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نفر از  5لیست بازیکنان را با نام شش نفر اعالم می کند اما فقط  Aتیم   Aمسئول شماره  .1

به میز  Aمسئول . در لحظه شروع بازی حضور دارند(  بازیکن 4دروازه بان و 9) بازیکنان 

هر لحظه که برسد بالفاصله حضورش به میز یکی از بازیکنان تاخیر دارد و  کهمی گوید 

 تصمیم داوران چه خواهد بود؟. اطالع رسانی خواهد شد 

 

a)  و تیممی شود بازی شروعA  در خالل بازی تکمیل خواهد شد. 

b)  بازی شروع نخواهد شد و تیمB  بازی می باشدبرنده. 

c) بازی فقط زمانی می تواند شروع شود که تیم مقابل موافق باشد. 

 

 

 

بازی داوران بازیکنان را برای . اول را زودتر از موعد اعالم می کندوقت نگهدار پایان نیمه  .2

مالکیت توپ را در اختیار داشته   B تیم. وقت باقیمانده نیمه اول در زمین نگه می دارندکردن 

 .است

 

a) در هنگام شروع مجدد بازی تیمB  مالکیت توپ را همچنان در اختیار خواهد داشت. 

b) با پرتاب داور مجددا شروع خواهد شد بازی. 

c) پرتاب سکه تعیین کننده خواهد بود. 

d)  تیم B بازی را به وسیله پرتاب دروازه بان شروع خواهد کرد. 

 

 

 

دروازه بان . دقیقا یک ثانیه مانده به پایان نیمه اول اعالم شده است Bپرتاب آزاد برای تیم  .3

B3 ت دروازه حریف اجرا می کند، هنگامی که پرتاب را مستقیما به سمداور سوت  پس از

سپس توپ وارد . متری خط دروازه می باشد عالمت پایانی به صدا در می آید 2توپ در فاصله 

 .دروازه می شود

 

a)  امتیازی برای تیم  2گلB 

b)  و گل قبول نیست به وسیله عالمت پایانی به اتمام رسیدهبازی. 

c)  دوباره تکرار شود یدباپرتاب. 

d)  متر برای تیم  6پرتاب B به دلیل اینکه شانس مسلم گل بوده است. 

 



 

 

 ؟در کدامیک از موقعیت های زیر تایم اوت الزامی می باشد .4

 

a) دیسکالیفه   

b) تعلیق یک بازیکن 

c) تعلیق یکی از مسئولین 

d)  متر 6پرتاب 

 

 

 

 شوند؟از هر تیم چند بازیکن به صورت همزمان می تواند به عنوان دروازه بان مشخص  .5

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) محدودیتی وجود ندارد 

 

 

 

و قبل از تغییر مالکیت  ر اختیار دارد مالکیت توپ را د Bتیم  .تعلیق شده است A7بازیکن  .6

A7 داور سوت زده و بازی را متوقف می کند. وارد زمین می شود. 

 

a) دومین تعلیق برای . تایم اوتA7  . پرتاب آزاد برای تیمB 

b)  دیسکالیفه برایA7  پرتاب آزاد برای تیمB  . از تیمA نفر دیگر در زمین کاسته می شود یک. 

c) تعلیق اضافه که موجب دیسکالیفه برای . تایم اوتA7 از تیم . می شودA نفر دیگر در  یک

 Bپرتاب آزاد برای تیم . زمین کاسته می شود

d)  هیچ جریمه اضافی داده نمی شود" بازی جوانمردانه " به دلیل. 

 

 

 

داور سوت . روحیه ورزشی می شود ارج ازمرتکب رفتار شدید خ Aاز تیم  Aمسئول شماره  .7

 .زده و بازی را متوقف می کند

 



a) تعلیق برای مسئول . تایم اوتA  . از تیمA پرتاب آزاد برای . کاسته شودد در زمین نفر بای یک

 B تیم

b) تعلیق برای مسئول . تایم اوتA . پرتاب آزاد برای تیمB 

c)  دیسکالیفه مسئولA  .بدون گزارش. مسئول تیم بایستی زمین را ترک کند. 

d) دیسکالیفه مسئول . تایم اوتA  . از تیمA نوشتن گزارش . کاسته شود ید در زمیننفر با یک

 .برای مراجع ذیصالح

 

 

 

 .جوراب پوشیده اند و می خواهند در بازی شرکت کنند  B4و   A5  ،B2بازیکنان  .8

 

a)  و بانداژ مجاز می باشدپوشیدن جوراب. 

b) از هر تیم فقط یک بازیکن می تواند بازی کند. 

c) این عمل مجاز نمی باشد. 

d) این امر فقط در صورتی ممکن است که هر دو داور موافق باشند. 

 

 

 

 Aتیم . بازیکن مجاز برای بازی دارد 4فقط  Aتیم(.  تن به تنپرتاب های  ) شوت اوتموقعیت  .9

 5و  می دهدچهار پرتاب انجام  Bتیم . می کندامتیاز کسب  8و  می دهدام انج چهار پرتاب

بخاطر رفتار شدید  A1در این هنگام . ، اما آنها یک پرتاب دیگر دارندمی کندامتیاز کسب 

مسئول برگزاری مسابقات اعالم می کند که . روحیه ورزشی دیسکالیفه می گرددارج از خ

 .نتیجه بازی قبال مشخص شده باشد تمامی پرتاب ها بایستی انجام شود حتی اگر

 

a)  تیم . بازی پایان یافته استA  بازیکن مجاز برای بازی دارد  3اکنون. 

b)  تیمB   برنده بازی می باشد  2 – 0با نتیجه. 

c)  تیمA   برنده بازی می باشد زیرا تیم  2 – 1با نتیجهB  هیچ شانسی برای برنده شدن ندارد. 

d)  تیمB پنجمین پرتاب را برای نتیجه پایانی انجام می دهد. 

 

 

 

پرتاب  B1دروازه بان . یک تعلیق می گیرد B5یک گل به ثمر می رساند و  A5بازیکن   .11

متری خارج از خط محوطه دروازه قرار دارد 9که در  B2دروازه را انجام داده و توپ را به 

چهارم  زه حریف به عنوان بازیکناز نزدیک محوطه دروا B3در این لحظه . پاس می دهد

 .زندنی به زمین سوت می میز به دلیل ورود غیر قانو داوروارد زمین می شود و 



 

a) تعلیق برای . تایم اوتB3  . پرتاب آزاد برای تیمA  از محلی کهB3 تیم . وارد زمین شده است

B  بازیکن کمتر ادامه خواهد داد2با. 

b) تعلیق برای . تایم اوتB3  . پرتاب آزاد برای تیمA  از محلی که توپ در هنگام قطع بازی قرار

 .با یک بازیکن کمتر ادامه خواهد داد  Bتیم . داشته است 

c) تعلیق برای . تایم اوتB3  . پرتاب آزاد برای تیمA تیم . منشی / میز وقت نگه دار  کنارB  با

 .یک بازیکن کمتر ادامه خواهد داد 

d) ی تعلیق برا. تایم اوتB3  . پرتاب آزاد برای تیمA  از محلی که توپ در هنگام قطع بازی قرار

 .بازیکن کمتر ادامه خواهد داد 2با  Bتیم . داشته است 

 

 

 

11. A4 او توپ را به . برای انجام یک پرتاب آزاد آماده می باشدA3  که نزدیک خط کناری

متر آن طرف تر ثابت ایستاده است 2که   B2ایستاده است پاس می دهد اما توپ به صورت 

 .برخورد میکند

 

a)  تعلیق برایA4  .  پرتاب آزاد برای تیمB 

b)  دیسکالیفه برایA4  . پرتاب آزاد برای تیمB  .نوشتن گزارش 

c) ادامه بازی 

d) برای  دیسکالیفهA4 . پرتاب آزاد برای تیمB  . 

 

 

 

او توپ را به درستی برای کسب . بان را انجام می دهد یک پرتاب دروازه B12دروازه بان   .12

توپ به تیر دروازه ی تیم . می دودخود امتیاز پرتاب می کند و به سمت بیرون محوطه دروازه 

A برخورد کرده و به محوطه بازی بر می گردد .B12  گرفته و در فضا توپ را در حالت پرش

 .و یک گل به ثمر می رساند

 

a)  امتیازی برای تیم  2گلB 

b)  امتیازی برای تیم  3گلB زیرا او دروازه بان بوده و در فضا گل زده است 

c)  پرتاب آزاد برای تیمA  از محلی کهB12 را لمس کرده استپ تو 

d)  تعلیق برایB12  و پرتاب دروازه بان برای تیمA 

 

 

 



بعد . صحیح قرار گرفته استو در موقعیت ا. متر می باشد  6آماده اجرای پرتاب  A2بازیکن   .13

او بر روی شن ها لیز  پای ، یکرها شود شدقیقا قبل از اینکه توپ از دست، از سوت داور

اب کرده و یک گل به ثمر می او توپ را پرت. از خط منطقه دروازه عبور می کند خورده و

 .رساند

 

a) گل 

b)  متر 6تکرار پرتاب 

c)  پرتاب دروازه بان برای تیمB 

d)  پرتاب آزاد برای تیمB 

 

 

 

ثانیه توپ را روی  5مدت ه ، او توپ را گرفته و بپاس می دهد A4توپ را به  A3بازیکن   .14

 .و یک گل به ثمر می رسانداز زمین برداشته سپس او توپ را .گذارد  زمین می

 

a) گل 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB 

c)  پرتاب دروازه بان برای تیمB 

d)  پرتاب آزاد برای تیمA 

 

 

 

، به هوا توپ را در اختیار داشته B1دروازه بان . می باشد  Bپرتاب دروازه بان برای تیم   .15

 .می کند و یک گل به ثمر می رساند پرتاب Aپریده و توپ را مستقیما به سمت دروازه تیم 

 

a) تکرار پرتاب دروازه بان 

b) اعالم می شود یامتیاز 2 گل 

c)  پرتاب آزاد برای تیمA 

d) (چون دروازه بان در حالت پریدن یک گل به ثمر رسانده است . ) می شودامتیاز اعالم  3. گل 

 

 

 

. بازیکن مجاز برای بازی دارد  4فقط  Aتیم (.  تن به تنپرتاب های  ) شوت اوت موقعیت  .16

پرتاب می  Aدر دومین دور ابتدا تیم . می باشد 6 – 6نتیجه ( پرتاب  5و  4) بعد از دور اول 



بعد از اعالم . امتیازی به ثمر می رسانند  9یک گل  B2امتیازی و سپس  2یگ گل  A4کند و 

 .پرتاب می کندآب دهان  B2به صورت  A1گل ، دروازه بان 

 

a)  تیمA می باشد  8 – 7 موقعیت شوت اوت امتیاز در. رنده است ب. 

b)  تیمB  برنده است چون تیم   2 – 0با نتیجهA  بازیکن مجاز برای بازی دارد  3اکنون. 

c) برای  دیسکالیفهA1  .نوشتن گزارش. 

d)  نوشتن گزارش برای مراجع ذیصالح. 

 

 

 

 :در هنگام پرتاب داور برای شروع نیمه اول ، تمامی بازیکنان بجز یک نفر از هر تیم   .17

 

a) متری داور و در موقعیت سمت دروازه خودی قرار بگیرند 3حداقل در فاصله  دبای 

b) در هر جایی از زمین بازی هستند اور قرار بگیرند و مجاز متری د 1حداقل در فاصله  دبای

 .مستقر شوند 

c)  در هر جایی از زمین بازی  هستندر قرار بگیرند و مجاز متری داو 3بایستی حداقل در فاصله

 .مستقر شوند 

 

 

 

 گام، چهار از دروازه بر می دارد توپ را B1دروازه بان . یک گل به ثمر می رساند Aتیم   .18

می کند و یک گل به ثمر می  پرتاب Aبرداشته به هوا می پرد و توپ را به درون دروازه تیم 

 .رساند

 

a)  امتیازی برای تیم  2گلA 

b) قسمتی از یک پا را در تماس دائم با زمین  دازه بان ، زیرا دروازه بان بایتکرار پرتاب درو

 .قرار دهد

c) پرتاب دروازه بان برای تیم A  

d)  پرتاب آزاد برای تیم .خطای گام های اضافیA خارج از محوطه دروازه 

 

 

 

 9هر دو تیم با   B2و یک دیسکالیفه برای  A5در پایان نیمه دوم به دلیل یک تعلیق برای   .19

به کار برده می " گل طالیی" می باشد و حالت   91 – 91نتیجه بازی . بازیکن بازی می کنند 

 ؟کنند را آغاز می" گل طالیی" ونه تیم ها چگ. شود 



 

a)  تیمA  بازیکن و تیم  4باB  بازیکن 3با 

b)  بازیکن 3هر دو تیم با 

c)  بازیکن به غیر از  4هر دو تیم باB2 

d) بازیکن به غیر از  4ا هر دو تیم بB2  وA5 

 

 

 

خارج  A4بعد از سوت داور توپ از دستان . متر می باشد 6آماده اجرای پرتاب  A4بازیکن   .21

 یک که در A3، قرار دارد B1و دروازه بان  A4شده و در هنگامی که توپ در فضا بین 

 .می زند(  فضادر ) هوا پریده و یک گل پرشی  ، بهصحیح قرار گرفته بود موقعیت

 

a)  امتیازی برای تیم  2گلA 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB 

c)  متر 6تکرار پرتاب 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیمB 

 

 

 

 : دن که برای توپ پرش می کنند بایدو بازیک؛ ور برای شروع نیمه دومپرتاب دا  .21

 

a)  بگیرندمتر از داور فاصله داشته باشند و هر کدام در سمت دروازه خود قرار  1حداقل. 

b)  متر از داور فاصله داشته باشند و هر کدام در سمت دروازه خود قرار بگیرند 3حداقل. 

c)  متر از داور فاصله داشته باشند و در هر قسمت از زمین می توانند مستقر شوند 1حداقل. 

d) کنار داور و هر کدام از آنها در سمت دروازه خود قرار بگیرند. 

