض تیم مشکی -ج : پرتاب

مسئول  ،داوران در این مسابقه یک اخطار گرفته است . پس از یک تصمیم  تیم مشکی قبأل Aمسئول  ( 4-29

D  ان اجازه ای برای ورود داده باشند.داور بدون آنکهود رداخل زمین مسابقه می ه بچندین متر تیم مشکی 

  وجود ندارد ای الف : جریمه 

  مشکی تیم D مسئولب : اخطار برای 

 مشکی تیم D مسئولدقیقه تعلیق برای -2ج : 

 توسط داوران نشان داده می شود (  ) کارت قرمز مشکی تیم D مسئول د : دیسکالیفه 
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اوت اعالم  می شود ، این حادثه منجر به جریمه -و تایم  شدهمصدوم برخورد سفید در اثر یک  6(  4-30

بازیکنان تیم مشکی نشده است . داوران به دو نفر از تیم سفید اجازه  می دهند از پیشرونده علیه هیچکدام 

 می شود سفید  6به مشغول رسیدگی تیم سفید C سفید وارد زمین مسابقه شوند . مسئول  6که برای کمک به 

، را تعقیب می کند مشکی  5 بودهبازیکنش  مصدومیتمشکی عامل  5تیم سفید که فکر می کند  A. مسئول  

 در منطقه تعویض تیم مشکی به او می رسد و به صورت او ضربه ای وارد می کند . تصمیم صحیح چیست؟

 (شود می داده نشان داوران توسط قرمزو آبی کارت)  همراه با گزارش سفید تیم A مسئولالف : دیسکالیفه 

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2بازیکن زمین به مدت   1تیم سفید با 

 ب : مسابقه با عالمت سوت متناسب با موقعیت قبل از توقف ادامه پیدا می کند 

        پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین بازیکن  1 با سفید تیم، سفید  تیم A  مسئول برای تعلیق دقیقه-2ج : 

 کند می

 د : پرتاب آزاد برای تیم مشکی 

 با سفید تیم (شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) بدون گزارش  سفید تیم A مسئول دیسکالیفه:  ه

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین بازیکن  1

    سفید باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس از 6: پس از انجام مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه ،  و 

 حمله تیم خود می تواند به زمین مسابقه برگردد  3

نام وی در شروع برای تیم مشکی ، داوران متوجه می شوند شخصی که -کمی پس از اجرای پرتاب( 4-31

در منطقه تعویض تیم مشکی حضور دارد. مشخص می شود که نامبرده یکی از ست برگ مسابقه ثبت نشده ا

را بعنوان مسئولین تیم خود در برگ مسابقه دیگر نفر  4 ، ولی تیم مشکی قبألاعضاء هیأت مدیره باشگاه است 

 ثبت نموده است . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : شخص مذکور باید منطقه تعویض را ترک نماید 

 ه شخصی برای سرپرست مسئول تیم مشکیب : جریم

 ج : مسئول اضافی تیم باید منطقه تعویض را ترک نماید 

  همراه خواهد بود آزاد برای تیم سفید -مسابقه با پرتابشروع مجدد د : 
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 ؟ صحیح می باشد ،   یلباس تیم کدامیک از گزینه های ذیل در ارتباط با (  4-32

 دروازه بان مشخص می شوند باید لباس یکسان بپوشند  الف : کلیه بازیکنانی که بعنوان

 سانتیمتر باشد  20ب : شماره بازیکنان بر روی سینه و پشت پیراهن حداقل باید 

 ج : دروازه بان ها مجازند که از محافظ سر استفاده نمایند بشرطی که از جنس نرم ساخته شده باشد 

 استفاده نمایند  100تا  1توانند از شمارههای   د : کلیه بازیکنان و همچنین دروازه بان ها می

          شروع شده است    00/21دقیقه  تعلیق خود که از دقیقه -2سفید در حال گذراندن اولین   10 ( 4-33

او شدیدا اعتراض می کند و داوران مسابقه را متوقف   30/21می باشد . پس از شروع مجدد مسابقه و در دقیقه 

 قه تعلیق دیگر به وی می دهند . این موضوع چه عواقبی برای تیم سفید دارد ؟دقی-2کرده و 

 سفید  10دقیقه تعلیق برای -2الف : 

 سفید  10ب : دیسکالیفه برای شماره 

 کاهش پیدا می کند  25بازیکن زمین تا دقیقه   1ج : تیم سفید با 

 می کند  کاهش پیدا  30/23بازیکن زمین تا دقیقه   1با سپس و  00/23بازیکن زمین تا دقیقه  2د : تیم سفید با 

 ؟بگیرد در کدامیک از گزینه های ذیل سرپرست مسئول تیم باید یک جریمه شخصی (  4-34

 الف : هنگامی که یک بازیکن تیم او بدون اطالع منشی/وقت نگهدار منطقه تعویض را ترک نماید 

درهنگام شروع مسابقه در منطقه تعویض حضور ،  نشده باشدنام آنها در برگ مسابقه ثبت  افرادی که ب : اگر

 داشته باشند 

 وارد زمین شود  ج : هنگامی که بازیکن اضافی

 نیست وارد زمین مسابقه شود  بازیکه واجد شرایط  یک بازیکند : هنگامی که 

 بازیکنان مشاهده شود ه : اگر پس از شروع مسابقه تجهیزات نا صحیح و غیر قانونی 

آنرا بصورت واضح به شخص خاصی نسبت  ر منطقه تعویض اتفاق می افتد و نمی توانهنگامیکه تخلفی د و :

 داد 
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هنگامیکه داوران با عالمت دست برای رسیدگی به بازیکن مصدوم تیم سفید اجازه ورود به زمین (  4-35

 ، چه کسانی مجازند وارد زمین مسابقه شوند ؟می دهند مسابقه 

 دیگری  فردنه هیچ ،  ل از تیم سفید الف : دو مسئو

 ب : دو مسئول از هر دو تیم سفید و مشکی 

 ج : دو نفر از تیم سفید ) مسئولین یا بازیکنان ( 

 ( بازیکنان یا مسئولین) و مشکی  سفید تیمهر دو  از نفر دود : 

 مسئول تیم نباشد  4ه : دکتر تیم سفید در صورتیکه او یکی از 

تیم سفید  Bمسئول آن ، بخاطر اعتراض یک اخطار گرفته است . پس از  تیم سفید قبأل Cمسئول (  4-36

ولی او رفتار خارج از روحیه ورزشی از خود نشان نمی دهد . ، بدون اجازه وارد زمین مسابقه می شود 

 تصمیم صحیح چیست ؟

 تیم سفید  B مسئولالف : اخطار برای 

 دقیقه نیمکت را ترک نماید  2سفید ، او باید بمدت  تیم B مسئولدقیقه تعلیق برای -2ب : 

بازیکن  1تیم سفید با تیم سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  B مسئولج : دیسکالیفه برای 

 دقیقه کاهش پیدا خواهد 2زمین به مدت 

دقیقه کاهش پیدا خواهد  2بازیکن زمین به مدت  1، تیم سفید با  سفید تیم B مسئول برای تعلیق دقیقه-2د : 

 می تواند در منطقه تعویض بماند  سفید تیم B مسئولکرد . ، 

اوت -داوران تایم، هنگامیکه به علت مصدومیت بازیکن باشد ،  نمیکدامیک از اعمال ذیل مجاز (  4-37

 می دهند ، ؟را اعالم می نمایند و با عالمت دست به تیم سفید اجازه ورود به زمین 

 الف : بازیکنان تیم مشکی نزدیک خط کناری ایستاده اند و به تذکرات مربی خود گوش می دهند 

 نمایند  تعویضه بید خارج از منطقه تعویض اقدام ب : بازیکنان تیم سف

ج : یکی از مسئولین تیم سفید که داخل زمین بازی شده است از بازیکن مصدوم دور شده است و نکاتی را 

 ه دیگر بازیکنان گوشزد می نمایدب
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سفید دفع می شود و توپ بصورت غلطان بسمت  1یک شوت به سمت دروازه توسط دروازه بان (  4-38

پای  سفید ، که روی نیمکت ذخیره نشسته است 5خط کناری نزدیک نیمکت ذخیره تیم سفید می رود  . 

سفید  میتواند توپ را  4ی کند . به این ترتیب خود را از خط طولی عبور داده و توپ را در زمین متوقف م

 ؟ چیست صحیح تصمیمقبل از اینکه از خط کناری عبور نماید بردارد . 

 الف : پرتاب آزاد برای تیم مشکی 

 سفید  5دقیقه تعلیق برای  2ب : 

 سفید ) داوران کارت قرمز را نشان می دهند (  5ج : دیسکالیفه 

 بازیکن در زمین کاهش پیدا می کند  1دقیقه با  2د : تیم سفید برای 

 متر برای تیم مشکی -7ه : پرتاب 

 سفید . گزارش نوشته می شود )کارت قرمز و کارت آبی توسط داوران نشان داده می شود (  5و : دیسکالیفه 

. پس از استراحت بین دو نیمه ، داور رد گیدقیقه تعلیق می -2سفید  5نیمه اول  00/29در دقیقه (  4-39

ثانیه پس از آن وقت نگهدار سوت خود را بصدا در می آورد  برای شروع نیمه دوم سوت می زند . سه زمین 

 ؟ چیست صحیح تصمیم.  دارند بازی زمین داخل بازیکن 7 سفید تیم . 

 اضافی وجود ندارد  یک بازیکن تیم سفید باید زمین بازی را ترک نماید ، هیچ جریمه :  الف

  سفید تیم اضافی بازیکن برای تعلیق دقیقه-2:  ب

        پیدا کاهش ثانیه 3 و دقیقه1 مدت به زمین بازیکن1 با و ثانیه 57 مدت به زمین بازیکن2 با سفید تیم:  ج

 کند می

پرتاب شروع وقت نگهدار مسابقه را سفید و اجرای  15پس از گل توسط  -  43:27وقت مسابقه : (  4-40

بازیکن  14 ر برگ مسابقه ثبت نشده است . قبأل سفید د 15 می رساند ، داوران اطالع به . وی متوقف می کند 

سفید تاکنون در محل مسابقه  11برای تیم سفید در برگ مسابقه ثبت شده است . داوران متوجه می شوند که 

 حاضر نشده است . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : گل باطل است 

 ب : گل معتبر است 
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سفید بجای  15سفید از برگ مسابقه حذف می شود و  11ج : در صورت تطابق با قوانین فدراسیون مربوطه 

 وی در برگ مسابقه ثبت می شود 

 سفید مجاز به حضور در مسابقه نیست و باید زمین مسابقه را ترک نماید  15د : 

 ه : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول تیم سفید 

 می شود  و : گزارش نوشته

سفید پس از دفع یک شوت تیم مشکی به زمین می خورد و از ناحیه زانو آسیب می  12دروازه بان (  4-41

 بیند . تصمیم صحیح چیست ؟

 می تواند به بازی ادامه دهد در زمین مسابقه مراقبتهای پزشکی دریافت پس از سفید  12الف : 

ی یکی از داوران نشان داده شد ، آنگاه دو نفر از تیم از سو 16و  15ب : پس از آنکه عالئم دست شماره 

 12 سفید که واجد شرایط مسابقه هستند می توانند وارد زمین مسابقه شده و مراقبتهای پزشکی را بر روی 

 انجام دهند . سفید 

 از نفرفقط یک  آنگاه ، شد داده نشان داوران از یکی سوی از 16 و 15 شماره دست عالئم آنکه از پسج : 

  روی بر را پزشکی مراقبتهای و شده مسابقه زمین وارد توانند می هست مسابقه شرایط واجد که سفید تیم

 . دهد  انجامسفید 12

حمله تیم خود می تواند وارد  3سفید فقط پس از  12د : پس از انجام مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه ، 

 زمین مسابقه شود 

پس از استراحت بین دو نیمه و ادامه مسابقه در نیمه دوم سفید بدون ارتباط با تعداد حمالت تیم خود  12ه : 

 می تواند وارد زمین مسابقه شود 

سفید امتناع کرد ، سرپرست مسئول  12و : اگر مسئول تیم از انجام مراقبتهای پزشکی الزم بر روی دروازه بان 

 تیم جریمه پیشرونده می شود 

در اثر این  عمل سر او به پایه دروازه . سفید یک شوت از تیم مشکی را دفع می کند  1دروازه بان (  4-42

 است . تصمیم صحیح چیست ؟مراقبتهای پزشکی در داخل زمین  منداو نیاز. برخورد می کند 
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رسیدگی پزشکی زیرا سفید پس از انجام مراقبتهای پزشکی می تواند به مسابقه ادامه دهد  1الف : دروازه بان 

  مصدومیت از ناحیه سر می باشد  به وی به علت

حمله تیم خود می تواند به زمین  3فقط پس از ،  پزشکی مراقبتهای انجام از پس سفید 1 بان دروازه ب :

 مسابقه بازگردد 

اکنون در منطقه تعویض بر روی نیمکت سفید  7 پس از انجام مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه ،  ( 4-43

حمله را آغاز می کند -یک  ضدمشکی توپ را می رباید  و  2نشسته است . در جریان اولین حمله تیم سفید ، 

به سمت بتواند مشکی  2 . قبل از آنکهسفید بین او و دروازه تیم سفید قرار دارد 12درحالیکه فقط دروازه بان 

         ی شود . تصمیم صحیح مسفید وارد زمین مسابقه  9س از یک تعویض با سفید پ 7شوت کند ، دروازه 

 چیست ؟

        منتظر می ماند تاقبل از آنکه مسابقه را به علت خطای تعویض تیم سفید متوقف نماید الف : وقت نگهدار 

 مشکی به سمت دروازه شوت کند   2

 خطای تعویض تیم سفید مسابقه را متوقف می کند  به علتب : وقت نگهدار بالفاصله 

 اوت -ج : تایم

 سفید  7دقیقه تعلیق برای -2د : 

 سفید بدون گزارش ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  7ه : دیسکالیفه 

 و : مسابقه با پرتابی متناسب با موقعیت ادامه پیدا می کند 

 متر برای تیم مشکی  7 -ز : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی-: پرتاب ح

سفید بدون ارتباط با تعداد حمالت تیم خود می تواند وارد زمین  7دقیقه تعلیق ،  2ط : پس از طی مدت 

 مسابقه شود 

 نسبت بهو   نشسته استذخیره بر روی نیمکت ،  در زمین مسابقه درماندگی و یمشکی پس از رس 11(  4-44

دریافت این مسابقه در خود را دقیقه تعلیق -2اولین  ،  علتبه همین . د اعتراض می کنان داور یک تصمیم 
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دقیقه تعلیق خود وارد -2زمان  گذراندن مشکی پس از  11 ، دومین حمله تیم مشکی متعاقب. می نماید 

 زمین مسابقه می شود  . تصمیم صحیح چیست ؟

 اوت-الف : تایم

 مشکی 11دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 مسابقهج : ادامه 

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب

 3توسط می شود . لحظه ای پس از دریافت توپ ، او صاحب توپ آزاد -پشت خط پرتابمشکی  10( 4-45

به  در زمین مسابقهو رنج وی آسیب می بیند آ ،به سختی زمین می خورد  ومی شود  سفید به عقب کشیده 

 چیست ؟دارد . تصمیم صحیح نیاز مراقبت های پزشکی 

 سفید  3الف : اخطار برای 

 سفید  3دقیقه تعلیق برای -2ب : 

توسط یکی از داوران ، دو نفر از تیم مشکی که واجد  16و  15ج : پس از نشان دادن عالئم دست شماره 

 قرار دهند  مراقبت های پزشکی مشکی را مورد  10شرایط مسابقه هستند می توانند وارد زمین  مسابقه شوند و 

 ادامه دهد بازی پس از انجام مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه به مشکی می تواند  10: د 

حمله تیم خود می تواند وارد  3پس از انجام مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه فقط پس از مشکی  10ه : 

 زمین شود

 اوت -و : تایم

مشکی می دهد   . لحظه ای پس از ارسال پاس    10مشکی یک پاس  به   9حمله -در جریان یک ضد (  4-46

       مشکی وی سر  10سفید به عقب کشیده می شود . لحظه ای پس از رسیدن توپ به  11مشکی توسط  9، 

 می خورد  بر روی زمین سقوط کرده  و مصدوم می شود . تصمیم صحیح چیست ؟

 سفید  11الف : اخطار برای 

 سفید  11دقیقه تعلیق برای -2ب : 
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 واجد که مشکی تیم از نفر دو ، داوران از یکی توسط 16 و 15 شماره دست عالئم دادن نشان از پسج : 

 دهند قرار درمان و معالجه مورد را مشکی 10  و شوند مسابقه  زمین وارد توانند می هستند مسابقه شرایط

 دهد ادامه مسابقه به تواند می مشکی 10 شماره مسابقه زمین در پزشکی مراقبتهای انجام از پسد : 

 تواند می خود تیم حمله 3 از پس فقط مشکی 10 شماره مسابقه زمین در پزشکی مراقبتهای انجام از پسه : 

 شود زمین وارد

 اوت-تایمو : 

تیم مشکی است برتر  مشکی که گلزن  2. است مساوی  21-21نتیجه  ،  پایان مسابقه بهدقیقه  3در (  4-47

مشکی  2دچار پیچیدگی مچ پا شده  و شدیدا آسیب می بیند و بر روی زمین می افتد . یکی از داوران از 

مشکی پاسخی نمی دهد ولی  2می پرسد که آیا به مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه نیاز دارد یا خیر . 

را جهت ورود دو  16و  15ت ، داوران مسابقه را متوقف می سازند و عالئم دست همچنان بر زمین افتاده اس

ولین تیم مشکی اعتنائی ئمشکی  نشان می دهند . مس 2نفر از تیم مشکی جهت انجام مراقبتهای پزشکی بر روی  

ری انجام نمی کنند و هیچ فردی را به داخل زمین نمی فرستند ، و قبل از آنکه داوران هر گونه اقدام دیگ

 مشکی آماده ادامه مسابقه است . تصمیم صحیح چیست ؟ 2دهند ، 

 مشکی می تواند مسابقه را ادامه دهد  2الف : 

 حمله تیم خود می تواند وارد زمین مسابقه شود  3مشکی باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس از  2ب : 

 ج : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول تیم مشکی 

او می گیرد . قرار  تحت مراقبتهای پزشکیسفید در زمین مسابقه  ، 5ثانیه قبل از پایان نیمه اول  30 ( 4-48

حمله تیم خود می تواند  3زمین مسابقه را ترک می کند و فقط پس از  از دریافت مراقبتهای پزشکی ، پس 

سفید در یک  5دومین حمله تیم سفید ، نیمه دوم و در جریان پس از یک دقیقه از . ازگرددبه زمین مسابقه ب

 سفید وارد زمین مسابقه می شود . تصمیم صحیح چیست ؟ 4تعویض صحیح با 

 الف : ادامه مسابقه 

سفید بخاطر خطای تعویض ) ورود به زمین مسابقه زودتر از موعد پس از انجام  5دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه ( 

 اوت -مج : تای



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   43صفحه 

 

مشکی هردو بر روی زمین می افتند و به نظر می رسد که مصدوم  5سفید و  4بین  برخوردیک پس از (  4-49

به دو نفر از  16و  15شده اند . داوران بالفاصله مسابقه را متوقف می کنند و با نشان دادن عالئم دست شماره 

هیچ فردی   قبل از آنکهن مسابقه وارد شوند . زمی بههر تیم اجازه می دهند جهت انجام مراقبتهای پزشکی 

سفید انجام   4 است . مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه بر رویمسابقه مشکی آماده  5بشود وارد زمین بتواند 

 ثانیه مسابقه می تواند ادامه پیدا کند . تصمیم صحیح چیست ؟ 20پس از  .میشود 

باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس  سفید  4 ، ین مسابقهپس از انجام مراقبتهای پزشکی در زم: الف 

 می تواند وارد زمین مسابقه شود مجددأ ازسومین حمله تیم خود 

 مجاز به ادامه مسابقه می باشد ، او است ننموده  ن مسابقه مراقبتهای پزشکی دریافتمشکی در زمی 5ب : 

وارد می تواند مجددأ مشکی باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس از سومین حمله تیم خود  5ج : 

 زمین مسابقه شود 

سفید مصدوم شده است و نیاز به مراقبتهای پزشکی در زمین مسابقه دارد . پس از اولین حمله تیم  2(  4-50

سفید داخل زمین  2شروع نیمه دوم سوت می زند ،  برای انخاتمه می یابد . هنگامیکه داورنیمه اول سفید 

 . تصمیم صحیح چیست ؟است و همراه با تیم در حال حمله 

 الف : وقت نگهدار بالفاصله مسابقه را متوقف می کند و به داوران اطالع می دهد 

 سفید  2دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 ج : ادامه مسابقه 

 آزاد برای تیم مشکی از منطقه تعویض -د : پرتاب

              مالکیت توپ همراه با سفید نخواهد بود ، او باید زمین مسابقه را ترک نماید . تیم سفید  2ه : تعلیقی برای 

 زیرا اشتباه از وقت نگهدار /  نماینده فنی بوده مسابقه را ادامه می دهد 

سفید  4پزشکی در زمین مسابقه قرار می گیرد . پس از انجام مراقبتهای الزم  سفید تحت مراقبتهای 4(  4-51

 .زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس از سومین حمله تیم خود می تواند مجددا به زمین مسابقه بازگرددباید 

برود بازی دفاع  به زمین  برای کهمی خواهد سفید  4از سفید  تیم   Aپس از دومین حمله تیم سفید ، مسئول

 وارد زمین می شود . تصمیم صحیح چیست ؟سفید  6پس از تعویض با ،   فقط برای بازی در دفاع سفید 4. 

 (کند  بازیسفید اجازه دارد در دفاع  4 الف : ادامه مسابقه )
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 زیرا زودتر وارد زمین شده است  ،  سفید 4ب : اخطار برای 

 خطای تعویض ه علت بسفید  4دقیقه تعلیق برای -2ج : 

 .منطقه تعویض می افتدزمین در سمت مخالف سفید  روی زمین سر می خورد و کمی بیرون  11(  4-52

. داوران بالفاصله مسابقه را متوقف می کنند و خواستار مراقبتهای برخورد می کند تابلوهای تبلیغاتی سراو به 

      سفید آماده ادامه مسابقه است . تصمیم صحیح  11ثانیه  20سفید می شوند . پس از  11پزشکی بر روی 

 چیست ؟

ج از خار ی خدمات پزشکی را دریافت می کرد وقتاو زیرا ، سفید می تواند مسابقه را ادامه دهد  11الف : 

 زمین مسابقه افتاده بود 

 حمله تیم خود می تواند به زمین مسابقه بازگردد 3پس از سفید باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط  11ب : 

زمین  می خورد  به مشکی  3سفید با هم درگیر می شوند .  6مشکی و  3، دقیقه پس از شروع مسابقه  1(  4-53

مراقبتهای  درخواست  مشکی 3.  دهندمی  تذکر سفید 6. داوران به  شده است مصدوم بنظر می آید که و 

مشکی آماده ادامه مسابقه است . تصمیم  3 ، . پس از انجام مراقبتهای پزشکیرا دارد پزشکی در زمین مسابقه 

 چیست ؟  صحیح 

  است مسابقه ادامه به  مجازمشکی  3الف : 

 شود زمین وارد تواند می خود تیم حمله 3 از پس فقط و نماید ترک را مسابقه زمین باید مشکی  3ب :

سفید  10مشکی که در حال دریبل کردن است بوسیله  2تیم مشکی در حال یک ضد حمله است . (  4-54

 4 ولی موفق می شود توپ را به، خود را از دست می دهد بدن ی کنترل ودهل داده می شود . او تا حد

در حال برگشت مشکی  4مچ پای پس از بثمر رساندن گل ، یک گل بثمر می رساند .  او ، مشکی پاس دهد

نفر از  2به  دقیقه تعلیق می دهند و-2سفید  10به  ،به دفاع می پیچد . داوران مسابقه را متوقف می نمایند 

 4ثانیه  30 مشکی اجازه ورود به زمین می دهند . پس از 4جهت انجام مراقبتهای پزشکی بر روی تیم مشکی 

 می باشد . تصمیم صحیح چیست ؟ بازیمشکی آماده 

 مشکی مجاز به ادامه مسابقه است   4 الف :

   شود زمین وارد تواند می خود تیم حمله 3 از پس فقط و نماید ترک را مسابقه زمین باید مشکی  4ب : 
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مشکی  2توپ به صورت مدافع متاسفانه د . یک شوت به سمت دروازه پرتاب می کنسفید  11(  4-55     

ثانیه مراقبتهای  20برخورد می کند و نیازمند انجام مراقبتهای پزشکی داخل زمین مسابقه است . پس از 

 است . تصمیم صحیح چیست ؟ بازی آماده مشکی   2،   پزشکی

 صورت او بوده به توپ مصدومیت ناشی از برخورد زیرا ، مشکی اجازه دارد مسابقه را ادامه دهد  2الف : 

 گردد بازمشکی باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس از سومین حمله تیم خود می تواند به مسابقه  2ب : 

 و درخواست  می افتدتیم سفید مشکی پس از یک شوت به سمت دروازه در منطقه دروازه  2(  4-56

ن لحظه در همی. ز ناحیه پا مصدوم شده استزیرا ظاهراً ا،  دارد مراقبتهای پزشکی در داخل زمین مسابقه 

 تیم سفید اقدام به یک ضد حمله می کند . تصمیم صحیح چیست ؟

جهت انجام  6و  15نمایند و با استفاده از عالمتهای شماره می الف : داوران بالفاصله مسابقه را متوقف 

 دهند .  میمشکی در زمین مسابقه اجازه ورود  2مراقبتهای پزشکی بر روی  شماره 

جهت مراقبتهای  پس از آن -ب : تا مشخص شدن نتیجه ضد حمله تیم سفید مسابقه ادامه داده می شود 

 مشکی مسابقه متوقف می شود  2ر روی  شماره پزشکی ب

 تیم مالکیت در توپ از مسابقه ، دقیقه 5 پس از.  است آرنج محافظ بدون کردن گرم حال در سفید 2( 4-57

  سفید 2 که شوند می متوجه داوران.  شود می زمین وارد صحیح تعویض یک پی در سفید 2 . است سفید

 ؟ چیست صحیح تصمیم.  است بسته پوشش بدون و سخت جنس با همراه  آرنج محافظ یک

  نماید استفاده محافظ بدون و سخت جنس با آرنج محافظ از دارد ازهجا او ، مسابقه ادامه:  الف

 به تواند می هنگامی فقط و نماید ترک را مسابقه زمین باید سفید 2 ، نمایند می متوقف را مسابقه داوران:  ب

    بپوشاندکاور کند و   آنرا آنکه یا و کند باز را آرنج محافظ که برگردد مسابقه زمین

  سفید 2 برای پیشرونده جریمه:  ج

  سفید تیم مسئول سرپرست برای پیشرونده جریمه:  د

  سفید تیم برای آزاد-پرتاب:  ه

 مشکی تیم برای آزاد-پرتاب:  و
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 زمین واردمعمولی  تعویض یک از پس سفید 7 ، است حمله حال در متر 9 خط نزدیک سفید تیم(  4-58

 تن بهاست ،  سفید شیرت- تیکه  خود تیم استاندارد پیراهن روی زرد بلوز یک حالیکه در، شود  می مسابقه

 ؟ چیست صحیح تصمیم.  ، است کرده

 . از تن خارج کند  را زرد بلوز بایددر زمین مسابقه  حضور ادامه از قبل بازیکن این ، اوت-تایم:  الف

 مشکی تیم برای آزاد-پرتاب:  ب

 سفید 7 شماره برای برای تعلیق دقیقه-2:  ج

  سفید تیم برای آزاد-پرتاب:  د

نماید ، توپ در مالکیت تیم سفید است . وقت هنگامی که وقت نکهدار وقت بازی را متوقف می  ( 4-59

سفید که وارد زمین شده ، در برگه مسابقه ثبت نشده است . مشخص  11نگهدار به داوران اعالم می نماید ، 

تیم سفید مرتکب اشتباه شده و نام وی را جهت ثبت در برگه مسابقه با شماره   Aمی شود که سرپرست مسئول

 یم صحیح چیست ؟ اعالم نموده است . تصم 13

 الف : پرتاب آزاد برای تیم سفید 

 ب : پرتاب آزاد برای تیم مشکی   

 سفید مجاز به حضور در مسابقه نیست  11ج :    

 سفید واجد شرایط بازی می باشد  11د : اشتباه تصحیح می شود ، و  

 ه : در گزارش مسابقه نوشته می شود  

 تیم سفید   Aو : جریمه پیشرونده برای مسئول  

سفید یک پرتاب دروازه بان را انجام  12است . دروازه بان  29-29ثانیه قبل از پایان بازی ، نتیجه  10 ( 4-60

سفید در موقعیت مناسبی پشت خط  9که می بیند سفید  11سفید پاس می دهد .  11می دهد و توپ را به 

سفید پاس دهد ، وقت نگهدار بعلت  9سفید بتواند توپ را به  11منطقه دروازه تیم مشکی است . قبل از آنکه 

مشکی از زمین خارج  4مشکی وارد زمین شده است قبل از آنکه  2خطای تعویض بازی را متوقف می نماید . 

 شود . تصمیم صحیح پیست ؟ 

 اوت -تایمالف : 
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 ب : پرتاب آزاد برای تیم سفید  

 متر برای تیم سفید -7ج : پرتاب   

 مشکی  2دقیقه تعلیق برای -2د :  

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  2ه : دیسکالیفه  

وازه بان را انجام سفید یک پرتاب در 12است . دروازه بان  29-29ثانیه قبل از پایان بازی ، نتیجه  10 ( 4-61

سفید در موقعیت مناسبی پشت خط  9سفید می بیند که  11سفید پاس می دهد .  11می دهد و توپ را به 

توپ را به سمت سفید   9قبل از آنکه سفید پاس می دهد .  9او توپ را به  منطقه دروازه تیم مشکی است . 

مشکی وارد زمین شده  2متوقف می نماید .  وقت نگهدار بعلت خطای تعویض بازی را دروازه شوت کند ، 

 مشکی از زمین خارج شود . تصمیم صحیح پیست ؟  4است قبل از آنکه 

 اوت -الف : تایم

 ب : پرتاب آزاد برای تیم سفید  

 متر برای تیم سفید -7ج : پرتاب   

 مشکی  2دقیقه تعلیق برای -2د :  

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 2ه : دیسکالیفه  
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  5 سئواالت  قانون

حمله را آغاز می کند . -ه و یک ضد مشکی یک شوت به سمت دروازه را متوقف کرد 1دروازه بان (  5-1

 ؟ او در این حالت با پای چپ خود خط منطقه دروازه را قطع می کند . تصمیم صحیح چیست

 الف : مسابقه بدون توقف ادامه پیدا می کند 

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب

 شروع مجدد  سوتدروازه بان پس از -ج : تکرار پرتاب

. هنگامیکه توپ از  و در زمین مسابقه ایستاده استخود سفید خارج از منطقه دروازه  12دروازه بان (  5-2

ود را بداخل منطقه دروازه خیک پای ن به عقب برمی گردد و ، دروازه بابه وی می رسد سوی هم تیمی 

 ح چیست ؟ ی. تصمیم صحباقیستگذاشته در حالیکه پای دیگر او همچنان در زمین مسابقه 

 متر برای تیم مشکی 7-الف : پرتاب

 ب : مسابقه بدون توقف ادامه پیدا می کند 

 آزاد برای تیم مشکی-ج : پرتاب

 دقیقه تعلیق برای دروازه بان -2د : 

سفید یک شوت را دفع کرده و به سوی توپ که در حال برگشت به سمت زمین مسابقه  12دروازه بان (  5-3

در حالیکه بر روی زمین سر می خورد از روی خط  لیو، به توپ می رسد سفید  12است شیرجه می رود . 