 

 

 

توپ را برای  A1بعد از اینکه دروازه بان  ( تن به تنپرتاب های  ) موقعیت شوت اوت در  .22

A5 دروازه بان مدافع پرتاب می کند ،(B12 ) از منطقه دروازه خود بیرون دویده و مستقیما به

 .دهد توپ را از دست می A5می رود و او را هل می دهد و به همین دلیل  A5سمت 

 

a)  تکرار پرتاب برای تیمA 

b)  دیسکالیفهB12  . متر برای تیم  6پرتابA  . فقطA5  مجاز می باشد که پرتاب را انجام دهد. 



c)  دیسکالیفهB12  . متر برای تیم  6پرتابA  .مجاز می باشد، می  هر بازیکنی که برای بازی

 .ا انجام دهدرتواند پرتاب 

d)  متر برای تیم  6پرتابB  . تعلیق برایB12 .  

 

 

توپ را برای  A12بعد از اینکه دروازه بان (  تن به تنپرتاب های  ) موقعیت شوت اوت در  .23

A2 دروازه بان مدافع پرتاب می کند ،(B5 )ده و توپ را از منطقه دروازه خود بیرون دوی

 .بدون برخورد می گیرد

 

a) را ترک کندخود دروازه بان مدافع می تواند منطقه دروازه . پرتاب انجام شده است 

b)  دیسکالیفهB5  . متر برای تیم  6پرتابA 

c)  متر برای تیم  6پرتابA 

d)  تکرار پرتاب برای تیمA 

 

 

 

او سعی دارد که . دروازه خود تحت کنترل در می آوردتوپ را در منطقه  A2دروازه بان   .24

 .توپ به داخل دروازه خودش می افتداما  رساندب A3توپ را با یک پاس بلند به 

 

a)  گل برای تیمB  . یک امتیاز داده می شود. 

b)  گل برای تیمB  . دو امتیاز داده می شود. 

c) تکرار پرتاب دروازه بان 

d)  پرتاب آزاد برای تیمB 

 

 

 

او توپ را به سمت . دروازه خود تحت کنترل در می آوردتوپ را در منطقه  A1دروازه بان   .25

و یک  بر می داردبه دنبال توپ می دود ، توپ را  تاب می کند، سپس خود اورمحوطه بازی پ

 .گل به ثمر می رساند

 

a)  امتیاز به تیم  2. گلA  تعلق می گیرد. 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برایA1 . 

d)  تکرار پرتاب دروازه بان برای تیمA . 

 



 

 

 Bداور زمین پرتاب آزاد برای تیم .سوت می زنند A7هر دو داور به خاطر یک تخلف توسط   .26

 .اعالم می کنند Bمتر برای تیم  6و داور دیگر پرتاب  A7و تعلیق برای 

a)  متر  6پرتاب. 

b)  متر برای تیم  6پرتابB  و تعلیق برایA7 . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  و تعلیق برایA7 . 

d) تایم اوت الزامی می باشد . بین دو داور  مشورت. 

 

 

 

پرتاب را اجرا  B3بازیکن . ودمتر اعالم می ش 6با یک پرتاب همراه  A7یک تعلیق برای   .27

 .ه و توپ از خط کناری عبور می کند، دروازه بان توپ را دفع کردمی کند

 

a)  بازیکن تعلیقی می تواند تعویض شود. 

b)  بازیکن تعلیقی می تواند دوباره به زمین بازی برگردد. 

c) بازیکن تعلیقی می تواند تعویض شود یا دوباره به زمین بازی مالکیت بعدی توپ غییربعد از ت ،

 .برگردد

d)  تیمA  با یک بازیکن کمتر ادمه خواهد داد. 

 

 

 

ایستاده است  Aبیرون خط محوطه دروازه تیم  دقیقاکه  B2بازیکن .  Bپرتاب آزاد برای تیم   .28

 .او یک گل به ثمر می رساند. دریافت می کند، که پرتاب آزاد را انجام داده B4توپ را از 

 

a)  گل. 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA . 

c)  تکرار پرتاب آزاد برای تیمB  . اصالح وضعیت موقعیتB2 . 

d)  پرتاب آزاد برای تیمA  . تعلیق برایB2 . 

 

 

 

در  B1دروازه بان . متر ایستاده است 6ی انجام پرتاب بیرون محوطه دروازه برا A7بازیکن   .29

 .دروازه خود قرار می گیرداز خط متری  4.5موقعیت 

 



a) ادامه بازی 

b)  اصالح وضعیت موقعیتB1 

c) اگر . ز سوت یکی از داوران اجرا می شودپرتاب بعد اB1  ، توپ را دفع کردA7 پرتاب  دبای

 .را دوباره انجام دهد

 

 

 

آب  B3، به صورت که در زمین بازی ایستاده است A2، پنج ثانیه بعد از پایان نیمه اول  .31

 .پرتاب می کنددهان 

 

a) دیسکالیفه A2  . نوشتن گزارش. 

b) دیسکالیفه A2  . تیمA  بدون گزارش  .بازیکن شروع خواهد کرد  4نیمه دوم را با. 

c)  دیسکالیفهA2  . تیمA  نوشتن گزارش .د کربا یک بازیکن کمتر شروع خواهد نیمه دوم را. 

d)  دیسکالیفهA2  . تیمA نوشتن گزارش . د کربازیکن شروع خواهد  4وم را با نیمه د. 

 

 

 

سانتی متری  01در  B4 وآماده اجرای پرتاب می باشد  A5بازیکن .  Aپرتاب آزاد برای تیم   .31

 .مداخله می کند B4داور برای اجرای پرتاب سوت می زند و سپس . او ایستاده است

 

a)  تعلیق برایB4  . تکرار پرتاب آزاد بعد از سوت. 

b)  ادامه بازی. 

c)  آوانتاژ برای تیمA  و تعلیق برایB4  در اولین توقف بازی. 

 

 

اده است که خارج از زمین بازی ایست A5بازیکن . می باشد Bتایم اوت تیمی برای تیم   .32

 .مرتکب تهاجم بدنی می شود

 

a)  دیسکالیفه برایA5  . تیمA  بازی را با یک بازیکن کمتر شروع می کند. 

b) برای  دیسکالیفهA5  . تیمA بعد از تغییر مالکیت  . بازی را با یک بازیکن کمتر شروع می کند

 .نوشتن گزارش  .می تواند وارد زمین شود  A5جایگزین  بعدی توپ،

c) برای  دیسکالیفهA5  . تیمA تی که مالکیت بازی را با یک بازیکن کمتر شروع می کند تا وق

 .گزارش  بدون. توپ عوض شود 

d)  دیسکالیفه برایA5  زیرا در خالل تایم اوت مرتکب تخلف شده و بیرون از زمین بوده است .

 .نوشتن گزارش 



 

زیکن تعلیقی یا با. اعالم می شود A4و یک تعلیق برای  Bمتر برای تیم  6یک پرتاب   .33

 :د در صورتی که وارد زمین شو دجایگزین می توان

 

a)  وقتی که تیمB دمتر یک گل به ثمر برسان 6پرتاب  با این . 

b)  متر بیرون برود  6وقتی پرتاب. 

c)  وقتی بعد از اجرای پرتاب ، دروازه بان توپ را دفع کرده ، و توپ از خط کناری بیرون برود

. 

d)  به سمت زمین بازی دفع کرده ، و توپ وقتی بعد از اجرای پرتاب ، دروازه بان توپ را

 .توپ را دریافت کند  A7و برگشت داده شود 

e) و توپ به سمت زمین بازی  رتاب ، دروازه بان توپ را دفع کردهوقتی بعد از اجرای پ ،

 . بگیردتوپ را  B3گردد و بر

f)  وقتی بعد از اجرای پرتاب ، توپ به تیر دروازه برخورد کند و از خط کناری بیرون برود. 

 

 

تا . مرتکب تهاجم بدنی می شود استراحت بین دو نیمهدر خالل  Aاز تیم  Bمسئول شماره   .34

 .بازیکن در بازی داشته است A 4، تیم زمان استراحت بین دو نیمهقبل از 

 

a)  تذکر شفاهی به مسئول شمارهB . 

b)  تعلیق مسئول شمارهB  . تیمA می کندزیکن کمتر بازی را شروع با یک با . 

c)  دیسکالیفه مسئول شمارهB  . تیمA نوشتن گزارش .  می دهدبازیکن ادامه  4را با  بازی. 

d)  دیسکالیفه مسئول شمارهB  . تیمA  نوشتن گزارش .  امه می دهدا یک بازیکن کمتر ادببازی را

. 

 

 

 Bبه نفع تیم  98 – 6نتیجه بازی . در پایان نیمه اول اعالم می شود Bپرتاب آزاد برای تیم   .35

 ، توپ را به داورنتی متری محل صحیح پرتاب می باشدسا 41که در  A5بازیکن . می باشد

 .که تمایلی برای کسب امتیاز نداردنشان می دهد با این عمل و  تحویل داده

 

a) اصالح وضعیت کرده و برای پرتاب آزاد سوت بزنند  دداوران بای. 

b)  در نظر می گیرندانجام شده را پرتاب آزاد داوران . 

c)  تعلیق برایA5  روحیه ورزشی  خارج ازبه دلیل رفتار. 

d)  تعلیق برایA5 تکرار پرتاب آزاد بعد از سوت . روحیه ورزشی  ارج ازبه دلیل رفتار خ. 



 

 

به سمت دروازه خالی و توپ را  اردقرار د Bخارج از محوطه دروازه تیم  A4دروازه بان   .36

را به ، یک تماشاگر توپ اینکه توپ از خط دروازه عبور کنددرست قبل از . پرتاب می کند

 .سمت خط کناری پرتاب می کند

 

a)  متر برای تیم  6پرتابA . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA  از محلی کهA4  پرتاب را انجام داده بود. 

c)  امتیازی برای تیم  2گلA . 

d)  پرتاب اوت برای تیمA . 

 

 

 ؟ن اصلی بیشتر توضیح داده شده استاز گزینه های زیر در باب قوانیم یک کدادر مورد   .37

 

a) تعلیق 

b) باشد خطاهایی که خارج از زمان بازی می 

c) دیسکالیفه 

 

 

به هوا  A3. صدای سوت توپ را پرتاب می کند ه دنبالبداور . برای شروع بازی پرتاب داور  .38

ی کرده و یک گل به پریده و بالفاصله بعد از اینکه توپ از دست داور رها می شود با توپ باز

 .ثمر می رساند

 

a)  امتیازی برای تیم  2گلA . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB . 

c)  پرتاب داور تکرار. 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB . 

 

 

، او توپ را مستقیم به سمت بعد از سوت. پرتاب آزاد می باشدآماده اجرای یک  A6بازیکن   .39

حرکت ایستاده بود  که به درستی و بی B3دروازه پرتاب می کند و توپ به سر بازیکن 

 .برخورد می کند



 

a)  دیسکالیفهA6  . پرتاب آزاد برای تیمB  . نوشتن گزارش. 

b)  تعلیق برایA6  . پرتاب آزاد برای تیمB  . نوشتن گزارش. 

c) برای  دیسکالیفهA6  . پرتاب آزاد برای تیمB  .گزارش  بدون. 

 

 

پرتاب دروازه . و وارد محوطه دروازه حریف می شودتوپ را در اختیار داشته  B2بازیکن   .41

توپ را در اختیار گرفته و با یک پا خارج از  A1دروازه بان .اعالم می شود Aبان برای تیم 

 .ب میکند و یک گل به ثمر می رساندمحوطه دروازه توپ را به سمت دروازه حریف پرتا

 

a)  ییک امتیازگل 

b)  یدو امتیازگل 

c) تکرار پرتاب دروازه بان 

d)  پرتاب آزاد برای تیمB 

 

 

 

پرتاب بوده او قادر به . هل داده می شود B7شانس مسلم گل دارد اما به وسیله  A8بازیکن   .41

 ؟بازی چگونه آغاز می شود. را تعلیق می کند B7و داور گل را تائید . و گل به ثمر می رساند

 

a)  تیمB  با یک بازیکن کمتر در زمین به بازی ادامه می دهد. 

b)  چون گل به ثمر رسیده است تیمB  تمام بازیکنان به بازی ادامه دهد  می تواند با. 

c)  تیمB  می تواند با تمام بازیکنان بجزB7  به بازی ادامه دهد. 

d)  بعد از تغییر مالکیت بعدیB7  می تواند به زمین برگردد و یا تعویض شود. 

 

 

 

می باشد اما در آخرین موقعیت بازی درست قبل از اینکه  96 – 96 در نیمه اول نتیجه بازی  .42

را در اختیار دارد تعلیق که توپ  B4بخاطر خطا بر روی  A9پایان بازی اعالم گردد بازیکن 

چند نفر از بازیکنان . شروع می شود" گل طالیی " هت روش بازی با پرتاب داور ج. می گیرد

 ؟ندمی توانند در بازی شرکت کن Aتیم 

 

a)  تیمA  بازیکن . با یک بازیکن کمتر بازی می کندA9  هنگامی که تیم او مالکیت توپ را در

 .اختیار بگیرد می تواند دوباره وارد زمین شود 



b)  تیمA  بازی می کند ( بازیکنان )  توانبا تمام .A9 فاصله می تواند در بازی شرکت کندبال. 

c)  تیمA  با تمام بازیکنان بازی می کند فقطA9 مالکیت توپ وارد زمین  غییرت نمی تواند تا اولین

 .شود 

 

 

 این تذکرقبل از . داده می شود تذکر شفاهیبه او یک و  می کند اعتراض Aاز تیم A  مسئول  .43

 ؟تصمیم صحیح چیست. بوداعالم کرده  Aداور یک پرتاب آزاد برای تیم 

 

a)  بازی با موقعیت قبلی شروع می شود و تیمA می دهدبازی را ادامه  با یک بازیکن کمتر . 

b)  بازی با موقعیت قبلی شروع می شود و تیمA می دهدش نفرات بازی را ادامه بدون کاه. 

c)  بازی با مالکیت توپ برای تیمB  در مرکز محوطه بازی کنار منطقه تعویض تیمA  شروع شده

 . می دهدهش نفرات بازی را ادامه بدون کا Aو تیم 

d)  بازی با مالکیت توپ برای تیمB  در مرکز محوطه بازی کنار منطقه تعویض تیمA  شروع شده

 .می دهدکن کمتر بازی را ادامه با یک بازی Aو تیم 

 

 

متری  9تا  2از فاصله  B3بازیکن . آن ایستاده است کنار A2بوده و  ماسه توپ بر روی  .44

 .مر می رساندبه ث، توپ را بدست آورده و گل برای توپ شیرجه می زند

 

a)  تعلیق برایB3  ( برای به خطر انداختن حریف ) و پرتاب آزاد برای تیمA . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA . 

c) گل 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستA . 

 

 

ازه او توپ را بلند به سمت محوطه درو. حوطه بازی توپ را در اختیار دارددر م A3بازیکن   .45

گل یک  پ را گرفته و متر دویده و به هوا می پرد سپس تو 6الی  5 ویحریف پرتاب می کند، 

 .به ثمر می رساند

 

a)  امتیازی برای تیم  2گلA 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB 

c)  امتیازی برای تیم  1گلA 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیمB 



 

او توپ را به سمت دروازه . دارداختیار داشته و سعی در حمله توپ را در  A5دروازه بان   .46

هنگامی که . برخورد می کند ی او در حال دویدن بودو توپ به پشت داور که جلو کرده تابپر

 .به ثمر می رساندگل  فضا یک می گیرد و درمتر دویده و توپ را  9توپ در هوا می باشد او 

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB 

b)  امتیازی برای تیم  2گلA 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  تعلیق برای ،A5 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیمB  تعلیق برای ،A5 

 

 

کنار او قرار دارد و توپ را به وضوح از   A6دروازه بان . می باشد B5توپ در دستان   .47

 .شوت زده و یک گل به ثمر می رساند، او به سمت دروازه بیرون می کشد B5دستان 

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلA 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB  تعلیق برای ،A6 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  دیسکالیفه برای ،A6 

d)  پرتاب آزاد برای تیمB 

 

 

را به دروازه خالی پرتاب  بیرون محوطه دروازه حریف ایستاده و توپدقیقا  B1دروازه بان   .48

دویده و توپ  Aاز تیم  Aد مسئول شماره درست قبل از اینکه توپ وارد دروازه شو. می کند

 .را با پا دور می کند

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلB  . تعلیق برای مسئولA . 

b)  امتیازی برای تیم   2گلB  . دیسکالیفه برای مسئولA . 

c)  متر برای تیم  6پرتابB  . دیسکالیفه برای مسئولA  . نوشتن گزارش. 

d)  متر برای تیم  6پرتابB  . تعلیق برای مسئولA  . نوشتن گزارش. 

 

 

پرتاب  B1، داور اول گل را اعالم کرده و دروازه بان یک گل به ثمر می رساند A7بازیکن   .49

او برای داور . رسیده و سپس داور دوم سوت می زند B3توپ به . دروازه بان را اجرا می کند

 .گام های اضافه گل زده است ز خطایپس ا A7زیرا  مردود استتوضیح می دهد که گل اول 



 

a)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستB  به دلیل خطای گام های اضافه. 

b)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول استB  از محلی که بازی قطع شده است. 

c)  تکرار پرتاب دروازه بان بعد از سوت . گل قبول است. 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB . 

 

 

توپ را به سمت دروازه خالی پرتاب کرده و درست قبل از اینکه توپ از خط  A3بازیکن   .51

 B6دروازه عبور کند وقت نگه دار سوت زده و بازی را به دلیل خطای تعویض از طرف 

 .می کند متوقف

 

a)  تعلیق بازی . تایم اوتB6  . متر برای تیم  6پرتابA 

b)  تعلیق بازی . تایم اوتB6  . پرتاب آزاد برای تیمA  از نقطه ای کهA3  شوت زده بود. 

c)  امتیازی برای تیم   1گل . تایم اوتA  . تعلیق برایB6  . پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

d)  تعلیق برای . تایم اوتB6  . پرتاب آزاد برای تیمB  از نقطه ای که خطای تعویض انجام شده

 .است 

 

 

او توپ را برای . دروازه خود تحت کنترل در می آوردتوپ را در محوطه  B1دروازه بان   .51

B3 توپ از خط محوطه دروازه عبور کرده ولی به دلیل باد خیلی شدید برگشت پرتاب می کند ،

 .می رودمی خورد و به داخل دروازه 

 

a)  تکرار پرتاب دروازه بان بعد از سوت. 

b)  گل برای تیمA  .یم پرتاب دروازه بان برای تB . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمA  از یک متری خط محوطه دروازه. 

 

 

، وقتی توپ در پرش می کند A3داور توپ را پرتاب کرده و . بازی شروعتاب داور برای پر .52

 .ربه زده و یک گل به ثمر می رساندباالترین نقطه می باشد به توپ ض

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلA 

b)  امتیازی برای تیم   1گلA 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB 



d) تکرار پرتاب داور 

 

 

توپ را در وازه خود در محوطه درمی گیرد و  را  A7توسط  زده شده شوت B1دروازه بان   .53

آب  A2به بازیکن  B5در این لحظه درست بیرون خط محوطه دروازه بازیکن . اختیار دارد

 .پرتاب می کنددهان 

 

a)  دیسکالیفه برای . تایم اوتB5  . پرتاب ازاد برای تیم . نوشتن گزارشA . 

b)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتB5  . شروع بازی با پرتاب دروازه بان برای تیم . نوشتن گزارش

B 

c)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتB5  . متر برای تیم  6پرتاب . نوشتن گزارشA . 

d)  دیسکالیفه برای . تایم اوتB5  . متر برای تیم  6پرتاب . گزارش بدونA . 

 

 

او توپ را به سمت دروازه پرتاب می کند . اده اجرای یک پرتاب آزاد می باشدمآ A4بازیکن   .54

توپ را گرفته و در  A4. و توپ به تیر دروازه برخورد کرده و به محوطه بازی باز می گردد 

 .فضا گل می زند

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB 

b)  امتیازی برای تیم   2گلA 

c) تکرار پرتاب آزاد 

d)  امتیازی برای تیم   1گلA 

 

 

 

پاس دهد  B2او می خواهد که توپ را به . ماده اجرای یک پرتاب اوت می باشدآ B6بازیکن   .55

ثانیه  2ظرف  B6. می افتد ماسه طرف تر روی نآمتر  9خورده و  اما توپ از دستان اش لیز

 .به ثمر می رساندبرداشته و یک گل توپ را 

 

a)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گلA 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA 

c) تکرار پرتاب اوت 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستA 



 

 

ً به سمت دروازه . می کندبه درستی یک پرتاب اوت را اجرا  A1دروازه بان   .56 او مستقیما

 .رتاب کرده یک گل به ثمر می رساندپ

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلA 

b)  تکرار پرتاب اوت . گل قبول نیست. 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB 

 

 

او می خواهد که . ر اختیار می گیردتوپ را د B3دروازه بان  A4بعد از یک شوت توسط   .57

 .داخل دروازه می رودز خورده و به لی شپاس دهد اما توپ از دست B2توپ را به 

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلA 

b)  امتیازی برای تیم   1گلA 

c) تکرار پرتاب دروازه بان 

d)  پرتاب آزاد برای تیمA 

 

 

داور توپ را خیلی باال پرتاب می کند و بخاطر باد خیلی شدید . رتاب داور برای شروع بازیپ  .58

 .می رود Bتوپ به داخل دروازه تیم 

 

a)  امتیازی برای تیم  1گلA 

b)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB 

c) تکرار پرتاب داور 

d)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستA  از یک متری خط محوطه دروازه تیمB 

 

 



دو تیم و داوران در زمین بازی جهت اجرای پرتاب داور برای شروع بازی حاضر هر   .59

 .پرتاب می کندآب دهان  A2به صورت  B7بازیکن  ،قبل از پرتاب. هستند

 

a) برای  دیسکالیفهB7  . پرتاب آزاد برای تیمA  . تیم . نوشتن گزارشB  با یک بازیکن کمتر

 .کند B7بازی را شروع کرده و می تواند بازیکن دیگری را در جدول مسابقه جایگزین 

b)  دیسکالیفه برایB7  . به تیم . نوشتن گزارشB  اجازه داده می شود که بازیکن دیگری را در

بازی با پرتاب داور . بازیکن شروع کند  4کند و بازی را با  B7جدول مسابقه جایگزین 

 .شروع می شود 

c)  دیسکالیفه برایB7  . تیم . نوشتن گزارشB  با یک بازیکن کمتر بازی را شروع کرده و نمی

بازی با پرتاب داور شروع می . کند B7گزین تواند بازیکن دیگری را در جدول مسابقه جای

 .شود 

d) برای  دیسکالیفهB7  .به تیم . گزارش  بدونB  اجازه داده می شود که بازیکن دیگری را در

 .کند اما بازی را با یک بازیکن کمتر شروع می کند  B7جدول مسابقه جایگزین 

 

 

 B4به سمت بازیکن  A3بازیکن بعد از چند ثانیه . داور برای پایان نیمه اول سوت می زند  .61

 .می دود و توپ را به طرف سر او پرتاب کرده و او را به زمین هل می دهد

 

a)  دیسکالیفه برایA3 .تیم . نوشتن گزارشA  ع می کندیک بازیکن کمتر شرونیمه دوم را با 

b)  دیسکالیفه برایA3  . تیم . نوشتن گزارشA می کندبازیکن زمین شروع  4 نیمه دوم را با 

c) برای  تعلیقA3 .  تیمA  می کندیک بازیکن کمتر شروع نیمه دوم را با 

d) برای  تعلیقA3 .  تیمA می کندبازیکن زمین شروع  4 نیمه دوم را با 

 

 

علیه وقت نگه دار اعتراض نموده  Aاز تیم  B، مسئول شماره درست بعد از پایان نیمه اول  .61

 .کندسمت سر او پرتاب می و کارت سبز تایم اوت را به 

 

a) برای مسئول شماره  دیسکالیفهB  . تیم . نوشتن گزارشB  نیمه دوم را با یک نفر کمتر شروع

 .می کند 

b) برای مسئول شماره  تعلیقB .  تیمB  بازیکن زمین شروع می کند 4نیمه دوم را با . 

c)  دیسکالیفه مسئول شمارهB  . تیم . نوشتن گزارشB  شروع میبازیکن زمین  4را با نیمه دوم 

 . کند

d) شماره  تعلیق برای مسئولB  . تیمB می کندا یک بازیکن کمتر شروع نیمه دوم را ب . 