 را به هم تیمی خود پاس می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ منطقه دروازه گذشته و از زمین مسابقه توپ

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 کند می پیدا ادامه توقف بدون ب : مسابقه

 دروازه بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت -ج : پرتاب

ت زمین توپ در حال برگشت به سم. می کند دفع مشکی یک شوت به سمت دروازه را  1دروازه بان (  5-4

منتظر سفید که پشت خط منطقه دروازه  15است . وی برای متوقف کردن توپ قبل از آنکه به شماره بازی 
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بوسیله پا  ، سفید به توپ برسد  15لحظه ای قبل از آنکه ، بر روی زمین سر می خورد و برسد ایستاده است 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ خارج زمین می فرستد  دروازه بهبیرونی توپ را از خط 

 متر برای تیم سفید 7-پرتاب :الف 

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب

 کند می پیدا ادامه توقف بدون ج : مسابقه

 مشکی بخاطر بخطر انداختن مهاجم  1د : جریمه پیشرونده برای شماره 

توپ در منطقه دروازه به  .تیم سفید موفق نمی شود توپ را در کنترل خود درآورد  12دروازه بان (  5-5

 خارج دروازه به بیرونیسمت خط کناری در حرکت است . دروازه بان بوسیله پای خود توپ را از خط 

 . تصمیم صحیح چیست ؟می فرستدزمین 

 دروازه بان برای تیم سفید -الف : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب

 اوت برای تیم مشکی-ج : پرتاب

 د : جریمه پیشرونده برای دروازه بان 

مشکی به تنهائی  6توپ به سمت زمین مسابقه جائی که  .سفید یک شوت را دفع می کند  1دروازه بان (  5-6

است با پا دروازه -منطقه  هنگامیکه درموفق می شود توپ را  سفید 1  آماده برداشتن توپ است ، می رود .

  متوقف کند . تصمیم صحیح چیست ؟

 دروازه بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت -الف : پرتاب

 سفید  1ب : جریمه پیشرونده برای 

 آزاد برای تیم مشکی-: پرتابج 

 متر برای تیم مشکی7-د : پرتاب

سفید دفاع می شود ، به  7به وسیله  این شوتمشکی یک شوت به سمت دروازه پرتاب می کند . 18(  5-7

         حرکت خط بیرونی دروازه بوضوح به سمت داخل منطقه دروازه از همین جهت توپ تغییرجهت داده و 
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از روی خط بیرونی  راتوپ ی خود سفید بدنبال توپ دویده و موفق می شود با پا 1می کند . دروازه بان 

 صحیح چیست ؟. تصمیم بفرستد دروازه  پشتدروازه به 

 سفید تیم برای بان دروازه-الف : پرتاب

 مشکی تیم برای اوت-ب : پرتاب

 مشکی تیم برای آزاد-ج : پرتاب

 سفید  1د : اخطار برای شماره 

سفید به هوا  7مشکی در محوطه دروازه برای گرفتن توپ بلند پرتاب شده از سوی  12دروازه بان (  5-8

می پرد . وی توپ را در هوا می گیرد و پس از آن همراه با توپ در حالی فرود می آید که یک پای او در 

               مشکی پاس  3است . در این حالت او توپ را به  بازیمنطقه دروازه و پای دیگرش در محوطه زمین 

 می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟

 متر برای تیم سفید 7-الف : پرتاب

 ب : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 دروازه بان پس از عالمت سوت -د : اصالح وضعیت و پرتاب

سفید که در محوطه زمین  1توپ را به دروازه بان سفید که توسط بازیکنان حریف تحت فشار است  9(  5-9

مجبور است به سمت عقب برگشته و  1پاس وی خیلی بلند است و دروازه بان  ، مسابقه است پاس می دهد

 با یک پا وارد منطقه دروازه می شود . تصمیم صحیح چیست ؟، بالفاصله پس از گرفتن توپ 

 کند می پیدا ادامه وقفه بدون الف : مسابقه

 اوت  -ب : تایم 

 تیم مشکی  برای متر7-ج : پرتاب

 تیم مشکی برای آزاد-د : پرتاب
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      آزاد تیم سفید اعالم می کنند . -آزاد برای تیم سفید از پشت خط پرتاب-داوران یک پرتاب(  5-10

توپ ایستاده است . او در محوطه زمین مسابقه یک پا دروازه و -داخل منطقه با یک پا سفید  1دروازه بان 

 یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟ وی وسفید پاس می دهد  8را به 

 گل برای تیم سفید  :الف 

 سفید تیم منطقه دروازه بیرون از آزاد-پرتاب ب : تکرار

 آزاد برای تیم مشکی از پشت خط منطقه دروازه تیم سفید-ج : پرتاب

 مشکی دروازه بان برای تیم-د : پرتاب

 متر برای تیم سفید 7-ه : پرتاب

مشکی توپ را روی خط  21مشکی را اعالم می کند .  21داور سوت زده و خطای گام های اضافی (  5-11

کند . او به سرعت پرتاب را توپ سفید قصد دارد  12دروازه تیم سفید قرار می دهد . دروازه بان -منطقه 

 روی زمین در منطقه دروازه است .یک پای او  مسابقه قرار داده ویک دست خود را بر روی زمین منطقه 

که منجر به یک ،حمله را آغاز می کند -نیز یک ضد  اوسفید پاس می دهد و 3توپ را به  موقعیت در ایناو 

 گل برای تیم سفید می شود . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 آزاد برای تیم سفید پس از عالمت سوت -الف : تکرار پرتاب

 : گل برای تیم سفید ب 

  12آزاد توسط دروازه بان -آزاد برای تیم مشکی بخاطر اجرای ناصحیح پرتاب-ج : پرتاب

 اوت -د : تایم

قه پرش کرده و در مساب محوطه . او در کرده است مشکی منطقه دروازه خود را ترک  1دروازه بان (  5-12

خودی بر حالیکه در هوا است یک پاس از هم تیمی خود دریافت می کند . پس از آن او در منطقه دروازه 

 روی هر دو پا فرود  می آید . تصمیم صحیح چیست ؟

 کند می پیدا ادامه وقفه بدون الف : مسابقه

 دروازه بان برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب
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 متر برای تیم سفید 7-د : پرتاب

 اوت -ه : تایم

 1روی زمین قرار دارد . دروازه بان خط چسبیده به منطقه دروازه تیم سفید بیرون درست توپ (  5-13

سفید که در منطقه دروازه است بمنظور ممانعت از دستیابی حریف به توپ ، آنرا بر می دارد . تصمیم صحیح 

 ؟چیست 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 متر برای تیم مشکی 7-ب : پرتاب

 سفید  1ج : جریمه پیشرونده برای شماره 

 بوده مجازای نمی شود زیرا د : هیچگونه مداخله 
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 6 سئواالت  قانون

        و تالش  برمی دارد را سفید آن 7مهاجم  . قرار دارد  تیم مشکیتوپ بر روی خط منطقه دروازه (  6-1

مورد صورت غیر قانونی ، هنگامیکه ب سفید یک موقعیت مسلم گل دارد 7  می کند یک گل بثمر برساند .

 . تصمیم صحیح چیست ؟ ، می گیرد حمله قرار

 آزاد برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 سفید  تیم برای آزاد-پرتابب : 

 متر برای تیم سفید 7-ج : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی-د : پرتاب

          مشکی توپ را برداشته و یک گل بثمر 8توپ در منطقه دروازه تیم سفید در حال غلطیدن است . (  6-2

 می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟

 آزاد برای تیم سفید -تابالف : پر

 دروازه بان برای تیم سفید -ب : پرتاب

 ج : گل 

 شروع -د : پرتاب

بان خودی توپ برگشت شده از دروازه و سفید بر روی دو پا در منطقه زمین مسابقه ایستاده است  3(  6-3

در توپ را فعات ه دب او، سفید را مسدود می کند  3مسیر بصورت صحیح  مشکی10را می گیرد . هنگامیکه 

 منطقه دروازه خودی به زمین می زند . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 متر برای تیم مشکی 7-ب : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی-ج : پرتاب

ضای باالی منطقه فدر بوضوح توپی را که اما منطقه دروازه تیم مشکی ایستاده است  بیرونسفید  7(  6-4

 را می قاپد و یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟ استدروازه 
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 الف : گل برای تیم سفید 

 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی-ج : پرتاب

 یم مشکی پس از عالمت سوت دروازه بان برای ت–د : پرتاب 

،  مورد حمله قرار گرفته است نان مقابل  سفید که بصورت صحیح و قانونی بوسیله تعدادی از بازیک 8(  6-5

به حالت ثابت داخل منطقه دروازه توپ بنحویکه ، می اندارد داخل منطقه دروازه خودی ه ب را تعمداًتوپ 

 . تصمیم صحیح چیست ؟  سفید از برداشتن توپ خودداری می کند  1دروازه بان قرار می گیرد  . 

 دروازه بان برای تیم سفید -الف : پرتاب

 پس از عالمت سوت  سفید تیم برای بان دروازه-پرتابب : 

 متر برای تیم مشکی 7-ج : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب

داخل منطقه دروازه خودی می اندازد . توپ به پایه دروازه خورده و به سمت ه سفید توپ را ب 5(  6-6

او ، سفید پاس می دهد  7سفید توپ را برمیدارد و به  12. دروازه بان  است غلطیدن زمین مسابقه در حال 

 نیز یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟

 مشکی تیم برای متر7-پرتاب الف :

 ب : گل 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 سفید تیم برای بان دروازه-پرتابد : 

شروع را انجام دهد . او -سفید تصمیم دارد پرتاب 10آن پس از تیم مشکی یک گل بثمر می رساند و (  6-7

سفید را  12پیدا نمی کند . در این شرایط او دروازه بان  موقعیت مناسبهیچکدام از هم تیمی هایش را در 

   سفید توپ را  12. بوسیله یک پاس رو به عقب غافلگیر می کند ، که در منطقه دروازه خود ایستاده است 

 سفید پاس می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ 9می گیرد و به 
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 کند می پیدا ادامه وقفه بدون مسابقهالف : 

 مشکی تیم برای متر7-ب : پرتاب

 مشکی تیم برای آزاد-ج : پرتاب

 شروع پس از اصالح وضعیت -د : تکرار پرتاب

          در مقابل  سفید برسد ، او به تنهایی 9خط زن مشکی متوجه می شود که اگر توپ به  7مدافع (   6-8

، از طریق منطقه سفید  9پیش دستی و ممانعت از رسیدن توپ به لذا برای  ، دروازه بان قرار می گیرد 

دروازه -منطقه خط از مشکی قبالً 7، می رسد سفید  9 توپ به . هنگامیکهاو می رساند  دروازه خود را مقابل

 چیست ؟  . تصمیم صحیح  مشکی برخورد می کند  7با  مستقیما  سفید می چرخد و 9خارج شده است . 

 سفید  تیم برای متر7-پرتابالف  : 

 سفید  تیم برای آزاد-پرتابب : 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 مشکی  7د : جریمه پیشرونده برای شماره 

                  سفید که پشت خط   4مهاجم طرف به مشکی  1توپ برگشت داده شده توسط دروازه بان (  6-9

مشکی برای ممانعت از یک موقعیت  2. شماره می باشد در حرکت منتظردریافت توپ است ،  دروازه -منطقه 

 . تصمیم صحیح چیست ؟می شودسفید  4رسیدن توپ به مسلم گل  ، وارد منطقه دروازه گردیده  و مانع 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 سفید تیم برای متر7-پرتابب : 

 مشکی 2 برای پیشرونده جریمهج : 

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 2د : دیسکالیفه 

سفید از منطقه دروازه  1سفید توپ را به سمت منطقه دروازه خودی پرتاب می کند . دروازه بان  10(  6-10

بیرون منطقه و کامالً در اختیار دارد توپ را سفید  1دروازه بان . پرش می کند و توپ را در هوا می گیرد 

 آید . تصمیم صحیح چیست ؟ دروازه فرود می
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 الف : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 سفید تیم برای بان دروازه-پرتابب : 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 مشکی  تیم برای متر7-پرتابد : 

رده  و کسفید پرش  1دروازه بان جائیکه اند ، برمی گردخودی به منطقه دروازه توپ  را سفید  11(  6-11

در حالی فرود می آید که  و کامالً در اختیار دارد  را توپ سفید 1 بان دروازه.  می گیردتوپ را در هوا 

 منطقه دروازه و پای دیگرش بیرون آن است . تصمیم صحیح چیست ؟ داخلیک پای او 

 کند می پیدا ادامه وقفه بدون مسابقهالف : 

 سفید تیم برای بان دروازه-پرتابب : 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 مشکی تیم برای متر7-پرتابد : 

منطقه  بههمراه با توپ سفید  7و  تیم سفید مالکیت توپ را در اختیار دارد و در حال حمله است  ( 6-12

 . تصمیم صحیح چیست ؟ قدم می گذارد دروازه تیم مشکی 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 مشکی تیم برای بان دروازه-پرتابب : 

 پس از عالمت سوت  مشکی تیم برای بان دروازه-پرتابج : 

 سوت عالمت از پس مشکی تیم برای آزاد-پرتابد : 

لحظه وقت نگهدار سوت زده و این در . بر روی زمین قرار دارد توپ در منطقه دروازه تیم سفید (  6-13

 تصمیم صحیح چیست ؟سفید مرتکب خطای تعویض شده است .  5 اعالم میکند که

 سفید تیم برای بان دروازه-پرتابالف : 

 سفید  5دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 آزاد تیم سفید -از خط پرتاب مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 
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 محل منطقه تعویض تیم سفید  از مشکی تیم برای آزاد-پرتابد : 

 اعالم شود ؟بان دروازه -ذیل باید پرتابموارد در کدامیک از (  6-14

 منطقه دروازه تیم مقابل را لمس نماید ) همراه با توپ ( یک بازیکن از تیم مهاجم الف : هنگامیکه 

منطقه دروازه تیم مقابل را لمس نماید و با این عمل ( بدون توپ )  مهاجم از تیم بازیکن یک ب : هنگامیکه 

 آوانتاژی را کسب نماید 

توپ را از طریق خط بیرونی دروازه تیم مقابل به خارج زمین مسابقه  هاجممازتیم  بازیکنیک  هنگامیکهج : 

  منحرف نماید 

 د : هنگامیکه یک بازیکن همراه با توپ منطقه دروازه خودی را لمس نماید 

، است در فضا خط منطقه دروازه ایستاده است . توپ  پشتمشکی  4تیم سفید در حال حمله است . (   6-15

لمس  مشکی 1دروازه بان توپ توسط به سمت منطقه دروازه پرتاب می کند .  مستقیماً گرفته ومشکی آنرا  4

 . تصمیم صحیح چیست ؟ می رود از روی خط بیرونی دروازه به خارج زمین از آن پس و  می شود 

 اوت برای تیم سفید -الف : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب

  متر برای تیم سفید7-ج : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی-د : پرتاب

 مشکی 4ه : جریمه پیشرونده برای 

                به کنترل خود در دفاع کرده و توپ را سفید در منطقه دروازه یک شوت را  12دروازه بان (  6-16

ان او توپ همچنان در دست ت می زند ،سفید سو 10وقت نگهدار برای خطای تعویض ، هنگامیکه  می آورد 

 تصمیم صحیح چیست ؟قرار دارد . 

 آزاد برای تیم مشکی از محل منطقه تعویض تیم سفید -الف : پرتاب

 اوت -ب : تایم

 دروازه بان برای تیم سفید -ج : پرتاب
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 سفید  10دقیقه تعلیق برای -2د : 

 سفید تیم زاد آ-ط پرتابخ محل از مشکی تیم برای آزاد-پرتابه : 

توپی  ،پرش می کند خودی سفید از منطقه زمین مسابقه نزدیک خط منطقه دروازه  12دروازه بان(  6-17

و آنرا از روی خط بیرونی دروازه به خارج ، را در هوا می گیرد  - برای او ارسال کرده بودسفید  4که -

 دروازه فرود می آید . تصمیم صحیح چیست ؟-زمین می فرستد . پس از آن در منطقه 

 سفید تیم برای بان دروازه-پرتابالف : 

  مشکی تیم برای اوت-پرتابب : 

 مشکی  تیم برای آزاد-پرتابج : 

 سفید  12د : اخطار برای شماره 

و توپ ،  دفع می کند شوت رامشکی 1دروازه بان  .سفید به سمت دروازه تیم مشکی شوت می کند  9( 6-18

است در حال غلطیدن      که یک بازیکن از تیم مشکی آماده برداشتن توپ  جائیکهزمین مسابقه و  طرفبه 

داوران مسابقه را لذا ،  شدهمصدومیت مشکی هنگام دفع توپ دچار  1دروازه بان از آنجا که . می باشد 

 چیست ؟ صحیح . تصمیم  همچنان در منطقه دروازه قرار دارد در حالیکه توپ ، متوقف می نمایند 

 سفید  تیم برای آزاد-ابپرتالف : 

 مشکی تیم برای بان دروازه-پرتابب : 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

ار وقت نگهد، منطقه دروازه تیم سفید در حال غلطیدن است . در همین لحظه بر روی زمین توپ (  6-19

 ؟ چیست صحیح تصمیم. شده است تعویض خطای سفید مرتکب  5اعالم می کند سوت زده و 

 سفید  تیم برای بان دروازه-پرتابالف : 

 سفید  5 شماره برای تعلیق دقیقه-2 ب :

 سفید تیم آزاد -خط پرتاب پشت از مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 سفید تیم تعویض منطقه محل از مشکی تیم برای آزاد-پرتابد : 
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 در فضای و توپ دفع می کند مشکی توپ را  12سفید به سمت دروازه شوت می کند . دروازه بان  5(  6-20

خط منطقه دروازه ایستاده و موقعیت مناسبی برای پشت که ، سفید  11سمت خط زن  دروازه به -منطقه

در و  رد ، می پتوپ در مسیر  مشکی 2می رود . مدافع ، گرفتن توپ و ایجاد یک موقعیت مسلم گل دارد 

ولی به سبب .  در جهت خط کناری ضربه می زند توپ فضای منطقه دروازه معلق است . به حالی که در 

و دروازه بان نیز به آن دست نمیزند  متوقف می شود ، صورت ثابت ه در منطقه دروازه بتوپ وجود چسب ، 

 . تصمیم صحیح چیست ؟

 مشکی  تیم برای بان دروازه-پرتاب الف :

 سفید تیم برای آزاد-پرتاب ب :

 سفید تیم برای متر7-پرتابج : 

 مشکی 2 شماره برای پیشرونده جریمهد : 

مشکی که موقعیت مناسبی  6مشکی یک شوت را گرفته و تصمیم دارد که توپ را به  1دروازه بان (  6-21

دروازه را لمس می کند .  خط منطقه پاس ، هنگام ارسال  1برای ضد حمله دارد ارسال نماید . دروازه بان 

 مشکی توپ را گرفته و یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟ 6

 الف :گل معتبر است 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابب : 

 دروازه پس از عالمت سوت -ج : اصالح وضعیت و تکرار پرتاب

 د :  گل معتبر نیست 

در پرتاب می کند و شوت به سمت دروازه یک  ، پرش می کند است . او سفید در یک ضد حمله  6(  6-22

    سفید  11و توپ به می کند ، مشکی توپ را دفع  12منطقه دروازه تیم مشکی فرود می آید . دروازه بان 

سفید  یک گل بثمر               11مشکی افتاده ،  12در منطقه دروازه بین او و دروازه بان سفید  6در حالیکه می رسد ، 

    ؟ چیست صحیح تصمیم.  ندمی رسا

 الف : گل برای تیم سفید 

 دروازه بان برای تیم مشکی –ب : پرتاب 
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 آزاد برای تیم مشکی -ج :پرتاب

سفید اقدام به شوت به دروازه می کند . دروازه  11تیم سفید  با دروازه خالی در حال حمله است  ،  ( 6-23

دروازه بان را بصورت یک شوت به سمت دروازه خالی اجرا    -پرتابمشکی ، توپ را می گیرد . او  1بان 

        سفید تالش می کند توپ را دفاع نماید . او خارج از منطقه دروازه  خودی پرش می کند 10می کند . 

توپ را لمس می کند . توپ از خط بیرونی دروازه به  –هنگامی که در فضای باالی منطقه دروازه است  –

سفید پس از لمس توپ ، در منطقه دروازه فرود می آید . تصمیم صحیح  10. خارج از زمین مسابقه می رود 

 چیست ؟ 

 سفید  تیم برای بان دروازه-پرتاب الف :

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 مشکی تیم برای متر7-پرتابج : 

 اوت برای تیم مشکی-پرتابد :  

 سفید  10ه : جریمه پیشرونده برای 

سفید اقدام به شوت به دروازه می کند . دروازه  11تیم سفید  با دروازه خالی در حال حمله است  ،  ( 6-24

دروازه بان را بصورت یک شوت به سمت دروازه خالی اجرا    -مشکی ، توپ را می گیرد . او پرتاب 1بان 

سفید تالش می کند توپ را دفاع نماید . او خارج از منطقه دروازه  خودی پرش می کند         10 می کند .

توپ را دریافت می کند و در حالیکه توپ در دستان  –هنگامی که در فضای باالی منطقه دروازه است  –

 وی است ، در منطقه دروازه فرود می آید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 مشکی  تیم برای بان دروازه-پرتاب الف :

 مشکی تیم برای متر7-پرتابب : 

 سفید  10ج : جریمه پیشرونده برای 
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  7 سئواالت  قانون

سفید موفق  3ر کند خط کناری می رود . قبل از اینکه توپ از خط کناری عبو سمت  بهفضا توپ در(  7-1

      را قطع او با یک پا خط کناری  کار ،انجام این بمنظور  ،سفید برساند  7توپ را به خود می شود با دست 

 سفید توپ را می گیرد و یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟ 7.  می کند

  اوت برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 ج : گل 

 سفید  3دقیقه تعلیق برای -2د : 

مشکی  11است ،   فضامی کند . هنگامیکه توپ در  مشکی ارسال 11مشکی یک پاس ریسکی برای  3(  7-2

مشکی که در وسط  9 توپ را بهخود بوسیله مشت ، بنابراین  نیست آنکه قادر به گرفتن ،متوجه می شود 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ می رساند زمین است 

 الف : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 مشکی 9 آزاد برای تیم سفید از موقعیت-ب : پرتاب

 مشکی 11آزاد برای تیم سفید از موقعیت -ج : پرتاب

 مشکی 11دقیقه تعلیق -2د : 

می پرد و روی پای راست فرود سپس سفید در حالیکه ایستاده است توپ را دریافت می کند ، او  4(  7-3

 سفید چند گام برداشته است ؟ 4کند . شماره  پرش کرده و شوت میخود ید ، روی پای چپ آ می

 1الف : 

 2ب :  

 3ج :  

 4د :  
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برای او پاس داده دریافت می کند . او همزمان اش و توپی را که هم تیمی می کند بازیکن پرش (  7-4

پای راستش را بلند کرده و یک گام به پهلو بر می دارد و پای چپ را نیز او روی دو پا فرود می اید . سپس 

 برداشته است ؟ تا کنار پای راست می کشاند . او چند گام

 1الف : 

  3ب : 

 ج :  صفر

 2د :  

روی پای سپس یک پاس از هم تیمی خود دریافت می کند ، است  فضادر حالی که روی بازیکن (  7-5

. سپس پای چپ را روی زمین گذاشته و روی پای راست جهش می کند با همان پا راست فرود می آید و 

 توپ را پرتاب  می کند . او چند گام برداشته است ؟ 

 3الف : 

 2ب :  

 1ج :  

 د :  صفر 

می شود توپ را در موفق  نهایتاًدر جهت تصاحب توپ تالش می کند ،  و در حالت کورمال سفید  5(  7-6

توپ را به زمین می زند و قبل از آنکه یک گل یک بار می دارد ،  سه گام بر کنترل خود درآورد . سپس او 

 مجددا سه گام دیگر بر می دارد . تصمیم صحیح چیست ؟، بثمر برساند 

 مشکی  تیم برای آزاد-الف : پرتاب

 ب : گل 

 دروازه بان برای مشکی-ج : پرتاب

 اوت برای تیم مشکی-د : پرتاب
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گام  5در این حالت  توپ را به زمین می زند ومرتباً سفید تصمیم دارد یک حمله را آغاز نماید . او  5(  7-7

 ؟ چیست صحیح تصمیمپاس می دهد . می گیرد و توپ را  مجدداً . سپس اوبر می دارد 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 سفید  تیم برای آزاد-پرتابب : 

 ج : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 متر برای تیم مشکی  7-د : پرتاب

، در حالیکه به پشت افتاده است   توپ را دریافت می کند و در اثر لغزش به زمین می افتد مشکی  6(  7-8

 ؟ چیست صحیح تصمیممشکی پاس می دهد .  9 توپ را به

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 کند می پیدا ادامه وقفه بدون مسابقهب : 

 مشکی  تیم برای آزاد-پرتابج : 

بدون . خود ضربه می زند رو به جلو در مسیر حرکت توپ را سفید بین دو بازیکن حریف می دود و  3(  7-9

اکنون مسیر به سمت دروازه تیم مشکی باز . توپ را تصاحب می کند مجدداً  واآنکه توپ به زمین بخورد ، 

 ؟ چیست صحیح تصمیم توپ را  یکبار به زمین میزند و یک گل بثمر می رساند . سفید  3 .است

 الف : گل 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 دروازه بان برای تیم مشکی-ج : پرتاب

سفید توسط  5پاس دهد ، ولی سفید  5زمین زدن توپ ، تصمیم دارد آن را به یک بار سفید پس از  7(  7-10

توپ را رها می کند ولی ،  آشفتگیسراسیمگی و سفید بخاطر  7حریف پوشش داده شده است .  یک بازیکن

  ؟ چیست صحیح تصمیمبگیرد .  آنرا قبل از اینکه توپ به زمین بخورد موفق می شود مجددا 

 کند می پیدا ادامه وقفه بدون مسابقهالف : 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 
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 سفید  تیم برای آزاد-پرتابج : 

 بازی غیر فعال چیست ؟ تکرار  جریمه(   7-11

 آزاد و اخطار -الف : پرتاب

 دقیقه تعلیق-2و  آزاد-پرتابب : 

 آزاد-پرتابج : 

 و دیسکالیفه ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  آزاد-پرتابد : 

برگشت شده پس از برخورد به پایه دروازه تیم مشکی توپ ،  ه سمت دروازهسفید ب 4شوت  متعاقب(  7-12

. در نتیجه توپ از روی ایستاده است برخورد می کند نزدیک دروازه  به داور که داخل منطقه دروازه و 

 به بیرون می رود . تصمیم صحیح چیست ؟بلکه از طریق خط کناری  خط بیرونی دروازه خارج نمی شود ، 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 اوت برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 دروازه برای تیم مشکی-ج : پرتاب

را بداخل زمین انجام می دهد . توپ   سفید  پرتاب 5اوت را اجرا می کند  . –تیم سفید یک پرتاب (  7-13

 ؟ چیست صحیح تصمیم. عبور می کند دروازه تیم مشکی از خط ورد کرده و خبه داور بر

 اوت پس از عالمت سوت -الف : تکرارپرتاب

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابج : 

 د : گل برای تیم سفید 

             سفید توپ را دفاع می کند . توپ روی زمین  9 ، ومشکی یک شوت پرشی انجام می دهد  3(  7-14

             شروع حمله را -زمین زدن توپ یک ضد ضمنو سفید با هر دو دست آنرا بر می دارد  9و ، می افتد 

 . تصمیم صحیح چیست ؟  پرتاب می کند کند . او توپ را بداخل دروازه تیم مشکی  ی م

 الف : گل برای تیم سفید 
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 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 سفید  9برای  تعلیق دقیقه-2ج : 

 اوت -یمد : تا

           مشکی بدرستی مسیر او را می بندد . 2دریبل می نماید . توپ را کناری  خط امتدادسفید در  5(  7-15

در حالیکه همچنان در حال خط کناری بیرون می رود . از یک پا با مشکی ،  2به منظور عبور از سفید  5

 تصمیم صحیح چیست ؟دریبل کردن است  . 

 سفید  تیم برای آزاد-پرتابالف :  

 اوت برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابج : 

 د : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

توپ به سمت خط کناری نزدیک منطقه تعویض ، سفید  9سفید برای  3پس از یک پاس با دقت کم از  ( 7-16

تصاحب کند مشکی یک متر با توپ فاصله دارد و آماده است که آنرا  10. در حال غلطیدن است تیم سفید 

سفید که در مرکز  3سفید به سمت توپ شیرجه می رود و با مشت به توپ ضربه می زند تا  توپ به  9که ، 

از روی خط کناری از زمین مسابقه خارج و  سر می خورد سفید   9بر اثر این حرکت ،   . برگردد زمین است 

 شود . تصمیم صحیح چیست ؟ می

 الف : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 مشکی تیم برای آزاد-ب : پرتاب

 سفید  9ج : جریمه پیشرونده برای شماره 

 اوت برای تیم مشکی -د : پرتاب

. موضع گرفته است   بدون توپ در خارج از زمین بازیاز تیم حمله کننده  ،   مشکی 7بازیکن  ( 7-17

             ولی او واکنشی  نشان  برگردد ، باید به زمین بازی او که ، می دهند  تذکرداوران به بازیکن مذکور 

    نمی دهد . تصمیم صحیح چیست ؟

 کند می پیدا ادامه وقفه بدون الف : مسابقه
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 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب

 مشکی 7 شماره برای پیشرونده ج : جریمه

 اوت برای تیم سفید -د : پرتاب

کنترل خود و توپ را  پرش می کند . او کامالًتیم مقابل یک بازیکن بر روی فضای منطقه دروازه (  7-18

ر جهت یجای شوت به سمت دروازه ، روی هوا تغیه ب. با این حال دارد  شوتجهت  خوبیو موقعیت ، دارد 

تصمیم صحیح  و او نیز پاس بعدی را می دهد .قب برای هم تیمی خود پاس می دهد ، داده و توپ را به ع

 ؟چیست 

 الف : عالمت هشدار برای بازی غیر فعال 

 آزاد برای بازی غیر فعال -ب : بالفاصله پرتاب

 آزاد برای رفتار خارج از روحیه ورزشی-ج : بالفاصله پرتاب

 د : جریمه پیشرونده 

برخورد می کند ی کند و توپ به پایه دروازه سفید یک شوت به سمت دروازه تیم مشکی پرتاب م 3(  7-19

بدون آنکه  آزاد -خط پرتابمحوطه مشکی در  4سفید و 3. برگشتی از منطقه دروازه خارج می شود  توپ . 

به شماره  مشکی موفق می شود توپ را 4 .  برای توپ شیرجه می روندنمایند ، خطری برای یکدیگر ایجاد 

 ؟بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیستو یک گل  کند میغازآرا  ایمله مشکی برساند و او ضد ح 6

 مشکی 4الف : اخطار برای 

 ب : گل برای تیم مشکی

 آزاد برای تیم سفید یا تیم مشکی متناسب با موقعیت -ج : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی-د : پرتاب

پاس دهد ه پشت خط منطقه دروازه تیم مشکی است کسفید  8تالش می کند که توپ را به  سفید 10(  7-20

و دراین حالت توپ به پای او  برخورد  استایستاده سفید  8مقابل ساکن و بدون حرکت  مشکی کامال10ً . 