 

به وی  ،لیه یکی از داوران اعتراض می کندع A3، بازیکن پنج دقیقه بعد از پایان بازی  .62

 .او را به زمین هل دهد توهین نموده و سعی دارد

 

a) برای  دیسکالیفهA3  . نوشتن گزارش. 

b)  دیسکالیفه برایA3  . گزارش بدون. 

c)  نمی گیرد  صورتهیچ گونه اقدامی. 

d)  نوشتن گزارش. 

 

 

ه بیرون محوطه دروازه ب B5برای متوقف کردن  A1روازه بان ددر خالل یک ضد حمله   .63

. تالش می کند به سمت دروازه شوت بزندتوپ را در اختیار داشته و  B5، خود می دود

 .طوری که او توپ را از دست می دهدزند  به بازوی پرتاب کننده ضربه می A1دروازه بان 

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برایA1 . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB  . دیسکالیفه برایA1 . 

c)  متر برای تیم  6پرتابB  . تعلیق برایA1 . 

d)  متر برای تیم  6پرتابB  . دیسکالیفه برایA1 . 

 

 

به هوا می پرد  در فضاساندن یک گل بیرون خط محوطه دروازه برای به ثمر ر A4بازیکن   .64

 حریف می پرد البته نه به صورت دفع توپ دارد به سمت که سعی در B12و دروازه بان 

 .عمودی بلکه فقط برای ترساندن او

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمA  . تعلیق برایB12 . 

b)  متر برای تیم  6پرتابA  . دیسکالیفه برایB12 

c)  پرتاب آزاد برای تیمA  . دیسکالیفه برایB12 

d)  متر برای تیم  6پرتابA  . تعلیق برایB12 . 

 

 



و برای شوت به دروازه پرش بیرون محوطه دروازه حریف قرار داشته دقیقا  B3بازیکن   .65

متری داخل محوطه  2در فضا و در  دفع توپ پرش کرده و برای A1دروازه بان . می کند

نمی زنی گل موفق به   B3. می شود B3با  یک برخورد فیزیکی دروازه اش فقط باعث ایجاد 

 .دشو

 

a)  متر برای تیم  6پرتابB  . تعلیق برایA1 . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برایA1 . 

c)  متر برای تیم  6پرتابB  . دیسکالیفه برایA1 . 

d)  ای تیم متر بر 6پرتابB  . اکسکلود برایA1 . 

 

 

از محوطه دروازه اش بیرون  B1دروازه بان (  تن به تنپرتاب های  ) شوت اوتدر خالل   .66

نیز همین قصد را  A4، در حالی که بازیکن سعی می کند توپ را در فضا بگیرد می دود و

 .این او توپ را از دست می دهدضربه زده و بنابر A4به بازوی  B1. دارد

 

a)  متر برای تیم  6پرتابA  . دیسکالیفه برایB1  . تمامی بازیکنان مجاز برای بازی می توانند

 .متر را اجرا کنند  6این پرتاب 

b)  متر برای تیم  6پرتابA  .برای  تعلیقB1  . تمامی بازیکنان مجاز برای بازی می توانند این

 .متر را اجرا کنند  6پرتاب 

c)  متر برای تیم  6پرتابA  .یق برای تعلB1  . فقط بازیکنA4  6مجاز خواهد بود این پرتاب 

 .متر را اجرا کند 

d)  متر برای تیم  6پرتابA  . دیسکالیفه برایB1  . هر بازیکنی که در جدول مسابقه ثبت شده

 .متر را اجرا کند  6باشد می تواند این پرتاب 

 

 

 :وقت بازی شامل کدام یک می باشد   .67

 

a) گل طالیی 

b) تایم اوت ها 

c) استراحت ها 

d) ( تن به تنپرتاب های  ) شوت اوت 

 



راندن یک تعلیق می در حال گذ A7مالکیت توپ را در اختیار دارد بازیکن  Bهنگامی که تیم   .68

اعالم می  Aیک پرتاب اوت برای تیم  سوت می زند و داور توپ از زمین بیرون رفته و. باشد

 .وارد زمین می شود A7قبل از شروع مجدد بازی . کند

 

a)  تعلیق جدید برای . تایم اوتA7  که منجر به یک دیسکالیفه برایA7  پرتاب اوت . می شود

 . Aبرای تیم 

b)  تعلیق جدید برای . تایم اوتA7  که منجر به یک دیسکالیفه برایA7  پرتاب آزاد . می شود

 . Aبرای تیم 

c)  هیچ خطایی انجام نشده است. 

d)  دیسکالیفه برای . تایم اوتA7  .ت برای تیم پرتاب اوB . 

 

 

بیرون زمین بازی علیه داوران اعتراض  A2، بازیکن Bدر خالل تایم اوت تیمی برای تیم   .69

زمانی که بازی متوقف شد . روحیه ورزشی می شود خارج ازید کرده و مرتکب رفتار شد

 .اعالم شده بود Bپرتاب اوت برای تیم 

 

a)  تعلیق برایA2  . بازی با پرتاب اوت برای تیمB  از تیم . شروع می شودA  یک بازیکن

 .کاسته می شود 

b)  دیسکالیفه برایA2  . بازی با پرتاب اوت برای تیم . نوشتن گزارشB  از تیم . شروع می شود

A  یک بازیکن کاسته می شود. 

c)  رفتار در خالل تایم اوت تیمی و خارج از زمین بوده است . فقط گزارش نوشته می شود. 

d)  دیسکالیفه برایA2  . تیم . نوشتن گزارشA  بازی با . بازیکن شروع می کند  4بازی را با

 .شروع می شود  Bپرتاب اوت برای تیم 

 

 

 ؟ایستی از قبل آماده و موجود باشدقبل از هر بازی چند توپ مناسب ب  .71

 

a)  عدد 3حداقل 

b) 4 عدد 

c)  عدد 4حداقل 

d) 3 عدد 

 



م مصدو B3 به دلیل اینکهداور بازی را  ،اردددر اختیار مالکیت توپ را  Aهنگامی که تیم    .71

به عنوان بازیکن پنجم برای دادن  A4بازیکن . می کند متوقف تایم اوت  با اعالم شده است

 .وارد زمین بازی می شود A5آب به 

 

a)  هیچ تخلفی انجام نشده است. 

b)  تعلیق برایA4  . از تیمA  بازی با پرتاب آزاد برای تیم . یک بازیکن کاسته می شودB  شروع

 .می شود 

c) تذکر شفاهی 

d)  تعلیق برایA4  . از تیمA  بازی با پرتاب آزاد برای تیم . یک بازیکن کاسته می شودA  شروع

 می شود

 

 

به عنوان پنجمین و ششمین بازیکن وارد  A5و  A3بازیکنان .  Bتایم اوت تیمی برای تیم   .72

 .ا مقداری آب به هم تیمی ها بدهندزمین می شوند ت

 

a)  هیچ تخلفی انجام نشده است. 

b)  تعلیق برایA3  . از تیمA  پرتاب آزاد برای تیم . یک بازیکن کاسته می شودB . 

c)  تعلیق برایA3  وA5   . از تیمA  ای تیم پرتاب آزاد بر. بازیکن کاسته می شود  دوB 

d)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیمA  . از تیمA  پرتاب آزاد برای . یک بازیکن کاسته می شود

 Bتیم 

 

 

پرتاب را اجرا می A2بازیکن . اعالم می شود B3و تعلیق برای  Aمتر برای تیم  6پرتاب   .73

در این لحظه ابتدا . ه و توپ از خط کناری عبور می کندتوپ را دفع کرد B1، دروازه بان کند

B5  و سپسB3 ه صورت همزمان وارد زمین می شوندب. 

 

a)  تعلیق برایB5  . پرتاب اوت برای تیمA  . تیمB  با دو نفر کمتر بازی را ادامه خواهد داد. 

b)  تعلیق برایB5  و دومین تعلیق برایB3  . دیسکالیفه برایB3  . پرتاب اوت برای تیمA  . تیم

B با دو نفر کمتر بازی را ادامه خواهد داد. 

c)  تعلیق برایB5  . پرتاب آزاد برای تیمA  . تیمB با دو نفر کمتر بازی را ادامه خواهد داد. 

d)  تعلیق برایB5  و دومین تعلیق برایB3  . دیسکالیفه برایB3  . پرتاب آزاد برای تیمA  . تیم

B با دو نفر کمتر بازی را ادامه خواهد داد. 

 



متوقف  زمین را برای A4. بازی را متوقف می کنند A4داوران بخاطر خون ریزی بازیکن   .74

بعد از چند لحظه او آماده برگشت به زمین می شود اما قبل از . کردن خون ریزی ترک می کند

را  زخمروی  دوید که بایاینکه وارد زمین شود ، داوری که نزدیک وی قرار دارد به او می گ

از طریق یک تعویض صحیح وارد زمین می شود ولی داوران  A4بعد از چند ثانیه . بپوشاند

 .یزی داشته و زخم را نپوشانده استمی بینند که او هنوز خون ر

 

a)  تایم اوت از طرف داوران .A4 پرتاب آزاد . بدون جریمه . دوباره زمین را ترک می نماید

 Bبرای تیم 

b)  تعلیق برای . تایم اوتA4  . آزاد برای تیم پرتابB . از تیمA  یک بازیکن کاسته می شود 

c)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیم . تایم اوتA  . پرتاب آزاد برای تیمB  . از تیمA  یک بازیکن

 کاسته می شود

 

 

 ؟ پوشیدن کدام یک از موارد زیر برای بازیکنان مجاز نمی باشد  .75

 

a) ماسک صورت 

b) محافظ سر 

c) گوشواره 

d) پا/ آرنج / برای زانو  آتل های نگه دارنده 

e) عینک بدون باند نگه دارنده 

 

 

مصدوم  A9، داور به دلیل اینکه اعالم شده است Aهنگامی که یک پرتاب اوت برای تیم   .76

 مسئوالن. می دهد Aشده است بازی را متوقف کرده و اجازه ورود به زمین را به نفرات تیم 

A  وB  برای کمک به بازیکن مصدوم وارد زمین می شوند و بعد از چند ثانیه مسئول شماره

C  ه بازیکن مصدوم وارد زمین می شودکه دکتر تیم است نیز برای کمک ب. 

 

a)  هیچ تخلفی انجام نشده زیرا مسئول شمارهC  دکتر است. 

b)  تعلیق برای مسئول شمارهC  .پرتاب آزاد برای تیم .  کاسته شود داز تعداد بازیکنان تیم بایB 

c)  تعلیق برای مسئول شمارهC  . پرتاب اوت برای . کاسته شود  دتعداد بازیکنان تیم یک نفر بایاز

 Aتیم 

d)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیمA  . پرتاب . کاسته شود  دتعداد بازیکنان تیم یک نفر بایاز

 Aاوت برای تیم 



 Bبعد از اعالم تایم اوت داوران به مسئوالن تیم . اعالم شده است Bمتر برای تیم  6پرتاب   .77

 Cو  Aمسئوالن شماره . مصدوم شده است B3اجازه ورود به زمین را می دهند چون بازیکن 

مصدوم در حال کمک به بازیکن  Cاز آن تیم وارد زمین شده و در هنگامی که مسئول شماره 

 .می باشد B5و  B2بازیکنان  مشغول صحبت کردن و راهنمایی A، مسئول شماره می باشد

 

a)  هیچ تخلفی انجام نشده است. 

b)  تعلیق برای مسئول شمارهA  . متر برای تیم  6بازی با پرتابB  شروع می شود. 

c)  تعلیق برای مسئول شمارهA  . بازی با پرتاب آزاد برای تیمA  شروع می شود. 

d)  تعلیق برای مسئول شمارهA  ،B2  وB5   . متر برای تیم  6بازی با پرتابB  شروع می شود. 

 

 

بعد از اعالم تایم  B2به دلیل مصدومیت بازیکن . اعالم شده است Aپرتاب اوت برای تیم   .78

از آن تیم  Dو  A مسئوالن. می دهند Bاوت داوران اجازه ورود به زمین را به مسئوالن تیم 

، حال کمک به بازیکن مصدوم می باشدر د Aوارد زمین شده و هنگامی که مسئول شماره 

دلیل یک خطای شدید به بازیکنان حریف و داوران نزدیک شده و به  Dمسئول شماره 

 .اعتراض می کند

 

a)  تعلیق برای مسئول شمارهD  . از تیمB  شروع بازی با پرتاب . یک بازیکن کاسته می شود

 . Aاوت برای تیم 

b)  تعلیق برای مسئول شمارهD  . از تیمB  شروع بازی با پرتاب . یک بازیکن کاسته می شود

 Aآزاد برای تیم 

c)  تعلیق برای مسئول شمارهD  . تیمB  شروع بازی . بازیکن زمین شروع می کند  4بازی را با

 Aبا پرتاب اوت برای تیم 

d)  هیچ گونه تخلفی انجام نشده است. 