 . تصمیم صحیح چیست ؟می کند 

 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب
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 بقه بدون توقف ادامه می یابد ب : مسا

 ی توپ را بگیرد ج : بستگی دارد که چه شخص

سفید  15پس از آن توپ روی زمین می غلطد . ، می کند متوقف مشکی را  9یک پاس از سفید  15(  7-21

از زمین وطه می خورد . او و روی زمین غید توپ را می گیرد فس15، مشکی برای توپ شیرجه می روند  9و 

او نیز یک ، سه گام بر می دارد و توپ را برای هم تیمی خود ارسال می کند همراه با توپ می شود و  بلند 

 گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : گل برای تیم سفید 

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب

 در زمین مسابقهیک بازیکن کمتر  ، ولی  از حریف جلو است 24- 23 با نتیجه 57در دقیقه تیم سفید (  7-22

چندین پرتاب را سفید تالش می کند که  6سفید اعالم می کند .  3برای آزاد -. داور زمین یک پرتاب دارد

پرتاب را نشان اجرای محل صحیح  به وضوح در حالیکه داور قبالً، ام دهد متر جلوتر از محل صحیح انج

 . تصمیم صحیح چیست ؟بود داده 

 ندارد دیگری  اقدام  هیچ،  الف : اصالح وضعیت  با عالمت سوت 

 ب : اصالح وضعیت با عالمت سوت ، داوران عالمت هشدار بازی غیر فعال را نشان می دهند 

 بازی           هشدار سفید ، داوران عالمت 6سوت ، جریمه پیشرونده برای شماره  عالمت با وضعیت ج : اصالح

 دهند می نشان را فعال غیر

موقعیت حمله در  . بازیکنان تیم مشکی قبالً بازی می کند  کمتر در زمینتیم مشکی با یک بازیکن (  7-23

مشکی تصمیم می گیرند بمنظور تعویض  8و شماره  6و در تدارک حمله هستند . اکنون شماره قرار گرفته اند 

 از زمین مسابقه خارج شوند . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : عالمت هشدار 

  دیده نشود ثانیه  5 چ افزایشی در سرعت حمله ظرف هی، درصورتیکه عالمت هشدارب : 

 آزاد برای تیم سفید بخاطر بازی غیر فعال -ج : بالفاصله پرتاب

 مشکی  در صورت تکرار 8 مشکی یا 6د : اخطار برای 
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 تکرار صورت در  مشکی 8 مشکی یا 6 دقیقه تعلیق  برای-2ه : 

 ذیل عالمت هشدار را لغو  می کند ؟ اعمال کدامیک از (  7-24

 متر توسط دروازه بان  7-تیم مهاجم پس از دفع یک پرتابتوپ توسط الف ( مالکیت مجدد 

 از برخورد توپ به پایه و میله افقی دروازه تیم مهاجم پس توپ توسط مالکیت مجدد ب : 

 اوت تیمی-ج : تایم

 موثر  قبل از اقدام غیر فعال بعدی تیم قوی و د : اقدام 

 د  –در بندهای الف اشاره شده ه : هیچکدام از اقدامات 

ی باشد  م عالمت هشدار برای بازی غیر فعال ، صحیحمتناسب با  کدامیک از دستورالعمل های ذیل (  7-25

 (  IHF 17؟ ) عالمت هشدار شماره 

را  17مشاهده شد ، ابتدا داور خط دروازه عالمت دست شماره  الف : اگر تمایل و گرایش به بازی غیر فعال

 نشان می دهد . سپس داور زمین در همان جهت دستش را باال می آورد 

آنگاه در ، اوت تیمی نمود -ب : پس از عالمت هشدار بازی غیر فعال ، اگر تیم صاحب توپ درخواست تایم

 نشان داده شود .  باید مجددأت هشدار بازی غیر فعال شروع مجدد مسابقه ، عالم

آشکاری جهت شوت تالش شدار بازی غیر فعال ، هیچگونه ج : اگر تیم صاحب توپ پس از اعالم عالمت ه

آزاد -دروازه برای بازی غیر فعال یک پرتاب -آنگاه داور زمین یا داور خط ، به سمت دروازه نشان ندهد 

 اعالم می کنند 

شوت به اقدامی برای پاس  6پس از  نهایتاًد : پس از نشان دادن عالمت هشدار بازی غیر فعال ، درصورتیکه 

  می گیرند داوران در خصوص بازی غیر فعال تصمیم ، دروازه نشود سمت 

لت اتخاذ چنین تاکتیکی به ع یم مذکور قبأل. ت کندشروع  تاخیر می -ی پرتاب تیم سفید در اجرا(  7-26

 است . تصمیم صحیح چیست ؟ ذکر گرفتهت

 الف : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

 شروع پس از عالمت سوت -اوت ، پرتاب -ب : تایم
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             بالفاصله عالمت هشدار بازی غیر فعال نشان داده ، سوت  عالمت از پس شروع- پرتاب ، اوت-ج : تایم

 می شود 

 شود می داده نشان فعال غیر بازی هشدار عالمت شروع ، بالفاصله-د : عالمت سوت برای پرتاب 

 ه : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول تیم سفید 

از عالمت هشدار بازی غیر فعال ، صحیح است مناسب  کدامیک از موارد ذیل در خصوص استفاده  ( 7-27

 ؟

همواره موجب توقف عالمت هشدار برای الف : هنگامیکه مسئول تیم دفاعی یک جریمه پیشرونده بگیرد 

 بازی غیر فعال خواهد شد .

ب : هنگامیکه در یک حمله برای اولین بار عالمت هشدار برای بازی غیر فعال نشان داده شود آنگاه پس از 

 ثانیه دست داور باید پائین بیاید  10

پس از ، آنگاه باشد نشان داده شده ج : در صورتیکه قبل از توقف مسابقه عالمت هشدار برای بازی غیر فعال 

  تکرار شود جهت یادآوری ، عالمت مذکور باید بازی هنگام  شروع مجدد اولین توقف مسابقه ، 

 فعال غیر بازی برای هشدار عالمت توقف موجب همواره اعمال جریمه پیشرونده برای بازیکن دفاعی ، د : 

  شد خواهد

باید عالمت هشدار برای بازی غیر فعال را نشان دهند که بازیکن کامال واضح توپ را در هنگامی ه : داوران 

 داشته باشد کنترل خود 

 ؟ است صحیح ، فعال غیر بازی خصوص در ذیلموارد  از کدامیک(  7-28

 ثانیه نباید برای شروع تا پایان یک تدارک حمله فرصت داد  5الف : به یک تیم بیش از 

 آن توجه نمایند وتاخیرکندی ، شروع باید به نحوه تعویض -ب : داوران پس از اجرای پرتاب 

داوران باید ، ج : اگر تیمی در جهت افزایش سرعت و استفاده از فضاهای باز در تدارک حمله تالش نماید 

 به آن توجه و دقت نمایند

نگامیکه تیمی در نیمه زمین خودی توپ را تصاحب د : داوران باید به حرکتهای منفعالنه بازی غیر فعال از ه

 ، توجه نمایند  می نماید 
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حمله تغییر -حمله به تدارک -از حالت ضداست و در ادامه حمله -ه : وقتی تیمی در تالش برای یک ضد 

 وضعیت می دهد آنگاه  باید به تیم اجازه داد تا برای یک تعویض معمولی اقدام نماید 

         کیت تیم سفید است . داوران عالمت هشدار برای بازی غیر فعال را نشان می دهند .توپ در مال(  7-29

مشکی دفاع  2پاس یک شوت به سمت دروازه پرتاب می کند . توپ پرتاب شده توسط  3سفید پس از  5

 می دهد . چه تعداد پاس انجام شده است ؟ پاسسفید  9و او توپ را به  بر می گرددسفید  5 بهشده  و 

 3الف : 

  4ب :  

  5ج :  

         . دهند می نشان را فعال غیر بازی برای هشدار عالمت داوران.  است سفید تیم مالکیت در توپ(  7-30

                  سفید  9و به ، مشکی دفاع شده  8ولی توپ توسط  ،  سفید پاس دهد 2سفید تالش می کند توپ را به  9

 سفید  8آزاد بدست می آورد . -تالش می کند که از مدافع عبور نماید ولی یک پرتاباو می گردد و  بر

 سفید پاس می دهد . چه تعداد پاس انجام شده است ؟ 9آزاد را اجرا کرده و توپ را به شماره -پرتاب

 1الف :  

 2ب :    

 3ج :    

داوران متوجه گرایش تیم سفید به بازی غیر فعال می شوند .آنها . است دسفی تیم مالکیت در توپ(  7-31

    دهند . تیم مشکی که می بینند عالمت هشدار برای بازی  می نشان را فعال غیر بازی برای هشدار عالمت

دفاع مستحکم تری را از خود بروز می دهند و تالش می کنند که مرتکب ،  غیر فعال نشان داده شده است

          پاس از تیم سفید ، تیم مشکی مرتکب یک خطا منجر به  5آزاد شوند . پس از -خطای منجر به پرتاب 

 آزاد می شود . تصمیم صحیح چیست ؟-پرتاب 

 پاس برای شوت به سمت دروازه دارد  6الف : تیم سفید فرصت  

 دارد دروازه سمت به شوت برای پاس 2 فرصت سفید تیمب : 

 دارد دروازه سمت به شوت برای پاس 1  فرصت سفید تیمج : 
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 آزاد را بصورت شوت مستقیم به سمت دروازه انجام دهد -د : تیم سفید باید پرتاب

 عالمت و شوند می فعال غیر بازی به سفید تیم گرایش متوجه داورانتیم سفید در حال حمله است . (  7-32

     تیم سفید، سفید به سمت دروازه شوت نماید  9قبل از آنکه  . دهند می نشان را فعال غیر بازی برای هشدار

و از روی خط کناری به خارج زمین می شود ، مشکی دفاع  3شوت توسط این پاس انجام داده است .  4

 . تصمیم صحیح چیست ؟اوت برای تیم سفید اعالم می شود -می رود و پرتاب

 الف : عالمت هشدار برای بازی غیر فعال دیگر معتبر نیست 

 دارد دروازه سمت به شوت برای پاس 6  فرصت سفید تیمب : 

 دارد دروازه سمت به شوت برای پاس 2 فرصت سفید تیمج : 

 دارد دروازه سمت به شوت برای پاس 1  فرصت سفید تیمد : 

 هشدار عالمت،  فعال غیر بازی به سفید تیم گرایشو داوران بعلت ،  است سفید تیم مالکیت در توپ(  7-33

          سفید اقدام به شوت به سمت دروازه می کند . 5پاس  6. پس از  دهند می نشان را فعال غیر بازی برای

 سفید بر می گردد . .تصمیم صحیح چیست ؟ 5مشکی توپ را دفاع می کند و توپ به خود   3

 آزاد برای تیم مشکی-: پرتابالف 

 پاس برای شوت به سمت دروازه دارد  1ب : تیم سفید فرصت 

 ج : عالمت هشدار برای بازی غیر فعال همچنان معتبر است 

 معتبر نیست دیگر  فعال غیر بازی برای هشدار عالمتد : 

 ه : تیم سفید قبل از شوت به سمت دروازه فرصت هیچ پاسی را ندارد 

مشکی  7م مشکی در حال حمله است . داوران عالمت هشدار بازی غیر فعال را نشان می دهند . تی ( 7-34

سفید  3مشکی سعی می کند از بین مدافعین عبور نماید ، ولی توسط 11مشکی پاس می دهد .  11توپ را به 

اد را اجرا          آز-مشکی پرتاب 11آزاد بسود تیم مشکی اعالم می نمایند . -متوقف می شود .داوران پرتاب

مشکی پاس میدهد ، او تالش می کند یک شوت بسمت دروازه انجام دهد ، اما شوت  2می کند و توپ را به 

مشکی یک شوت بسمت دروازه انجام می دهد  11مشکی میرسد .  11سفید دفاع می شود و توپ به  4توسط 
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نماید  متوقف سفید موفق می شود توپ را  1ل داده می شود ، و دروازه بان هسفید  5رامی توسط ، اما به آ

 . تصمیم صحیح چیست ؟ 

حمله جدید ، زیرا تیم مشکی موفق شده است پس از شوت به دروازه   ;آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 مالکیت توپ را بدست آورد .

 عالمت هشدار ، تیم مشکی می تواند از دو پاس استفاده نماید   ;آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب

 پاس استفاده نماید سهعالمت هشدار ، تیم مشکی می تواند از   ;آزاد برای تیم مشکی -ج : پرتاب

 پاس استفاده نماید چهارعالمت هشدار ، تیم مشکی می تواند از   ;آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   73صفحه 

 

  8 سئواالت  قانون

مشکی بعنوان بازیکن اضافی وارد زمین مسابقه می شود و  7حمله تیم سفید ، -در خالل یک ضد (  8-1

 . تصمیم صحیح چیست ؟  ک موقعیت مسلم گل از بین می رودسفید را می گیرد و بدینوسیله ی 5بازیکن 

 مشکی  7دقیقه تعلیق برای -2الف : 

 مشکی بدون گزارش ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود  7ب : دیسکالیفه  

 مشکی همراه با گزارش ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده می شود (     7دیسکالیفه  :ج

 آزاد -د :  پرتاب 

 متر  7 -ه : پرتاب

ه از رختکن بو مستقیمأ حضور پیدا می کند با تاخیر ، مسابقه ثبت نشده است برگ که در ،مشکی  8(  8-2

 6  آناثر  برهل می دهد که ،  سفید را که در حال شوت پرشی است  6داخل زمین مسابقه می رود . او 

رود . تصمیم  و بدینوسیله یک موقعیت مسلم گل از بین میمی دهد  سفید کنترل بدن خود را از دست

 صحیح چیست ؟

 متر برای تیم سفید    7 -الف : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب 

 مشکی بدون گزارش ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  8ج : دیسکالیفه  

 مشکی همراه با گزارش ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده می شود (  8د : دیسکالیفه  

 تیم مشکی  ه : جریمه پیشرونده برای سرپرست مسئول 

تیم سفید ، با رفتار خارج از روحیه  Bمسئول ( در خالل  استراحت بین دو نیمه )در مسیر رختکن ( 8-3

مسابقه یک اخطار و در نیمه اول  از تیم سفید قبأل Aورزشی نسبت به داوران اعتراض می نماید . مسئول 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ است  گرفته

 تیم سفید   Bدقیقه تعلیق برای مسئول - 2الف : 

 تیم سفید ) کارت قرمز توسط  داوران نشان داده می شود (  Bب : دیسکالیفه برای مسئول  
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 دقیقه کاهش پیدا می کند  2برای مدت  بازیکن  1از نیمه دوم با ج : تیم سفید در آغ 

 پذیر نیست ولی گزارش نوشته می شود  د : هیچ جریمه ای امکان 

مرتکب خطای سفید  6اکنون  .دقیقه ای جریمه شده است - 2دو مرتبه بوسیله تعلیق  سفید قبأل 6(  8-4

مرتکب رفتار نامبرده همچنین ،  . در صورتیکه پس از اعالم داوران مبنی بر خطای تعویض  شودتعویض می 

 خارج از روحیه ورزشی گردد ، تصمیم چیست ؟  افراطیو شدید فوق العاده 

 سفید  6دقیقه تعلیق برای - 2الف : 

 سفید بدون گزارش )کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  6ب : دیسکالیفه   

 ( شود می داده نشان داوران و آبی توسط قرمز کارت) گزارش همراه با  سفید 6ج : دیسکالیفه 

 دقیقه در زمین  مسابقه کاهش می یابد  2بازیکن برای مدت   1د : تیم سفید توسط  

 یابد می کاهش مسابقه  زمین در دقیقه 2 مدت برای بازیکن  2 توسط سفید ه : تیم 

 یابد می کاهش مسابقه  زمین در دقیقه4 مدت برای بازیکن  1 توسط سفید و : تیم 

تیم سفید پس از یک دقیقه وی را بداخل زمین   Aولی مسئول ، دقیقه تعلیق می شود - 2سفید  2 (  8-5

سفید یک موقعیت مسلم گل تیم مشکی را از بین می برد  2وقت نگهدار ،  قبل ازسوت  .بر می گرداند مسابقه 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 سفید  2برای  ضافیالیق تع آزاد برای تیم مشکی و یک -الف : پرتاب 

از تیم سفید به مدت  بازیکن  1سفید و کاهش  2برای اضافیتعلیق یک  متر برای تیم مشکی و 7 -ب : پرتاب 

 سفید  2باقیمانده از تعلیق اولیه 

 باقیمانده مدت به سفید تیم از بازیکن 1 سفید و کاهش 2متر ، دیسکالیفه بدون گزارش برای  7 -ج : پرتاب

 سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  2 اولیه تعلیق از

 اولیه تعلیق از باقیمانده مدت به سفید تیم از بازیکن  1 کاهش و سفید 2 برای متر ، دیسکالیفه 7 -د : پرتاب 

 ( شود می داده نشان داوران و آبی توسط  قرمز کارت) شود می ، گزارش نوشته   سفید 2

مشکی را بوسیله  4سفید که صاحب توپ نیست مسیر بازیکن  7در جریان حمله تیم سفید ، خط زن  ( 8-6

 بدن مسدود  می کند . تصمیم صحیح چیست ؟



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   75صفحه 

 

 آزاد برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 سفید  7ب : جریمه پیشرونده برای 

 ج : مسابقه بدون وقفه ادامه پیدا می کند 

مشکی تالش می کند توپ را از دست وی در  7عیت مسلم گل دارد . سفید یک موق 4بازیکن گوش (  8-7

 او را می زند  . توپ گل نمی شود . تصمیم صحیح چیست ؟ ساعدبیاورد ولی فقط  

 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب

 متر برای تیم سفید  7-ب : پرتاب

 مشکی  7دقیقه تعلیق برای -2ج : 

 مشکی  7د : اخطار برای 

 مشکی اعالم نمی شود  7نه جریمه پیشرونده ای برای ه : هیچگو

توپ از منطقه دروازه خود  گرفتنمشکی بمنظور  12دروازه بان  حمله است ، -سفید در یک ضد 6(  8-8

 6با روشهای قانونی بتواند یک مدافع بود ممکن  در حالیکهسفید برخورد می کند .  6بیرون می آید ولی با 

 تصمیم صحیح چیست ؟سفید را متوقف کند . 

 مشکی 12دقیقه تعلیق برای دروازه بان -2الف : 

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  12ب : دیسکالیفه دروازه بان 

 متر برای تیم سفید  7-ج : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب

         داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت همراه با گزارش )  مشکی 12 بان دروازه دیسکالیفهه : 

 ( شود می

ولی هم ، توپ را به هم تیمی خود که در نیمه دیگر زمین مسابقه است پاس دهد  داردسفید تصمیم  2 ( 8-9

حریف مشکی قبال بخاطر پریدن بر روی بازیکن بدون توپ  5مشکی گرفته شده است .  5تیمی او توسط 

 صحیح چیست ؟ اخطار گرفته است . تصمیم
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 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب

 مشکی 5 برای تعلیق دقیقه-2ب : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی  5ج : دیسکالیفه برای 

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی کارت)  د : گزارش نوشته می شود 

. ، می رسد به تنهائی پشت خط منطقه دروازه تیم مشکی ایستاده است  کهسفید  9خط زن به توپ (  8-10

 ؟ چیست صحیح تصمیم.  کشیده می شود مشکی به عقب  2پس از آن بازوی پرتاب او توسط 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 سفید تیم برای متر 7-پرتابب : 

 مشکی 2 برای تعلیق دقیقه-2ج : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی 2 برای دیسکالیفهد : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی کارت)   شود می نوشته گزارشه : 

،         می کند مشکی در اولین دقیقه مسابقه بخاطر هل دادن یک اخطار دریافت  9کمی پس از آن که (  8-11

 مسلم گل وجود نداشته است  تصمیم صحیح چیست ؟سفید را می گیرد . یک موقعیت تیم مشکی خط زن  7

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 سفید تیم برای متر 7-پرتابب : 

 مشکی 7برای  اخطارج : 

 مشکی 7برای  تعلیق دقیقه-2د : 

دروازه بان را مقابل خود فقط ایستاده و مقابل ه پشت خط منطقه دروازه تیم کدر شرایطی سفید  4(  8-12

و به را می گیرد مشکی او  3 ،  ندکگل تالش  یک برای  سفید 4 قبل از آنکه . صاحب توپ  می شوددارد 

 سفید توپ را از دست می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ 4زمین می زند و به همین علت  

 مشکی 3الف : اخطار برای 

 مشکی  3 برای تعلیق دقیقه-2ب : 
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 داوران نشان داده می شود (مشکی ) کارت قرمز توسط  3دیسکالیفه ج : 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابد : 

 سفید تیم برای متر 7-پرتاب:  ه

چه موقعی یک بازیکن دیسکالیفه می شود ؟ ) کارت قرمز یا قرمز و آبی توسط داوران نشان داده (   8-13

 می شود ( 

 الف : برای تخلفی که سالمتی بازیکن مقابل را به خطر اندازد 

 رفتار فوق العاده شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی داخل یا خارج زمین مسابقهب : برای 

 ج : برای تکرار رفتار خارج از روحیه ورزشی داخل زمین مسابقه 

 د : برای خطای تعویض در خالل تعلیق ) موقعیت مسلم گل وجود ندارد ( 

زمین تیم مشکی مستقیمأ از نیمکت به داخل   Cسفید ، مسئول  5حمله توسط -در خالل یک ضد  ( 8-14

شده و توقف سراسیمگی و سردرگمی سفید دچار 5منطقه دروازه خودی می رود . به همین علت  بسمت 

ته است . مسئول متخلف به بازیکن سفید یک موقعیت مسلم گل داش 5می کند . داوران اعتقاد دارند که 

. تصمیم صحیح  داردمتر با او فاصله  10را حداقل حدود زی، که صاحب توپ بوده دست نمی زند حریف 

 چیست ؟

 اوت -الف : تایم

 سفید تیم برای آزاد-پرتابب : 

 سفید تیم برای متر 7-پرتابج : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) تیم مشکی  Cد : دیسکالیفه بدون گزارش برای مسئول 

            داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)   گزارشهمرا با مشکی  تیم C مسئول برای دیسکالیفهه : 

 ( شود می

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2زمین به مدت در  بازیکن  1 و : تیم مشکی با 
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سفید که کامال تنها پشت خط  7تا توپ را به  تصمیم دارد سفید  5تیم سفید در حال ضد حمله است . (  8-15

تیم مشکی به  Dسفید توپ را پاس می دهد ، مسئول  5منطقه دروازه تیم مشکی است ، پاس دهد . هنگامیکه 

 داخل زمین مسابقه آمده و توپ را می گیرد . تصمیم صحیح چیست ؟

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 سفید تیم برای متر 7-پرتابب : 

 مشکی تیم D مسئول  برای تعلیق دقیقه-2ج : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی تیم  D مسئول برای گزارش بدون دیسکالیفهد : 

            داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)   گزارش با همرا مشکی تیم  D مسئول برای دیسکالیفهه : 

 ( شود می

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به در زمین بازیکن 1  با مشکی تیمو : 

ذیل بعنوان رفتار فوق العاده شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی که با  رفتارهایکدامیک از (  8-16

) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده  دیسکالیفه همراه با گزارش جریمه می شود ، شناخته می شود ؟

 می شود ( 

 الف : تکرار دفاع با پا یا پائین تر از زانو توسط بازیکن زمین 

 ب : مسئول تیم یک موقعیت مسلم گل را از بین ببرد 

 ج : پرتاب آب دهان به دیگر افراد 

 ه : تکرار تاخیر در مسابقه به منظور اتالف وقت 

می گوید را می بینند که خطاب به آنها فریاد می زند و مشکی  4هنگام ورود به سالن مسابقه داوران (  8-17

  وی پیراهن تیم مشکی را پوشیده ولی نام وی در برگ مسابقه ثبت نشده است .  "نه باز این احمق ها  "

           در برگ مسابقه ثبت خود بعنوان چهاردهمین بازیکن تیم مشکی  4،  دقیقه از مسابقه 12 گذشت پس از

 . تصمیم صحیح چیست ؟د نمی شووران متوجه این موضوع دامی شود . 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی  4 برای گزارش بدون دیسکالیفهالف : 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمیندر  بازیکن 1 با مشکی تیمب : 
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 ج : تیم مشکی مسابقه را بدون کاهش بازیکن ادامه می دهد 

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)   گزارش با همرا مشکی 4 برای دیسکالیفهد : 

 بازیکنی که مجاز است برسد  14ه : تیم مشکی می تواند یک بازیکن دیگر را اضافه نماید تا به مجموع 

تیم مشکی وارد زمین مسابقه شده و فریاد  Cآزاد برای تیم سفید ، مسئول -پس از اعالم یک پرتاب ( 8-18

در این مسابقه  هیچ یک از مسئولین تیم مشکی قبأل . " باشدما باید برای آزاد -اما این پرتاب  "می زند که 

 ؟ چیست صحیح تصمیمجریمه نشده بودند . 

 مشکی را از سالن مسابقه خارج نماید  Cالف : سرپرست مسئول تیم مشکی باید مسئول 

           کاهش دقیقه 2 مدت به زمیندر   بازیکن 1  با مشکی تیمتیم مشکی ،  Cدقیقه تعلیق برای مسئول -2ب : 

 کند می  پیدا

 مشکی تیم C مسئولج : اخطار برای 

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب

یک اخطار می گیرد . پس ، سفید بعلت تخلفی در زمین مسابقه که مستلزم جریمه پیشرونده است  3(  8-19

سفید از نیمکت ذخیره به داوران توهین و فحاشی  3بازیکن مذکور ، پس از تعویض از شروع مجدد مسابقه و 

 ؟ چیست صحیح تصمیممی کند . 

  با سفید  تیم ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید  3 برای گزارش بدون دیسکالیفهالف : 

 کند می  پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمیندر  بازیکن  1

 تیم ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)   گزارش با همرا سفید  3 برای دیسکالیفهب : 

 کند می  پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمیندر  بازیکن  1  با  سفید

 کند می  پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمیندر   بازیکن 1 با  سفید تیمسفید و  3 برای تعلیق دقیقه-2ج : 

 اوت -د : تایم

       کشیده که قبأل یک اخطار گرفته است سفید  4مشکی توسط  9حمله پیراهن -در خالل یک ضد(  8-20

او نیز یک گل بثمر می رساند .  ،مشکی برساند  8مشکی موفق می شود توپ را به  9، علیرغم این  ، می شود
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          روی نیمکت ولی می بینند که وی قبأل ، نمایند  سفید را جریمه 4تصمیم می گیرند که پس از آن داوران 

 نشسته است . تصمیم صحیح چیست ؟ذخیره ها 

 کند می  پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمیندر   بازیکن 1  با  سفید تیم،  سفید 4 برای تعلیق دقیقه-2الف : 

سفید نمی تواند در زمین مسابقه باشد ولی تیم او می تواند در زمین مسابقه کامل  4دقیقه آینده  2ب : طی 

 باشد 

 ج : هیچ جریمه ای امکان پذیر نیست 

 به زمیندر   بازیکن 1  با  سفید تیم ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  4د : دیسکالیفه 

 کند می  پیدا کاهش دقیقه 2 مدت

                   داده نشان داوران توسط آبی ویا قرمز  قرمز ارتک) دیسکالیفه شود باید چه موقعی بازیکن (  8-21

 ( شود

 الف : برای رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی

 یا پاس با استفاده از پا از توپ فعال به وسیله دفاع ب : برای از بین بردن یک موقعیت مسلم گل 

 ج : برای خطای تعویض در خالل زمان تعلیق ) موقعیت مسلم گل نباشد ( 

آزاد علیه تیم خودی اعالم می شود ) منظور در -د : برای عدم زمین گذاشتن توپ هنگامی که یک پرتاب

 ثانیه پایانی نیست (  30

مشکی  6تخلف ضمن به  خطر انداختن سالمتی  سفید بوسیله یک 11تیم مشکی در حال حمله است . (  8-22

مشکی و دروازه تیم سفید قرار دارند .  6سفید بین  8و سفید  7هنگام خطا توپ را از وی  دور می کند . در

 تصمیم صحیح چیست ؟

 سفید  11 برای تعلیق دقیقه-2الف : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  11ب : دیسکالیفه 

 متر برای تیم مشکی 7-: پرتابج 

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب
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د نذیل باید به وسیله دیسکالیفه همراه با گزارش جریمه شو تخلفاتبا قوانین ، کدامیک از  متناسب (  8-23

  ( شود داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت) 

 الف : مسئول تیم برای دومین بار بدون کسب اجازه وارد زمین مسابقه شود 

 که تیم را به ترک زمین مسابقه تشویق و دعوت نماید  یب :  مسئول

بدون آنکه دروازه بان سر خود را در  بزند ، به سر دروازه بان  را متر 7 -پرتابپرتاب کننده ، ج : هنگامیکه 

 مسیر توپ حرکت داده باشد 

 تماشاگران پرتاب نماید  میاند : پس از یک تصمیم از سوی داوران ، یک بازیکن بعنوان اعتراض توپ را به 

 ه : یک بازیکن خارج از زمین مسابقه آب دهان به سوی تماشاگران پرتاب نماید 

جریان و اکنون بر روی نیمکت ذخیره ها نشسته است . در تعلیق شده دقیقه -2 بعلت خطا ، سفید  3(  8-24

سفید با فریاد به داوران توهین و فحاشی می کند . تصمیم صحیح چیست  3اوت نزدیک نیمکت ، -یک پرتاب

 ؟

 سفید  3دقیقه تعلیق برای -2الف : 

 بالفاصله این ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  3ب : دیسکالیفه بدون گزارش برای 

 شود می دقیقه-2 در زمین مسابقه به مدت   سفید تیم کاهش به منجر

 دقیقه کاهش پیدا می کند  4زمین برای در  بازیکن   1 ج : تیم سفید با 

 این ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت) سفید 3 برای زارشگبا  همراه دیسکالیفهد : 

 شود می دقیقه-2 به مدت در زمین مسابقه   سفید تیم کاهش به منجر بالفاصله

 می زندبه صورت بازیکن هم تیمی خود ضربه ای ،  اشتباهات متعدد ناشی از سفید بر اثر ناامیدی  3(  8-25

 . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 محسوب می شده الف : اقدامی ندارد زیرا هم تیمی او 

 سفید  3دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید 3 برای گزارش بدون دیسکالیفهج : 
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 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  سفید 3 برای گزارش  با همراه دیسکالیفهد : 

مشکی  را می بینند که لباس تیم مشکی را پوشیده است و  4ورود به سالن مسابقه  هنگام داوران در (  8-26

داوران با بررسی متوجه  می شوند . "اوه متاسفم باز این احمق ها  "به محض دیدن داوران فریاد می زند 

 ت شده است . تصمیم صحیح چیست ؟بمشکی در برگ مسابقه ث 4که 

 از شروع مسابقه  مشکی 4دقیقه تعلیق برای -2الف : 

  با مشکی  تیم ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی  4 برای گزارش بدون دیسکالیفهب : 

 کند می پیدا کاهشدر شروع مسابقه  دقیقه 2 برای زمین در بازیکن  1

تیم  ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت) مشکی  4 برای گزارش  با همراه دیسکالیفهج : 

 بازیکن در مسابقه استفاده نماید  14مشکی می تواند از 

 تیم(  شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  مشکی 4 برای گزارش  با همراه دیسکالیفهد : 

 در دقیقه 2 مدت  برای زمیندر   بازیکن 1  باولی   نماید استفاده مسابقه در بازیکن 14 از تواند می مشکی

 کند می پیدا کاهش مسابقه شروع

 با یکدیگر صورت تصادفی بمشکی  1سفید و دروازه بان  3در هنگام گرم کردن قبل از شروع مسابقه (  8-27

سفید  3رامی زند .  سفید 3مشکی  1از همدیگر ناراحت و عصبانی می شوند و می کنند . دو بازیکن برخورد 

 ؟او  را می زند . هر دو بازیکن در برگ مسابقه ثبت شده اند . تصمیم صحیح چیست نیز متقابأل 

                و (  شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز ارتک) مشکی همراه با گزارش  1الف : دیسکالیفه 

 بازیکن استفاده نمایند  14سفید . هر دو تیم می توانند از  3دقیقه تعلیق برای -2

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  گزارش با همراهسفید  3و  مشکی 1 دیسکالیفهب : 

 زمیندر  بازیکن  1 باهر دو تیم  مسابقه شروع درولی  نمایند استفاده بازیکن 14 از توانند می تیم دو هر

 دنکن می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت  برای

که زمان تعلیق آنها از  شروع مسابقه آغاز می گردد . گزارش ، دقیقه تعلیق می شوند -2ج : هر دو بازیکن 

 نوشته می شود 

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  گزارش با همراه سفید 3 و مشکی 1 دیسکالیفهد : 

 بازیکن استفاده نمایند  14هر دو تیم می توانند از 
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سفید را از پشت  گرفته و او را به  9مشکی دست پرتاب  5سفید یک شوت پرشی انجام می دهد .  9 (  8-28

 سفید و دروازه تیم مشکی قرار دارند . تصمیم صحیح چیست ؟ 9مشکی بین  11و مشکی  10پائین می کشد . 

 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب

 متر برای تیم سفید  7-ب : پرتاب

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی 5برای  گزارش وندب سکالیفهدیج : 

 مشکی 5دقیقه تعلیق برای -2د : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  گزارش با همراه مشکی  5ه : دیسکالیه 

 داده نشان داوران توسط قرمز کارت) کدامیک از تخلفات ذیل باید بوسیله دیسکالیفه جریمه شود ( 8-29

  ( شود می

 شود مسابقه زمین وارد اجازه کسب بدون بار دومین برای تیم ینمسئول ی از یکالف : 

. این شود به عقب کشیده می حال دویدن در حمله -در خالل یک ضدب : یک بازیکن همراه با توپ 

 صورت خاص خطر ناک نیست موقعیت به 

 باشدکرده  حرکت توپ مسیر در بان دروازه آنکه بدون بخورد بان دروازهصورت  به متر 7 -پرتابج : 

 نماید پرتاب تماشاگران میان به را توپ اعتراض بعنوان بازیکن یک ، داوران سوی از تصمیم یک از پسد : 

ه : دروازه بان از منطقه دروازه خارج شود و مالکیت توپ را به دست بیاورد ولی با بازیکن حریف که در 

 حمله است برخورد نماید -حال ضد

دیسکالیفه می شود . او گرمکن خود را می گیرد و به همین جهت دقیقه تعلیق -2سفید سومین  9(  8-30

               منطقه تعویض  در جهت مخالف پشت خط کناری و  خود را می پوشد و در اولین ردیف تماشاگران

این بازیکن . سفید می شود  10خطرناک  علیه خاص مرتکب یک خطای  اومقابل دقیقأ مشکی  3می نشیند . 