 

 

داشته و قبل از تغییر مالکیت  مالکیت توپ را در اختیار Aتیم . ده استتعلیق ش A7بازیکن   .79

 .سوت زده و بازی را متوقف می کند داور. وارد زمین می شود A7توپ 

 

a)  دومین تعلیق برای . تایم اوتA7  که منجر به دیسکالیفهA7  پرتاب آزاد برای تیم . می شودB 

 .بازیکن زمین بازی را آغاز می کند  3با  Aتیم . 

b)  دیسکالیفه برایA7  . پرتاب آزاد برای تیمB  . از تیمA  یک بازیکن دیگر نیز باید کاسته شود. 



c)  یک تعلیق اضافی که منجر به دیسکالیفه . تایم اوتA7  از تیم . می شودA  یک بازیکن دیگر

 .نیز بایستی کاسته شود 

d) اعمال نمی شود" بازی جوانمردانه " یل هیچ جریمه دیگری به دل . 

 

 

 یمیدرخواست تایم اوت ت Bتیم  A، مسئول مالکیت توپ را در اختیار دارد Bهنگامی که تیم   .81

به سمت  B3قبل از اینکه داوران تایم اوت را اعالم کنند . کرده و وقت نگه دار سوت می زند

در این لحظه داوران برای اعالم تایم اوت سوت . شوت زده و یک گل به ثمر می رسانددروازه 

 .می زنند

 

a)  گل برای تیمB  . تایم اوت تیمی برای تیمB  . شروع مجدد با پرتاب دروازه بان برای تیمA . 

b)  تایم اوت تیمی برای تیم . گل قبول نیستB . شروع مجدد با پرتاب آزاد برای تیمB . 

c)  گل برای تیمB  . شروع مجدد با پرتاب دروازه بان برای تیم . تایم اوت تیمی داده نمی شودA . 

d)  متر برای تیم  6پرتاب . تایم اوت تیمی داده نمی شود . گل قبول نیستB . 

 

 

، وقت شته و توپ در جریان بازی می باشدمالکیت توپ را در اختیار دا Aهنگامی که تیم   .81

 سوت وقت نگه دارقبل از اینکه داوران متوجه  .زندنگه دار به دلیل یک تخلف سوت می 

 9یا  2بعد از . اعالم می کنند B2و یک دیسکالیفه برای  Aم متر برای تی 6شوند یک پرتاب 

 .که وقت نگه دار قبال سوت زده است می شوند ثانیه آنها متوجه

 

a)  متر و  6پرتاب . داوران به سمت وقت نگه دار رفته و به تخلف رسیدگی می کنند . تایم اوت

 .باطل می گردد  B2دیسکالیفه برای 

b)  متر  6پرتاب . داوران به سمت وقت نگه دار رفته و به تخلف رسیدگی می کنند . تایم اوت

 .به قوت خود باقی خواهد ماند  B2باطل شده ولی دیسکالیفه برای 

c)  متر و  6پرتاب . داوران به سمت وقت نگه دار رفته و به تخلف رسیدگی می کنند . تایم اوت

 معتبر می باشند B2دیسکالیفه برای 

d)  متر  6پرتاب . داوران به سمت وقت نگه دار رفته و به تخلف رسیدگی می کنند . تایم اوت

 باطل می گردد B2معتبر بوده و دیسکالیفه برای 

 



و توپ به  توپ را دفع می کند B1به سمت دروازه شوت زده و دروازه بان  A2بازیکن   .82

بوده و دروازه نیز خالی  آماده دریافت توپ A3سپس هنگامی که . سمت محوطه بازی می رود

 .یده و دوباره با توپ بازی می کنددو B1، دروازه بان می باشد

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمA . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA  و تعلیق برایB1 . 

c)  متر برای تیم  6پرتابA . 

d) ام نشده است جهیچ تخلفی ان. 

 

 

غلتیدن در محوطه  یک شوت به سمت دروازه را دفع کرده و توپ در حال A1دروازه بان   .83

دویده و توپ را  A1، اما دروازه بان آماده شیرجه زدن برای توپ است B3. دروازه می باشد

او از خط محوطه  ش در انجام این کار، اما به دلیل سرعتمی گیرددر محوطه دروازه خود 

 .و او نیز یک گل به ثمر می رساند پاس داده A3پ را به دروازه با یک پا عبور می کند و تو

 

a)  گل برای تیمA . 

b)  پرتاب دروازه بان برای تیمA . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  خارج از خط محوطه دروازه تیمA . 

d)  متر برای تیم  6پرتابB . 

 

 

پرتاب اور برای اجرای د. ر محوطه دروازه خود کنترل می کندتوپ را د B4دروازه بان   .84

پاس  B2سپس دروازه بان با توپ از محوطه دروازه خارج شده و توپ را به . سوت می زند

 .و او نیز یک گل به ثمر می رساند می دهد

 

a)  سوتعالمت تکرار پرتاب دروازه بان بعد از . 

b)  گل برای تیمB . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمA  . تعلیق برایB4 . 

d)  پرتاب آزاد برای تیمA . 

 

 



که در  A1دروازه بان . به صورت ساکن مانده است Aخارج از محوطه دروازه تیم  توپ در  .85

شوت چرخشی می رساند و او نیز با یک  A7داخل محوطه دروازه خود قرار دارد توپ را به 

 .یک گل به ثمر می رساند

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB 

b)  امتیازی برای تیم   2گلA 

c)  پرتاب دروازه بان برای تیمA سوت بعد از 

d)  متر برای تیم  6پرتابB 

 

 

 در داخل محوطه دروازه خود ایستاده و هنگامی که توپ در محوطه بازی B1دروازه بان   .86

 .می زندفضا  د که او نیز یک گل درپاس می ده B5حال غلتیدن است آن را برداشته و به 

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلB 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA 

c)  پرتاب دروازه بان برای تیمB بعد از سوت 

d)  متر برای تیم  6پرتابA 

 

 

محوطه خط خارج از  دقیقا داخل محوطه بازی که A7توپ را به دروازه بان  A2بازیکن   .87

توپ را تحت کنترل می گیرد در  A7دروازه بان . پاس می دهدایستاده است خودی دروازه 

وارد محوطه  B3برای اجتناب از  A7دروازه بان . دفاع می کنداو را به درستی  B3حالی که 

 .ش می شوددروازه خود

 

a)  پرتاب دروازه بان برای تیم . هیچ تخلفی انجام نشده استA . 

b)  متر برای تیم  6پرتابB . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB . 

d)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برایA7 . 

 

 



و  می دوداو . و توپ به سمت محوطه بازی می رود یک شوت را دفع کرده A1دروازه بان   .88

و توپ از خط کناری محوطه بازی به بیرون می  پا در درون محوطه دروازه می زند توپ را با

 .درو

 

a)  پرتاب اوت برای تیمB 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برایA1 . 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیمA  سوت  عالمتبعد از. 

 

 

ر محوطه دروازه حریف د شوت زدن دارد و بعد از در فضاب امتیاز سعی در کس A2بازیکن   .89

وقتی . محوطه دروازه زمین را ترک می کندو از آنسوی خط کناری  می دوداو . فرود می آید

 .عویض به جای او وارد زمین می شودبه عنوان ت A4او بیرون است بازیکن 

 

a) است هیچ تخلفی انجام نشده 

b) تعلیق برای . تایم اوتA2 . پرتاب آزاد برای تیمB  از محلی کهA4   وارد زمین شده است. 

c) تعلیق برای  .تایم اوت A2 . پرتاب آزاد برای تیمB  تیم از یک متری بیرون محوطه دروازه

 A. 

d) تعلیق برای . تایم اوتA4  . پرتاب آزاد برای تیمB  از محلی که او وارد زمین شده است. 

 

 

. و سعی در شوت به سمت دروازه داردبه عنوان بازیکن زمین بازی کرده  B1دروازه بان   .91

محوطه دروازه زمین را ترک او در محوطه دروازه حریف فرود آمده و از آنسوی خط کناری 

وارد زمین می شود و شوت مستقیمی که از  B3وقتی او بیرون است دروازه بان . می کند

 .سمت دروازه می آید را دفع می کندبه  A1طرف دروازه بان 

 

a)  تعلیق برای . تایم اوتB1  . متر برای تیم  6پرتابA . 

b)  تعلیق برای . تایم اوتB3  . متر برای تیم  6پرتابA . 

c)  تعلیق برای . تایم اوتB1  . پرتاب آزاد برای تیمA . 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . ادامه بازیB . 

 

 



. و سعی در شوت به سمت دروازه داردعنوان بازیکن زمین بازی کرده به  A1دروازه بان   .91

زه زمین را ترک او در محوطه دروازه حریف فرود آمده و از آنسوی خط کناری محوطه دروا

که در منطقه تعویض تیم خود نمی باشد اما  A3وقتی که او بیرون است دروازه بان . می کند

، وارد زمین شده و یک شوت مستقیم نشسته است ناری محوطه دروازه خودبیرون از خط ک

 .بوده دفع می کند B1به سمت دروازه را که از طرف دروازه بان 

 

a)  تعلیق برای . تایم اوتA1  . متر برای تیم  6پرتابB . 

b)  تعلیق برای . تایم اوتA3  . متر برای تیم  6پرتابB . 

c)  تعلیق برای . تایم اوتA1  . پرتاب آزاد برای تیمB . 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . ادامه بازیA . 

 

 

 ؟ابعاد صحیح محوطه بازی کدام است  .92

 

a) 20  متر عرض  11× متر طول. 

b) 11  متر عرض  12× متر طول. 

c) 27  متر عرض  11× متر طول. 

d) 27  متر عرض  12× متر طول. 

 

 

 ؟ابعاد صحیح زمین بازی کدام است  .93

 

a) 30  متر عرض  20× متر طول. 

b) 27  متر عرض  11 ×متر طول. 

c) 27  متر عرض  12× متر طول. 

d) 27  متر عرض  17× متر طول. 

 

 

 ؟ابعاد صحیح دروازه ها کدام است  .94

 

a) 3  متر ارتفاع داخلی 2× متر عرض داخلی 

b) 3  متر ارتفاع داخلی 2× متر عرض به سمت بیرونی تیر دروازه 



c) 2  متر ارتفاع داخلی 3× متر عرض داخلی 

d) 16/3  متر ارتفاع به سمت باالیی تیر دروازه  08/2× بیرونی تیر دروازه متر عرض به سمت

. 

 

 

 :وقت بازی برای شروع نیمه اول یا دوم هنگامی آغاز می شود که   .95

 

a)  توپ از دست داور رها شود. 

b)  توپ به باالترین ارتفاع برسد. 

c)  داور سوت بزند. 

d)  توپ به وسیله یکی از بازیکنان لمس شود. 

 

 

اعالم  Aبازی داوران یک پرتاب آزاد برای تیم  برای اعالم پایان ت پایانیدرست قبل از عالم  .96

از  B، مسئول شماره پرتاب اینمی آماده شدن جهت اجرای بعد از عالمت پایانی هنگا. می کنند

 .جم بدنی علیه وقت نگه دار می شوداعتراض کرده و مرتکب  تها Aتیم 

 

a)  دیسکالیفه برای مسئول شمارهB  . اجرای پرتاب آزاد برای تیم . گزارش نوشتنA . 

b)  دیسکالیفه برای مسئول شمارهB  . پایان بازی . گزارش نوشتن. 

c)  هیچ جریمه ای تعلق نمی گیرد، فقط نوشتن گزارش برای مسئول شمارهB . پرتاب آزاد برای

 Aتیم 

d)  تعلیق برای مسئول شمارهB  . اجرای پرتاب آزاد برای تیمA . 

 

 

در محوطه بازی صاحب توپ می  B3مالکیت توپ را در اختیار داشته و هنگامی که  Bتیم   .97

توپ را به  B3بعد از صدای سوت ، . اعالم می کنند Aباشد داوران یک پرتاب آزاد برای تیم 

قبال یک تعلیق  B3. زه خود ایستاده است پرتاب می کندکه بیرون محوطه دروا A2سمت 

 .گرفته است

 

a)  به هیچ جریمه ایB3  داده نمی شود چون توپ به بازیکن تیمA  رسیده است. 

b)  تعلیق برای .تایم اوتB3  که منجر به یک دیسکالیفه می شود. 



c)  دیسکالیفه برایB3 . 

d)  تعلیق برای .تایم اوتB3  نوشتن گزارش . که منجر به یک دیسکالیفه می شود. 