سفید وارد زمین مسابقه  9مشکی را جریمه نمایند ،  3بتوانند  قبل از آنکه داوران. مصدوم بر زمین می افتد 

 قرار می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ مورد ضرب و شتم مشکی را  3و  می شود

 اوت -الف : تایم

 ( شود می داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت) همراه با گزارش  مشکی 3ب : دیسکالیفه 
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 جزئی از این مسابقه نیست  لذا  نمی توان راجع به عمل او گزارشی نوشت  سفید 9ج : چون  

 گزارش نوشته می شود   سفید 9رفتار  د : راجع به

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی  3ه : دیسکالیفه بدون گزارش برای 

سفید پس از انجام مراقبتهای پزشکی باید زمین مسابقه را ترک نماید و فقط پس از سومین حمله تیم  10و : 

  خود می تواند وارد زمین شود 

 یک اخطار باید داده شود برای : (  8-31

 بدن بازیکن حریف  باشد تخلف بصورت عمدی و یا انحصارأ هدف الف : 

 تیم مقابل ب : تخلف هنگام اجرای یک پرتاب  رسمی 

 اعالم شود یک تصمیم علیه تیم خودی  ی کههنگام، ج : عدم زمین گذاشتن توپ 

متر  7-پرتاب کننده همراه با توپ آماده اجرای یک پرتاب ، هنگامیکهد :  تالش دروازه بان برای تعویض 

 است 

 ؟می شود رفتار خارج از روحیه ورزشی در نظر گرفته  کدامیک از موارد ذیل بعنوان(  8-32

 توپ حرکت نکرده باشد جهت در او الف : پرتاب توپ به صورت مدافع در صورتیکه 

دفاع متر ، اگر به نظر بیاید که تصمیمی برای  7-ب : رفتار منفعالنه دروازه بان در خالل اجرای یک پرتاب

 توپ ندارد از 

 و جعلیغیر واقعی  رفتارهایج :  تالش برای گمراه کردن داوران از طریق 

 از یک شوت بوسیله پا یا زیر زانو فعال د : دفاع 

 و تاکتیکیبه دالیل فنی  ه : تکرار ورود به منطقه دروازه

 خطایک وقوع و : رفتار انتقام جویانه پس از 

) کارت قرمز و آبی توسط  شود ؟ همراهبا گزارش باید  دیسکالیفه، کدامیک از موقعیتهای ذیل در (  8-33

 داوران نشان داده می شود (

 الل استراحت بین دو نیمه : حمله و تهاجم بدنی در زمین مسابقه در خالف 
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 خطرناک یا بی پروا ب : یک رفتار خاص 

 خطا یکوقوع  از پس جویانه انتقام رفتارج : 

 نیستمسابقه  وضعیت با ارتباط دروجه  یچه به کهد : یک رفتار مخرب 

داور جهت اجرای پرتاب . انجام دهد شروع -پرتاب باید یک پایانی مسابقه ثانیه  30تیم سفید در (  8-34

عالمت سوت از سفید پس  3سفید خارج نشده است .  9توپ از دست پرتاب کننده هنوز سوت می زند ولی 

از پشت سفید شود ،  3که تالش می کند مانع رسیدن توپ به مشکی  5از خط میانی عبور می کند ولی توسط 

 ؟ چیست صحیح تصمیم. .می شود  به عقب کشیده

 مشکی 5 برای تعلیق دقیقه-2الف : 

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  5ارش برای ب : دیسکالیفه بدون گز

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 متر برای تیم سفید  7-د : پرتاب

 شروع برای تیم سفید -ه : پرتاب

 ( شود می داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت) مشکی همراه با گزارش  5و : دیسکالیفه 

دقیقه تعلیق می شود . دو ثانیه پس از شروع مجدد مسابقه ، نامبرده -2مشکی بخاطر خطای تعویض  8(  8-35

 خارج ازروحیه ورزشی به داوران اعتراض می کند  تصمیم صحیح  چیست ؟ رفتاراز روی نیکمت با 

 مشکی  8برای  دقیقه تعلیق اضافی-2الف : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی  8برای  گزارش بدون دیسکالیفهب : 

 2زمین به مدت در بازیکن  1 و سپس با بعدی ثانیه  58دقیقه و  1 برایزمین در  بازیکن  2 ج : تیم مشکی با 

 ثانیه کاهش پیدا می کند 

 کند می پیدا کاهشبعدی  دقیقه 2 برای زمینرد   بازیکن 2  با مشکی تیمد : 

 تیم سفید آزاد برای -ه : پرتاب

 اوت -و : تایم
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دروازه تیم مقابل می دود ،  به طرفکه به تنهائی ، سفید  15یک پاس بلند برای سفید  1دروازه بان (  8-36

توپ را                ، می کند، پرش  می کندمشکی منطقه دروازه خود را ترک  12پرتاب می کند . دروازه بان 

هر دو بازیکن به زمین می افتند و می کند  . برخورد سفید  15با است  فضا که در لیکه ادر حمی گیرد و 

 ؟ چیست صحیح تصمیممجروح می شوند. 

 سفید  15دقیقه تعلیق برای -2اوت ، -الف : تایم

 مشکی   12  برای تعلیق دقیقه-2 ، اوت-تایمب : 

 مشکی  12اوت ، دیسکالیفه -ج : تایم

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب

 مشکی  تیم برای آزاد-پرتابه : 

 متر برای تیم سفید  7-و : پرتاب

تیم مشکی  Aتیم مشکی است . نماینده فنی مسابقه را متوقف می کند زیرا مسئول توپ در مالکیت (  8-37

به داخل زمین پرت کرده است . مسئولین تیم مشکی قبال در این را در اعتراض به تصمیم داور یک صندلی 

مشکی یک موقعیت مسلم گل داشته  7. هنگام توقف مسابقه ، شماره نگرفته اند ه جریمه ای مسابقه هیچگون

 است . تصمیم صحیح چیست ؟

 مشکی تیم A مسئولالف : اخطار برای 

 مشکی تیم A مسئولدقیقه تعلیق برای -2ب : 

 ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( مشکی تیم A مسئولج : دیسکالیفه بدون گزارش برای 

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب

 متر برای تیم مشکی  7-ه : پرتاب

  داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت)  مشکی تیم A مسئول برای گزارش همراه با  دیسکالیفه:  و

 ( شود می
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با صدای بلند می گوید  موقعیتشسفید در اعتراض به تصمیم داور بر علیه تیم خود و تیم Aمسئول  (  8-38

 این تیم یک اخطار گرفته است . تصمیم صحیح چیست ؟  Cدقیقه قبل مسئول  10 . "شما احمق هستید  "

 بخاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی سفید تیم Aالف : اخطار به مسئول 

    دقیقه کاهش  2زمین برای مدت در  بازیکن 1 . تیم سفید با  سفید تیم Aدقیقه تعلیق برای مسئول  -2ب : 

 پیدا می کند 

    داده نشان داوران توسط و آبی  قرمز کارت)  سفید  تیم A مسئول برای گزارش همراه با  دیسکالیفهج : 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت برای زمیندر   بازیکن 1  با سفید تیم ( شود می

 اوت -د : تایم

مشکی اکنون برای دومین بار  3دروازه بان را اجرا نماید . -سفید تصمیم دارد پرتاب 1دروازه بان (  8-39

سفید  1وارد منطقه دروازه شده و تالش می کند بدون آنکه تماس بدنی ایجاد کند مانع پرتاب دروازه بان 

 ت ؟بشود . تصمیم صحیح چیس

 سفید تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 دروازه بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت -ب : پرتاب

 مشکی 3ج : اخطار برای 

 مشکی  3دقیقه تعلیق برای -2د : 

 اوت -ه : تایم

سفید آنرا لمس می کند .  4توپ در منطقه دروازه تیم مشکی در حال غلطیدن است ، در حالیکه (  8-40

 مشکی روی زمین  هل داده می شود . تصمیم صحیح چیست ؟ 6او توسط شماره  لحظه ای بعد

 مشکی 6الف : جریمه پیشرونده برای 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابب : 

 مشکی تیم برای بان دروازه-پرتابج : 

 مشکی  تیم برای آزاد-پرتابد : 
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. این اولین  شده استدقیقه تعلیق -2سفید بخاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی   7لحظاتی قبل (  8-41

 زیادی حرکات نیمکت رویبر  او، ثانیه پس از آنکه مسابقه مجددا شروع می شود  تعلیق او می باشد . ده 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ نیست داوراناین  موافقمی دهد  نشانکه  دهد میانجام 

 ( شود می  داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  7دیسکالیفه بدون گزارش برای الف : 

 دقیقه بر روی نیمکت باقی بماند  4باید سفید  7سفید ،  7یقه تعلیق برای دق-2ب : 

ثانیه و سپس  50دقیقه و  1زمین به مدت در بازیکن  2 سفید ، تیم سفید با  7دقیقه تعلیق اضافی برای -2ج :  

 ثانیه کاهش پیدا می کند  10زمین به مدت در بازیکن  1 با 

 از جرائم در زمین مسابقه است مجزا د : اخطار زیرا جریمه پیشرونده بر روی نیمکت 

آب بر روی زمین  مشکی 3جلوی بعنوان اعتراض  ، و ، امشکی هل داده می شود  3سفید توسط  6(   8-42

 ؟  سفید چگونه باید جریمه شود 6. دهان پرتاب می کند 

 الف : جریمه پیشرونده 

 دقیقه تعلیق  -2 مواره ب : ه

 ( شود می  داده نشان داوران توسط قرمز کارت) ج : دیسکالیقه بدون گزارش 

 ( شود می  داده نشان داوران قرمزوآبی توسط کارت) د : دیسکالیفه همراه با گزارش 

می  رود  ،حمله است -مشکی که در حال یک ضد 10سفید از منطقه دروازه به سمت  12دروازه بان (  8-43

مشکی موفق می شود توپ را گرفته و به  10ولی ، مشکی می رسد و او را می گیرد  10سفید از کنار به  12. 

   داخل دروازه خالی پرتاب کند . تصمیم صحیح چیست ؟

 روعش-الف : پرتاب

 اوت-ب : تایم

 سفید  12ج : دیسکالیفه برای 

 سفید  12دقیقه تعلیق برای -2د : 

 متر برای تیم مشکی 7-ه : پرتاب
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دروازه بان است توپ را بوسیله یک پاس بلند برای -سفید که در حال اجرای پرتاب 12دروازه بان (  8-44

سفید برای دریافت توپ به هوا  4کند . حمله است پرتاب می -سفید که در حال یک ضد  4هم تیمی خود 

دروازه  حمله منطقه-مشکی که تصمیم گرفته بمنظور توقف ضد 1می پرد و بال فاصله پس از آن با دروازه بان 

آزاد ایستاده -جلوی خط پرتابکامال مشکی  1 ، می کند . در لحظه برخورد خود را ترک کرده برخورد 

ن خود را ار دست می دهد و بر روی زمین  می افتد . تصمیم صحیح سفید کنترل بد 4است . پس از تصادم 

 چیست ؟

 آزاد برای تیم مشکی -الف : خطای حمله ، پرتاب

 سفید تیم برای آزاد-پرتابب : 

 متر برای تیم سفید  7-ج : پرتاب

 مشکی  1د : جریمه پیشرونده برای 

 داوران نشان داده می شود (مشکی ) کارت قرمز توسط  1ه : دیسکالیفه بدون گزارش برای 

کدامیک از تخلفات  ذیل متناسب با قوانین باید با دیسکالیفه همراه با گزارش جریمه شوند ) کارت (  8-45

 قرمز و آبی توسط داوران نشان داده می شود ( ؟

 الف : یک بازیکن بر روی حریف آب دهان پرتاب کند 

 ب : یک مسئول که تالش می کند تیم خود را مجبور به ترک زمین مسابقه کند 

بدون آنکه دروازه بان سر خود را در مسیر زند به سر دروازه بان برا متر  7-ج : هنگامیکه پرتاب کننده پرتاب

 توپ حرکت داده باشد 

 تماشاگران پرتاب نماید د : پس از تصمیم داور ، یک بازیکن از روی اعتراض توپ را به سمت سکوی 

 بهپرتاب شده ب دهان آو کند پرتاب دهان آب یک تماشاگر روی برخارج از زمین مسابقه  بازیکن یکه : 

 نماید .  برخورد وی

 و : یک بازیکن عمدا ضربه ای در شکم بازیکن حریف  وارد کند 

حمله به تنهائی در حال دویدن است . هنگامی که -مشکی در یک ضد 10است .  59:26وقت مسابقه (  8-46

سفید که از منطقه دروازه بیرون آمده است برخورد   1با دروازه بان ، توپ بوسیله هم تیمی به او می رسد 
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ه مشکی پاس دهد و او توپ را ب 7قبل از افتادن به زمین موفق می شود که توپ را به شماره ولی می کند 

   اوت -می رود . هنگامیکه داوران اعالم  تایم به پشت دروازه سمت دروازه خالی شوت می کند اما توپ 

 است . تصمیم صحیح چیست ؟ 29:31می نمایند وقت مسابقه 

 آزاد-الف : پرتاب

 متر  7ب : 

 سفید  1ج : کارت قرمز برای 

 سفید  1د : کارت آبی برای 

 دروازه بان -ه : پرتاب

و صاحب  می کندپاس را متوقف یک مشکی  5بازیکن زمین در حال حمله است .  7تیم سفید با   ( 8-47

سفید تالش می کند  2. پرتاب نماید توپ می شود . او بالفاصله تالش می کند یک شوت به سمت دروازه 

 5به دست پرتاب با انجام این عمل ، وی  .و مانع شوت کردن او شودمشکی در آورد  5توپ را از دست 

اخطار  د . بازیکنان تیم سفید قبال در این مسابقه سهمی زند و در نتیجه  توپ گل نمی شو  مشکی ضربه 

 . تصمیم صحیح چیست ؟اند دریافت نموده 

 دروازه بان برای تیم سفید -الف : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب

 متر برای تیم مشکی  7-ج : پرتاب

 سفید  2تعلیق برای  دقیقه-2د : 

 اوت -ه : تایم

متوقف می کند و صاحب مشکی یک پاس را  5.  است حمله حال در زمین بازیکن 7 با سفید تیم(  8-48

با کشیدن او به سمت  سفید 2.  بزند دروازه سمت به شوت یک کند می تالش بالفاصله او. توپ می شود 

 شود . تصمیم صحیح چیست ؟می شود . توپ گل نمی  او  کردن شوت مانع عقب 

  سفید تیم برای بان دروازه-پرتاب:  الف

  مشکی تیم برای آزاد-پرتاب:  ب
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  مشکی تیم برای متر 7-پرتاب:  ج

  سفید 2 برای تعلیق دقیقه-2:  د

 اوت-تایم:  ه

  کند می پرتاب دروازه سمت به شوت یک سفید 4.  است حمله حال در زمین بازیکن 7 با سفید تیم(  8-49

همزمان با مشکی پاس میدهد.  9مشکی توپ را به  1.  شود میدریافت  مشکی 1 بان دروازه توسط توپ ولی

مشکی تالش می کند که به سمت  9سفید  وارد منطقه دروازه خود می شود  12دروازه بان  لحظه ای که 

به خارج زمین  ی دروازه خط بیرونسفید متوقف می شود . توپ از روی  2ولی با خطا ی دروازه شوت کند 

 می رود . تصمیم صحیح چیست ؟

 سفید  تیم برای بان دروازه-پرتابالف : 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 مشکی تیم برای متر 7-پرتابج : 

سفید یک شوت به سمت دروازه پرتاب می کند   4.  است حمله حال در زمین بازیکن 7 با سفید تیم(  8-50

مشکی که در منطقه دروازه ایستاده است دفاع می شود و او همراه با توپ  1ولی توپ توسط دروازه بان 

را اجرا نماید . در همین لحظه نماینده فنی به علت خطای تعویض مسابقه  بان دروازه-آماده است که پرتاب

سفید از زمین خارج شود . تصمیم  7سفید وارد زمین شده قبل از آنکه  1وازه بان را متوقف می کند زیرا در

 صحیح چیست ؟

 دروازه بان برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -الف : پرتاب

 اوت -ب : تایم

 آزاد برای تیم مشکی -ج : پرتاب

 متر برای تیم مشکی 7-د : پرتاب

 سفید  1دقیقه تعلیق برای -2ه : 

 سفید  7 برای تعلیق دقیقه-2و : 
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 کند می پرتاب دروازه سمت به شوت یک سفید 4.  است حمله حال در زمین بازیکن 7 با سفید تیم(  8-51

 .مشکی ارسال می کند 9مشکی توپ را برای  12.  شود می  دریافت مشکی 12 بان دروازه توسط توپ ولی ، 

سفید وارد منطقه دروازه می شود و موفق 10زمین  مشکی توپ را به سمت دروازه شوت می کند . بازیکن 9

      توپ از روی خط بیرونی دروازه به خارج زمین می رود . تصمیم صحیح  .می شود توپ را دفع کند 

 چیست ؟

 اوت برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب

 متر برای تیم مشکی 7-ج : پرتاب

 سفید   10د : جریمه پیشرونده برای 

 کند می پرتاب دروازه سمت به شوت یک سفید 6 . است حمله حال در زمین بازیکن 7 با سفید تیم(  8-52

مشکی بالفاصله تالش می کند که یک گل در  1 . شود می  دریافت مشکی 1 بان دروازه توسط توپ ولی ، 

می رود  خارج زمین موفق نمی شود و توپ از روی خط بیرونی دروازه به او ولی بثمر برساند دروازه خالی 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 سفید تیم برای بان دروازه-پرتابالف : 

 توسط همه بازیکنان زمین  تیم سفید می تواند اجرا شود تا مسابقه ادامه پیدا کند بان دروازه -ب : پرتاب

 بیاورد بازی عویض یک دروازه بان به زمین تبوسیله بان باید دروازه -ج : تیم سفید جهت اجرای پرتاب

 ی است ماوت الزا-د : تایم

 ولی،  مشکی یک شوت به سمت دروازه انجام می دهد 5. بازی می کند. زمین بازیکن 7با  مشکی تیم(  8-53

 . سفید تالش می کند تا یک گل در دروازه خالی بثمر برساند 1 . گیرد میشوت را  سفید 1 بان دروازه

مشکی از زمین خارج  7قبل از آنکه ، زیرا مشکی مرتکب خطای تعویض می شود  12دروازه بان  همزمان

. نماینده فنی بالفاصله با  عالمت سوت مسابقه را متوقف می کند . لحظه ای است شود او وارد زمین شده 

ت نماینده فنی ، توپ از خط بیرونی دروازه تیم مشکی عبور می کند . تصمیم صحیح پس از عالمت سو

 چیست ؟

 مشکی 12دقیقه تعلیق برای -2الف : 
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 مشکی  7 برای تعلیق دقیقه-2ب : 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 متر برای تیم سفید  7-د : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی -ه : پرتاب

ولی ، مشکی یک شوت به سمت دروازه پرتاب می کند  6. بازی می کند زمین بازیکن 7با  یمشک تیم(  8-54

.  برساند بثمر خالی دروازه در گل یک تا کند می تالش سفید 1را می گیرد .  شوتسفید  1دروازه بان 

 خارج زمین از مشکی 7 آنکه از قبل زیرا،   شود می تعویض خطای مرتکب مشکی 12 بان دروازهزمان هم

 ای لحظه.  کند می متوقف را مسابقه سوت عالمت  با بالفاصله فنی نماینده. است  شده زمین وارد او شود

.  وارد دروازه می شود کرده و  عبور مشکی تیم دروازه خط از توپ ، فنی نماینده سوت عالمت از پس

 ؟ چیست صحیح تصمیم

 مشکی 12 برای تعلیق دقیقه-2الف : 

 مشکی  7 برای تعلیق دقیقه-2ب : 

 سفید تیم برای آزاد-پرتابج : 

 سفید تیم برای متر 7-پرتابد : 

 ه : گل برای تیم سفید 

یک گل در  موفق می شود و توپ را می قاپد سفید  9 بازی می کند. زمین بازیکن 7با  مشکی تیم(  8-55

 دروازه خالی بثمر برساند . پس از آن توپ در منطقه دروازه متوقف است . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 شروع برای تیم مشکی-گل و پرتاب :الف 

 اوت -ب : تایم

 ج :  دروازه بان پس از یک تعویض صحیح باید وارد زمین شود و توپ را از منطقه دروازه بردارد

 زمین تیم مشکی می توانند توپ را بردارند  د : هر کدام از بازیکنان
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سفید تصمیم  7سفید در حال حمله است ،  تیم مساوی است . 27-27ثانیه به پایان مسابقه نتیجه  6(  8-56

در همین لحظه  .ند ک متوقفموفق می شود توپ را مشکی  7. پاس دهد سفید  3خط زن به دارد توپ را 

می آید   یک ثانیه عالمت پایانی وقت از ساعت عمومی به صدا درپس از . گرفته می شود سفید  3توسط او 

 . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : مسابقه پایان یافته است 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابب : 

 مشکی تیم برای متر 7-پرتابج : 

 سفید  3دقیقه تعلیق برای -2د : 

 ان داده می شود (سفید ) کارت قرمز توسط داوران نش 3ه : دیسکالیفه برای 

 ( شود می داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت)  سفید 3 برایهمراه با گزارش  دیسکالیفهو : 

مشکی موفق  5تیم سفید در حال حمله است .  . است مساوی 27-27 نتیجه مسابقه پایان به ثانیه 10(  8-57

توسط مشکی  5مله را شروع کند . لحظه ای بعد کرده و یک ضد ح تصاحبرا تیم سفید می شود یک پاس 

کنترل او و بصورت خطرناک هل داده می شود ،  به نحوی که گرفته سفید از پشت مورد حمله قرار  11

بدن خود را از دست می دهد . قبل از آنکه داوربتواند  برای این تخلف سوت بزند ، عالمت پایانی از ساعت 

 یم صحیح چیست ؟ عمومی به صدا در می آید . تصم

  است یافته پایان مسابقه:  الف

 مشکی تیم برای آزاد-پرتاب:  ب

 مشکی تیم برای متر 7-پرتاب:  ج

  سفید 11 برای تعلیق دقیقه-2:  د

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید  11برای دیسکالیفه:  ه

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  سفید 11 برای گزارش با همراه دیسکالیفه:  و

     سفید با  2. اقدام به یک شوت پرشی می کند  59:27 در دقیقهمشکی که صاحب توپ است  10 ( 8-58

او  .خود  را از دست بدهدبدن کنترل او  هل می دهد و باعث می شود کهبه شدت او را  ای بر سینه ،ضربه 
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برای توقف وقت مسابقه سوت می زند . تصمیم  59:31دقیقه در. داور  می افتد همراه با توپ بر روی زمین 

 صحیح چیست ؟ 

 مشکی تیم برای آزاد-پرتابالف : 

 مشکی تیم برای متر 7-پرتابب : 

 سفید 2برای  تعلیق دقیقه-2ج : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  2د : دیسکالیفه برای 

 اوت -ه : تایم

آزاد برای تیم مشکی -ثانیه به پایان مسابقه توپ در اختیار تیم مشکی است . داوران یک پرتاب 15در (  8-59

او را سفید  2آزاد را اجرا نماید ، -مشکی بتواند پرتاب 7. قبل از آنکه  می نماینداز خط میانی زمین اعالم 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ می گیرد

 اوت-الف : تایم

 آزاد جدید برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -عیت و پرتابب : اصالح وض

 مشکی تیم برای متر 7-پرتابج : 

 سفید 2 برای تعلیق دقیقه-2د : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید 2 برای دیسکالیفهه : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  سفید 2 برای گزارش با همراه دیسکالیفهو : 

آزاد تیم سفید -ثانیه به پایان مسابقه ، داوران از محل خط پرتاب 3تیم مشکی در حال حمله است . (  8-60

آزاد –مشکی در وضعیت صحیح آماده اجرای پرتاب  10آزاد برای تیم مشکی اعالم کرده اند . -پرتابیک 

سفید که در فاصله یک متری او ایستاده شوت به سمت  5بازیکن بصورت مستقیم به سمت دروازه است ولی 

دروازه را دفاع می نماید و پس از آن عالمت پایان وقت مسابقه به صدا در می آید . تصمیم صحیح           

 چیست ؟

 مشکی تیم برای متر 7-پرتابالف : 
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 سفید  5 برای تعلیق دقیقه-2:  ب

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید 5  برای دیسکالیفه: ج 

 پس از عالمت سوت  مشکی تیم برای آزاد-پرتاب:  د

 سفید تیم آزاد-پرتاب خط محل از داوران ، مسابقه پایان به ثانیه 3.  است حمله حال در مشکی تیم(  8-61

آزاد –اجرای پرتاب  آماده صحیح وضعیت در مشکی 10.  اند کرده اعالم مشکی تیم برای آزاد-پرتابیک 

فاصله یک بسمت پرتاب کننده حرکت می کند و در سفید   5ولی ،   بصورت مستقیم به سمت دروازه است

باال می پرد و مانع پرتاب او  می شود و عالمت پایان وقت به صدا در به  مشکی با دستان کشیده  10متری 

 . تصمیم صحیح چیست ؟می آید 

 سفید  5 برای تعلیق دقیقه-2:  الف

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید 5  برای دیسکالیفه:  ب

  مشکی تیم برای آزاد-پرتاب:  ج

 مشکی تیم برای متر 7-پرتاب:  د

              ولی داوران سوت ، سفید برای یک برش  اقدام می کند  2ثانیه قبل از پایان وقت مسابقه  19 ( 8-62

سفید اقدام به شوت به  2را اعالم می کنند . پس از سوت داوران سفید  2می زنند و تخلف گامهای اضافی 

حمله را -مشکی  می گیرد و آماده است یک ضد 12سمت دروازه می کند . توپ پرتاب شده را دروازه بان 

 تصمیم صحیح  چیست ؟ شروع نماید .

 الف : ادامه مسابقه

 اوت-ب : تایم

 سفید  2قیقه تعلیق برای د-2ج : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  سفید 2  برای دیسکالیفهد : 

 آزاد برای تیم مشکی-ه : پرتاب

  مشکیمتر برای تیم  7-و : پرتاب
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ی یک گل بثمر می رساند . کثانیه به پایان بازی ، تیم مش 25بسود تیم سفید است . در  28:26نتیجه  ( 8-63

سفید توپ را خیلی دور پرتاب می کند  ، بنحوی که توپ به سکوی تماشاگران می رود .  12دروازه بان 

کامالً واضح است که او توپ را تعمداً بقصد تاخیر در بازی اینچنین پرتاب نموده است . به همین دلیل تیم 

 م دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ شروع را بالفاصله انجا-سفید نمی تواند پرتاب 

 اوت-الف : تایم

 شروع برای تیم سفید-ب : پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی-پرتابج : 

 متر برای تیم مشکی   7-پرتابد : 

 سفید  12دقیقه تعلیق برای  -2ه : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  فیدس 12  برای دیسکالیفهو : 

 ( شود می داده نشان داوران توسطو آبی قرمز کارت)  فیدس 12  برایهمراه با گزارش   دیسکالیفهز : 

 

بر  مشکی با خطا 5است . تیم سفید در موقعیت حمله است .  25-25، نتیجه ثانیه به پایان بازی  3در  ( 8-64

سفید موجب اعالم پرتاب آزاد برای تیم سفید از خط پرتاب آزاد تیم مقابل می گردد . لحظه ای  2روی 

پس از آن  ، عالمت پایان بازی بصدا در می آید . داوران برای اجرای پرتاب آزاد پس از خاتمه بازی ، 

 با چند گام به جلو برمی دارد و مشکی 6سوت می زنند  . قبل از آنکه توپ از دست پرتاب کننده رها شود ، 

 یستادن خیلی نزدیک ، توپ را دفاع می کند . ا

 الف : مسابقه خاتمه یافته است 

 ب : پرتاب آزاد باید تکرار شود 

 متر برای تیم سفید -7پرتاب  ج : 

 مشکی  6دقیقه تعلیق برای -2د :  

 شود (  مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می 6دیسکالیفه ه : 
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مشکی موفق می شود یک پاس تیم  5بازیکن زمین بازی می کند .  7تیم سفید بدون دروازه بان و با  ( 8-65

سفید  12سفید را تصاحب کرده و همراه با توپ در مسیر دروازه خالی تیم سفید حرکت کند . دروازه بان 

مشکی در حال حرکت است . در  5درجهتی مشابه مسیر و پس از یک تعویض صحیح ، وارد زمین می شود 

سفید او را از کنار هل می دهد ،  12مشکی می خواهد اقدام به شوت بسمت دروازه نماید ،  5لحظه ای که 

مشکی تا حدودی کنترل بدن خود را از دست می دهد و شوت او تبدیل به گل                 5و به همین علت 

 ح چیست ؟    نمی شود . تصمیم صحی

 الف : پرتاب آزاد برای تیم مشکی  

 متر برای تیم مشکی -7ب : پرتاب 

 اوت  -ج :  تایم

 سفید  12دقیقه تعلیق برای-2د :  

 سفید  ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  12ه : دیسکالیفه

موقعیت حمله است . پس از خطا بر روی است . تیم سفید در   26-26ثانیه به پایان بازی ، نتیجه   4در ( 8-66

مشکی که خیلی  5سفید بالفاصله پرتاب آزاد را انجام می دهد .  4سفید یک پرتاب آزاد اعالم می شود .  4

 تصمیم صحیح چیست ؟  نزدیک پرتاب کننده ایستاده است ،  بصورت فعال توپ را دفاع می کند .

 الف : پرتاب آزاد باید تکرار شود 

 متر برای تیم سفید  -7ب : پرتاب 

 مشکی  5دقیقه تعلیق برای -2ج :  

 مشکی   ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 5د : دیسکالیفه 

مشکی با خطا بر  5است . تیم سفید در موقعیت حمله است .   26-26ثانیه به پایان بازی ، نتیجه   4در ( 8-67

و در می رود  مشکی سریعاً به عقب  5 .  پرتاب آزاد برای تیم سفید می گرددسفید موجب اعالم  6روی  

مشکی که در وضعیت دفاع فعال  5سفید پرتاب را اجرا می کند ، و توپ به  6فاصله صحیح مستقر می شود . 

سفید می رسد . در همین لحظه ، عالمت پایانی بازی  6نیست ، برخورد می کند . توپ برگشت شده ، به 

 صدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟ ب
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 هیچ اقدام دیگری امکانپذیر نیست مسابقه خاتمه یافته است ، الف : 

 پرتاب آزاد باید تکرار شود ب : 

 متر برای تیم سفید -7پرتاب ج :  

  مشکی  5 دقیقه تعلیق برای-2د :  

 مشکی  5 ه : دیسکالیفه

سفید یک شوت به سمت دروازه را  12است . دروازه بان  29-29ثانیه به پایان بازی ، نتیجه  20در  ( 8-68

دفع می کند و توپ از روی خط بیرونی دروازه از زمین خارج می شود . تصمیم داوران پرتاب دروازه بان 

مشکی به داخل  2هد . سفید تصمیم دارد که پرتاب دروازه بان را بسرعت انجام د 12برای تیم سفید است .

 محوطه دروازه می رود و در اجرای پرتاب تاخیر ایجاد می نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 اوت-الف : تایم

 ب : پرتاب دروازه بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت 

 آزاد برای تیم سفید پس از عالمت سوت-ج : پرتاب

 متر برای تیم سفید   7-د : پرتاب

 مشکی   2علیق برای  دقیقه ت-2ه : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی 2  برای دیسکالیفهو : 

 ( شود می داده نشان داوران توسطو آبی قرمز کارت) مشکی  2  برایهمراه با گزارش   دیسکالیفهز : 

شوت به سمت دروازه را سفید یک  12است . دروازه بان  29-29ثانیه به پایان بازی ، نتیجه  20در   ( 8-69

تصمیم داوران پرتاب دروازه بان  دفع می کند و توپ از روی خط بیرونی دروازه از زمین خارج می شود .

سفید آماده است که پرتاب دروازه بان را اجرا نماید . قبل از آنکه توپ از دست  12برای تیم سفید است . 

عویض شده است .           تزیرا تیم مشکی مرتکب خطای وی رها شود ، سوت وقت نگهدار بصدا در می آید ، 

 است. تصمیم صحیح چیست ؟ زمین شده مشکی وارد  3،  از زمین بازی خارج شود مشکی 11قبل از آنکه 

 اوت-الف : تایم
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 ب : پرتاب دروازه بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت 

 م مشکی زاد برای تیم سفیداز محل محوطه تعویض تیآ-ج : پرتاب

 متر برای تیم سفید   7-د : پرتاب

 مشکی   3دقیقه تعلیق برای  -2ه : 

 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی 3 برای دیسکالیفهو : 

سفید یک شوت به سمت دروازه را  12است . دروازه بان  29-29ثانیه به پایان بازی ، نتیجه  20در   ( 8-70

تصمیم داوران پرتاب دروازه بان  از روی خط بیرونی دروازه از زمین خارج می شود .دفع می کند و توپ 

سفید که کمی بیرون منطقه دروازه ایستاده  9سفید پرتاب را بصورت پاس برای  12برای تیم سفید است . 

است ، اجرا می کند . قبل از آنکه توپ از خط منطقه دروازه عبور نماید ، سوت وقت نگهدار به علت خطای 

مشکی وارد زمین  3از زمین بازی خارج شود ،  مشکی 11ز آنکه . قبل اتعویض تیم مشکی  بصدا در می آید 

 شده است. تصمیم صحیح چیست ؟ 

 اوت-الف : تایم

 آزاد برای تیم سفیداز محل محوطه تعویض تیم مشکی -ب : پرتاب

 متر برای تیم سفید 7-ج : پرتاب

 مشکی   3دقیقه تعلیق برای -2د : 

 ( شود می داده نشان داوران وسطت قرمز کارت) مشکی 3 برای دیسکالیفهه : 

به   مشکی  10حمله است . -است . تیم سفید در موقعیت ضد 29-29ثانیه به پایان بازی نتیجه  10در  ( 8-71

سفید پاس  11سفید قبل از افتادن ، توپ را به  9. سالمتی وی را بخطر می اندازد و  سفید حمله می کند  9

مشکی توپ را می گیرد . تصمیم  12سفید به سمت دروازه شوت می کند ولی دروازه بان  11می دهد . 

 صحیح چیست؟ 

 مشکی  10دقیقه تعلیق برای  - 2الف : 

  ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی 10 برای دیسکالیفهب : 

 ج : پرتاب دروازه بان برای تیم مشکی  
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 د : پرتاب آزاد برای تیم سفید 

 متر برای تیم سفید   7-ه : پرتاب

 اوت –و : تایم 

مشکی به    10حمله است . -است . تیم سفید در موقعیت ضد 29-29ثانیه به پایان بازی نتیجه  10در  ( 8-72

سفید پاس  11سفید قبل از افتادن ، توپ را به  9دازد . سفید حمله می کند  و سالمتی وی را بخطر می ان 9

 سفید یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟  11می دهد . 

 مشکی  10دقیقه تعلیق برای  - 2الف : 

  ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی 10 برای دیسکالیفهب : 

 ج : گل برای تیم سفید 

 د : پرتاب آزاد برای تیم سفید 

 متر برای تیم سفید   7-ه : پرتاب

 اوت –و : تایم 

مشکی به    10حمله است . -است . تیم سفید در موقعیت ضد 29-29ثانیه به پایان بازی نتیجه  10در  ( 8-73

سفید پاس  11به سفید قبل از افتادن ، توپ را  9سفید حمله می کند  و سالمتی وی را بخطر می اندازد .  9

 تصمیم صحیح چیست ؟ سفید پاس می دهد . 4سفید توپ را به  11می دهد . 

 مشکی  10دقیقه تعلیق برای  - 2الف : 

  ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی 10 برای دیسکالیفهب : 

 سفید ، داور سوت می زند  4سفید به  11ج : پس از پاس 

 تیم سفید  د : پرتاب آزاد برای

 متر برای تیم سفید   7-ه : پرتاب

 اوت –و : تایم 
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  9 سئواالت  قانون

را دریافت زمینی مشکی تالش می کند یک پاس  3هنگامیکه ، سفید در مرکز دفاع ایستاده است  7( 9-1

 ویو این برای اولین بار نیست که ، سعی می کند که بوسیله پای خود توپ را متوقف کند سفید  7نماید  ، 

مرتکب چنین عملی می شود . توپ پس از برخورد به پای این بازیکن بداخل دروازه تیم سفید می رود . 

 تصمیم صحیح چیست ؟ 

 آزاد برای تیم مشکی  -الف : پرتاب

 ب : گل برای تیم مشکی  

 تیم مشکی  برایمتر  -7ج : پرتاب  

 سفید   7د : جریمه پیشرونده برای  

دروازه تیم مشکی  به سمت زمین بازی برگشت  پایهسفید پس از برخورد با  5شوت پرتاب شده توسط (  9-2

ایستاده است برخورد کرده و بداخل دروازه  زمین مسابقه مشکی که در  3داده می شود . این توپ به پای 

 تیم مشکی می رود . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 تیم سفید آزاد برای -الف : پرتاب 

 ب : گل برای تیم سفید  

 متر برای تیم سفید  7 -ج : پرتاب 

 برای تیم مشکی بان دروازه -د : پرتاب  

سفید که دو متر داخل منطقه دروازه خودی ایستاده  3به ،  سفید  1توپ دفع شده توسط دروازه بان (  9-3

 است برخورد کرده و بداخل دروازه تیم سفید می رود . تصمیم صحیح چیست : 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب 

 متر برای تیم مشکی  7 -ب : پرتاب 

 سفید  3پیشرونده برای ج : جریمه  

 د : گل برای تیم مشکی  
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 4مدت ه ب سفید آن را  1است ، دروازه بان  حالیکه سه چهارم توپ از خط دروازه عبور نمودهدر  (  9-4

 . تصمیم صحیح چیست ؟ نگه می دارددر همین شرایط ثانیه 

 الف : گل برای تیم مشکی 

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 برای تیم سفید بان دروازه -ج : پرتاب  

اما  ،  وازه خودی شده و تالش می کند یک شوت  را بوسیله پا متوقف نمایدسفید وارد منطقه در 3( 9-5 

 توپ پس از برخورد با پای وی وارد دروازه تیم سفید می شود . تصمیم صحیح چیست ؟  

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب  

 متر برای تیم مشکی 7 -ب : پرتاب 

 ج : گل برای تیم مشکی  

 برای تیم سفید بان دروازه -د : پرتاب  

ه مشکی که جلوتر از دروازه ایستاده است ب 1از باالی سر دروازه بان بصورت قوسی سفید توپ را  11( 9-6

. کمی قبل از آنکه توپ از خط دروازه عبور نماید ، مدیر تیم مشکی که نامش کند می پرتاب سمت دروازه 

دروازه نشسته است مانع گل شدن توپ می شود .  مسابقه نیست و در ردیف  اول تماشاگران  پشت برگدر 

 تصمیم صحیح چیست ؟ 

 متر برای تیم سفید  7 -الف : پرتاب

 ب : گل برای تیم سفید  

 ج : دیسکالیفه مدیر تیم مشکی همراه با گزارش ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده می شود (  

 د : گزارش نوشته می شود  

سمت دروازه ه ، در حالیکه توپ در فضا ب از وقت مسابقه باقیست ثانیه  2 و برابر است 25-25نتیجه  ( 9-7

خالی تیم سفید در حرکت است ، یکی از مسئولین تیم سفید ) تیم میزبان ( که نام وی در جدول مسابقه نیست 

ادامه بالفاصله ، توپ مذکور را متوقف کرده و بدینوسیله یک گل برای تیم مشکی از دست می رود . در 

 وقت مسابقه بصدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟  نیعالمت پایا
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  25-25الف : نتیجه نهائی 

 متر برای تیم مشکی  7 -ب : پرتاب

  26-25ج : نتیجه نهائی  

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  گزارش با این مسئول همراه  د : دیسکالیفه 

 ه : گزارش نوشته می شود  

سرعت پس از سوت ه متر را اجرا و یک گل بثمر می رساند . تیم سفید بالفاصله و ب 7مشکی پرتاب  9( 9-8

سفید یک گل بثمر می رسانند . در همین لحظه  4داور پرتاب شروع را انجام داده و پس از دو پاس توسط 

به نیمکت ذخیره بازگشته همین االن مشکی که  9د که وقت نگهدار سوت زده و به داوران اعالم می نمای

باقیمانده بوده است . تصمیم  دقیقه تعلیق وی - 2ثانیه از  20متر  هنوز  7 -است  ، هنگام بثمر رساندن پرتاب

 صحیح چیست ؟ 

 متر برای تیم مشکی باید تکرار شود  7 -الف : پرتاب

 مشکی یک تعلیق اضافه در یافت می نماید   9ب : شماره  

 ج : هر دو گل مورد تائید است  

 د : هر دو گل مورد تائید نمی باشند  

شروع را -رتاب سفید پ 5بسود تیم سفید است ،  22-21کمی قبل از پایان مسابقه در حالیکه نتیجه (  9-9

سفید  1دروازه بان  سوی دروازه تیم سفید می رود . انجام می دهد . توپ برگشت داده شده و ببدرستی 

و توپ وارد دروازه می شود . قبل از این و در هنگام توپ را لمس نمی کند که در منطقه دروازه است 

سفید از خط وسط گذشته  5ولی قبل از اجرای پرتاب ، هم تیمی  شروع پس از سوت داور-اجرای پرتاب 

 . تصمیم صحیح چیست ؟  ه است رفتو به سمت دروازه تیم مشکی 

 الف : گل برای تیم مشکی 

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 شروع پس از عالمت سوت -ج : تکرار پرتاب  

 سفید  5د : جریمه شخصی برای  
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  اوت-تایمه :  

این  را متوقف کند ولی  در اثرزیر سفید تالش می کند بوسیله قسمت پائین پای خود یک شوت  9(  9-10 

داخل دروازه خودی می رود . این برای دومین بار است که  این بازیکن  تالش می کند ه عمل ، توپ ب

 بوسیله پا متوقف کند . تصمیم صحیح چیست ؟ توپ را 

 تیم مشکی  برایالف : گل 

 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب 

 سفید  9ج : جریمه پیشرونده برای  
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  10 قانونسئواالت  

شروع را انجام دهد  . نماینده تیم  -تیم سفید برنده پرتاب سکه شده و تصمیم می گیرد که پرتاب( 10-1

 مشکی  تصمیم می گیرد که زمینها را تعویض نمایند . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : تعویض زمینها 

  ب : تعویض زمینها بشرط موافقت تیم سفید 

 ج : تکرار پرتاب سکه  

 د : زمینها تعویض نمی شود   

تیم سفید در پرتاب سکه برنده شده و تصمیم به تعویض زمینها دارد . تیم مشکی تصمیم می گیرد که (  10-2

 شروع را انجام دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ -تیم سفید پرتاب 

 بوسیله تیم سفید  عشرو -الف : پرتاب

 ی شروع با تیم مشک-ب : تعویض زمینها و پرتاب  

 ج : تکرار پرتاب سکه  

 د : موافقت نماینده تیم باید اخذ شود  

 شروع از چه محلی باید اجرا شود ؟ -پرتاب ( 10-3

 زمین خودینیمه متر پشت خط میانی  و در  3الف : تا 

 نیمه زمین تیم مقابل  در میانی خط اطراف متر 3 ب : تا 

ج : از مرکز زمین در حالیکه یک پا روی خط میانی و پای دیگر پشت و یا روی خط میانی باشد ، با حداکثر   

 از طرفین متر  5/1دامنه  

         ثمر می رساند و نتیجه ه برابر است و کمی قبل از پایان مسابقه تیم مشکی یک گل ب 15-15نتیجه ( 10-4

شروع را انجام دهد ، بازیکن صاحب توپ در  -سرعت پرتابه ارد بمی شود . تیم سفید تصمیم د 15-16

خط است . تصمیم صحیح پشت  شخط میانی و پای دیگر جلویستاده در حالیکه یک پای او یمرکز زمین ا

 چیست ؟ 
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 شروع  -الف :  تصحیح وضعیت و سپس عالمت سوت برای اجرای پرتاب

 شروع -ت برای اجرای پرتاب ب : موقعیت پرتاب کننده صحیح است ، عالمت سو 

 شروع -اوت ، تصحیح وضعیت ، عالمت سوت برای اجرای پرتاب -ج :  تایم  

خود قرار ندارد مشکی در منطقه دروازه  1دروازه بان . شروع است-تیم سفید آماده  اجرای پرتاب (  10-5

می رساند . تصمیم صحیح   مربث سفید بالفاصله یک گل  9 وت می زند وسشروع -داور زمین برای پرتاب . 

 چیست ؟ 

 آزاد  برای تیم سفید از مرکز زمین -پرتاب  الف :

 شروع  -ب : تکرار پرتاب 

 ج : گل برای تیم سفید  

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب  

 کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است ؟ شروع -در ارتباط با پرتاب (  10-6

             ثانیه پس از عالمت سوت از مرکز زمین و به سمت نیمه زمین  3 شروع باید ظرف مدت-الف : پرتاب 

 تیم مقابل اجرا شود . 

 منجر به یک گل در دروازه تیم مقابل شود  مستقیماًشروع  می تواند -ب : پرتاب  

 ج : موقعیت ناصحیح تیم دفاعی باید اصالح شود 

شروع در صورتیکه پرتاب کننده ، توپ را به زمین زده و مجددا بگیرد -د : پس از عالمت سوت برای پرتاب  

 برای  تیم مقابل اعالم شود  آزاد–آنگاه باید یک پرتاب 

 عبور نمایند میانی  ه : هم تیمی های پرتاب کننده اجازه دارند همزمان با پرتاب از خط 

شت خط میانی و در نیمه زمین خودی مشکی در حالیکه یک پایش روی خط میانی و پای دیگرش پ 6(  10-7

رتاب کننده پس از صدای سوت پ. داور سوت می زند . می باشد شروع -و آماده اجرای پرتاب ایستاده است 

ولی قبل از آنکه توپ از دستش خارج شود از خط میانی زمین عبور می کند و این در حالیست که در لحظه 

 ر نیمه زمین تیم مشکی  قرار دارند  . تصمیم صحیح چیست ؟بصدا درامدن سوت  ، بازیکنان تیم سفید د
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 الف : مسابقه بدون توقف ادامه پیدا می کند 

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب  

 شروع پس از عالمت سوت -ج : اصالح وضعیت تیم سفید و تکرار پرتاب  

 شروع پس از عالمت سوت  -مشکی  و تکرار پرتاب 6د : اصالح وضعیت  
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 11 سئواالت  قانون

اوت را انجام می دهد . تصمیم -سفید  در حالیکه دو متر بیرون خط کناری ایستاده است پرتاب  3 ( 11-1

 صحیح چیست ؟ 

 ، او مجاز به این کار است تصمیم گیری الزم نیست الف : 

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 اوت بدون عالمت سوت -ج : تکرار پرتاب  

 سوت پس از عالمت اوت- پرتاب د : تکرار 

مشکی با یک پا روی خط کناری ایستاده است در حالیکه پای دیگرش داخل زمین بازی است . او  4( 11-2

 ؟ چیست صحیح اوت را انجام داده و مستقیما یک گل بثمر می رساند . تصمیم-پرتاب 

 الف : گل برای تیم مشکی  

 سوت عالمت از برای تیم مشکی پس اوت- پرتاب ب : تکرار 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب  

 دروازه بان برای تیم سفید -د : پرتاب  

متر بیرون خط یک پای او داخل زمین بازی و پای دیگرش یک ایستاده که  در حالیسفید  6(  11-3

 وارد دروازه تیم مشکیأ مستقیمپرتاب شده توسط وی ، توپ . اوت را انجام می دهد-، پرتاب کناری است 

 ؟ چیست صحیح می شود . تصمیم

 سوت عالمت از پس سفید تیم برای اوت- پرتاب الف : تکرار 

 مشکی  تیم برای آزاد- ب : پرتاب 

 ج : گل برای تیم سفید  

 مشکی تیم برای بان دروازه- د : پرتاب 
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برگشت سفید یک شوت به سمت دروازه انجام می دهد . توپ پس از برخورد با میله دروازه  11(  11-4 

در  می نماید . پس از آن محوطه دروازه تیم مشکی برخورد آویزان از سقف به تجهیزات داده می شود و 

 ؟ چیست صحیح مشکی فرود می آید . تصمیم 1دستان دروازه بان 

 مشکی تیم برای بان دروازه- الف : پرتاب 

 اوت برای تیم مشکی  -ب : پرتاب 

 مشکی پس از عالمت سوت  تیم برای آزاد- ج : پرتاب 

 سوت عالمت از مشکی پس تیم برای اوت- د : پرتاب 

 اوت الزامیست -ه : تایم  

چه زمانی تیم دفاعی می شود ،  که پس از وقفه ای در مسابقه انجام  اجرای پرتابهاییجریان در (  11-5

 متر از توپ فاصله داشته باشد ؟  3کمتر از مجاز است 

 الف : بالفاصله پس از عالمت سوت داوران برای اجرای پرتاب 

 رها شود  بازیکنی که پرتاب را انجام می دهد ،ب : هنگامیکه توپ از دست  

        ازیکنان در موقعیت پشت خط اوت ب-آزاد و یا پرتاب -ج : در مواقعی که در هنگام اجرای پرتاب  

 قرار گرفته باشند .  یدروازه خود-منطقه

قبل از آنکه توپ از خط کناری موفق به دریافت پاس نمیشود. او بدنبال توپ دویده و سفید  5(  11-6 

.  نماید کند ، ولی نمی تواند خودش را کنترل کند و از خط کناری عبور می می عبور کند آنرا متوقف 

 تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : مسابقه بدون توقف ادامه پیدا می کند   

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 شکی ماوت برای تیم  -ج : پرتاب 
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 12 سئواالت  قانون

دروازه بان ، خط منطقه دروازه را بوسیله یک پا لمس -سفید در هنگام اجرای پرتاب 1دروازه بان  ( 12-1

 . تصمیم صحیح چیست ؟  کندمی 

 دروازه بان پس از عالمت سوت -الف : تکرار پرتاب

 ب : پرتاب آزاد برای تیم مشکی  

 بدون هیچگونه وقفه ای ادامه پیدا کند اجازه داده می شود مسابقه ج :  

خط بر روی سفید با یک پا  12متر ، دروازه بان -7پس از عالمت سوت برای اجرای پرتاب (  12-2 

 صحیح میمتصمی رود . بیرونمتر از روی تیر دروازه به -7پرتاب قدم می گذارد ، ودیت دروازه بان محد

 ؟ چیست

 متر باید پس از عالمت سوت تکرار شود -7 الف : پرتاب

 دروازه بان ادامه پیدا می کند -ب : پس از آنکه گل به ثمر نرسید ، مسابقه با پرتاب 

 دروازه بان صحیح است موقعیت ج :  

نطقه دروازه به سمت زمین بازی م رسفید یک شوت را دفع کرده و در حالیکه توپ د 1دروازه بان (  12-3

مشکی آزاد و بدون هیچگونه محدودیتی  7در حرکت می باشد ، برای متوقف نمودن آن شیرجه می رود . 

سفید موفق می شود بوسیله دستانش به  1ن آماده است که توپ را بردارد . در آخرین لحظات دروازه با

 ؟ چیست صحیح تصمیم . خارج زمین می رود  دروازه به بیرونی توپ ضربه بزند و بدینوسیله توپ از خط 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب 

 اوت برای تیم مشکی -ب : پرتاب  

 دروازه بان برای سفید -ج : پرتاب  

 آزاد برای سفید –د : پرتاب  

دروازه بان است ، توپ از دستش می افتد و -سفید در حال اجرای پرتاب 12هنگامیکه دروازه بان (  12-4

سفید بدنبال  12می شود . بازی  ورد با پای وی از خط منطقه دروازه عبور کرده و وارد منطقهخپس از بر
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می گردد . خود باز ه دروازه داخل منطقبه دروازه بان -توپ دویده ، آنرا برداشته و بمنظور تکرار پرتاب

 ؟ چیست صحیح تصمیم

 متر برای تیم مشکی  7-الف : پرتاب 

 آزاد برای تیم مشکی –ب : پرتاب  

 اوت-ج : تایم  

 دروازه بان پس از عالمت سوت -د : اصالح وضعیت ، تکرار پرتاب  

توانند با توپ بکنان زمین بازی محسوب می گردد ، بنحویکهدروازه بان اجرا شده -ه زمانی پرتابچ(  12-5

 بازی نمایند ؟ 

 در فضای منطقه دروازه باشد همچنان الف : هنگامیکه توپ 

ب : هنگامیکه توپ از دست دروازه بان رها شده و از خط منطقه دروازه عبور کرده و وارد منطقه بازی  

 شود 

 ج : هنگامیکه توپ از دست دروازه بان رها شده باشد  

 د : هنگامیکه یکی از هم تیمی های دروازه بان توپ را لمس نماید  

ی که پشت خط منطقه دروازه ایستاده مشک 10دروازه را انجام می دهد . -سفید پرتاب  12دروازه بان (  12-6

               است تالش می کند بصورت قانونی مالکیت توپ را بدست آورد . او موفق می شود و یک گل بثمر 

 ؟ چیست صحیح می رساند . تصمیم

 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب 

 ب : گل برای تیم مشکی  

 دروازه بان برای تیم سفید -ج : پرتاب  

 مشکی  10د : جریمه پیشرونده برای  
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 بیرونیبه سمت خط منحرف می گردد و توپ ، ند کسفید یک شوت را دفع می  12دروازه بان (  12-7

داور خط دروازه کدام در صورت لزوم . می شود خارج از زمین آنجا  می رود و دروازه  نزدیکدروازه 

 را باید نشان دهد ؟ یک از عالئم دست 

  ( دروازه بان-پرتاب)   8الف : شماره 

 ( آزاد -جهت پرتاب)  9ب : شماره  

 ( دروازه بان-پرتاب)   8و سپس شماره  (  آزاد-جهت پرتاب)  9ج : ابتدا شماره  

 (  آزاد-پرتاب جهت ) 9شماره  سپس و (  بان دروازه-پرتاب)   8 شماره د : ابتدا 

توپ در حال  بان توپ از دستش می افتد .  دروازه-سفید در هنگام اجرای پرتاب 1دروازه بان (  12-8

               مشکی در انتظار توپ است . 9که شماره  ، جایی در حرکت است بازی زمین خوردن به سمت منطقه 

توپ از و ضربه می زند توپ که در فضا است ،  بهمی رود و شیرجه بر روی فضای منطقه دروازه سفید  2

 تصمیم صحیح چیست ؟  . زمین می رودروی خط کناری به بیرون 

 بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت  دروازه-الف : پرتاب

 اوت برای تیم مشکی -ب : پرتاب 

 آزاد برای تیم مشکی -ج : پرتاب 

 متر برای تیم مشکی  7-د : پرتاب 

 دروازه بان صحیح است ؟ -پرتابخصوص کدام یک از گزینه های ذیل در (  12-9

که توپ از دست دروازه بان خارج شده محسوب می گردد ، بان هنگامی انجام شده  دروازه-الف : پرتاب

 باشد 

 متر فاصله را رعایت نمایند  3 ب : بازیکنان تیم مقابل باید 

و  شده خارج بان دروازه دست از توپ کهمحسوب می گردد  شده انجام هنگامی بان دروازه-ج : پرتاب 

 از خط منطقه دروازه نیز عبور نماید 

 پشت خط منطقه دروازه مستقر شوند   مستقیماًبل مجاز می باشند که د : بازیکنان تیم مقا 
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دروازه بان برای تیم مشکی باید اجرا شود . بعلت اینکه تیم مشکی از حریف عقب است –یک پرتاب (  12-10

و به                  می افتد او مشکی عجله می کند و هنگام اجرای پرتاب دروازه بان توپ از دست  1، دروازه بان 

گرداند   برمیمشکی  1هب مشکی بوسیله پا توپ را 6مشکی که در محوطه دروازه ایستاده است ، می رسد .  6

 ؟ چیست صحیح تصمیم، 

 بان برای تیم مشکی پس از عالمت سوت  دروازه-الف : پرتاب

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب 

 متر برای تیم سفید  7-ج : پرتاب 

 دروازه بان صحیح است ؟-پرتابخصوص کدام یک از گزینه های ذیل در ( 12-11

ل باید پشت خط منطقه پرتاب آزاد قرار زی قرار گیرد ، بازیکنان تیم مقابجریان باالف : تا زمانی که توپ در 

 گیرند 

متر از محلی که دروازه بان در حال اجرای  3دروازه و بفاصله  منطقه خط پشت باید مقایل تیم ب : بازیکنان 

 بان است ، قرار گیرند  دروازه-پرتاب

 آنکه توپ از خط منطقه دروازه عبور نماید ، آنرا لمس نمایند  مجازند که قبل ازتیم حریف ج : بازیکنان  

 بان نمی تواند یک گل در دروازه خودی بثمر رساند  دروازه-د : دروازه بان در هنگام اجرای پرتاب 

 حریف دروازه تیم  در گل یک مستقیماً تواند نمی بان دروازه-پرتاب اجرای هنگام در بان ه : دروازه 

 رساند بثمر

 بان مجاز نیست خط منطقه دروازه را لمس نماید  دروازه-پرتاب اجرای هنگام در بان و : دروازه 
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 13 سئواالت  قانون

مشکی  6سفید بتواند توپ را بردارد ،  5آزاد برای تیم سفید اعالم می شود ، قبل از آنکه -یک پرتاب(  13-1

توپ را برداشته و آنرا زیر بغل گرفته و به سمت دروازه خودی می رود . وی پس از چندین قدم توپ را به 

 سفید می غلطاند . تصمیم صحیح چیست ؟  5سمت 

 مشکی  6ماره دقیقه تعلیق برای ش- 2الف : 

 آزاد برای تیم سفید پس از عالمت سوت -ب : پرتاب 

 مشکی  6ج : اخطار برای شماره  

 د : مسابقه بدون هیچگونه وقفه ای ادامه پیدا می کند  

 اوت -ه : اعالم تایم  

     سفید او را 17ولی را آغاز نماید حمله -یک ضد تصمیم دارد مشکی است و او  7توپ در اختیار (  13-2

مشکی رسیده است  8داور بجای اینکه سوت بزند ، آوانتاژ می دهد زیرا توپ به . می کند و متوقف می گیرد 

یک تصمیم دارد سفید توپ را می گیرد و  12دروازه بان . شوت می کند و او به سمت دروازه تیم سفید 

 چیست صحیح اخطار گرفته اند . تصمیم 3و تیم ، هرکدام هر د قبالًحمله را آغاز کند . در این مسابقه -ضد

 ؟

 الف : مسابقه بدون توقف ادامه پیدا می کند 

 سفید  17دقیقه تعلیق برای - 2ب :  

 دروازه بان برای تیم سفید -ج : پرتاب 

 اوت -د : اعالم تایم  

 آزاد برای تیم مشکی -ه : پرتاب  

 همراه با توپ توپ را در اختیار دارد . که مشکی  6می شود  .  آزاد – یک پرتابصاحب تیم سفید (  13-3

 ؟ چیست صحیح . تصمیممی شود آزاد باید انجام شود دور– تر از محلی که پرتابچهار م

 مشکی  6الف : اخطار برای  
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 مشکی 6دقیقه تعلیق برای -2ب :  

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 6ج : دیسکالیفه  

 آزاد انجام شده است – سفید از محلی که تخلف منجر به پرتاب تیم برای آزاد- د : پرتاب 

 که توپ قرار دارد  محلی از سفید تیم برای آزاد- ه : پرتاب 

منطقه دروازه خط سفید اعالم می شود ، او توپ را بر می دارد و از  4آزاد علیه شماره - پرتابیک (  13-4

 ؟ چیست صحیح را به زمین می گذارد . تصمیمتوپ سپس و  می گذرد

 سفید  4دقیقه تعلیق برای شماره -2الف : 

 سفید  4ب : اخطار برای شماره  

 متر برای تیم مشکی 7-ج : پرتاب 

 مشکی تیم برای آزاد- د : پرتاب 

داوران  . صاحب توپ استسفید  5 می کند ،تیم سفید به داوران اعتراض   Bمسئول هنگامیکه ، (  13-5

اخطار می دهند . مسابقه  تیم سفید  Bمسئول به .  داوران  می کنندوقت بازی را متوقف  و سوت می زنند

 چگونه ادامه پیدا می کند ؟  

 از محل منطقه تعویض تیم سفید پس از عالمت سوت مشکی  تیم برای آزاد- الف : پرتاب

  سفید تیم تعویض منطقه محل ازسوت  عالمت از پسسفید  تیم برای آزاد- ب : پرتاب 

قرار داشته بازی محلی که توپ در هنگام توقف  ازپس از عالمت سوت سفید  تیم برای آزاد- پرتاب: ج :  

 است 

 اوت برای تیم مشکی از محل منطقه تعویض تیم سفید -د : پرتاب 

توسط  تخلفی از قانوندر حالیکه بنظر می آید که ،  ، مسابقه بوسیله سوت داور زمین متوقف می شود  ( 13-6

اوت نیز اعالم نمی شود . کمی قبل از عالمت سوت داور -یممها رخ نداده است . تاتیاز  هیچکدام 

توپ . پس از عالمت سوت ، بود  نمودهمشکی توپ را به سمت دروازه تیم سفید پرتاب  13زمین ،  

سفید شانسی برای متوقف نمودن توپ داشته باشد.  1ان بدون آنکه دروازه بوارد دروازه می شود 

 مسابقه به چه صورت ادامه می یابد ؟
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 مشکی تیم برای آزاد- الف : پرتاب

 سفید  تیم برای آزاد- ب : پرتاب 

 مشکی تیم برای متر7-ج : پرتاب 

 د : گل برای تیم مشکی  

توپ را به سمت دروازه شوت می کند ، توپ پرتاب شده به  است . او  حمله-سفید در یک ضد 7(  13-7

به زمین سقوط می کند . توپ به زمین مسابقه برگشت او مشکی برخورد کرده که بر اثر آن  12دروازه بان  سر

 ه است می رسد . وی توپ را مستقیمأدروازه ایستاد-سفید که به تنهائی پشت خط منطقه 9داده می شود و به 

روازه عبور نماید ، داور سوت       زه خالی پرتاب می نماید . کمی قبل از آنکه توپ از خط دبه سمت دروا

 نیاز به مراقبتهای پزشکی در داخل زمین دارد . تصمیممشکی . دروازه بان می نماید متوقف بازی را می زند و

 ؟ چیست صحیح

 الف : گل برای سفید 

 سفید  تیم برای متر7-ب : پرتاب 

 سفید پس از عالمت سوت  تیم برای آزاد- ج : پرتاب 

 اوت-د : تایم 

حمله تیم خود می تواند وارد  3پس از فقط را ترک نماید و مسابقه باید زمین  مشکی 12ه : دروازه بان  

 زمین مسابقه شود 

به  سفید  5.  سفید همچنان صاحب توپ است 5ولی ،  می شود اعالم مشکی  9یک پرتاب آزاد برای (  13-8

 ؟ چیست صحیح دبانه توپ را به وی می دهد . تصمیمو مو می رود سمت یکی از داوران 

              آزاد برای تیم مشکی از محلی که توپ در حال حاضر – سفید و پرتاب 5دقیقه تعلیق برای -2الف : 

 .قرار دارد 

 قرار دارد  حاضر حال در توپ که محلیآزاد برای تیم مشکی از – سفید و پرتاب 5ب : اخطار برای 

 که خطا در آنجا اتفاق افتاده است  محلی از مشکی تیم برای آزاد– پرتاب و سفید 5 تعلیق برای دقیقه-2ج :  

 است افتاده اتفاق آنجا در خطا که محلی از مشکی تیم برای آزاد– پرتاب و سفید 5 برای د : اخطار 
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سفید مرتکب خطای  5متر به سود تیم سفید اعالم می نمایند ، 7-پرتابپس از آنکه داوران یک (  13-9 

 ؟ چیست صحیح تعویض می شود . تصمیم

 مشکی تیم برای آزاد– الف : پرتاب 

 متر برای تیم سفید 7-ب : پرتاب 

 سفید 5 شماره برای تعلیق دقیقه-2ج :  

 د : اخطار برای سرپرست مسئول تیم سفید  

 آزاد کدامیک از گزینه های ذیل صحیح است ؟ – محل اجرای پرتاب در ارتباط با(  13-10

آزاد ، توپ به زمین گذاشته نشود آنگاه تیم مقابل مجاز – الف : اگر بالفاصله پس از تصمیم مبنی بر پرتاب

 آزاد را از محلی که توپ در حال حاضر قرار دارد ، اجرا نماید – است پرتاب

می توان به ،  در صورتیکه آوانتاژی برای تیم پرتاب کننده در بر داشته باشد ب : پس از خطای تعویض ،  

 را از محلی که توپ قرار دارد اجرا نمود .آزاد -پرتابجای منطقه تعویض ، 

آزاد  آزاد باید از محلی که توپ در هنگام اعالم پرتابپرتاب همواره ج : پس از اعالم بازی غیر فعال ،  

 جرا شود قرار داشته است ، ا

        شروع -آزاد از محل خط میانی ، حد مجاز اغماض از طرفین مشابه این امر در پرتاب-د : برای پرتاب 

 می باشد 

سفید عبور نماید . در همین  2مشکی همراه با توپ در حال حمله است و تالش می کند که از  11(  13-11

مشکی  11، پس از آن از دفاع منصرف می شود سفید  2لحظه به علت صدای سوت از سوی تماشاگران ، 

 ؟ چیست صحیح بدون هرگونه مانعی به سمت دروازه شوت می کند . تصمیم

 مشکی  تیم برای متر7-الف : پرتاب

 اوت ، مشورت با وقت نگهدار-ب : تایم 

 آزاد برای تیم سفید-ج : پرتاب 

 مشکی  تیم برای آزاد-د : پرتاب 
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تیم مشکی بشدت به  A آزاد تیم مشکی صاحب توپ است ، مسئول-منطقه پرتابتیم سفید در پشت (  13-12

 ؟ چیست صحیح صمیمت.  نمایندرا متوقف می  بازیراض می کند و به همین سبب داوران  اعت تصمیم داور

 تیم مشکی Aالف : جریمه پیشرونده برای مسئول  

 سفید از منطقه تعویض تیم مشکی  تیم برای آزاد-ب : پرتاب 

 آزاد تیم مشکی -پرتاب  پشت خطسفید از تیم برای آزاد-ج : پرتاب 

هنگامیکه داور زمین  آزاد برای تیم سفید اعالم می شود . -پرتابو می گیرد   یک اخطار مشکی  6(  13-13 

آزاد و خط منطقه دروازه -سفید که بین خط پرتاب  11آزاد سوت می زند ، متوجه -پرتاب برای اجرای

سفید می رسد و یک موقعیت مسلم گل برای وی ایجاد می شود . داور  11است نمی شود . توپ به ایستاده 

 ؟ چیست صحیح خط دروازه تخلف را مشاهده می نماید . تصمیم

 الف : مسابقه بدون هیچگونه توقفی ادامه پیدا می کند 

 آزاد پس از تصحیح وضعیت و عالمت سوت -ب : تکرار پرتاب 

 آزاد اعالم می نماید -روازه برای تیم مشکی یک پرتابج : داور خط د 

 سفید یک اخطار می دهد  11د : داور خط دروازه به  

 اوت-ه : تایم 

سفید به نزدیک خط  8توپ در مالکیت تیم سفید است . تیم مشکی در موقعیت دفاعی قرار دارند . ( 13-14

کنار زمین در حال راه  سفید با عکاسی که 8د . سفید پاس می ده 8سفید توپ را برای   4کناری می رود . 