 

 

توپ را دفع کرده و توپ بر می گردد  B1، دروازه بان  A4متر از طرف  6بعد از یک پرتاب   .98

در این لحظه داوران به دلیل اینکه به نظر می رسد . در وسط محوطه بازی متوقف می شود و

B1 ؟بازی چگونه شروع می شود. شده است تایم اوت اعالم می کنند مصدوم 

 

a)  پرتاب داور از محلی که توپ متوقف می شود. 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیمB 

 

 

. اجرای یک پرتاب آزاد می باشدآماده  و او در وضعیت صحیح اردقرار د A3توپ در دست   .99

 9عد از ، او توپ را روی زمین انداخته و بوران برای اجرای پرتاب سوت بزنندقبل از اینکه دا

 .ثانیه دوباره بر می دارد

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB 

b)  هیچ تخلفی انجام نشده است. 

c)  تعلیق برایB3  . پرتاب آزاد برای تیمB 

d)  فقط تذکر شفاهی بهA3  . شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد برای تیمA 

 

 

توپ به سمت محوطه بازی برگشت  B1بعد از دفع کردن توپ به وسیله دروازه بان  .111

، او برای ه دروازه خود ایستاده است می رسدمحوط متری خط 2که در  B6خورده و به طرف 

به شدت او را از پشت هل داده  A7بازیکن . به هوا می پرد Aپرتاب توپ به دروازه خالی تیم 

 .توپ را از دست می دهد B6و 

 

a)  متر برای تیم  6پرتابB  . تعلیق برای . تایم اوتA7 . 

b)  متر برای تیم  6پرتابB  . برای دیسکالیفه . تایم اوتA7  . نوشتن گزارش. 



c)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برای . تایم اوتA7 . 

d)  پرتاب آزاد برای تیمB  . دیسکالیفه برای . تایم اوتA7  . نوشتن گزارش. 

 

 

به تنهایی بیرون خط محوطه دروازه حریف آماده شوت زدن به دروازه  A2بازیکن  .111

 .را متوقف می کند A2( بی مورد ) ایستاده است و در این لحظه یک صدای سوت نا بهنگام 

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمA . 

c)  متر برای تیم  6پرتابA . 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

 

 

 

برای  بیرون خط محوطه دروازه حریف آماده A7. هنگام شب می باشد بازی در .112

شوت زده  A7، اما این لحظه چراغ ها خاموش می شوند در. شوت به سمت دروازه می باشد

 .و یک گل به ثمر می رساند

 

a)  گل برای تیمA  . وقتی مشکل بر طرف شد بازی با پرتاب دروازه بان برای تیمB  شروع می

 .شود 

b)  متر برای تیم  6وقتی مشکل بر طرف شد بازی با پرتاب . گل قبول نیستA  شروع می شود. 

c)  وقتی مشکل بر طرف شد بازی با پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستA  شروع می شود. 

d)  متری خط محوطه  1وقتی مشکل بر طرف شد بازی با پرتاب داور در . گل قبول نیست

 . شروع می شود Bدروازه تیم 

 

 

آماده شوت به سمت دروازه به تنهایی در یک ضد حمله بوده و وقتی که  B2بازیکن  .113

توپ را از  B2. زند به زمین میهل می دهد و ، یک تماشاگر وارد زمین شده و او را می باشد

 .می رسد A1دست داده و توپ به دروازه بان 

 

a)  متر برای تیم  6پرتابB . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB . 

c) داور از محل خطا  پرتاب. 



d)  پرتاب دروازه بان برای تیمA . 

 

 

بوده و در  ، توپ در دست اومتر می باشد 6ده اجرای یک پرتاب آما A2بازیکن  .114

محوطه دروازه خود را برای تعویض ترک می  B6دروازه بان . وضعیت صحیح مستقر است

امه داده و از زمین داوران سوت زده و به وی اعالم می کنند که بر گردد ، ولی او اد. کند

 .بیرون می رود

 

a) اعالم شده استده است چون که تایم اوت هیچ تخلفی انجام نش. 

b)  تعلیق برایB6 . 

c)  دیسکالیفه برایB6 . 

d)  تعلیق برای مسئول شمارهA  از تیمB . 

 

 

بوده و در  ، توپ در دست اور می باشدمت 6آماده اجرای یک پرتاب  A5بازیکن  .115

در کنار تیر دروازه ایستاده است و با این عمل  B1دروازه بان . وضعیت صحیح مستقر است

 .ه به تصمیم داوران معترض می باشدنشان می دهد ک

 

a)  دیسکالیفه برایB1  .نوشتن گزارش. 

b)  تعلیق برایB1 . 

c)  دروازه بان را  جایگیریموقعیت  در بایمت 6داوران قبل از سوت زدن برای اجرای پرتاب

 .اصالح کنند 

d)  هیچ تخلفی انجام نشده است چون که او در بین تیرهای دروازه ایستاده است. 

 

 

زه خورده و به سمت توپ به تیر دروا. متر را اجرا می کند 6یک پرتاب  A2بازیکن  .116

 .گرفته و با شوت چرخشی گل می زند او توپ را. او بر می گردد

 

a)  پرتاب آزاد برای تیمB . 

b)  امتیازی برای تیم   2گلA  . پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

c)  پرتاب آزاد برای تیمB  . تعلیق برایA2 . 



d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB . 

 

، توپ از او سعی در پرتاب دارد. کندمتر را اجرا  6واهد یک پرتاب می خ B5بازیکن  .117

که در وضعیت صحیح ایستاده است برخورد کرده و به  B3لیز خورده و به بازیکن  اودست 

 .می رود Aداخل دروازه تیم 

 

a)  امتیازی برای تیم   1گلB . 

b)  متر  6تکرار پرتاب. 

c)  پرتاب آزاد برای تیمA . 

d)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستA . 

 

 

، او سعی در پرتاب توپ دارد. ندمتر را اجرا ک 6می خواهد یک پرتاب  B3بازیکن  .118

به به هوا پریده  B3. می رود A1توپ از دست او لیز خورده و به فضای بین او و دروازه بان 

 .داخل دروازه می رودو توپ به می زند توپ ضر

 

a)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستA . 

b)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستA . 

c)  امتیازی برای تیم   2گلB . 

d)  امتیازی برای تیم   1گلB . 

 

 

از اینکه  داور سوت زده و قبل. متر می باشد 6ده اجرای یک پرتاب آما B5بازیکن  .119

، او خط محوطه دروازه عبور می کند زیر، پای او لیز خورده و از توپ از دست او رها شود

 .پرتاب کرده و گل به ثمر می رساندتوپ را 

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلB . 

b)  متر  6تکرار پرتاب. 

c)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستA . 

d)  گل قبول نیست پرتاب دروازه بان برای تیمA . 

 



، پ را به سمت دروازه پرتاب می کندمستقیماً تو A2بازیکن .  Aپرتاب آزاد برای تیم  .111

متر داخل  2اکنون  A2. کرده و به سمت او برگشت می خورد پ به تیر دروازه برخوردتو

 .اشد و با یک شوت چرخشی گل می زندمحوطه بازی می ب

 

a)  امتیازی برای تیم   2گلA  . پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

b)  پرتاب آزاد برای تیمB  از نقطه ای کهA2  توپ را لمس کرده است. 

c)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB . 

d)  امتیازی برای تیم   1گلA  . پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

 

 

توپ را دفع کرده و  B1به سمت دروازه شوت می زند و دروازه بان  A3بازیکن  .111

که در محوطه  B2، بازیکن قبل از اجرای پرتاب دروازه بان. تحت کنترل خود در می آورد

 .می شود A7بازی قرار دارد مرتکب تهاجم بدنی علیه 

 

a) برای دیسکالیفه  .تایم اوتB2  . تیم ازB  شروع مجدد با پرتاب . باید یک نفر کاسته شود

 .نوشتن گزارش.  Bدروازه بان برای تیم 

b) دیسکالیفه برای . تایم اوتB2   . از تیمB شروع مجدد با پرتاب . یک نفر کاسته می شود

 .گزارش بدون.  Bدروازه بان برای تیم 

c) برای  دیسکالیفه. اوت تایمB2 .  تیم ازB  شروع مجدد با پرتاب آزاد . باید یک نفر کاسته شود

 .نوشتن گزارش.  Aبرای تیم 

d) دیسکالیفه برای . تایم اوتB2  . از تیمB شروع مجدد با پرتاب آزاد . یک نفر کاسته می شود

 .گزارش بدون.  Aای تیم بر

 

 

 از توپ را دفع کرده و توپ A1به سمت دروازه شوت زده و دروازه بان  B2بازیکن  .112

علیه داوران  Aاز تیم  Aدر این لحظه مسئول شماره . به خارج می رود دروازه بیرونی خط

 .کرده و مرتکب تهاجم بدنی می شود اعتراض

 

a)  دیسکالیفه برای مسئول . تایم اوتA . از تیمA  شروع مجدد با پرتاب . یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Bآزاد برای تیم 

b)  دیسکالیفه برای مسئول . تایم اوتA . از تیمA  شروع مجدد با پرتاب . یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Aدروازه بان برای تیم 



c)  برای مسئول  دیسکالیفه. تایم اوتA . از تیمA  شروع مجدد با پرتاب . یک نفر کاسته می شود

 .گزارش  بدون.  Aدروازه بان برای تیم 

d)  برای مسئول  تعلیق. تایم اوتA  . از تیمA شروع مجدد با پرتاب .  یک نفر کاسته می شود

 .  Aدروازه بان برای تیم 

 

 

طه بازی توپ را در کنترل در سمت چپ محو A2در حال حمله می باشد و  Aتیم  .113

محوطه دروازه حریف پرتاب  هوایی به سمت دیگر داخل او پریده و توپ را به صورت. دارد

دویده و به هوا می پرد و یک گل پرشی می زند اما پای او خط محوطه دروازه را  A5. می کند

 .لمس می کند

 

a)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستB . 

b)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB . 

c)  امتیازی برای تیم   2گلA  . پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

d)  امتیازی برای تیم   1گلA  . پرتاب دروازه بان برای تیمB . 

 

 

، مالکیت توپ را در اختیار دارد Bسه دقیقه بعد از آغاز بازی و در حالی که تیم  .114

به همین . حضور دارند Bنفر مسئول در محوطه تعویض تیم  9داوران متوجه می شوند که 

وم سرپرست مسئول تیم توضیح می دهد که نفر س. تایم اوت اعالم می کنند و سوت زده دلیل

 .و حامی مالی تیم می باشد مدیر

 

a)  به دلیل جایگاه و مقام او هیچ گونه تخلفی انجام نشده است. 

b)  دیسکالیفه سرپرست مسئول تیمB . می تواند در منطقه تعویض بماند  مدیر. 

c)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیمB  .منطقه تعویض را ترک نماید  دبای مدیر. 

d)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیمB  .می تواند در منطقه تعویض بماند  مدیر. 

 

 

، مالکیت توپ را در اختیار دارد Bپنج دقیقه بعد از آغاز بازی و در حالی که تیم  .115

بیشتر از آنچه که در لیست ثبت شده است در داوران متوجه می شوند که یک نفر بازیکن 

سرپرست مسئول . وت زده و تایم اوت اعالم می کنندمنطقه تعویض حضور دارد و داوران س



نشسته  یشو فقط با هم تیمی ها شده استمصدوم  اضافی بازیکن این تیم توضیح می دهد که

 .است

 

a) ازیکن مصدوم است هیچ تخلفی انجام نشده است ، اگر داوران مطمئن شوند که ب. 

b)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیمB  . بازیکن اضافی بایستی منطقه تعویض را ترک کند. 

c)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیمB  . بازیکن اضافی می تواند در منطقه تعویض بماند. 

d)  نوشتن گزارش . اضافیتذکر شفاهی برای سرپرست مسئول و بازیکن. 

 

 

 :توسط داوران در جدول مسابقه توضیح داده شود  دزیر بای ئمکدام یک از جرا .116

 

a)  تعلیق یک مسئول تیم. 

b)  دیسکالیفه یک بازیکن. 

c)  دیسکالیفه یک مسئول تیم. 

d)  دیسکالیفه یک بازیکن به دلیل دومین تعلیق.   

 

 

دو متر از زمین بیرون می رود  B5اعالم شده است و وقتی  Bپرتاب اوت برای تیم  .117

آب دهان  B5که در منطقه تعویض تیم خود قرار دارد بر روی  A6، بازیکن رداردتا توپ را ب

 .پرتاب می کند

 

a)  دیسکالیفه برای . تایم اوتA6  . از تیمA  شروع . گزارش  بدون. شود می کاسته یک نفر

 . Bمجدد با پرتاب اوت برای تیم 

b)  دیسکالیفه برای . تایم اوتA6  . از تیمA  شروع . نوشتن گزارش . شود می یک نفر کاسته

 . Bمجدد با پرتاب آزاد برای تیم 

c)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتA6  . از تیمA شروع . نوشتن گزارش .  یک نفر کاسته می شود

 . Bمجدد با پرتاب اوت برای تیم 

d)  تعلیق برای . تایم اوتA6  . شروع مجدد با پرتاب اوت برای تیمB . 