سفید کنترل بدن خود را از دست  8. ،  برخورد می کند  رفتن است و خط کناری را لمس نموده است 

نکه داوران بازی را متوقف سازند ، توپ از خط کناری خارج      آداده و نمی تواند توپ را بگیرد . قبل از 

 ؟ چیست صحیح تصمیممی شود . 

 اوت برای تیم مشکی خواهد بود -شروع مجدد بازی با پرتاب الف : 

 تیم سفید  خواهد بود آزاد برای–شروع مجدد بازی با پرتاب ب :  

 اوت -تایمج :  

 در برگه مسابقه گزارش می شود د :  
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مشکی اعالم می نمایند . قبل از  2تیم مشکی در حال حمله است . داوران یک پرتاب آزاد برای    ( 13-15

 ؟ چیست صحیح تصمیم. را می گیرد سفید   8 شماره  ، مشکی  11مشکی پرتاب آزاد را اجرا نماید ،  2آنکه 

 پرتاب آزاد برای تیم مشکی پس از عالمت سوت الف : 

 سفید پس از عالمت سوتپرتاب آزاد برای تیم  ب : 

 اوت-ج : تایم

 مشکی 11جریمه پیشرونده برای د :  

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 11 ه : دیسکالیفه 
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  14 سئواالت  قانون

حمله -تیم سفید را تصاحب  می نماید و یک ضد  ازپاس یک  مشکی  7مساوی است .  20-20نتیجه (  14-1

. یکی از تماشاگران بداخل نمی توانند او را متوقف نمایند تیم سفید زمین هیچیک از بازیکنان . آغاز می کند 

منجر به ازدحام و ورود تعداد بیشتری از  .این عمل و به زمین می زند می گیرد را  مشکی 7زمین دویده و 

مشکی را متوقف  7قبال ، تماشاگری را که  تیم مشکی  Aتماشاگران بداخل زمین مسابقه می شود . مسئول 

 . تصمیم صحیح چیست ؟به زمین می اندازد  می زند و کرده بود با ضربه 

 مسابقه معلق نمودن قطعی الف : 

ازیکن در ب 1  باتیم مشکی ، تیم مشکی  Aمتر برای تیم مشکی ، دیسکالیفه مسئول  7-اوت ، پرتاب-ب : تایم 

دقیقه کاهش پیدا می کند . گزارش نوشته می شود ) کارت قرمز و آبی توسط  2برای مدت زمین مسابقه 

 داوران نشان داده می شود (

ازیکن در ب 1  تیم مشکی ، تیم مشکی با Aمتر برای تیم مشکی ، دیسکالیفه مسئول  7-اوت ، پرتاب-تایم ج :

 داوران نشان داده می شود (دقیقه کاهش پیدا می کند . ) کارت قرمز توسط  2زمین مسابقه برای مدت 

 1تیم مشکی با  ، مشکی تیم A دقیقه  تعلیق برای مسئول- 2 ، مشکی تیم برای متر 7-پرتاب ، اوت-د : تایم 

 دقیقه کاهش پیدا می کند 2بازیکن در زمین مسابقه برای مدت 

پرتاب را انجام دهد ،  می خواهدمشکی که  7 باید اجرا شود . اوت برای تیم مشکی-پرتابیک (  14-2 

صحیح اجرا کرده و  اوت را کامالًاو از دروازه ایستاده است ، دورتر سفید  12می شود دروازه بان    متوجه

دروازه شده و توپ  سفید وارد منطقه 3بازیکن زمین . می کند توپ را مستقیما به سوی دروازه خالی پرتاب

 را متوقف می کند . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : گل 

 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب 

 متر برای تیم مشکی  7-ج : پرتاب 

 سفید  3اره د : جریمه پیشرونده برای شم 
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وپ . ت برخورد می نمایددروازه اجرا می کند و توپ به میله عمودی  متر را  7-رتابپیک سفید  4(  14-3

، مجدداً  توسط هیچکدام از بازیکنان تیم مقابل و هم تیمی های خودش لمس شود  برگشت شده بدون آنکه

  ؟ صحیح چیست . تصمیمپرتاب می کند سفید می رسد .او توپ را بداخل دروازه  4به 

 مشکی تیم برای آزاد-الف : پرتاب

 دروازه بان برای تیم مشکی-ب : پرتاب 

 ج : گل برای تیم سفید  

             گام  3پس از او مشکی حرکت می کند ،  4آزاد تیم مشکی از کنار -سفید پشت خط پرتاب 3(  14-4 

بالفاصله پس از  مشکی هل داده می شود ،  4می خواهد یک شوت به سمت دروازه انجام دهد ولی توسط 

می توانستند تاثیری روی نبازیکنان تیم مشکی  . هیچکدام از یک گل زیبا بثمر می رساند، او . چهارمین گام 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ او داشته باشند

 الف : آوانتاژ و گل برای تیم سفید  

 مشکی  4ب : جریمه پیشرونده برای  

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب 

 متر برای تیم سفید 7-د : پرتاب 

وارد دروازه می کند ، قبل از آنکه توپ از دست  متر را اجرا می کند و توپ  7-سفید پرتاب 9(  14-5

  ؟ چیست صحیح تصمیم .می نماید آزاد عبور -سفید از خط پرتاب 4پرتاب کننده رها شود ، 

 الف : گل برای تیم سفید 

 متر7-ب : تکرار پرتاب 

 آزاد برای تیم مشکی -ج : پرتاب 

 سفید  4د : تکرار پرتاب و اخطار برای شماره  

            متر را اجرا نماید . در همین لحظه 7-شکی آماده است که پس از عالمت سوت داور پرتابم 2(  14-6

مشکی یک گل بثمر می رساند .  2،  سفید 5. علیرغم این عمل  می نمایدآزاد عبور -خط پرتاباز  سفید  5

 تصمیم صحیح چیست ؟ 
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 داوران نشان داده می شود (سفید ) کارت قرمز توسط  5الف : گل و دیسکالیفه شماره 

 سفید  5دقیقه تعلیق برای شماره -2ب : گل و  

 ج : گل برای تیم مشکی  

 سفید  5متر و دیسکالیفه شماره 7-د : تکرار پرتاب 

           تیم مشکی ،   Aمسئول  ،متر است 7-سفید همراه با توپ آماده اجرای پرتاب 6  هنگامی که ( 14-7

آماده است   12. دروازه بان می دهد را خروج از زمین انجام تعویض و دستور را صدا زده و  12دروازه بان 

 که طبق دستور مربی خود عمل نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 الف : هیچ اقدامی میسر نیست 

 مشکی تیم  A ب : اخطار برای مسئول 

 مشکی  12مشکی و دروازه بان  تیم  A ج : اخطار برای مسئول 

 مشکی 12 بان د : اخطار برای دروازه 

در به پایه دروازه خورده و  سفید یک شوت به سمت دروازه تیم مشکی انجام می دهد . توپ 4(  14-8

پشت خط تنهایی سفید به  6به سمت زمین بازی در حال برگشت است .  مستقیماًحالت به زمین خوردن 

مشکی کامال و بوضوح وارد منطقه دروازه شده  4دروازه ایستاده  و آماده است که توپ را بردارد . -منطقه

 دروازه خودی به بیرون زمین می فرستد . تصمیم صحیح چیست ؟ بیرونی و توپ را از روی خط 

 متر برای تیم سفید 7-الف : پرتاب

 اوت برای تیم سفید -ب : پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید -بج : پرتا 

 دروازه بان برای تیم مشکی -د : پرتاب 

پس از سوت داور ولی قبل از رها شدن سفید  5می باشد. متر 7-پرتاب در حال اجرای یکسفید  3(  14-9

 . تصمیم صحیح چیست ؟ آزاد عبور می کند -ط پرتابخاز ، سفید  3 توپ از دست 

 متر 7-الف : تکرار پرتاب
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 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب 

 دروازه بان برای تیم مشکی -ج : پرتاب 

 سفید  5د : جریمه پیشرونده برای شماره  

          دروازه حریف ایستاده است و آماده دریافت توپ است ،-سفید به تنهائی پشت خط منطقه  9(  14-10

             ارسال سفید  9از طریق منطقه دروازه برای زمینی  سفید می شود لذا یک پاس  9سفید متوجه موقعیت  10

موضوع شده ، کامال و بوضوح وارد منطقه دروازه شده و در حالیکه بر این متوجه  که مشکی 3می کند . 

، توپ را متوقف می کند . این برای دومین بار در این مسابقه ایستاده است  روی هر دو پا در منطقه دروازه

 مرتکب چنین عملی می شود . تصمیم صحیح چیست ؟  است که نامبرده

 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب

 سفید تیم برای متر7-ب : پرتاب 

 مشکی  3ج : جریمه پیشرونده برای شماره  

       مشکی آماده  10نحو قانونی یارگیری شده است . زمانیکه ه سفید ب 2مشکی توسط  10خط زن (  14-11

مشکی توانائی رسیدن به آن  10که  آزادیمحوطه در زمینی مشکی یک پاس  4می شود تا حرکت کند ، 

سفید به وسیله گرفتن  2مشکی به توپ برسد ، توسط  10منطقه را دارد برای وی ارسال می کند . قبل از آنکه 

 تصمیم صحیح چیست ؟ پیراهن به عقب کشیده می شود . 

 یم مشکی آزاد برای ت-الف : پرتاب

 موقعیت حریف در نظر گرفتن  بدون ،  متر برای تیم مشکی7-پرتابب :  

که هیچکدام از بازیکنان تیم سفید نتوانند بصورت قانونی مانع  متر برای تیم مشکی درصورتی7-ج : پرتاب 

 مشکی شوند  10شوت شماره 

 سفید  2د : جریمه پیشرونده برای تیم  

 سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  2دیسکالیفه  ه : الزاماً 

حمله را به سمت دروازه تیم مشکی آغاز کرده است . هنگامی که -یک ضدهمراه با توپ سفید  3(  14-12

را منحرف سفید  3تماشاگران بصدا در می آید و این برای یک شوت پرشی اقدام می نماید صدای سوت او 
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در منطقه دروازه فرود می آید . همراه با توپ و بجای شوت به سمت دروازه ، کرده و به اشتباه می اندازد 

 تصمیم صحیح چیست ؟ 

 آزاد برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -الف : پرتاب

 متر برای تیم سفید 7-ب : پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب  

 دروازه بان برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -: پرتابد  

 : توضیح در برگ مسابقه  ه  

از  سفید آمادگی دارد 5حمله می باشد ،  -تیم سفید در یک ضد ،می باشد  26-26در حالیکه نتیجه (  14-13

یک شوت به سمت دروازه پرتاب نماید . در همین لحظه عالمت سوت  دروازه تیم مشکی-پشت خط منطقه

          به پایان رسیده است . داوران متوجه بازی  اعالم می نماید که وقت، او وقت نگهدار بصدا در می آید 

 ؟ چیست صحیح ثانیه از وقت باقیمانده است و باید مسابقه ادامه یابد . تصمیم 20می شوند که 

 آزاد برای تیم سفید از محل میز وقت نگهدار -بالف : پرتا

 متر برای تیم سفید 7-ب : پرتاب 

 ج : در برگه مسابقه گزارش می شود  

 د : پرتاب آزاد برای تیم سفید از محلی که توپ در هنگام عالمت سوت قرار داشته است  

 باشد ؟متر صحیح می 7-اجرای پرتابمورد کدامیک از گزینه های ذیل در (  14-14

 متر قرار گیرد  7-تاب کننده مجاز است تا یک متر پشت خط پرتابالف : بازیکن پر

 در صورتیکه تیم دفاعی در حال تعویض دروازه بانها باشند ، ، اوت نمایند -داوران باید اعالم تایمب :  

صورت پیشرونده ه بخط محدودیت دروازه بان را قطع نماید باید بصورت مکرر ج : در صورتیکه دروازه بان  

 جریمه شود .

 متر از پرتاب کننده فاصله داشته باشند  3د : بازیکنان تیم دفاعی همواره باید  



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   126صفحه 

 

.  کندسفید همراه با توپ از گوشه سمت راست به فضای منطقه دروازه  تیم مشکی پرش می  5 ( 14-15

 11ستانش نیز باالست برخورد می کند . سانتیمتر داخل منطقه دروازه ایستاده و د 50مشکی که  11و با سپس ا

 صمیم صحیح چیست ؟ است . تمرتکب چنین عملی شده در این بازی ه می باشد کبرای سومین مرتبه مشکی 

 متر برای سفید  7-الف : پرتاب

 سفید  5علیه ب : خطای حمله  

 مشکی  11دقیقه تعلیق برای -2ج :  

 مشکی  11د : اخطار برای  

برق سالن قطع می شود . کدامیک ، حمله یک موقعیت مسلم گل دارد -سفید در ضد  6 هنگامی که  ( 14-16

 از گزینه های ذیل صحیح است ؟ 

 می باشند الف : داوران در انتظار نتیجه موقعیت مسلم گل 

 نمایند می و مسابقه را متوقف می گیرند اوت -ب : داوران بالفاصله تایم 

 آزاد برای تیم سفید ادامه خواهد یافت -ج : پس از رفع مشکل و برقراری مجدد برق ، مسابقه بوسیله پرتاب 

 یافت خواهد ادامه سفید تیم برای متر7-پرتاب بوسیله مسابقه ، برق مجدد برقراری و مشکل رفع از د : پس 

 ه : در برگ مسابقه گزارش می شود  

سفید پس از سوت داور ولی قبل از رها  5متر است ، 7-حال اجرای پرتابسفید در  3در حالیکه (  14-17

متوقف مشکی توپ را  1می نماید . دروازه بان  عبور آزاد -پرتابخط ، از شدن توپ از دست پرتاب کننده 

 . تصمیم صحیح چیست ؟کندمی 

 متر برای تیم سفید 7-الف : تکرار پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -ب : پرتاب 

 دروازه بان برای تیم مشکی -ج : پرتاب 
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        سفید توپ را  2متر را اجرا نماید . داور زمین سوت می زند و 7-سفید آماده است که پرتاب 2(  14-18

  مشکی پاس می دهد و او نیز در پی  2مشکی بالفاصله توپ را بر میدارد و به  3بر روی زمین می گذارد . 

 رساند . تصمیم صحیح چیست ؟مله یک گل بثمر می ح-ضد 

 الف : گل برای تیم مشکی 

 متر7-ب : تکرار پرتاب 

 آزاد برای تیم مشکی-ج : پرتاب 

 د : اعالم تایم اوت  

و            آزاد تیم مشکی بوسیله یک خطای شدید -سفید همراه با توپ در پشت خط منطقه پرتاب 6(  14-19

 6مشکی بین خط منطقه دروازه خودی و  8همین زمان ، مشکی به زمین زده می شود . در  5توسط بی پروا 

 سفید قرار دارد . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 آزاد برای تیم سفید-الف : پرتاب 

 مشکی ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  5ب : دیسکالیفه بدون گزارش برای  

 مشکی 5 یدقیقه تعلیق برا-2ج :  

 برای تیم سفید  متر-7پرتابد :  

 .حمله استحریف ، در حال زمین بازیکن  6در مقابل دروازه خالی با زمین و بازیکن  7تیم سفید با   ( 14-20

مشکی توپ را دریبل می کند و قبل از اینکه بتواند موقعیتی  8و تصاحب می کند . مشکی یک پاس را قطع  8

گرفته می شود . در همین شرایط به کوتاهی سفید دفاع و  3برای شوت به سمت دروازه پیدا کند ، توسط 

تصمیم سفید ، مجدداً وارد محوطه دروازه می شود .  7یک تعویض قانونی با سفید پس از  12دروازه بان 

 صحیح چیست ؟

 مشکی  آزاد برای تیم-الف : پرتاب

 مشکی  متر برای تیم -7پرتاب ب :  

 اوت-تایمج :  

 سفید  3دقیقه تعلیق برای-2د :  
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بازیکن زمین حریف ، در حال حمله است.  6بازیکن زمین و با دروازه خالی در مقابل  7تیم سفید با  ( 14-21

تالش می کند یک بصورت واضح و آشکار ، بالفاصله مشکی  5مشکی یک پاس را قطع و تصاحب می کند .  5

سفید از پشت هل داده          6در همین لحظه ، او توسط شوت مستقیم به سمت دروازه خالی پرتاب نماید . 

تصمیم صحیح می شود و تا اندازه ای کنترل بدن خود را از دست می دهد و شوت او گل نمی شود . 

 چیست ؟

  تیم مشکی  آزاد برای-الف : پرتاب

 مشکی متر برای تیم7-ب : پرتاب 

 اوت -تایمج :  

 سفید  6 دقیقه تعلیق برای-2: د  

 سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 6دیسکالیفه : ه  

   بازیکن زمین حریف ، در حال حمله است. 6بازیکن زمین و با دروازه خالی در مقابل  7تیم سفید با  ( 14-22

یم تاوت برای -سفید یک پاس را از دست می دهد ، و توپ از خط کناری خارج می شود و یک پرتاب 11

ت مستقیم اوت را بوسیله یک شو-مشکی توپ را می گیرد و تالش می کند پرتاب 9.  مشکی اعالم می شود 

       تاده است دفاع سفید که هنگام پرتاب خیلی نزدیک او ایس 4نماید . توپ توسط به دروازه خالی پرتاب 

 تصمیم صحیح چیست ؟می شود . 

  سفید  4الف : اصالح موقعیت 

 سفید  4جریمه پیشرونده برای ب : 

 اوت برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -تکرار پرتابج :  

 پرتاب آزاد برای تیم مشکی  :د  

 ی متر برای تیم مشک-7پرتاب : ه  
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  بازیکن زمین حریف ، در حال حمله است. 6زمین و با دروازه خالی در مقابل بازیکن  7تیم سفید با  ( 14-23

مشکی همراه با توپ آماده است که پرتاب آزاد را بوسیله  8سفید را اعالم می نمایند .  7داوران خطای حمله 

یک شوت بسمت دروازه خالی اجرا نماید . در این شرایط و قبل از آنکه توپ از دست وی رها شود ، توسط 

سفید وارد   2یک تعویض صحیح با سفید پس از  16، دروازه بان سفید به عقب کشیده می شود . کمی بعد  7

 تصمیم صحیح چیست ؟ محوطه دروازه می شود . 

  سفید  7جریمه پیشرونده برای  الف :

 سفید  7دقیقه تعلیق برای -2 ب : 

 سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 7دیسکالیفه ج :  

 اوت   -تایم :د  

 ی پس از عالمت سوت تکرار پرتاب آزاد  برای تیم مشک: ه  

 متر برای تیم مشکی -7پرتاب : و 
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 15 سئواالت  قانون

و رفته سفید همراه با توپ به سمت عقب  13دست دروازه بان ازه بان ، درو -هنگام اجرای پرتاب(  15-1

 تصمیم صحیح چیست ؟ در این حال توپ ازخط دروازه بین پایه های دروازه عبور می نماید  . 

 الف : مسابقه بدون هیچگونه وقفه ای ادامه پیدا می کند 

 دروازه بان برای سفید همراه با عالمت سوت -ب : پرتاب 

 ج : گل برای تیم مشکی  

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب  

سفید در      12از حریف جلو است . دروازه بان  20-19ثانیه قبل از پایان بازی تیم سفید با نتیجه  20(  15-2

. تصمیم صحیح رود دروازه تاخیر می کند و در حالیکه مرتب توپ را به زمین میزند عقب و جلو می -پرتاب

 چیست ؟ 

 اوت-الف : اعالم تایم

 آزاد علیه تیم سفید -ب : پرتاب 

 دروازه بان -مت سوت برای پرتابج : عال 

 سفید  12دقیقه تعلیق برای شماره -2د :  

 ه : عالمت هشدار بازی غیر فعال نشان داده می شود  

آزاد تیم سفید اعالم می کنند . –آزاد برای تیم مشکی از محل خط پرتاب -داوران یک پرتاب(  15-3

قرار گرفته اند ، داور سوت می زند . قبل از قانونی ، بصورت صحیح  که کلیه بازیکنان در وضعیت  هنگامی

زاد تیم سفید را قطع آ-آنکه توپ از دست پرتاب کننده رها شود ، دو نفر از هم تیمی های او خط پرتاب

 می نمایند . تصمیم صحیح چیست ؟

 آزاد برای تیم مشکی-الف : تکرار پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب 

 ج : همراه با عالمت شروع مجدد  
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 د : بدون عالمت شروع مجدد 

        دروازه بان  رتابپآماده اجرای ایستاده و سفید همراه با توپ در منطقه دروازه  12دروازه بان (  15-4

 . تصمیم صحیح چیست ؟توپ را از دست دروازه بان خارج می کند یک دست بازبا مشکی  6  می باشد .

 برای تیم سفید  دروازه بان -پرتابالف : 

 آزاد برای تیم سفید -ب : پرتاب 

 دروازه بان پس از عالمت سوت -ج : پرتاب 

      مشکی  6د : جریمه پیش رونده برای  

سفید پرتاب را بصورت مستقیم به سمت دروازه  8اوت برای تیم سفید اعالم می شود . -یک پرتاب(  15-5

سفید برمیگردد ، او توپ را گرفته و یک گل  8یه دروازه برخورد کرده و به سمت شوت می کند ، توپ به پا

 بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 دروازه بان برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 ب : گل برای تیم سفید  

 اوت پس از عالمت سوت -ج : تکرار پرتاب 

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب 

حمله را آغاز -بالفاصله یک ضددارد می کند . او تصمیم  متوقفمشکی یک شوت را  12دروازه بان (  15-6

 . تصمیم صحیح چیست ؟ نماید می افتد و از خط دروازه تیم مشکی عبور می توپ از دست وی ولی  ،نماید 

 الف : گل برای سفید 

 دروازه بان پس از عالمت سوت -ب : تکرار پرتاب 

 اوت برای تیم سفید -ج : پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید -د : پرتاب 

متوجه با تاخیر سفید  1. دروازه بان اجرا می کند اوت را به سمت دروازه بان خودی -سفید پرتاب 6 ( 15-7

 . تصمیم صحیح چیست ؟ می شود و توپ از خط دروازه عبور می نمایدتوپ 
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 آزاد برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 : گل برای تیم مشکی ب  

 دروازه بان برای تیم سفید -ج : پرتاب 

 اوت برای تیم سفید پس از عالمت سوت -د : تکرار پرتاب 

توپ  مجدداً سفید  7. و توپ به داور برخورد می کند می دهد ، را انجام اوت –پرتاب یک سفید  7 (  15-8

 . تصمیم صحیح چیست ؟ ، و به داخل دروازه تیم مشکی پرتاب می کند را بر می دارد 

 دروازه بان برای تیم مشکی-الف : پرتاب

 ب : گل برای تیم سفید  

 آزاد برای تیم مشکی-ج : پرتاب 

 اوت پس از عالمت سوت -د : تکرار پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید -ه : پرتاب 

 سفید 10نحو صحیح مستقر شده اند ، ه . هنگامیکه کلیه بازیکنان ب است آزاد برای تیم سفید-پرتاب(  15-9

حمله -مشکی به سرعت توپ را برداشته و یک ضد  7رای بیان تذکرات فنی توپ را به زمین می گذارد . ب

 را آغاز می کند . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : مسابقه بدون هیچگونه وقفه ای ادامه می یابد 

 آزاد برای تیم سفید پس از عالمت سوت -ب : تکرار پرتاب 

 مشکی 7آزاد برای تیم سفید ، اخطار برای -ج : پرتاب 

 مشکی  7دقیقه تعلیق برای -2آزاد برای تیم سفید ، -د : پرتاب 

متر از توپ فاصله دارد  2سفید فقط  11آزاد را انجام دهد ولی -مشکی تصمیم دارد یک پرتاب  9(  15-10

 و تالش می کند که در اجرای پرتاب تاخیر ایجاد نماید . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 سفید  11پس از عالمت سوت ، جریمه پیشرونده برای شماره  مشکیآزاد برای تیم -تابالف : پر

 پس از عالمت سوت  مشکیبرای تیم  آزاد-ب : پرتاب 
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 سفید  11دقیقه تعلیق برای شماره -2ج :  

 آزاد پس از عالمت سوت -سفید و پرتاب 11شماره  موقعیتد : اصالح  

مشکی در موقعیت بین خط  8آزاد برای تیم مشکی از محل خط پرتاب آزاد تیم سفید ، -پرتاب(  15-11

چشم پوشی می کند . توپ غفلت و از اصالح وضعیت او  دارد و داورپرتاب آزاد و خط منطقه دروازه قرار 

 مشکی می رسد و او یک گل بثمر می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟  8 به

 آزاد برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -الف : تکرار پرتاب

 آزاد برای تیم سفید-ب : پرتاب

 ج : گل برای تیم مشکی  

  مشکی 8د : اخطار برای شماره  

را به سمت دروازه تیم سفید انجام می دهد . توپ بدون بان دروازه -مشکی پرتاب 12دروازه بان (  15-12

 چیست صحیح آنکه توسط هیچیک از بازیکنان هر دو تیم لمس شود وارد دروازه تیم سفید می شود . تصمیم

 ؟

 دروازه برای تیم سفید -الف : پرتاب

 اوت برای تیم سفید -ب : پرتاب 

 گل برای تیم مشکیج :  

 مشکی بخاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی  2اخطار برای د :  

دقیقه ای گرفته است . هنگامیکه تیم مشکی در حال اجرای - 2یک اخطار و دو تعلیق سفید قبالً  5 ( 15-13

این اولین باریست که  .پرتاب مداخله می نماید اجرای آزاد است ، وی با عدم رعایت فاصله در -یک پرتاب

 ؟ چیست صحیح مرتکب چنین تخلفی می شود . تصمیموی 

 سفید  5الف : اخطار برای  

 ب : هیچ جریمه ای اعالم نمی شود  

 مزتوسط داوران نشان داده  می شود (سفید و دیسکالیفه ) کارت قر 5ه ای برای قدقی2ج : سومین تعلیق  
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سود ه بآزاد  بسود تیم سفید است ،  یک پرتاب 24-23که نتیجه حالی درکمی قبل از پایان مسابقه (  15-14 

خط پرتاب آزاد تیم مشکی اعالم می شود . کلیه بازیکنان در وضعیت بیرون از فاصله یک متری تیم سفید 

سفید هنگام اجرای پرتاب قبل از  10آزاد سوت می زند .  و داور برای اجرای پرتابشده اند ، صحیح مستقر

 ؟ چیست صحیح توپ از دستش رها شود یک گام بر می دارد . تصمیمآنکه 

 آزاد برای تیم سفید -الف : پرتاب

 اوت-ب : اعالم تایم 

 سفید  10دقیقه تعلیق برای شماره -2ج :  

 آزاد برای تیم مشکی -د : پرتاب 

آزاد تیم مشکی است . -آزاد بدون سوت از محل خط پرتاب-اجرای یک پرتاب آماده سفید  14(  15-15

سفید  14او و دیگر هم تیمی های او همگی در وضعیت صحیح قرار گرفته اند . قبل از آنکه توپ از دست 

شده و بسمت خط منطقه آزاد تیم مشکی -سفید وارد منطقه پرتاب 15و سفید  13هر دو بازیکن خارج شود ، 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ ه  می رونددرواز

 الف : اصالح وضعیت 

 آزاد برای تیم سفید پس از عالمت سوت -ب : پرتاب  

 ج : مسابقه بدون توقف ادامه پیدا می کند  

 آزاد برای تیم مشکی-د : پرتاب 

کرده و  شده به داور برخورد را اجرا می کند .توپ پرتاببان دروازه -مشکی پرتاب 1دروازه بان  ( 15-16

      صحیح مشکی که در این لحظه خارج از منطقه دروازه است می رسد . تصمیم 1به دروازه بان مجدداً

 ؟ چیست

 الف : مسابقه بدون هیچگونه وقفه ای ادامه پیدا می کند 

 دروازه بان پس از عالمت سوت -ب : تکرار پرتاب 

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب 

 آزاد برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -د : پرتاب 
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مشکی همراه با توپ به سمت عقب برگشته و بصورت کامل از  11آزاد ، دست  پرتابهنگام اجرای (  15-17

 ؟ چیست صحیح خط کناری خارج می شود . تصمیم

 الف : مسابقه بدون هیچگونه وقفه ای ادامه پیدا می کند 

 م سفید آزاد برای تی-ب : پرتاب 

 ج : پرتاب اوت برای تیم سفید  

 مشکی تذکر شفاهی می گیرد  11  سفید ، تیم برای آزاد-د : پرتاب 

     دروازه یک توپ را متوقف می کند . هنگامیکه تالش -سفید کمی جلوتر از خط 1دروازه بان (  15-18

سفید پاس دهد ، توپ از دستش افتاده و وارد دروازه خودی می شود . تصمیم صحیح  4می کند توپ را به 

 چیست 

 الف : گل برای تیم مشکی 

 آزاد برای تیم مشکی-ب : پرتاب 

 متر برای تیم مشکی7-ج : پرتاب 

 دروازه بان برای تیم سفید پس از عالمت سوت -د : تکرار پرتاب 

وپ را تسفید  13. داور زمین جهت اجرای پرتاب سوت می زند . برای تیم سفید   شروع-پرتاب (  15-19

        متوجهسفید این کار را می کند چون  13در می آورد  .سفید که آماده اجرای پرتاب است  9از دست 

سفید توپ  13. و در موقعیت مناسبی هستند رفته اند به داخل نیمه زمین حریف  سفید  3و سفید  7می شود 

 می رساند . تصمیم صحیح چیست ؟  و او نیز یک گل بثمر ،  سفید پرتاب می کند 7برای را 

 الف : گل برای تیم سفید 

 شروع پس از عالمت سوت -ب : اصالح وضعیت ، تکرار پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -ج : پرتاب 

 سفید  13د : تذکر شفاهی برای  

 سفید  13ید و سف 7: تذکر شفاهی برای  ه
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د و نتیجه ست . تیم سفید یک گل بثمر می رسانمساوی ا 30-30ثانیه قبل از خاتمه مسابقه نتیجه  4(  15-20

مشکی در حالیکه یک پای  10شروع را اجرا نماید ، -می شود . تیم مشکی تصمیم دارد بسرعت پرتاب  31-30

خط میانی است بدون آنکه عالمت سوت بصدا در آید  کمی جلوتر ازاو پشت خط میانی و پای دیگرش 

توپ را بداخل دروازه تیم سفید پرتاب می کند . در این لحظه عالمت خودکار ساعت عمومی برای پایان 

 وقت مسابقه بصدا در می آید . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف : گل برای تیم مشکی

 شروع برای تیم مشکی -ب : تکرار پرتاب  

 رای مشخص شدن  نتیجه پرتاب تأمل ب ج :  

 اوت-یمتاد :  

 گل مورد پذیرش نیست ،  مسابقه پایان یافته است ه : 

سفید همانند دیگر بازیکنان  7یم مشکی . آزاد ت–آزاد برای تیم سفید از محل خط پرتاب -پرتاب(  15-21

سرعت و بدون ه آزاد ب-پرتاب آزاد در وضعیت صحیح مستقر شده است . -تابهم تیمی خود بیرون خط پر

 18و سفید  9پرتاب کننده خارج شود ، هر دو بازیکن ولی قبل از آنکه توپ از دست می شود  ، سوت اجرا 

 عبور می کنند . تصمیم صحیح چیست ؟آزاد – سفید از خط پرتاب

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 ب : اصالح وضعیت  

 پس از عالمت سوت  سفید تیم برای آزاد-ج : پرتاب 

 سفید  18و سفید  9، اخطار برای شماره مشکی  آزاد برای تیم -د : پرتاب 

 ؟  امکانپذیر نمی باشد  گل در دروازه خودیبثمر رساندن یک بوسیله کدامیک از پرتابهای ذیل ، (  15-22

 دروازه بان -الف : پرتاب 

 آزاد-ب : پرتاب 

 اوت-ج : پرتاب 
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 شروع-د : پرتاب 

مشکی در وضعیت صحیح آماده اجرای پرتاب است .  4اوت برای مشکی اعالم شده و -یک پرتاب(  15-23

او موفق نمی شود هیچیک از هم تیمی هایش را یافته و به او پاس دهد لذا یکبار توپ را داخل خط کناری 

 به زمین می زند . تصمیم صحیح چیست ؟

 مت سوت آزاد برای تیم سفید بدون عال-الف : پرتاب

 اوت برای تیم سفید پس از عالمت سوت -ب : پرتاب 

 اوت برای تیم مشکی پس از عالمت سوت -ج : تکرار پرتاب 

 برای تیم مشکی پس از عالمت سوت  آزاد-د : پرتاب 

در سرعت پرتاب را بدون سوت داور و ه سفید ب 9آزاد می شود . -تیم سفید صاحب یک پرتاب (  15-24

است می رسد . تصمیم  شکیتنها در مقابل دروازه تیم مسفید که کامالً  4می دهد . توپ به پرش انجام  حال 

 یست ؟ چصحیح 

 فه ای ادامه پیدا می کند الف : مسابقه بدون هر گونه وق

 مشکیآزاد برای تیم -ب : پرتاب 

 پس از عالمت سوت برای تیم سفید  آزاد -ج : تکرار پرتاب 

 بدون را پرتابدر حال دویدن و  سرعته ب سفید 5.  شود می آزاد- پرتاب یک فید صاحبتیم س(  15-25

     مشکی توپ را تصاحب 3سفید برساند ولی  4سفید قصد دارد توپ را به  5.  اجرا می کند  انداور سوت

 مقابل دروازه سفید می بیند . تصمیم صحیح چیست ؟ در  تنها  و خود را کامالً می کند 

 الف : مسابقه بدون هیچگونه وقفه ای ادامه پیدا می کند 

 آزاد پس از عالمت سوت -پرتاب ب : تکرار 

 مشکی 3آزاد و جریمه پیشرونده برای شماره -ج : تکرار پرتاب 
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 16 سئواالت  قانون

او مجدداً شروع مجدد بازی ، دقیقه تعلیق می شود . قبل از -2تیم سفید به علت اعتراض  Bمسئول  ( 16-1

 اعتراض می نماید و به این علت دیسکالیفه می شود . تصمیم صحیح چیست ؟

 دقیقه کاهش پیدا می کند 2بازیکن داخل زمین به مدت  2تیم سفید با الف : 

  دقیقه کاهش پیدا می کند 4بازیکن داخل زمین به مدت 1تیم سفید با ب :  

 دقیقه کاهش پیدا می کند 2بازیکن داخل زمین به مدت 1تیم سفید با ج : 

دقیقه تعلیق می شود . او به داور نزدیک شده و -2علت هل دادن بازیکن تیم مقابل ه تیم سفید ب 8 ( 16-2

به داوران توهین "شما احمق هستید ، شما خرفت و دیوانه هستید ، شما هرگز یاد نخواهید گرفت "با کلمات 

بقه به صورت داوران آب دهان پرتاب می کند . تصمیم صحیح و فحاشی می نماید . او قبل از ترک زمین مسا

 چیست ؟ 

) کارت   دقیقه کاهش پیدا می کند 2بازیکن داخل زمین به مدت 1سفید ، تیم سفید با  8الف : دیسکالیفه 

 قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( 

 قرمز کارت)  کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 2  با سفید تیم ، سفید 8 ب : دیسکالیفه

 ( شود می داده نشان داوران توسط

، گزارش  کند می پیدا کاهش دقیقه 4 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید تیم ، سفید 8 ج : دیسکالیفه

 ( شود می داده نشان داوران و آبی توسط قرمز کارت) نوشته می شود 

 گزارش ، کند می پیدا کاهش دقیقه 2مدت  به زمین داخل بازیکن  2  با سفید تیم ، سفید 8 د : دیسکالیفه

 ( شود می داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  شود می نوشته

 داد ؟ می توان در یک مسابقه حداکثر چند اخطار به مسئولین یک تیم (  16-3

  هیجالف : 

  1ب :   

  2ج :   
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  3د :   

 زمان تعلیق بازیکن از چه موقع آغاز می شود ؟ (  16-4

 الف : هنگامیکه داور عالمت دست تعلیق را نشان می دهد 

 ب : هنگامیکه بازیکن تعلیقی از خط کناری  خارج می شود  

 ج : هنگامیکه داور سوت شروع مجدد مسابقه را می زند  

 د : هنگامیکه وقت نگهدار کورنومتر را به کار می اندازد  

 می شود ؟تعلیق به چه افرادی نشان داده (  16-5

 الف : بازیکن تعلیقی و منشی/وقت نگهدار 

 ب : سرپرست مسئول تیم و وقت نگهدار 

 ج : وقت نگهدار /منشی

 د : بازیکن تعلیقی ، سرپرست مسئول تیم و منشی

بصورت که خطا یک یق برای گرفته است . یک تعلای دقیقه -2در این مسابقه دو تعلیق  مشکی قبالً 5(  16-6

آزاد برای از آنکه داوران یک پرتاب پس  تعلیق دیگر برای پرتاب توپ به سویی پیشرونده جریمه شده بود و

و قبل از ، ه است تیم مقابل اعالم کرده بودند . هم اکنون وی مرتکب دومین خطای تعویض تیم خود شد

ارج از روحیه ورزشی گردید . خو افراطی شدید فوق العاده شروع شود ، مرتکب رفتار  آنکه مسابقه مجددأ

 چیست ؟  صحیحتصمیم 

 مشکی  5دقیقه تعلیق برای -2الف : 

واهد شد ( خ مشکی ، گزارش نوشته می شود ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده  5ب : دیسکالیفه 

 دقیقه کاهش پیدا می کند  4زمین به مدت  داخلبازیکن   1تیم مشکی با 

(  شد واهدخ داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  شود می نوشته گزارش ، مشکی 5 ج : دیسکالیفه

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2مدت  به زمین داخل بازیکن 2 با مشکی تیم
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دقیقه تعلیق می شود ، وی در حال ترک زمین مسابقه به داوران توهین -2یک خطا  علته بسفید  5(  16-7

می زند .  یکی از داوران را نیز عصبانیتو فحاشی می کند و دیسکالیفه می گردد . وی از روی ناراحتی و 

 تصمیم صحیح چیست ؟

 ( شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی کارت) الف : گزارش نوشته می شود 

 کند می پیدا کاهش دقیقه  2 مدت به زمین داخل بازیکن 1با سفید : تیم ب

 کند می پیدا کاهش دقیقه  2 مدت به زمین داخل بازیکن 2 با سفید ج : تیم

 کند می پیدا کاهش دقیقه  4 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید د : تیم

او به داور ، بازی دقیقه تعلیق می شود . قبل از شروع مجدد -2بازی ناجوانمردانه  خاطره بسفید  7(  16-8

 . تصمیم صحیح چیست ؟ "و نادانی  تو باید کور باشی ، تو احمق "می گوید 

 سفید  7برای  دیگردقیقه ای -2الف : یک تعلیق 

 ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  7برای ب : دیسکالیفه بدون گزارش 

 کند می پیدا کاهش دقیقه  2 مدت به زمین داخل بازیکن 2 با سفید ج : تیم

 کند می پیدا کاهش دقیقه  4 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید د : تیم

 شد( خواهد  داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت) گزارش نوشته می شود ، سفید  7ه : دیسکالیفه 

پس از ترک زمین مسابقه ولی قبل از شروع مجدد در محوطه می شود . او دقیقه تعلیق -2سفید  3(  16-9

تیم مشکی  B تیم مشکی می شود . مسئول Bخارج از روحیه ورزشی علیه مسئول شدید تعویض مرتکب رفتار 

لحظاتی قبل از این بصورت غیر مجاز وارد زمین شده و تا این لحظه هم هیچگونه جریمه ای برای وی اعالم 

 نشده است . تصمیم صحیح چیست ؟ 

 ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید بدون گزارش  3الف : دیسکالیفه 

 تیم مشکی B مسئولب : اخطار برای 

 کند می پیدا کاهش دقیقه  2 مدت به زمین داخل بازیکن 2 با سفید ج : تیم

 کند می پیدا کاهش دقیقه  4 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید د : تیم
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دقیقه  2زمین به مدت داخل وقتی که یک بازیکن دیسکالیفه می شود ، تیم مذکور با یک بازیکن (  16-10

 شود: می کاهش پیدا می کند ، باستثناء زمانیکه دیسکالیفه اعالم 

 رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی در خالل استراحت بین دو نیمه مسابقه برای الف : 

 تخلف خارج از زمین مسابقهبرای ب : 

 ج : قبل از شروع مسابقه 

 توهین و فحاشی به داوران برای د : 

     مشکی  12سفید مرتکب تهاجم بدنی علیه دروازه بان  7در خالل استراحت بین دو نیمه مسابقه ، (  16-11

 همچنان در زمین مسابقه هستند . تصمیم صحیح چیست ؟  آنهادر حالیکه می شود 

تیم  (شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت) سفید ، همراه با گزارش  7الف : دیسکالیفه 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 بادر آغاز نیمه دوم سفید 

 سفید  7ب : اخطار برای 

 متوقف بوده سفید زیرا مسابقه  7تذکر به  ج :

     داوران توهین و فحاشی یکی از مشکی در مسیر رختکن به  7در خالل استراحت بین دو نیمه ، (  16-12

 تصمیم صحیح چیست ؟می کند . 

 ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی  7الف : دیسکالیفه بدون گزارش برای 

 مشکی  7دقیقه تعلیق برای شماره -2ب : 

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2بازیکن داخل زمین به مدت  1ج : تیم مشکی در ابتدای نیمه دوم با 

 (شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)   مشکی 7 برای گزارش همراه با  د : دیسکالیفه

هر و  می کند  برخوردسفید  9 بامشکی  5استراحت بین دو نیمه در پایان نیمه اول و سوت پس از (  16-13

مشکی زده و او  5دو دست به سینه هر سفید با  9. پس از آن بزنند سر همدیگر فریاد دو شروع می کنند بر 

 کنترل بدن خود را از دست می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟  مشکی 5 را هل می دهد که بر اثر آن 

 ابتدای نیمه دوم از سفید  9دقیقه تعلیق برای -2الف : 
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در آغاز نیمه  ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  9 برای گزارش بدون ب : دیسکالیفه

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2بازیکن داخل زمین به مدت  1ا دوم تیم سفید ب

 سفید ، تیم سفید نیمه دوم را بدون کاهش بازیکن آغاز می کند  9ج : دیسکالیفه 

 در (شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  سفید  9 برای گزارش  با همراه د : دیسکالیفه

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید تیم دوم نیمه آغاز

شما مسابقه را از ما گرفتید ، شما احمق  "می گوید به داوران فریاد با سفید  10پس از پایان مسابقه ، (  16-14

 . تصمیم صحیح چیست ؟ "و کودن هستید 

 سفید  10طار برای خالف : ا

 خواهد داده نشان داوران توسطو آبی  قرمز کارت) گزارش نوشته می شود    سفید 10 برای ب : دیسکالیفه

 ( شد

 ج : گزارش نوشته می شود 

 سفید ، گزارش نوشته می شود  10د : اخطار برای 

  Bسفید مرتکب تهاجم و حمله بدنی علیه مسئول 9در خالل استراحت بین دو نیمه و در زمین مسابقه (  16-15

. تصمیم صحیح  ندکمی  سفید فحاشی و توهین 9به شماره نیز مسئول مذکور  متقابالًتیم مشکی می شود ، 

 چیست ؟

 (شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت) سفید ، گزارش نوشته می شود .  9الف : دیسکالیفه 

 کند .  می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید تیم دوم نیمه آغاز در

 داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت. )  شود می نوشته گزارش ، مشکی تیم  Bمسئول ب : دیسکالیفه

 . کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با مشکی تیم دوم نیمه آغاز در( شد خواهد

تیم سفید در آغاز نیمه دوم  ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت) سفید  9ج : دیسکالیفه شماره 

 مشمول هیچگونه کاهشی نمی گردد 

 نیمه آغاز مشکی در تیم( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی تیم  Bمسئول د : دیسکالیفه

 گردد نمی کاهشی هیچگونه مشمول دوم
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با داوران جر و بحث  ای خود ، دیسکالیفه می شود . اودقیقه -2سفید پس دریافت سومین تعلیق  7(  16-16

 . تصمیم صحیح چیست ؟و از زمین مسابقه خارج نمی شود می کند 

 الف : هیچگونه عواقب بعدی وجود نخواهد داشت 

 . کند می پیدا کاهش دقیقه 4 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با ب : تیم سفید

 . کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن  2 با سفید ج : تیم

ت بین دو نیمه مرتکب رفتار خارج از در زمان استراحسفید که در نیمه اول اخطار گرفته است  11:  16-17

داشته پایان نیمه اول با ترکیب کامل در زمین مسابقه حضور زمان روحیه ورزشی می شود . تیم سفید در 

 است . تصمیم صحیح چیست ؟

 سفید  11الف : اخطار برای 

 سفید  11دقیقه تعلیق برای -2ب : 

 سفید  11ج : دیسکالیفه 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن  1 با سفید د : در آغاز نیمه دوم تیم

 غاز نیمه دوم مشمول هیچگونه کاهشی نخواهد بود آه : تیم سفید در 

و با عالمت دست مربوطه  اعالم می نمایند اوت -تایم . داوران  سوت زده وسفید مصدوم می شود  4(  16-18

تیم سفید و  Bو  A به تیم سفید جهت رسیدگی به بازیکن مصدوم اجازه ورود می دهند . در پی آن مسئول

یک اخطار گرفته است مشکی قبالً  تیم A تیم مشکی وارد زمین مسابقه می شوند . مسئول A همچنین مسئول

 . تصمیم صحیح چیست ؟

 الف :  عدم مداخله

 می دهدمسابقه را ادامه ، مسابقه بدون هر گونه کاهش در بازیکنان زمین مجدد پس از شروع تیم مشکی ب : 

 مشکی تیم A دقیقه تعلیق برای مسئول-2ج : 

 ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی تیم A دیسکالیفه مسئول د :

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن  1 با مشکی ه : هنگام شروع مجدد مسابقه ، تیم
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سفید باید زمین مسابقه را ترک نموده و فقط پس از سومین حمله تیم  4 ، و : پس از انجام مراقبتهای پزشکی

 خود می تواند وارد زمین مسابقه شود . 

 ،        دیسکالیفه می شود . قبل از شروع مجدد مسابقه سفید  9بر روی شدید خطای مشکی بخاطر  9(  16-19

 تصمیم صحیح چیست ؟وارد می کند .  تیم سفید A به صورت مسئولضربه ای  مشکی  9

      با مشکی تیم ( شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی بدون گزارش   9الف : دیسکالیفه 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 2

          با مشکی تیم(  شد خواهد داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  گزارش بدون مشکی  9 ب : دیسکالیفه

 کند می پیدا کاهش دقیقه 4 مدت به زمین داخل بازیکن  1

 ج : جریمه پیشرونده اضافه ای امکانپذیر نیست 

 مشکی تیم(  می شود  داده نشان داوران و آبی توسط قرمز کارت)  همراه با گزارش مشکی 9 د : دیسکالیفه

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 2 با

 تیم(   شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت)  گزارش با همراه مشکی 9 ه : دیسکالیفه 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 4مدت  به زمین داخل بازیکن 1 با مشکی

پس . نامبرده تعلیق خود را دریافت می نمایددقیقه - 2 اولین مشکی  8 ،  اوت -پس از اعالم تایم ( 16-20

               رفتار خارج از روحیه ورزشی مرتکب خطاب به داوران مجدد مسابقه ترک زمین و قبل از شروع  از 

 . تصمیم صحیح چیست ؟می گردد  

 پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 2 با مشکی مشکی ، تیم 8دقیقه تعلیق اضافه برای -2 الف :

 کند می

 پیدا کاهش دقیقه  4 مدت به زمین داخل بازیکن  1 با مشکی تیم ، مشکی 8 برای اضافه تعلیق دقیقه-2ب :  

 کند می

 بازیکن   2 با مشکی ،) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود ( تیم مشکی 8 شماره ج : دیسکالیفه برای 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل

 زمین داخل بازیکن 1 با مشکی تیم(  شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت)  مشکی 8  د : دیسکالیفه 

 کند می پیدا کاهش دقیقه 4 مدت به
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بازیکن داخل زمین کاهش پیدا  1با دقیقه  4به مدت های ذیل تیم باید  موقعیت در کدامیک از (  21-16

 کند ؟ 

یفه می شود و هنگامیکه در حال خروج از زمین مسابقه است ، در مسیر خود الف : یک بازیکن زمین دیسکال

 دقیقه ای دیگر می شود -2ق مین سبب مستحق یک تعلیه می کند و بهاعتراض 

فحاشی می کند و توهین و دقیقه تعلیق می گیرد و هنگام ترک زمین مسابقه به داوران -2ب : یک بازیکن 

 دیسکالیفه می شود 

دقیقه تعلیق می گیرد و در حالیکه -2کن بخاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی علیه حریف ج : یک بازی

 همچنان در زمین مسابقه است به صورت بازیکن مقابل یک ضربه وارد می کند و دیسکالیفه می شود 

کناری دقیقه تعلیق می شود ، وی پس از آنکه از خط -2د : یک بازیکن بخاطر رفتار خارج از روحیه ورزشی 

دقیقه تعلیق -2به زمین مسابقه بر می گردد و اعتراض می کند و بدین ترتیب خارج می شود بالفاصله مجدداً 

 اضاقه دریافت می کند 

ه : یک بازیکن بخاطر انداختن آب دهان بر روی حریف دیسکالیفه می شود و هنگامیکه در حال خروج از 

 زمین مسابقه است داور را هل می دهد 

بازیکن بخاطر خطای شدید دیسکالیفه می شود و پس از ترک زمین و شروع مجدد مسابقه ، در  و : یک

 حالیکه در سکوی تماشاگران نشسته است به داوران توهین و فحاشی می کند 

شروع شود ، وی . قبل از آنکه مسابقه مجدداً  ای می گیرد دقیقه -2یک تعلیق  7در دقیقه سفید  5(  16-22

، و       رود به داخل زمین می ، او  یک دقیقه بعد  قیقه تعلیق اضافه می گیرد . دقیقاًد-2کند و اعتراض می 

زود تر از موعد به زمین مسابقه یک تعلیق اضافی دیگر می گیرد   د . او بخاطر ورودنوقت نگهدار سوت می ز

 . تصمیم صحیح چیست ؟ به داوران توهین و فحاشی می کند علت همین به و دیسکالیفه می شود . وی 

بازیکن  2 با  00/10تا  00/8بازیکن داخل زمین و از دقیقه   1 با  00/08تا  00/07الف : تیم سفید از دقیقه 

 کاهش یابد ایدببازیکن داخل زمین  1 با  00/11تا  00/10داخل زمین و از دقیقه  

 داخل بازیکن 2  با 00/11 تا 00/8  دقیقه از و زمین داخل بازیکن 1  با  00/08 تا 00/07 دقیقه از سفید ب : تیم

 یابد اهشکباید  زمین داخل بازیکن  1  با 00/12 تا 00/11  دقیقه از و زمین
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 بازیکن 3  با 00/10 تا 00/8  دقیقه از و زمین داخل بازیکن 2  با  00/08 تا 00/07  دقیقه از سفید ج : تیم

 یابد کاهش باید زمین داخل بازیکن 2  با 00/11 تا 00/10  دقیقه از و زمین داخل

 داخل بازیکن 4  با 00/10 تا 00/8  دقیقه از و زمین داخل بازیکن  2  با  00/08 تا 00/07 دقیقه از سفید د : تیم

 یابد کاهش باید زمین داخل بازیکن 2 با 00/11 تا 00/10  دقیقه از و زمین

 (   شد خواهد داده نشان داوران توسط آبی و قرمز کارت) سفید  همراه با گزارش  5ه : دیسکالیفه 

تیم سفید در نیمه اول بعلت رفتار خارج از روحیه ورزشی یک اخطار می گیرد . وقت  Cمسئول  ( 16-23

نشان می دهد که با تصمیم داوران  ،  تیم سفید ، با ژست و رفتاری آشکار Bاست  و مسئول  35:50بازی 

تیم سفید  Aسه دقیقه قبل از پایان بازی ، مسئول  شود . می تعلیق  دقیقه-2. به همین علت ، او موافق نیست 

 تصمیم صحیح چیست ؟بدون آنکه داوران اجازه دهند ، وارد زمین بازی می شود . 

 تیم سفید Aمسئول الف : اخطار برای 

 کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید  ، تیمتیم سفید  Aمسئول برای  دقیقه تعلیق-2ب : 

 می تواند در محوطه تعویض بماند  Aمسئول .  کند می پیدا

 پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید  ، تیمتیم سفید  Aمسئول برای  دقیقه تعلیق-2ج : 

 باید محوطه تعویض را ترک نماید .  Aمسئول .  کند می

 بازیکن 1 با سفید  ، تیمتیم سفید ) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  Aمسئول دیسکالیفه -د : 

 .  کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل

، تیم سفید همراه با گزارش ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده می شود (  Aمسئول دیسکالیفه ه : 

 .  کند می پیدا کاهش دقیقه 2 مدت به زمین داخل بازیکن 1 با سفید  تیم
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  17 سئواالت  قانون

 موضوعاوت را انجام دهد نظرات متفاوتی دارند ، -داوران در خصوص اینکه کدام تیم باید پرتاب (  17-1

 چگونه باید حل شود ؟ 

 الف : داور زمین تصمیم می گیرد 

 ب : داور خط دروازه تصمیم می گیرد 

 به یک تصمیم مشترک می رسند ج : هر دو داور پس از مشورت 

 اوت -د : تایم

 اوت نیاز نیست ولی پرتاب اوت پس از عالمت سوت اجرا می شود -ه : تایم

نمی شود لذا  مشکل این عالمت خودکار پایانی ساعت عمومی کار نمی کند . وقت نگهدار متوجه (  17-2

خاتمه یافته است . در این شرایط چه فردی عالمت  مسابقه قبالً در حالیکه  وقت واکنشی نشان نمی دهد ،

 اعالم کند ؟پایانی را باید 

 الف : فقط منشی

 ب : فقط داور زمین 

 ج : فقط نماینده فنی 

 د : فقط یکی از داوران 

 ه : فقط وقت نگهدار 

 و : وقت نگهدار یا نماینده فنی و یا یکی از داوران 

مشکی ) کارت قرمز توسط داوران  2مشکی مرتکب یک تخلف می شود . نظر داور زمین دیسکالیفه  2(  17-3

پرتاب        مشکی و 2دقیقه تعلیق برای -2دروازه  نظر داور .است آزاد –پرتاب  و یکنشان داده می شود ( 

 ؟پیدا  می کند و مسابقه چگونه ادامه  چگونه جریمه می شودمشکی  2 متر است . -7

 مشکی 2دقیقه تعلیق برای -2الف : 
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 ( شود می داده نشان داوران توسط قرمز کارت) مشکی  2ب : دیسکالیفه 

 آزاد -ج : پرتاب

 متر 7-د : پرتاب

 وقت باقیمانده ، تصمیم می گیرد ؟صحت صوص در خ فردیچه  ،  در موارد شک و تردید(  17-4

 الف : منشی و وقت نگهدار

 به یک تصمیم مشترک می رسند هر دو داور ب : 

 ج : وقت نگهدار

 دو داور و وقت نگهدار به یک تصمیم مشترک می رسند هر د : 

 توضیح داده شود ؟چه جرائمی باید در برگ مسابقه (  17-5

 دقیقه ای  2تعلیق  باستثناء دیسکالیفه های ناشی از سومین کلیه دیسکالیفه ها الف : 

 ب : کلیه جرائم باستثناء تذکرات 

 دیسکالیفه ها کلیه ج : کلیه تعلیق ها و 

 پایانیثانیه  30از خطاهای خطرناک یا رفتار شدید خارج از روحیه ورزشی در های ناشی دیسکالیفه  :  د

 ممانعت بعمل آورد یم مقابل برای تل گیک موقعیت ایجاد از مسابقه ، در صورتیکه این عمل 

 دیسکالیفه ناشی از رفتار فوق العاده شدید و افراطی خارج از روحیه ورزشی :ه 

در صورتیکه این عمل از ایجاد یک موقعیت  ، ثانیه پایانی مسابقه 30هرگونه جریمه پیشرونده در خالل  :  و

 گل برای تیم مقابل ممانعت بعمل آورد 

 چه افرادی مجاز به مخاطب قرار دادن داوران می باشند ؟، در جریان مسابقه (  17-6

 الف : کلیه بازیکنان 

 ب : کلیه مسئولین 

 ج : سرپرست مسئول تیم 
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 د : کاپیتان تیم 

دروازه -داور خط . دارند در خصوص وقت باقیمانده از مسابقه متفاوتی دو داور دارای نظرات (  17-7

 42لیکه داور زمین می گوید در حااز وقت باقیمانده است ، ثانیه  50 کهمعتقد است ( داور اول)موسوم به 

 تصمیم صحیح چیست ؟  ثانیه از وقت باقیمانده است . 