 

که ، و هنگامی به ثمر می رساند یک گل در فضاولین دقیقه بازی در ا A2بازیکن  .118

افتاده است حمله  ماسهکه بر روی  A2به  B1، دروازه بان توپ در درون دروازه قرار دارد

 .سر و بدن او چند بار لگد می زند کرده و به



 

a)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتB1  . تیم ازB شروع مجدد بازی با پرتاب .  یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Bدروازه بان برای تیم 

b)  دیسکالیفه برای . تایم اوتB1  . از تیمB شروع مجدد . گزارش  بدون. شودمی کاسته  فریک ن

 . Bبازی با پرتاب دروازه بان برای تیم 

c)  برای  دیسکالیفه .تایم اوتB1  . تیم ازB  شروع مجدد بازی با پرتاب . یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Aآزاد برای تیم 

d)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتB1 . تیم  ازB مجدد بازی با پرتاب شروع .  یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Aمتر برای تیم  6

 

 

در این لحظه مسئول . وازه شوت زده و توپ بیرون می رودبه سمت در B9بازیکن  .119

، او علیه داور زمین اعتراض می نماید به داخل محوطه بازی دویده و Bاز تیم  Bشماره 

 .ی او لگد می زندکارت سبز را به سمت سر داور پرتاب نموده و به پا

 

a) برای مسئول  دیسکالیفهB . تیم  ازB شروع مجدد بازی با پرتاب .  یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Aدروازه بان برای تیم 

b) دیسکالیفه برای مسئول . یم اوت تاB  . از تیمB شروع مجدد بازی با . شود می کاسته  یک نفر

 .نوشتن گزارش .  Aپرتاب دروازه بان برای تیم 

c)  دیسکالیفه برای مسئول . تایم اوتB  . شروع مجدد بازی با پرتاب آزاد برای تیمA  . نوشتن

 .گزارش

d)  دیسکالیفه برای مسئول . تایم اوتB  . از تیمB شروع مجدد بازی با . شود می  کاسته یک نفر

 .نوشتن گزارش .  Aپرتاب آزاد برای تیم 

 

 

قبل از اینکه دروازه . وازه شوت زده و توپ بیرون می رودبه سمت در A2بازیکن  .121

را  اواز جایگاه تماشاگر ها باال رفته و به یک تماشاگر که  A2، پرتاب را اجرا نماید B1بان 

 .کرده بود حمله می کند مسخره

 

a)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتA2  . تیم ازA شروع مجدد با پرتاب .  یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Bدروازه بان برای تیم 

b)  دیسکالیفه برایA2  . از تیمA  شروع مجدد با پرتاب دروازه بان . یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Bبرای تیم 



c)  با یک تماشاگر بوده است  و جایگاه تماشاگر ها ن درگیری درچو. گزارش فقط. 

d)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتA2  . تیم ازA  شروع مجدد با پرتاب آزاد . یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش . از محلی که او زمین را ترک نمود  Bبرای تیم 

 

 

او موفق نشده و ، امتیاز نمایدا یک شوت چرخشی کسب سعی دارد که ب B3بازیکن  .121

به سمت  B5، بازیکن پرتاب را اجرا نماید A1قبل از اینکه دروازه بان . توپ بیرون می رود

زمین زده و به پای او لگد می او را  به او پاس نداده است می دود چون B3هم تیمی خود 

 .زند

 

a)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتB5 . تیم  ازB شروع مجدد با پرتاب . د یک نفر کاسته می شو

 .نوشتن گزارش .  Aدروازه بان برای تیم 

b)  دیسکالیفه برای . تایم اوتB5  . از تیمB  شروع مجدد با پرتاب . یک نفر کاسته می شود

 .  Aدروازه بان برای تیم 

c)  فقط گزارش چون درگیری علیه یک هم تیمی بوده است. 

d)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتB5  . تیم ازB  شروع مجدد با پرتاب آزاد . یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش . از محلی که درگیری صورت گرفته است  Aبرای تیم 

 

 

 ؟کدام توپ استفاده شودچه کسی تصمیم می گیرد که از  .122

 

a) سرپرست مسئول دو تیم 

b) داوران 

c) مربیان دو تیم 

d) سرپرست فنی مسابقات 

 

 

 :پرتاب سکه انجام می شود به وسیله  .123

 

a) داور اول با حضور سرپرست مسئول هر دو تیم 

b)  داور اول با حضور سرپرست مسئول هر دو تیم یا یکی از مسئوالن یا بازیکنان از طرف

 سرپرست مسئول



c)  یکی از داوران با حضور سرپرست مسئول هر دو تیم یا یکی از مسئوالن یا بازیکنان از

 .طرف سرپرست مسئول و سرپرست فنی مسابقات 

d) اوران با حضور داور دیگر و سرپرست مسئول هر دو تیم یا یکی از مسئوالن یا یکی از د

 .بازیکنان از طرف سرپرست مسئول 

 

 

 :، وضعیت صحیح اینگونه است پرتاب داور برای شروع بازی .124

 

a)  داور اول بیرون از خط کناری در طرف مقابل میز قرار گرفته و داور دیگر در مرکز زمین

 .بازی قرار می گیرد

b)  داور دوم بیرون از خط کناری در طرف مقابل میز قرار گرفته و داور دیگر در مرکز زمین

 .بازی قرار می گیرد 

c)  یکی از داوران بیرون از خط کناری جنب میز قرار گرفته و داور دیگر در مرکز زمین بازی

 .قرار می گیرد 

d)  و داور دیگر در مرکز یکی از داوران بیرون از خط کناری در طرف مقابل میز قرار گرفته

 .زمین بازی قرار می گیرد 

 

 

 ...رای شروع بازیپرتاب داور ب .125

 

a)  در مرکز زمین بازی قرار گرفته با صدای سوت داور دیگر توپ را پرتاب می کندداوری که. 

b)  داوری که در مرکز زمین بازی قرار گرفته توپ را پرتاب نموده و بعد از آن داور دیگر

 .سوت می زند

c)  که در مرکز زمین بازی قرار گرفته توپ را پرتاب نموده و بعد از آن داور دیگر داوری

 .زمانی که توپ به وسیله یک بازیکن لمس شود سوت می زند 

d)  داوری که در مرکز زمین بازی قرار گرفته توپ را پرتاب نموده و سپس هنگامی که توپ به

 .باالترین نقطه رسید داور دیگر سوت می زند 

 

امتیازی و  2داور دروازه گل  .رخشی می زندیک گل به صورت شوت چ A4بازیکن  .126

 .امتیازی اعالم می نمایند 9ن گل داور زمی

 

a)  امتیازی بدون مشورت زیرا تصمیم داور زمین می باشد  1گل . تایم اوت. 



b) امتیازی بدون مشورت زیرا تصمیم داور دروازه می باشد  2گل . م اوت تای. 

c)  بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک مشورت . تایم اوت. 

d)  اگر به یک تصمیم . مشورت بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت

 .مشترک نرسیدند سپس تصمیم داور زمین تعیین کننده خواهد بود 

e)  اگر به یک تصمیم . مشورت بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت

 .نرسیدند سپس تصمیم داور دروازه تعیین کننده خواهد بود مشترک 

 

 

، داور زمین پرتاب آزاد برای تیم در محوطه بازی B3و  A4بعد از یک برخورد بین  .127

B  و داور خط دروازه پرتاب آزاد برای تیمA الم می نمایداع. 

 

a)  پرتاب آزاد برای تیم . تایم اوتB  بدون هیچ مشورتی چون که تصمیم داور زمین می باشد. 

b)  پرتاب آزاد برای تیم . تایم اوتA  بدون هیچ مشورتی چون که تصمیم داور دروازه می باشد. 

c)  مشورت بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت. 

d)  به یک تصمیم اگر . مشورت بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت

 .مشترک نرسیدند سپس نظر داور زمین تعیین کننده خواهد بود 

e)  اگر به یک تصمیم . مشورت بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت

 .مشترک نرسیدند سپس نظر داور دروازه تعیین کننده خواهد بود 

 

 

و داور دروازه  Bتیم  داور زمین پرتاب اوت برای .خط کناری عبور می کند توپ از .128

 .اعالم می نمایند Aپرتاب اوت برای تیم 

 

a)  پرتاب اوت برای تیم . تایم اوتB  بدون هیچ مشورتی چون که تصمیم داور زمین می باشد. 

b)  پرتاب اوت برای تیم . تایم اوتA  بدون هیچ مشورتی چون که تصمیم داور دروازه می باشد. 

c)  رسیدن به یک تصمیم مشترک مشورت بین داوران جهت . تایم اوت. 

d)  اگر به یک تصمیم . مشورت بین داوران جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت

 .مشترک نرسیدند سپس نظر داور  زمین تعیین کننده خواهد بود 

e)  اگر به یک تصمیم . مشورت بین دو داور جهت رسیدن به یک تصمیم مشترک . تایم اوت

 .ور دروازه تعیین کننده خواهد بود مشترک نرسیدند سپس نظر دا

 

 



ل مسابقه به جدواطمینان حاصل کند که از پایان بازی  بعدکه  ئولیت داردچه کسی مس .129

 ؟درستی تکمیل شده است

 

a)  داور اول. 

b)  داور دوم. 

c)  هر دو داور. 

d)  منشی. 

e)  سرپرست فنی. 

 

 

 

 ؟ی داوران را مورد خطاب قرار دهندچه کسانی می توانند در طول باز .131

 

a) مربیان مربوطه 

b)  مسئوالن شمارهA 

c)  دو نفر مسئولی که در منطقه تعویض قرار دارند. 

d)  سرپرست مسئول تیم های مربوطه. 

 

 

 ؟دارد که یک بازی را بصورت موقت یا دائم معلق نمایدرا چه کسی این حق  .131

 

a) بعد از مشورت با داوران و مربیان مربوطه  ابرگزار کننده. 

b) داوران 

c)  مشترک با سرپرست فنی داوران در یک تصمیم. 

d)  داوران اگر که سرپرست مسئول تیم های مربوطه موافق باشند. 

 

 

ه تالشی برای حمله انجام نمی مالکیت توپ را در اختیار داشته و هیچ گون Aتیم  .132

وقتی که آماده سوت زدن  داوران عالمت هشدار را برای بازی غیر فعال نشان می دهند و. دهد

 .د و وقت نگه دار سوت می زندی دهبه درستی درخواست تایم اوت تیمی م A، تیم می باشند

 

a) نشان داده شود د مت هشدار هنوز معتبر بوده و بایبعد از شروع مجدد بازی عال. 

b) بالفاصله پرتاب آزاد برای تیم  داز شروع مجدد بازی داوران بای بعدB  اعالم نمایند. 



c)  به تیمA از ابتدا آغاز نماید  اجازه داده می شود که حمله را. 

d)  تیمA ثانیه کامل نماید  11حمله خود را ظرف  دبای. 

 

 

برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Bتیم  .133

 : اجازه بدهند د برای پایه گذاری یک حمله حداقلبعد از آن داوران بای. می دهند

 

a) 1 ثانیه 

b) بعد از نشان دادن عالمت هشدار، داوران باید به تیم اجازه تدارک یک حمله کوتاه تر را بدهند . 

c)  داوران باید توجه داشته باشند که بازیکنان و تیم هایی با سطح پایین تر، نیاز به زمان بیشتری

 .برای تدارک حمله دارند

d) 1  پاس بین هم تیمی ها رد و بدل شود. 

e)  اگر در حمله هیچ گونه تغییر قابل توجه ای دیده نشود، در نتیجه داوران بازی غیر فعال را بر

 . علیه تیم صاحب توپ اعالم می کنند

f) 10  پاس بین هم تیمی ها رد و بدل شود. 