 ( ثانیه  50ف : وقت طوالنی تر مورد قبول است ) ال

 ثانیه (  50)  تصمیم می گیردموسوم به داور اول ب : داور 

  (  ثانیه 42)  ج : داور زمین تصمیم می گیرد

 د : هر دو داور باید به یک تصمیم مشترک برسند 

      یک در موقعیت داور خط دروازه قرار  در آغاز مسابقه کدام داور در موقعیت داور زمین و کدام( 17-8

 ی گیرند ؟م

 اول در موقعیت داور زمین قرار می گیرد موسوم به داور الف : داور 

 دروازه قرار می گیرد -اول در موقعیت داور خط موسوم به داور ب : داور 

 در آغاز مسابقه کجا قرار گیرند  تصمیم می گیرندج : داوران با پرتاب سکه 

 آزادند خود د : داوران در انتخاب 

داور زمین عالمت خطای شارژ مهاجم را ورد بین دو بازیکن سوت می زنند . برخ هر دو داور بخاطر(  17-9

 را اعالم می نماید . چه تصمیمی باید اتخاذ شود ؟دروازه خطای مدافع -اما داور خط ،  نشان می دهد 

 دروازه معتبر است -الف : تصمیم داور خط 

 ب : تصمیم داور زمین معتبر است 

 تا به یک نتیجه مشترک برسند  حبت می کنند صج : داوران با یکدیگر 

 اوت الزامیست -د : تایم

 هنگامی ضرورت دارد که  تصمیم مشترک بر علیه تیم مهاجم باشد فقط  اوت -ه : تایم

 و : اگر داوران از تجهیزات الکترونیکی برای ارتباطات داخلی استفاده نمایند آنگاه تایم اوت الزامی نیست 
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  18 سئواالت  قانون

 ، تقسیم وظایف بین وقت نگهدار و منشی چگونه است ؟با توجه به قوانین و مقررات (  18-1

 الف : نظارت و کنترل ورود و خروج ذخیره ها فقط توسط وقت نگهدار انجام می شود 

 وقت نگهدار فقط زمانی باید مسابقه را متوقف نماید که ضرورت ایجاب کند ، ب : بصورت کلی 

 مشاهده کرد که بازیکن تعویضی زودتر وارد زمین شده ، باید سوت بزندج : هنگامیکه منشی 

به  مسابقه رااز زمان باقیمانده یا د : اگر ساعت عمومی وجود نداشته باشد ، وقت نگهدار باید وقت گذشته 

  تیمها اطالع رسانی نماید

حمله در بیرون زمین ، مسئولیت  3طی کردن لزوم ه : پس از انجام مراقبتهای پزشکی روی بازیکن مصدوم و 

 کنترل و شمارش تعداد حمالت از وظایف مشترک وقت نگهدار و منشی می باشد 

، تیم سفید به وقت نگهدار توهین و فحاشی می کند  Aئول سفید یک موقعیت مسلم گل دارد . مس 5(  18-2

تیم  Aسوت می زند . اقدام مسئول ،  می خواهد شوت کند  سفید  5همزمان با لحظه ای که وقت نگهدار 

 . تصمیم صحیح چیست ؟ است شده مشاهده سفید فقط توسط وقت نگهدار 

 آزاد برای تیم مشکی -الف : پرتاب

 تیم سفید  Aب : جریمه برای مسئول  

 آزاد برای تیم سفید -ج : پرتاب

 متر برای تیم سفید 7-د : پرتاب

 ه : گزارش نوشته می شود 

بدون آنکه داوران و نماینده فنی ، سرپرست مسئول تیم سفید به منشی توهین و فحاشی می کند (  18-3

             مسابقه منشی اتفاقات بوقوع پیوسته را به داوران اطالع  بعدیتوقف متوجه این موضوع شوند . در اولین 

 می دهد . تصمیم صحیح چیست ؟ 

دیسکالیفه سرپرست مسئول تیم سفید همراه با گزارش ) کارت قرمز و آبی توسط داوران نشان داده الف : 

 می شود ( 
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 دقیقه تعلیق برای سرپرست مسئول تیم سفید -2ب : 

 ج : گزارش نوشته می شود 

 د : اخطار برای سرپرست مسئول تیم سفید 

 ه : جریمه شخصی امکانپذیر نیست 

نماینده فنی مسابقه را متوقف کرده . توپ است  مشکی صاحبآزاد تیم -خط پرتاب پشت تیم سفید (  18-4

تیم مشکی به وی توهین و فحاشی نموده است . تصمیم صحیح  Aو به داوران اظهار می دارد که مسئول 

 چیست ؟ 

 تیم مشکی ، گزارش نوشته می شود  Aالف : تذکر به مسئول 

                     داده نشان داوران توسط آبی و قرمز ارتک) اه با گزارش تیم مشکی همر Aب : دیسکالیفه مسئول 

 ( شود می

 آزاد برای تیم سفید از منطقه تعویض تیم مشکی خواهد بود -ج : شروع مجدد مسابقه با پرتاب

 زاد تیم  مشکی خواهد بود آ-خط پرتاب  پشت از سفید تیم برای آزاد-پرتاب با مسابقه مجدد د : شروع

وقت نگهدار مسابقه را متوقف  .  است توپ صاحب مشکی  تیم آزاد- پرتاب خط پشتدر سفید تیم(  18-5

سفید به وی توهین و فحاشی نموده است . این عمل  تیم A که مسئول اعالم می کند و به داوران  کرده

 است . تصمیم صحیح چیست ؟ مشاهده شدهفقط توسط وقت نگهدار 

 الف : گزارش نوشته می شود 

 ، گزارش نوشته می شود تیم سفید  A دقیقه تعلیق برای مسئول-2ب : 

 بود سفید خواهد  تعویض تیم منطقه از مشکی تیم برای آزاد-پرتاب با مسابقه مجدد ج : شروع

 بود خواهد مشکی آزاد تیم -خط پرتاب پشت  از سفید  تیم برای آزاد-پرتاب با مسابقه مجدد د : شروع

در خالل مسابقه سرپرست مسئول تیم سفید بدفعات از منطقه مربیان به سمت میز وقت نگهدار در (  18-6

ازدحام و  لحاظه بداور اعتراض می کند ولی  اتبه تصمیموی در این حالت  .رفت و برگشت است 

 سروصدای سالن مسابقه ، داوران متوجه آن نمی شوند . تصمیم صحیح چیست ؟ 
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سفید را به داوران اطالع    تیم A الف : وقت نگهدار بالفاصله مسابقه را متوقف می کند و بد رفتاری مسئول

 می دهد 

سفید را  تیم A مسابقه منتظر می ماند و پس از آن بد رفتاری مسئولبعدی ب : وقت نگهدار تا اولین توقف 

 به داوران اطالع می دهد 

 سفید تیم A ج : جریمه پیشرونده برای مسئول

 د : جریمه امکانپذیر نیست 

در ارتباط با مقررات منطقه تعویض ، اگر تخلفی روی دهد و داوران متوجه آن نشوند ، منشی و            ( 18-7

 وقت نگهدار چه زمانی باید به داوران اطالع رسانی کنند ؟

 الف : بالفاصله 

 ب : در اولین توقف بعدی مسابقه 

لکیت تخلف تیم سفید متوقف سازد ، در شروع مجدد مسابقه مانده فنی مسابقه را به علت اگر نمای(  18-8

 توپ با تیم مشکی خواهد بود ؟

 الف : بلی 

  ب : خیر 
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 مقررات منطقه تعویض سئواالت 

SAR1  )  ؟ باید باشد نیمکت ذخیره ها چقدر محدوده  ابتدایفاصله بین خط میانی و 

 الف : یک متر 

 متر 2 ب :

 متر  3ج : 

 متر  5/3د : 

SAR2  )مسئول A  ًو هنگامیکه روی نیمکت  نشسته بود یک اخطار گرفته است . وی هم اکنون  تیم سفید قبال

به تصمیمات  مداومبصورت مکرر و  ومحوطه تعویض را ترک کرده و در جایگاه تماشاگران نشسته است 

 داوران اعتراض می کند . تصمیم صحیح چیست ؟

 کانپذیر نیست مالف : هیچ اقدامی ا

 تیم سفید  Aدقیقه تعلیق برای مسئول  -2ب : 

 سفید) کارت قرمز توسط داوران نشان داده می شود (  تیم A  ج : دیسکالیفه مسئول

  داده نشان داوران و آبی توسط قرمز کارت) سفید ، گزارش نوشته می شود  تیم A  مسئول د : دیسکالیفه

 ( شود می

 دقیقه کاهش پیدا می کند  2زمین به مدت در بازیکن  1ه : تیم سفید با 

 

 

 

 

 



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   154صفحه 

 

 

 

 فدراسیون بین المللی هندبال 
    

  

Catalogue of Rules Questions 
Questions about the IHF Rules of the Game effective as of July 2016  

 

 Version 2, publication date: June 2019 

 

 قوانین و مقررات بین المللی هندبال     سئوال 400 مجموعه

  2019ویرایش دوم : ژوئن 

 پاسخ نامه
 

 



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   155صفحه 

 

 قوانین مرجع پاسخ  سئوال
 1:1 الف 1-1

 1:2 ب 1-2

 1:3 ج 1-3
   

 ب 15:5،  12:1،  2:7 الف ، د   2-1

 2:7 د 2-2

 ب 15:5،  12:1،  2:7 ب ، د  2-3

 الف 16:3،  4:5،  2:5 الف ، ج ، ه 2-4

  15:5،  2:4 ج 2-5

 الف 14:1،  2:4 ج 2-6

 2:4 ب 2-7

 2:4 ب 2-8

 2:3 د 2-9

 2:2توضیحات  ج 2-10

 الف 16:3،  4:5،  2:5 الف ، ب ، ه 2-11

 ب 16:6 الف ،  14:1 الف ، 8:10،  2:4 ج ، د  2-12

  9:2،  2:9توضیح  الف ، ج 2-13

 3پیرامون قوانین ، توضیحات   2:9 ب ، ج ، د  2-14

 2، توضیحات پیرامون قوانین  2:8 ب ، د  2-15

 ب 15:5،  2:7 ب ، د  2-16

 2:2 ب ، ج  2-17

  4:5،  2:8 الف ، د  2-18

  16:10ب ، 16:6 ،  16:5،  4:11،   2:2توضیح  الف ، ج ، د  2-19

  11:1،  2:4،  2:3 ج 2-20

 د16 : 3الف ، 8:7،  2:8 ب ، ه  2-21

 16:5،  2:2توضیح  ب ، ج  2-22
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 9:1  3 ، پاراگراف 4:5،  2:9، توضیح  2:5،  2:4 الف ، ه  2-23

 د 16:3،  2:2توضیح  ب 2-24

الف ، ب ، ج ، د ،  2-25

 ه 

2:8 

 الف 16:6الف ،  14:1،  8:6،  2:4 ج ، ه ، و  2-26

 2:5 د ، ه  2-27

  13:8: ، 2:5 الف ، ج ، د   2-28

توضیحات  10پاراگراف  ب ،  15:5الف ،  13:4،  2:9توضیح ،  2:9 ب ، ج ، ه ، و  2-29

 3پیرامون قوانین 

 ب 13:4،  2:7 ب ، و  2-30

 ب 13:4،  2:7 ب ، ه  2-31

 ب  13:4،  2:7 ب ، ه 2-32

 ج 2ب ، توضیحات پیرامون قوانین  16:1،  15:9ج ،  8:7،  2:8 الف ، ب ، ج 2-33

 2، توضیحات پیرامون قوانین  2:8 ج ، هالف ،  2-34

 3توضیحات پیرامون قوانین  الف 2-35

 3توضیحات پیرامون قوانین ،  2:10 ب ، د ، ه 2-36

 3توضیحات پیرامون قوانین ،  2:10 ج 2-37

 3توضیحات پیرامون قوانین ،  6:5 ب ، د  2-38

 3توضیحات پیرامون قوانین  د 2-39

 3توضیحات پیرامون قوانین ،  2:10،  2:8  الف 2-40

 3توضیحات پیرامون قوانین ،  2:9توضیح ،  2:8 الف ، د  2-41

 2:2توضیح  الف  2-42

 3توضیحات پیرامون قوانین ،  2:10 ب ، ج 2-43

  3، توضیحات پیرامون قوانین  2:10 الف ، د ، ه ، و  2-44

  2:10،  3توضیحات پیرامون قوانین  ب ، د  2-45

 3، توضیحات پیرامون قوانین  13:4،  2:10 ب ، ه  2-46

 3، توضیحات پیرامون قوانین  6:5،  2:10 الف ، ج ، د  2-47

 3، توضیحات پیرامون قوانین  13:4،  2:10 ب ، ه  2-48

  2:4، مرتبط با  3، توضیحات پیرامون قوانین  2:10 الف ، ج ، د  2-49
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 3:1 د 3-1

 3:2 ج 3-2

 3:2 د 3-3

 3:4 ج 3-4

   

  4:3،  4:1 ج 4-1

 4:1 الف 4-2

 4:2 د ، ه 4-3

 4:1 الف 4-4

 4:3 الف 4-5

 ب 16:1،  4:3 ج ، د  4-6

 7 الف ، توضیحات پیرامون قوانین 16:3،  13:3،  4:5 الف ، د 4-7

  13:4،  13:3،  4:3 ج ، د 4-8

 4:11 ب 4-9

 ه 16:3،  4:2 د ، ه  4-10

 الف  16:3،  4:6،  4:4 د 4-11

  4:11،  4:2 د ، ه 4-12

  4:1 الف 4-13

 الف16:3،  13:6،  4:5،  4:4 الف ، ج 4-14

 الف 16:3،  13:3،  4:5 ب ، د  4-15

 الف  16:3،  13:3،  4:5 ب ، د 4-16

 الف 16:3،  13:3،  4:5 الف ، ج  4-17

  4:8،  4:1 ب 4-18

 الف 16:3،  13:3،  4:5 ج ، ه  4-19

 الف 16:3،  13:3،  4:5،  4:1 ب ، د  4-20

 الف  16:3،  14:2،  13:2،  4:5 ب 4-21

 الف  16:3الف ،  13:1،  4:6 الف ، ج ، ه  4-22

 الف 16:3الف ،  13:1،  4:6 الف ، ج  4-23
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 الف 16:3،  4:6 ج 4-24

 الف 16:3،  13:1،  4:5،  4:1 ج ، د  4-25

 ب  16:1،  8:7،  4:10 الف ، ه  4-26

 7لف ، توضیحات پیرامون قوانین 16:3الف ،  14:1،  4:5 الف ، د  4-27

  4:4توضیح  الف  4-28

 ه 16:3،  8:7،  4:2 ج 4-29

 16:8الف ،  16:6،  13:3ب ،  8:6،  4:11 الف ، ب ، و  4-30

 13:1،  4:2 الف ، ب ، د  4-31

  4:9،  4:8،  4:7 الف 4-32

 د 16:3،  4:6 الف ، د  4-33

  4:3،  4:2 ب ، د ، ه ، و  4-34

 4:11 ج 4-35

 ه 16:3،  4:2 د 4-36

 4:11،  4:4 ب ، ج 4-37

 الف  16:3،  4:6 الف ، ب ، د  4-38

 4:6 ج ، ب 4-39

  9:2،  9:1،  4:3 ، ه ، و ج ، ب 4-40

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 و ، ه ، د ، ب 4-41

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ب 4-42

 8، توضیحات پیرامون قوانین  14:1،  13:2،  4:11،  4:5،  2:8 ط ، ز ، د ، ج ، ب 4-43

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ج 4-44

 8ج ، توضیحات پیرامون قوانین  16:3،  8:4،  4:11،  2:8 ، وب ، ج ، د  4-45

 8ج ، توضیحات پیرامون قوانین  16:3،  8:4،  4:11،  2:8 و ،ه  ، ج ، ب 4-46

 8ب ، توضیحات پیرامون قوانین  16:1،  8:7،  4:11 ب ، ج  4-47

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 الف 4-48

 8توضیحات پیرامون قوانین ،  4:11 الف ، ج  4-49

 4:11پاراگراف سوم  ج 4-50

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ج 4-51

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ب 4-52
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 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ب 4-53

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ب 4-54

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ب 4-55

 8، توضیحات پیرامون قوانین  4:11 ب 4-56

  مقررات مربوط به تجهیزات حفاظتی و لوازم جانبی،  4:9 ب ، د ، و 4-57

 ، رهنمود ها و تفاسیر  4:9،  4:7 دالف ،  4-58

 ، رهنمود ها و تفاسیر جدید  4:8،  4:7،  4:3 الف ، د ، ه  4-59

 الف  13:1،  4:5،  2:8 الف ، ب ، د  4-60

  14:1،  4:5،  2:8 الف ، ج ، د  4-61

   

 ب 15:5،  12:2،  12:1،  5:6،  1:3 ج 5-1

 الف 13:1ب ،  6:2،  5:9،  5:3،  1:3 ج 5-2

  5:6 ج 5-3

 الف 13:1،  5:10 ب 5-4

 الف  13:1،  5:10 ب 5-5

 الف 13:1،  5:10 ج 5-6

  12:1،  5:10 الف 5-7

  15:7،  5:6،  5:3 د 5-8

 الف  13:1،  6:1،  5:9 د 5-9

 5:3 الف 5-10

 15:1،  13:6،  7:6،  5:3 ب 5-11

 الف 13:1،  5:9 ج 5-12

   5:8،  5:7 الف 5-13

   

  12:1،  6:5،  1:3 د 6-1

  12:1،  6:5 ب 6-2

  6:5 الف  6-3

 6:5 الف 6-4

 الف 13:1ب ،  6:7 د 6-5
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 الف 13:1ب ،  6:7 ج 6-6

 الف 13:1ب ،   6:7 ج 6-7

 ب 16:1الف ،  14:1و ،  8:7ج ،  6:2 الف ، د  6-8

 الف 6الف ، توضیحات پیرامون قوانین  14:1ج ،  6:2 ب 6-9

 ب 6:7،  5:6،  5:3 ج 6-10

 ب  6:7،  5:6،  5:3 ج 6-11

  12:1الف ،  6:2 ب 6-12

 الف  16:3،  13:3، پاراگراف دوم ،  6:5،  4:5 الف ، ب  6-13

  12:1الف ،  6:2 الف ، ب ، ج 6-14

 ب 6:7 ب 6-15

 13:3،  12:1،  6:4،  4:5الف ،  2:8 ب ، ج ، د  6-16

 ج 6:7،  5:3 ب 6-17

 6:5 ب 6-18

 الف  16:3،  1، پاراگراف  6:5،  4:5 ب ، ج 6-19

 ب  13:1 ب 6-20

 1:3،  6:1 الف 6-21

 الف 6:2 ب 6-22

  11:1،  6:3 د 6-23

 الف ، توضیحات پیرامون قوانین  14:1و ،  8:7،  6:2 ب ، ج  6-24

   

  11:1،  7:10 ب 7-1

 7:1 الف 7-2

 الف  7:3 ب 7-3

 د 7:3 الف 7-4

 7:3 ب 7-5

  7:7،  7:4،  7:3 ب 7-6

 ب 7:4 ج 7-7

  7:6 ب 7-8

 الف  13:1،  7:7 ب 7-9
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 الف  13:1،  7:7 ب 7-10

 الف  13:1،  7:7 ج 7-11

  11:1،  7:9 ب 7-12

  15:2،  7:9 د 7-13

 الف  8:1،  7:4 الف 7-14

 الف  13:1ج ،  8:1،  7:10 ج 7-15

 7:1 الف 7-16

 7:10 ب 7-17

 7:12 ب 7-18

  7:6،  7:1 ب 7-19

 7:8 ب 7-20

  7:3، توضیح  7:1 الف 7-21

 4، توضیحات پیرامون قوانین  7:11 ب 7-22

 2.ب .  4توضیحات پیرامون قوانین ،  7:12،  7:11 الف 7-23

 ج 4توضیحات پیرامون قوانین  الف ، ب  7-24

 4توضیحات پیرامون قوانین  ب ، ج ، د 7-25

 1.ب .ب 4، توضیحات پیرامون قوانین  7:12،  7:11 د 7-26

  4توضیحات پیرامون قوانین  الف ، د ، ه 7-27

  4، توضیحات پیرامون قوانین  7:11 ب ، ج ، د ، ه 7-28

 پشتیبانی آموزشی 3، ضمیمه  4، توضیحات پیرامون قوانین  12-7:11 ج 7-29

 پشتیبانی آموزشی 3، ضمیمه  4، توضیحات پیرامون قوانین  12-7:11 ب 7-30

 4، توضیحات پیرامون قوانین  12-7:11 ج 7-31

 پشتیبانی آموزشی 3، ضمیمه  3، توضیحات پیرامون قوانین  12-7:11 ج 7-32

 پشتیبانی آموزشی 3، ضمیمه  3، توضیحات پیرامون قوانین  12-7:11 ب ، ج  7-33

 رهنمود ها و تفاسیر جدیدد ،   4، توضیحات پیرامون قوانین  7:12،  7:11 ج 7-34

   

 ب  16:6الف ،  14:1ب ،  8:10،  4:6 ج ، ه 8-1

 ب  16:6الف ،  16:6ب ،  16:1الف ،  14:1ب ،  8:10،  4:3 الف ، د ، ه 8-2

 16:10ه ،  16:3الف ،  8:7 الف ، ج  8-3



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   162صفحه 

 

 ج 16:9،  16:8د ،  16:6الف ،  16:3الف ،  8:10،  4:5 الف ، ج ، و 8-4

  16:8ب ،  16:6الف ،  14:1ب ،  8:10،  4:6 د  8-5

 ج 8:1 ج 8-6

 الف  14:1الف ،  8:2 ب ، ه 8-7

 ب 6الف ، توضیحات پیرامون قوانین  16:6الف ،  14:1،  8:5توضیح  ب ، ج 8-8

 ب  16:3ب ،  13:1،  8:3 الف ، ب 8-9

 الف  16:6الف ،  14:1،  8:5 ب ، د 8-10

 الف  16:1ب ،  13:1،  8:3 الف ، ج  8-11

 ج 16:3الف ،  14:1ب ،  8:4 ب ، ه 8-12

 الف  16:6،  8:6،  8:5 الف ، ب 8-13

 ب  16:6الف ،  14:1ب ،  8:10الف ،  2:8 الف ، ج ، ه ، و  8-14

 ب  16:6الف ،  14:1ب ،  8:10 ب ، ه ، و 8-15

 ب  16:6ب ،  8:10الف ،  8:10 ب ، ج  8-16

 ب  16:11،  16:8ب ،  16:6الف ،  8:10 ج ، د  8-17

 ب  16:1الف ،  8:7 ج ، د 8-18

 ب  16:6الف ،  8:10 ب ، د  8-19

 ب 16:3،  8:3 الف  8-20

 ب  16:6،  8:9ب ،  8:8ه ،  8:7،  4:6 الف  8-21

 6الف ، توضیحات پیرامون قوانین  16:6ب ،  13:1،  8:5 ب ، د  8-22

 ب  16:6،  8:10 ب ، ه 8-23

  16:8الف ،  8:10  د 8-24

 الف  16:6ب ،  8:6 د 8-25

 17:10ب ،  16:11ب ،  16:6،  الف 8:10 ج 8-26

  17:10ب ،  16:11الف ،  16:6الف ،  8:10 د 8-27

 الف  16:6ب ،  13:1،  8:5 الف ، ج  8-28

 الف ، ب 16:6د ،  8:9الف ،  8:9،  8:5 ب ، ج ، د ، ه  8-29

 17:10،  17:2الف ،  16:6الف ،  8:6،  4:11الف ،  2:8 الف ، ب ، د  8-30

 ج 16:3ب ،  16:1،  14:10ب ،  8:8ج ،  8:7،  8:3 ، د الف ، ب 8-31

 8:7 ج ، د ، ه 8-32



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   163صفحه 

 

 و  8:9،  8:6،  8:5 الف ، ب ، د  8-33

 ب 16:6،  15:2،  10:3ج ،  8:10 ب ، د  8-34

 د 16:3الف ،  8:7الف ،  2:8 الف ، ج ، ه ، و  8-35

 الف  16:6الف ،  14:1،  8:5توضیح  ج ، و  8-36

 ب 16:6،  8:10 ، ود  8-37

 5ب ، مقررات منطقه تعویض  16:6الف ،  8:10الف ،  8:7،  2:8 ج ، د  8-38

 د 16:3ب ،  16:1،  15:9،  15:4،  12:2ج ،  8:7 ب ، د ، ه 8-39

  12:1،  8:3،  8:2،  6:5 الف ، ج  8-40

 : و16الف ،  8:8 ج 8-41

 ب  16:6،  8:9 ج 8-42

 ج  16:3،  10:2،  9:1ب ،  8:4،  2:8 الف ، ب ، د  8-43

 ج6الف ، توضیحات پیرامون قوانین  16:6الف ،  14:1،  8:5توضیح  ج ، ه  8-44

 الف  8:10د ،  8:9الف ،  8:9 الف ، ب ، ه ، و  8-45

 ، دستورالعمل ها   14:2،  14:1،  8:5پاراگراف دوم توضیح  ج ، ه 8-46

 ج6ج ، توضیحات پیرامون قوانین  14:1،  8:2،  8:1،  4:1 ج 8-47

توضیحات ، ج 16:3الف ،  14:1ب ،  8:4،  4:1،  2:8 ج ، د ، ه  8-48

 ج6پیرامون قوانین 

 ب  13:1،  8:2،  4:1 ب 8-49

 ii 12:1 ) ، ) 6-4:4،  4:1،  2:8 الف ، ب ، ه 8-50

 د  16:3ب ،  16:1الف ،  14:1،  8:7،  4:1 ج: ، د  8-51

  12:2،  12:1،  4:1،  2:8 ج الف ، 8-52

 ب  13:1،  5-4:4،  4:1 الف ، ج  8-53

  14:1،  5-4:4،  4:1 الف ، د  8-54

  4:1 الف ، د  8-55

 ج 16:3ب ،  13:1ب ،  8:4 ب ، د 8-56

 ج 16:6د ،  8:10الف ،  8:5،  2:4 ج ، ه 8-57

 الف  16:6ب ،  13:1الف ،  8:5،  2:8 الف ، د ، ه 8-58

 ج 8:10،  2:8 الف ، ج ، ه 8-59

 د  16:3،  15:9،  15:7،  8:7،  2:8 الف ، ج  8-60



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   164صفحه 

 

 ج 8:10،  2:8 ب ، د 8-61

 ج 8:10،  2:8 ب ، د ، و 8-62

  10:2،  8:9،  2:8 الف ، ب ، و  8-63

  16:3،  15:9،  15:4،  15:2،  2:6،  2:5،  2:4 ب ، د  8-64

 الف  14:1توضیحات و رهنمود ها ،  8:5،  2:8 ب ، ج ، د  8-65

 ج ، و تفاسیر و رهنمودها  8:10 ب ، د  8-66

 ج  8:10، تفاسیر و رهنمود های  2:4،  2:3 الف  8-67

 تفاسیر و رهنمود های جدید ج ،  8:10،  2:8 الف ، د ، و  8-68

 ج ، تفاسیر و رهنمود های جدید  8:10،  2:8 الف ، د ، و 8-69

 ج ، تفاسیر و رهنمود های جدید 8:10،  2:8 الف ، ج ، ه  8-70

 ،  تفاسیر و رهنمود های جدید 14:2د ،  8:10،  8:5،  2:8 ب ، ه ، و  8-71

 ،  تفاسیر و رهنمود های جدید 14:2د ،  8:10،  8:5،  2:8  وب ، ج ،  8-72

  14:2د ،  8:10د ، رهنمود ها و تفاسیر  8:10،  2:8 ب ، ج ، ه ، و  8-73

   

 ب  16:1، 13:2،  9:1،  7:8 ب ، د  9-1

  13:2،  9:1،  7:8 ب 9-2

  13:2،  9:1ب ،  6:3 د 9-3

  12:1،  9:1،  6:4 ج 9-4

  14:2،  9:1 ج 9-5

 ، توضیح 9:1 ب ، د  9-6

 ، توضیح 9:1 ج ، ه 9-7

 الف  16:3،  9:2،  9:1،  4:6 ب ، ج  9-8

 15:2،  9:1 الف 9-9

 ب  16:1،  9:1ه ،  8:7 الف ، ج  9-10

   

 10:1 الف 10-1

 10:1 ب 10-2

 10:3 ج 10-3

  15:6،  15:1،  10:3 الف 10-4



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   165صفحه 

 

  15:2،  10:4،  9:1 ج 10-5

 15:4،  15:3،  15:2،  10:3 ب ، د ، ه 10-6

  15:7،  10:3 ب 10-7

   

  15:5،  15:1،  11:4 د 11-1

 15:2،  11:4 الف 11-2

  15:5،  15:1،  11:4 الف 11-3

 11:1 ب 11-4

 15:4،  13:8،  11:5 ب ، ج 11-5

  11:1 الف  11-6

   

  12:2،  1:3 ج 12-1

  14:9،  12:1،  1:3 ب ، ج 12-2

 12:1 ج 12-3

 ب  15:5،  12:2 د 12-4

  12:2 ب 12-5

  12:2 ب 12-6

 عالئم  دست  – 12:1 الف 12-7

 12:2 الف 12-8

 12:2 ج ، د 12-9

 12:2 الف 12-10

 15:2،  12:2،  9:1 د 12-11

   

 و  16:3ب ،  15:5،  13:5ب ،  8:8 الف ، ب ، ه 13-1

 ب 16:3،  13:2،  8:3الف ،  2:8 ، ج ، دب  13-2

 و  16:3،  13:6، توضیح  13:5ب ،  8:8 ب ، د  13-3

 و  16:3،  13:5ب ،  8:8 الف ، د  13-4

 ب  16:1،  13:6الف ،  13:1الف ،  8:7 الف 13-5

 الف  13:4 الف 13-6



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   166صفحه 

 

  8و  2ب ، توضیحات پیرامون قوانین  13:4،  4:11 ج ، د 13-7

 و  16:3،  13:6، توضیح  13:5ب ،  8:8 ج 13-8

 الف  16:3،  13:3،  4:5 ب ، ج 13-9

  13:6، توضیح  13:6،  7:11 ب ، ج ، د 13-10

 الف  13:4 ب ، د  13-11

 6+ 5، مقررات منطقه تعویض  13:6،  8:7 الف ، ج 13-12

 ب  15:5،  15:1،  13:7 ب 13-13

 13:4  ب ، ج ، د 13-14

  13:3،  8:4،  8:3 د  ،الف  13-15

   

 ب16:6ج ،  14:1الف ،  8:10الف ،  2:8 ب  14-1

  15:2الف ،  14:1 ج 14-2

  14:6 ج 14-3

 الف  16:1الف ،  14:1ج ،  8:3 ب ، د  14-4

  15:7،  14:7الف ،  13:1 ج 14-5

  14:8 ج 14-6

 ب  16:1،  14:10 د 14-7

 6توضیحات پیرامون قوانین الف ،  14:1ج ،  6:2 الف 14-8

 15:7،  14:7الف ،  13:1 ب 14-9

 الف  6ب ، توضیحات پیرامون قوانین  16:1الف ،  14:1و ،  8:7 ب ، ج 14-10

 الف 6الف ، توضیحات پیرامون قوانین  14:1ج ،  8:2 ج ، د 14-11

 ج 14:1 ب ، ه 14-12

 الف 6قوانین ب ، توضیحات پیرامون  14:1،  2:3 ب ، ج 14-13

 14:9،  14:8،  14:5،  14:3 الف 14-14

 الف  16:3الف ،  14:1و ،  8:7ج ،  6:2 الف ، ج 14-15

 الف 2ج ، توضیحات پیرامون قوانین  14:1 ب ، د ، ه 14-16

  14:7،  13:2،  12:1،  6:4 ج 14-17

 15:2،  14:4،  13:2 الف 14-18

  6ب ، توضیحات پیرامون قوانین  13:1،  8:5 الف ، ب 14-19



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   167صفحه 

 

، تفاسیر و رهنمود های  6، توضیحات پیرامون قوانین  8:3،  8:2 الف  14-20

 جدید 

، تفاسیر و رهنمود  6، توضیحات پیرامون قوانین  14:1ه ،  8:4،  2:8 ب ، ج ، د  14-21

 های جدید

، تفاسیر و رهنمود های  6قوانین توضیحات پیرامون ،  14:1ج ،  8:7 ب ، ه ،  14-22

 جدید

، تفاسیر و رهنمود  6وضیحات پیرامون قوانین ،  14:1ب ،  8:4،  2:8 ب ، د ، و  14-23

 های جدید

   

  15:2،  12:2 الف  15-1

 ب  15:5،  12:2،  5:2 ج 15-2

  15:7،  13:7الف ،  13:1 ب ، د 15-3

 الف  16:1،  15:9،  15:5،  12:2،  12:1 ج ، د 15-4

  15:2 ب 15-5

  15:2،  12:2،  12:1 ب 15-6

 15:2،  9:1 ب 15-7

  15:2الف ،  13:1،  7:9 ج 15-8

 15:2 الف 15-9

 ب  16:3الف ،  16:1،  15:9ب ،  15:5 الف 15-10

  15:7ب ،  15:5،  13:7 الف 15-11

  15:2 ج 15-12

 د  16:6،  16:5د ،  16:3،  15:9،  15:4ج ،  8:7 ج 15-13

  15:7،  13:7 د 15-14

  15:7،  15:1،  13:3 الف ، ب  15-15

 15:2الف ،  13:1،  12:2 ج 15-16

  15:2،  15:1 الف 15-17

  15:2،  12:2،  12:1،  6:4 د 15-18

  15:7،  15:2 ج 15-19

 الف  15:5،  2:4،  2:3 ه 15-20



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   168صفحه 

 

 2، پاراگراف .  15:7،  15:6،  15:5،  15:1،  13:7 ، ج ب 15-21

  15:2،  12:2 الف 15-22

 15:8،  15:7،  15:2 الف 15-23

 15:7ب ،  15:5 ج 15-24

  2، پاراگراف .  15:7،  13:2 الف 15-25

   

 16:9 ج 16:1

 ج  16:9ب ،  16:6الف ،  8:10 ج 16-2

 16:1توضیح  ب 16-3

  16:5 ج 16-4

 16:4 الف 16-5

 ب 16:9د ،  16:6ب ،  16:6الف ،  16:3الف ،  8:10،  4:5 الف ، ب  16-6

 ج 16:9ب ،  16:6الف ،  8:10 الف ، د  16-7

 ج  16:9ب ،  16:6الف ،  8:10 د ، ه 16-8

 ج  16:9ب ،  16:6ب ،  16:1،  8:9،  4:2 الف ، ب ، د  16-9

 ب  16:11 ج 16-10

 17:10،  16:10الف ،   16:6،  8:6 الف 16-11

 17:10،  16:10ب ،  16:6الف ،  8:10 ج ، د  16-12

 ب  16:6،  16:10،  8:9 ب 16-13

 ج  16:11 ج 16-14

  16:10،  16:6الف ،  8:10 الف ، ب  16-15

 ب  16:9 ب 16-16

  16:10،  16:6د ،  16:3 ب ، د  16-17

 ج 8، توضیحات پیرامون قوانین  16:3توضیح ه ،  16:3،  4:11 ج ، ه ، و  16-18

 د  16:9، الف  8:10 ه 16-19

 الف  16:9د ،  16:3الف ،  8:7 ب 16-20

الف ، ب ، ج ، د ،  16-21

 ه

16:9 

 د  16:9د ،  16:6الف ،  16:3الف ،  8:10 ب ، ه 16-22



 ( 2019سئوال قوانین و مقررات بین المللی هندبال  ) ویرایش ژوئن  400مجموعه

 

   169صفحه 

 

 ج  16:6 د  16-23

   

 17:7د ،  2:8 ج ، د  17-1

 17:9،  2:3 و  17-2

 17:6 ب ، د  17-3

 17:9 ب  17-4

 17:10،  16:6الف ،  8:10-د 8:10، 8:5 ه 17-5

  17:11،  4:2 ج 17-6

 17:9 د 17-7

 17:1 د 17-8

 17:7 ج ، د   17-9

   

  18:2،  18:1 ب ، د ، ه 18-1

 7توضیحات پیرامون قوانین   ج ، ه 18-2

 .ب. الف  7، توضیحات پیرامون قوانین  18:1 ج ، ه 18-3

.ب .ب ،  7ب ، توضیحات پیرامون قوانین  16:6،  13:6الف ،  8:10 ب ، د  18-4

 5مقررات منطقه تعویض 

 .ب.الف  7الف ، توضیحات پیرامون قوانین  13:4 الف ، د  18-5

 5ب ، مقررات منطقه تعویض 7توضیحات پیرامون قوانین  ب ، د  18-6

 .ب الف7توضیحات پیرامون قوانین   ب 18-7

 .ب ب 7توضیحات پیرامون قوانین   الف  18-8

   

SAR 1  1مقررات منطقه تعویض  د 

SAR2 5+6ه ، مقررات منطقه تعویض  16:3الف ،  8:7 ب ، ه  

 