 

 

 

برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Aتیم  .134

و توپ توپ را دفع کرده  B1سمت دروازه شوت زده که دروازه بان  به A3بازیکن . می دهند

 .کنداز خط کناری عبور می 

 

a)  پرتاب اوت برای تیمA  .تیم . نشان داده شود  یدهنوز معتبر بوده و دوباره با عالمت هشدارA 

 .ثانیه فرصت دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند  1حداقل 

b)  پرتاب اوت برای تیمA  .تیم . نشان داده شود  دهنوز معتبر بوده و دوباره بای عالمت هشدارA 

 .پاس حمله جدیدی را تدارک ببیند  10فرصت دارد تا حداقل با 

c)  پرتاب اوت برای تیمA  .به تیم . متوقف شود  دعالمت هشدار بایA  اجازه داده می شود که

 .تدارک حمله را از ابتدا آغاز نماید 

d) تیم  پرتاب اوت برایA  .تیم . نشان داده شود  دهنوز معتبر بوده و دوباره بای عالمت هشدارA 

 .ثانیه فرصت دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند  10حداقل 

 

 



برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Bتیم  .135

توپ را دفع کرده و توپ به  A1، دروازه بان به سمت دروازه شوت می زند B6. می دهند

 .ر می گردددر محوطه بازی ب B2سمت 

 

a) تیم . دوباره نشان داده شود  دعالمت هشدار بایB  ثانیه فرصت دارد تا حمله جدیدی را  1حداقل

 .تدارک ببیند 

b) تیم . دوباره نشان داده شود  دعالمت هشدار بایB  پاس حمله  10فرصت دارد تا حداقل با

 .جدیدی را تدارک ببیند 

c) به تیم . متوقف شود  دعالمت هشدار بایB حمله جدید را از  یک ه داده می شود که تدارکاجاز

 .ابتدا آغاز نماید

d) تیم . دوباره نشان داده شود  دعالمت هشدار بایB  ثانیه فرصت دارد تا حمله جدیدی  10حداقل

 یندرا تدارک بب

 

 

برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Bتیم  .136

به  A5داوران آماده سوت زدن برای بازی غیر فعال هستند و در این لحظه بازیکن . می دهند

. و به زمین می کشد هل می دهدنموده و او را که توپ را در اختیار دارد حمله  B2سمت 

 .اعالم می کنند A5و تعلیق برای  Bداوران سوت زده و یک پرتاب آزاد برای تیم 

 

a) تیم . دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالمB  ثانیه فرصت  1حداقل

 .دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند 

b) تیم. دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالم B  فرصت دارد تا حداقل با

 .پاس حمله جدیدی را تدارک ببیند  10

c) تیم . دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالمB  ثانیه فرصت  10حداقل

 .دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند 

d) به تیم . متوقف شود  دعالمت هشدار بایB  حمله جدید را از  یکاجازه داده می شود که تدارک

 .ابتدا آغاز نماید 

 

برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Aتیم  .137

فتار خارج از روحیه ورزشی مرتکب ر  Bاز تیم  Aبعد از چند ثانیه مسئول شماره . می دهند

تعلیق می  B  ز تیما A، بازی را متوقف کرده و به مسئول شماره داوران سوت زده. می شود

 .اعالم می شودA پرتاب آزاد برای تیم . دهند

 



a) تیم . دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالمA  ثانیه فرصت  1حداقل

 .دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند 

b) تیم . دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالمA  فرصت دارد تا حداقل با

 .پاس حمله جدیدی را تدارک ببیند  10

c) تیم . دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالمA  ثانیه فرصت  10حداقل

 .دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند 

d) به تیم . متوقف شود  دعالمت هشدار بایA  را از حمله جدید  یکاجازه داده می شود که تدارک

 .ابتدا آغاز نماید 

 

 

برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Aتیم  .138

و توپ می کند  دفاعشوت زده و بازیکن مدافع توپ را به سمت دروازه  A3بازیکن . می دهند

 .کنداز خط کناری عبور می 

 

a)  پرتاب اوت برای تیمA  .تیم . دوباره نشان داده شود  دبوده و بایت هشدار هنوز معتبر عالمA 

 .ثانیه فرصت دارد تا حمله جدیدی را تدارک ببیند  1حداقل 

b)  پرتاب اوت برای تیمA  .تیم . دوباره نشان داده شود  دت هشدار هنوز معتبر بوده و بایعالمA 

 .پاس حمله جدیدی را تدارک ببیند  10فرصت دارد تا حداقل با 

c) یم پرتاب اوت برای تA  .به تیم . متوقف شود  دعالمت هشدار بایA  اجازه داده می شود که

 .حمله جدید را از ابتدا آغاز نماید  یکتدارک 

d)  پرتاب اوت برای تیمA  .ز معتبر بوده و داوران باید به تیم اجازه تدارک ت هشدار هنوعالم

  . یک حمله کوتاه تر را بدهند

 

روحیه ورزشی  ارج ازار ختوان به عنوان رفتکدام یک از موقعیت های زیر را می  .139

 ؟در نظر گرفت

 

a)  متر می باشد  6فریاد زدن بر سر بازیکنی که در حال اجرای پرتاب. 

b) تیم مقابل برای آزاد پرتاب یک دور کردن توپ با پا برای تاخیر در اجرای . 

c)  متوقف کردن یک بازیکن حریف به وسیله گرفتن لباس. 

d)  متوقف نماید  و یا ساق پا پایین تر از زانو مکرراً توپ را به وسیله پااگر یک بازیکن زمین. 

e)  رفتار توهین آمیز علیه دیگران. 

f) بعد از یک خطا  انجام یک عمل انتقام جویانه. 

 



 

روحیه  ارج ازخ شدیدکدام یک از موقعیت های زیر را می توان به عنوان رفتار  .141

 ورزشی در نظر گرفت؟

 

a)  علیه دیگران رفتار توهین آمیز. 

b) اعالم شده است، دروازه بان یک رفتار منفعالنه از متر برای حریف  6یک پرتاب  زمانی که

 .خود نشان دهد

c) بعد از یک خطا  نجام یک عمل انتقام جویانها. 

d)  تاخیر در اجرای یک پرتاب رسمی ایجاد. 

e) وانمود کند که بازیکنان حریف مرتکب خطایی شده اند  یاگر بازیکن. 

f) به صورت عمدی در خالل یک توقف در بازیکردن توپ به سوی بازیکن حریف  پرتاب ،

 .مگر اینکه به صورتی انجام گیرد که آنرا در حد تهاجم بدنی در نظر گرفت 

 

 

ز متر ا 9حداقل  دپرتاب های زیر بازیکنان حریف بایدر هنگام اجرای کدام یک از  .141

 ؟پرتاب کننده فاصله داشته باشند

 

a) پرتاب آزاد 

b) پرتاب اوت 

c)  متر 6پرتاب 

d) پرتاب دروازه بان 

 

 

بدون تائید داوران متوقف  ملزم است ساعت رسمی را فوراً  زمانی وقت نگه دار چه .142

 ؟نماید

 

a) تایم اوت تیمی 

b) دیسکالیفه یکی از مسئوالن 

c) صدای سوت از طرف وقت نگه دار یا سرپرست فنی 

d) مشورت بین داوران 

 

 



اور برای اجرای پرتاب سوت می آماده است و د A3بازیکن .  Aپرتاب آزاد برای تیم  .143

آب دهان  B2به صورت  A5، خارج شود A3در این لحظه و قبل از اینکه توپ از دست . زند

 .پرتاب می کند

 

a)  برای  دیسکالیفه. تایم اوتA5  . تیم ازA شروع مجدد با پرتاب آزاد .  یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش .  Aبرای تیم 

b) برای  دیسکالیفه.  تایم اوتA5  . تیم ازA شروع مجدد با پرتاب آزاد .  یک نفر کاسته می شود

 .نوشتن گزارش . Bبرای تیم 

c)  دیسکالیفه برای . تایم اوتA5  . از تیمA  شروع مجدد با پرتاب . یک بازیکن کاسته می شود

 .  Aآزاد برای تیم 

d)  دیسکالیفه برای . تایم اوتA5  . از تیمA  شروع مجدد با پرتاب . یک بازیکن کاسته می شود

 .  Bآزاد برای تیم 

 

 

برای بازی غیر فعال نشان مالکیت توپ را داشته و داوران عالمت هشدار را  Aتیم  .144

بیرون خط محوطه سمت چپ  دقیقا دریار داشته و که توپ را در اخت A2بازیکن . می دهند

در . در مرکز زمین مستقر است پاس دهد که A4توپ را به  می کند، سعی قرار دارددروازه 

 رسیده و او توپ را روی A4توپ به . ر برای بازی غیر فعال سوت می زنداین لحظه داو

می زند و  می دود  توپ را بر داشته و به سمت دروازه شوت B3بازیکن . زمین قرار می دهد

 .یک گل به ثمر می رساند

 

a)  گل برای تیمB 

b)  پرتاب آزاد برای تیم . نیست گل قبولB از محلی که  ،بعد از سوتA4 توپ را زمین گذاشت 

 . بود

c)  تکرار پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستB قطع  توپ هنگاماز محلی که  ،بعد از سوت

 .قرار داشت  بازی

d)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستA  از محلی کهB3  پرتاب آزاد را اجرا نمود. 

 

در حالت دفاعی توپ را لمس کرده و  A4به سمت دروازه شوت زده و  B2بازیکن  .145

توپ را  A1. می گیرددر اختیار محوطه دروازه خود توپ را در  A1سپس دروازه بان 

 .می کند و یک گل به ثمر می رساند پرتاب Bمستقیماً به سمت دروازه تیم 

 

a)  پرتاب آزاد برای تیم . گل قبول نیستB ری خط محوطه دروازه تیم در یک متA . 



b)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستA  بعد از سوت. 

c)  امتیازی برای تیم   2گلA . 

d)  تعلیق برای . تایم اوت . گل قبول نیستA4  . پرتاب آزاد برای تیمB  در یک متری خط

 .ازه ومحوطه در

 

 

 B1دروازه بان .  Bدرست بیرون خط محوطه دروازه تیم  Bپرتاب آزاد برای تیم  .146

می خودی ز خورده و به داخل دروازه ش لیتوپ از دست می کند پرتاب را انجام دهد اماسعی 

 .رود

 

a)  تکرار پرتاب آزاد بعد از سوت . گل قبول نیست. 

b)  امتیازی برای تیم   2گلA . 

c)  پرتاب دروازه بان برای تیم . گل قبول نیستB . 

d)  امتیازی برای تیم   1گلA . 

 

 

که با تاخیر  A8بازیکن . ر جدول مسابقه در شروع بازی داردبازیکن د 6فقط  Aتیم  .147

، بعد از یک تعویض صحیح وارد زمین بازی می ثبت نشده استو در جدول مسابقه  می رسد

 .سوت می زند و بازی را قطع می کندشود و وقت نگه دار 

 

a)  تعلیق برای . تایم اوتA8  . بازیکنA8  پرتاب . شود  ثبتمجاز است که در جدول مسابقه

 .یک نفر کاسته می شود  Aاز تعداد بازیکنان تیم .  Bآزاد برای تیم 

b)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیم . تایم اوتA  . بازیکنA8  که در جدول مسابقه مجاز است

 .یک نفر کاسته می شود  Aم از تعداد بازیکنان تی.  Bپرتاب آزاد برای تیم . شود  ثبت

c)  دیسکالیفه برای . تایم اوتA8  . پرتاب آزاد برای تیمB  . از تعداد بازیکنان تیمA  یک نفر

 .کاسته می شود 

d)  تعلیق برای سرپرست مسئول تیم . تایم اوتA  . بازیکنA8 ثبتتواند در جدول مسابقه  نمی 

یک  Aاز تیم .  Bپرتاب آزاد برای تیم . شود چون که در آغاز بازی حضور نداشته است 

 .بازیکن کاسته می شود 

 

 



در . بایستندد که در محوطه تعویض معرفی شده ان Aاز تیم  Bو  Aمسئوالن شماره  .148

که به عنوان سرپرست مسئول می باشد می خواهد که   Cخالل نیمه اول مسئول شماره 

هتری با میز و شود و در محوطه تعویض قرار بگیرد تا ارتباط ب Bن مسئول شماره جایگزی

 .داوران داشته باشد

 

a) باشد هیچ مشکلی نیست  می اسامی همه آنها در جدول مسابقه چون. 

b)  مسئول شمارهC  تا پایان نیمه اول منتظر بماند  دبای. 

c)  بعد از شروع بازی اجازه جایگزین شدن داده نمی شود. 

d)  فقط در صورتی اجازه داده می شود که سرپرست مسئول تیمB  قبول نماید. 

 

 

 ؟د داوران را مورد خطاب قرار دهدبازی چه کسی می توان طولدر  .149

 

a) فقط سرپرست مسئول های تیم 

b) فقط مربیان مربوطه 

c)  فقط مسئوالن شمارهA 

d)  هیچ کسی. 

 

 

ل خط محوطه سانتی متر داخ 51که  A7دروازه بان .  Aپرتاب دروازه بان برای تیم  .151

، توپ را پرتاب می کند که از خط محوطه دروازه عبور کرده و بازیکن دروازه خود قرار دارد

B2  گل یک و  می گیرد سانتی متر بیرون از خط محوطه دروازه ایستاده است توپ را 91که

 .به ثمر می رساند

 

a)  تعلیق برای . گل قبول نیستB2  . تکرار پرتاب دروازه بان بعد از سوت. 

b)  اصالح وضعیت . گل قبول نیستB2  . تکرار پرتاب دروازه بان بعد از سوت. 

c)  تعلیق برای . گل قبول نیستB2  . پرتاب آزاد برای تیمA . 

d)  گل برای تیمB  . شروع بازی با پرتاب دروازه بان برای تیمA . 
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